
Sabiedrības veselības politika  
un riteņbraukšana 

Solvita Kļaviņa-Makrecka 

Mg.sc.sal. 

Slimību profilakses un kontroles centra 

Veselības veicināšanas departamenta 

Slimību profilakses nodaļas  

vadītāja vietniece 



Lai apgūtu ES fondu investīcijas jaunajā finanšu plānošanas periodā, kā arī 
lai saskaņotu Veselības nozares mērķus un uzdevumus ar Latvijas Nacionālo 
attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Tika aktualizētas Sabiedrības veselības 
pamatnostādnes 2011.-2017.gadam. 

 Investīcijas tiek plānotas, ievērojot plānošanas dokumentus: 

Stratēģija “Eiropa 2020”; 

PVO stratēģija “Veselība 2020”; 

Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020); 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 
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Sabiedrības veselības 
pamatnostādnes 2014.-

2020.gadam 

Virsmērķis: 

palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža 
gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, 

uzlabojot un atjaunojot veselību. 
  

Līdz 2020.gadam paveicamais:  

  par 3 gadiem palielināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu 

(2020.gadā sasniegt 57 gadus vīriešiem un 60 gadus sievietēm);  

 par 11% samazināt potenciāli zaudēto mūža gadu (līdz 64 g.v.)  rādītāju  

(2020.gadā sasniegt 5300 uz 100 000 iedzīvotāju). 



Infekcijas un neinfekcijas slimību 
izplatības dinamika 



Mirstība no galvenajiem nāves 
cēloņiem 2007.-2012.gadā uz 100 000 
iedzīvotāju1 

Galveno nāves cēloņu īpatsvars 
kopējā nāves cēloņu struktūrā 

2012.gadā 

• Sirds un asinsvadu sistēmas slimības 
- 56,18 % 

• Ļaundabīgie audzēji – 20,71% 

• Āreijie nāves cēloņi – 6,5% 

1Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze, 2012.  
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PZMG galveno nāves cēloņu grupās sadalījumā pa 
dzimumiem 2012.gadā, uz 100 000 iedzīvotāju 

Datu avots: SPKC 



Neinfekcijas slimību attīstību 
ietekmējošie faktori 

Neveselīgs 
uzturs* 

Mazkustīgs 
dzīves veids Smēķēšana Alkohola 

lietošana 

Asinsrites 
sistēmas 
slimības 

2. tipa cukura 
diabēts 

Garīgās 
veselības 

traucējumi 

Audzēji 
Balsta un kustību 

aparāta traucējumi 

* Pārtikas produkti ar augstu sāls, cukura un tauku saturu  

Avots: EK Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts (DG SANCO) 



Kādi esam? 



Ķermeņa masa 
Liekās ķermeņa masas un aptaukošanās īpatsvars populācijā ir relatīvi liels – kopumā 
49,1% (2010.g. – 45,1%) respondentu: 

 52,1% (44,8%) vīriešu  

 46,4% (45,4%) sieviešu  

Normāla ķermeņa masa ir 48,0% respondentu.  

*SPKC, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo 
paradumu pētījums, 2012 



Aprēķinātais ĶMI* un respondentu 
pašvērtējums par savu ķermeņa 

masu (%)  

*ĶMI = Ķermeņa masa (kg)/ Auguma garums (m)2 

 
**SPKC, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo 
paradumu pētījums, 2012 



Fiziskās aktivitātes 

Pietiekams fizisko aktivitāšu līmenis – vismaz 5 reizes nedēļā, vismaz 30 
min mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes: 

 tikai 15% respondentu (17,2% vīriešu un 12,9% sieviešu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neskatoties uz pasīvo brīvā laika pavadīšanas veidu,  

37,6% (2010.g. – 38,0%) vīriešu un 43,5% (46,6%) sieviešu  

savu fizisko formu vērtē kā vidēju.  
*SPKC, Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo 
paradumu pētījums, 2012 



Cilvēka veselību nosaka: 
 

 

 

 

...viņa gēni – 
bioloģiskās 

determinantes 

... viņa apkārtējā 
pasaule un apstākļi – 

sociālās determinantes 

... viņa brīvā griba – viņa izvēle 



Plānotie Veselības veicināšanas 
pasākumi 

 

Pamatnostādņu rīcības virzienos iekļauti veselības veicināšanas pasākumi  
• veselīga uztura,  

• fizisko aktivitāšu,  

• atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanas,  

• garīgās veselības un  

• seksuālās un reproduktīvās veselības jomās u.c. 

 

Pasākumu īstenošana plānota ar pašvaldību, biedrību un nodibinājumu 
(NVO) kā projektu īstenotāju palīdzību, sadarbībā ar vietējām kopienām 
mērķa grupas sasniegšanā, ņemot vērā katras mērķa grupas individuālās 
problēmas un to risinājumus. 

 



Riteņbraukšana kā... 

Dzīvesstils 

Vaļasprieks 

Sports 

Fiziski 
aktīvāka 
ikdiena 

Relaksācija 

Aktīvs un 
ilgtspējīgs 
tranports 



Mūsu iespējas iesaistīties un 
atbalstīt 

• Pašvaldības: 

• Atbalsts infrastruktūras 
attīstībai (velonovietnes, 
veloceliņi, velomaršruti u.c.) 

• Pasākumi velobraukšanas 
popularizēšanai pašvaldībā 

 

• Darba devēji: 

• ģērbtuves darba vietā? 

• īsāka darba diena? 

• atbalsts velo apkopei? 

• uzņēmuma atlaides velo 
iegādei? 

 

 



Sabiedrības 
informēšanas kampaņa 

Veselības vasara 
 Sabiedrības informēšanas 

kampaņa par fizisko aktivitāšu 
nozīmi veselības saglabāšanā 
un piemērotākajiem veidiem 
dažādām iedzīvotāju grupām. 
 

 
 
 





Koordinatoru 
tikšanās un 
apmācības 

Pieredzes 
apmaiņa 

Metodisks 
atbalsts 

SPKC 
organizēti 
veselības 

veicināšanas 
pasākumi 

Kopīgi 
projekti 

Pašvaldību lomas 
stiprināšana 

veselības 
veicināšanā 

 
Instruments Valsts 

veselības 
veicināšanas 

politikas ieviešanā 

Nacionālo veselīgo pašvaldību 
tīkla veidošanas mērķi 





www.spkc.gov.lv 
Twitter: twitter.com/SPKCentrs 

Facebook: facebook.com/SPKCentrs 
Youtube: Slimību profilakses un kontroles centrs  

 
 
 

http://www.spkc.gov.lv/
https://twitter.com/SPKCentrs
https://twitter.com/SPKCentrs
https://www.facebook.com/SPKCentrs
http://www.youtube.com/channel/UCLlpko1BWp2KklFQgzC-icw?feature=g-high-crv


Paldies! 

Solvita.Klavina@spkc.gov.lv 

Tālr. 67387611 

mailto:Solvita.Klavina@spkc.gov.lv

