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2017. gada 22. septembris

 Eiropā fiziskās aktivitātes trūkums, mazkustīgs dzīvesveids un 
neveselīgs uzturs ir būtiska sabiedrības problēma, kas negatīvi 
ietekmē cilvēku veselību un labklājību, ekonomiku un veselības 
aprūpes sistēmas.

 Zinātniskie dati liecina, ka regulāra fiziskā aktivitāte veicina 
veselību un labklājību, bet tās trūkums rada veselības 
problēmas, jo īpaši vēlākā dzīves posmā. Zinātnieki arī atklājuši, 
cik ļoti sportošana ietekmē izglītības līmeni un panākumus darba 
tirgū vēlākā dzīves posmā. 

 Aizvien izplatītāka kļuvusi aptaukošanās, jo īpaši bērnu vidū. 
Neveselīgs uzturs un nepietiekama fiziskā aktivitāte ir galvenie 
šīs problēmas iemesli.

 Sliktais veselības stāvoklis un aptaukošanās negatīvi ietekmē 
arī pieaugušo labklājību, un tas rada lielas izmaksas gan katram 
atsevišķi, gan sabiedrībai kopumā. Statistika liecina, ka šādā 
situācijā pieaugušie parasti pelna mazāk, viņiem ir grūtāk atrast 
darbu. Un viņi ir vairāk pakļauti sociālās atstumtības riskam. 

 Lai bērnus un gados jaunus cilvēkus mudinātu piekopt veselīgu 
dzīvesveidu un tādējādi rūpēties par savu veselību, ir svarīgi 
viņus izglītot par veselīga un līdzsvarota uztura un pietiekamas 
fiziskās aktivitātes nozīmi.

 Mums jāpopularizē veselīga pārtika, vienlaikus garantējot drošu, 
ilgtspējīgu un stabilu apgādi ar pārtiku.

 Neveselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes trūkums – papildus 
smēķēšanai un pārmērīgai alkohola lietošanai – plašāk ir 
izplatīts mazāk aizsargātos sabiedrības slāņos. Rīcībpolitika 
un pasākumi ir jāveido tā, lai tie sasniegtu un iesaistītu šo 
sabiedrības daļu. Šāda politika palīdzēs mazināt sociālo 
atstumtību un sekmēs taisnīgākas sabiedrības izveidi.

 Lai popularizētu veselīgu uzturu un fizisko aktivitāti, svarīgi ir 
izvērst turpmāku sadarbību veselības,  
sporta, izglītības un pārtikas nozarēs.

Jo īpaši komisāri T. Navracsics, V. Andriukaitis un P. Hogan vienojās par 
nākamo divu gadu laikā veicamiem pasākumiem :

1 Palielināt finansējumu projektiem, kas programmas “Erasmus +” 
sporta sektorā popularizē fizisko aktivitāti, ar iespējamu uzsvaru uz 
specifisku auditoriju, piemēram, skolām.

2 Veicināt tādu zināšanu un inovāciju kopienu izveidi, ko 
atbalsta Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts, EIT Health un EIT 
Food, lai tādējādi izstrādātu un sekmētu inovatīvas pieejas, kuras 
popularizē veselīga dzīvesveida priekšrocības un palielina izpratni 
par to.

3 Veic pasākumus Eiropas Sporta nedēļā ar mērķi veicināt 
veselīgu dzīvesveidu, jo īpaši bērnu, gados vecāku un no 
nelabvēlīgas vides nākušu cilvēku vidū.  

4 Veicināt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, jo īpaši 
skolām un sporta klubiem palīdzot izveidot un attīstīt partnerības.

5 Popularizēt 2017. gada augustā izveidoto ES programmu 
skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu, kuras mērķis ir veidot 
veselīgākus ēšanas paradumus, skolās izdalot lauksaimniecības 
produktus, kā arī īstenojot virkni papildu izglītojošus pasākumus, 
piemēram, “Pedagoģiskie materiāli skolotājiem”.

6 Atbalstīt kampaņas, kuru mērķis ir veicināt veselīgus ēšanas 
paradumus, un, īstenojot ikgadējos lauksaimniecības produktu 
popularizēšanas pasākumus, palielināt augļu un dārzeņu patēriņu 
(piemēram, kampaņa “Pieci dienā”).

7 Turpināt attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību, lai koordinētu 
pasākumus, kuru mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, un ar tiem 
saistīto finansējumu.  

8 Veicināt dialogu starp veselības un sporta jomā izveidotajiem 
tīkliem, piemēram, organizējot kopīgas sanāksmes nacionālo fizisko 
aktivitāšu kontaktpunktu un augsta līmeņa uztura un fiziskās 
aktivitātes darba grupu tīklā un mudinot iesaistīties arī citus 

 VIENOTI PASĀKUMI VESELĪGA DZĪVESVEIDA  
POPULARIZĒŠANAI

Eiropas Sporta nedēļa 
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attiecīgos Komisijas dienestus. 

9 Veicināt veselīgu dzīvesveidu, Komisijai organizējot 
pasākumus un konferences, piemēram, Eiropas Sporta nedēļu, 
grupu sanāksmi veselību veicinošas fiziskās aktivitātes jomā, kas 
paredzēta ES darba plānā sporta jomā 2017.–2020. gadam, ES 
sporta forumu, Starptautisko zaļo nedēļu Berlīnē un Starptautisko 
lauksaimniecības izstādi Parīzē.

10 Fizisko aktivitāti noteikt par prioritāti Augsta līmeņa valdību 
pārstāvju grupā uztura un fiziskās aktivitātes jautājumos un ES 
Platformā uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jomā.

11 Uzturēt regulāru dialogu par veselīgu dzīvesveidu ar 
Eiropas Parlamentu, jo īpaši Kultūras un izglītības komiteju, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju  
un sadarbības grupu sporta jautājumos.

12 Attiecīgajos Komisijas forumos apzināt piemērotus 
mehānismus, ar kuriem varētu uzlabot datu par veselības 
rādītājiem, kā arī datu par intervences pasākumiem un darbībām 
pašreizējo vākšanu, jo īpaši tādu datu, kas saistīti ar fizisko 
aktivitāti, neveselīgu uzturu, aptaukošanos un šo riska faktoru 

ietekmi uz veselību.

13 Padziļināt pētījumus un gūt jaunas zināšanas par cilvēku 
attieksmi pret veselību un paradumiem, kā arī par dzīvesveida izvēli 
noteicošiem faktoriem un to, kā tie ietekmē sociālos rezultātus 
dažādās sociālekonomiskajās grupās.  

14 Sekmēt tādu atjauninātu faktu lapu publicēšanu, ko 
valstis sagatavo par veselību veicinošu fizisko aktivitāti, kā arī 
paraugprakses vākšanu, apmaiņu un ieviešanu (piemēram, iniciatīva, 
kas ļautu ārstiem izrakstīt nosūtījumu fiziskajai aktivitātei un 
pat mudinātu to darīt). Jo īpaši tas nozīmē apzināt labu praksi 
saistībā ar rentabliem veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumiem (kuri risina fiziskās aktivitātes trūkuma problēmu), 
izplatīt šo informāciju Vadības grupai jautājumos par veselības 
veicināšanu, slimību profilaksi un neinfekciozo slimību pārvaldību,  
kā arī palīdzēt dalībvalstīm šādas prakses īstenošanā.   

15 Veikt pētījumu par fizisko aktivitāti darbavietā, tādējādi 
palīdzot veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Tibor Navracsics
ES izglītības, kultūras, jaunatnes  

un sporta komisārs

Vytenis Andriukaitis
ES veselības un pārtikas  
nekaitīguma komisārs

Phil Hogan
ES lauksaimniecības un lauku  

attīstības komisārs

Komisāri T. Navracsics, V. Andriukaitis un P. Hogan ir vienojušies par šādu ceļvedi:

Izšķiroša nozīme būs semināram par veselīgu dzīvesveidu, kas notiks 2017. gada 
Eiropas Sporta nedēļas atklāšanas laikā Tartu (Igaunija), jo tas stiprinās koordināciju 

starp dažādām politikas jomām Komisijā, jo īpaši ar mērķi risināt sociālās, veselības un 
ekonomiskās problēmas, ko rada neveselīgs dzīvesveids, konkrēti – nepietiekama fiziskā 

aktivitāte.

Ekspertu sanāksmē par veselību veicinošu fizisko aktivitāti, kas notiks 2017. gada 
decembrī, Tartu Call for a Healthy Lifestyle (Tartu aicinājums piekopt veselīgu dzīvesveidu) 

tiks izplatīts sporta organizācijām.

Īpaši darbsemināri par veselīgu dzīvesveidu notiks nākamajos divos ES sporta forumos, 
proti, 2018. un 2019. gada pavasarī.

Sasniegtais tiks izvērtēts seminārā par veselīgu dzīvesveidu, ko paredzēts organizēt 2019. 
gada otrajā pusgadā.

TARTU CALL FOR A  
HEALTHY LIFESTYLE

Eiropas Sporta nedēļa 


