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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 

 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

EK – Eiropas Komisija 

ES – Eiropas Savienība 

EUROSTAT – Eiropas kopienas statistikas birojs 

EU – SILC – Eiropas kopienas statistikas apsekojums. Statistika par ienākumiem un 

dzīves apstākļiem 

EEZ – Eiropas Ekonomikas zona 

HIV – Cilvēka imūndeficīta vīruss (Human Immunodeficiency Virus) 

LD – Rīgas domes Labklājības departaments 

LSD – Lizergīnskābes dietilamīds 

MR TB – Multirezistenta tuberkuloze 

NVD – Nacionālais veselības dienests  

PVA – primārā veselības aprūpe 

PVO – Pasaules Veselības organizācija 

RP SIA – Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

STS – Seksuāli transmisīvas slimības 

TB – Tuberkuloze 

 

Darba plāns – dokuments, kas nosaka kādas darbības un uzdevumi jāveic, lai 

konkrētā iestāde vai organizācija sasniegtu noteiktu mērķi. Darba plāns norāda 

nepieciešamo līdzekļu apjomu, cilvēkresursus un laiku, kas nepieciešams mērķa 

sasniegšanai. 

Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo 

personu skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā. 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums – starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un 

mirušo skaitu. 

Incidence (saslimstība) – rādītājs, kas raksturo jaunu slimības gadījumu skaitu laika 

vienībā noteiktā populācijā.  

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums – gadu skaits, kādu vidēji 

nodzīvotu attiecīgā gadā dzimušie, ja viņu dzīves laikā mirstības līmenis katrā vecumā 

paliktu tāds, kāds tas bija dzimšanas gadā. 

Kaitējuma mazināšana – profilakses pasākumu komplekss ar asinīm pārnesamu 

infekciju (HIV, vīrusu hepatīti u.c.) izplatības ierobežošanai narkotikas injicējošo 

lietotāju vidū. Latvijā kaitējuma mazināšana ietver:  šļirču apmaiņu un citu 

individuālās aizsardzības un profilakses līdzekļu izplatīšanu un ilgtermiņa 

farmakoterapiju. 
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Liekā ķermeņa masa un aptaukošanās – par lieko ķermeņa masu runā tad, kad 

ķermeņa masas indekss (auguma garuma attiecība kvadrātā, dalīta ar ķermeņa masu) 

pārsniedz indeksa līmeni 25, bet par aptaukošanos, kad rādītājs ir 30 un vairāk. 

Migrācijas saldo – starpība starp kādā teritorijā iebraukušo un no tās izbraukušo 

iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā. 

Nabadzības riska indekss – iedzīvotāju īpatsvars (procentos), kuru ekvivalentais 

rīcībā esošais ienākums ir zem 60% no nacionālā ekvivalentā rīcībā esošā ienākuma 

mediānas. 

Nereģistrētais (nelegālais) alkohols – mājās ražots alkohols, nelegāli ražots 

alkohols, kontrabandas alkohols, kā arī surogāta alkohols – kas nav paredzēts 

lietošanai pārtikā (piemēram, mutes skalojamie līdzekļi, parfimērijas produkti – 

smaržas, odekoloni). 

Paliatīvā aprūpe – aktīva, visaptveroša pacientu aprūpe, kuru slimību nav iespējams 

izārstēt radikāli. Sāpju un citu simptomu kontrole, kā arī sociālu, psiholoģisku un 

garīgu problēmu risināšana noris vienlaicīgi. Paliatīvā aprūpe savā būtībā ir 

interdisciplināra, kopumā ietverot pacientu, viņa ģimeni un sabiedrību. Paliatīvās 

aprūpes pamatkoncepcija ir nodrošināt pacienta vajadzības neatkarīgi no tā, vai viņš/a 

atrodas mājas vai stacionāra apstākļos.  

Prevalence – riska faktoru izplatība populācijā noteiktā laika punktā vai kopējā 

notikuma (slimības) gadījumu skaits populācijā, dalīts ar iedzīvotāju skaitu 

populācijā. To lieto kā rādītāju, lai noteiktu cik bieža parādība slimība ir populācijā.  

Primārā profilakse – pasākumu kopums, lai novērstu vai mazinātu slimības riska 

faktoru ietekmi, tādējādi pasargājot indivīdu no slimības attīstības. Piemēram, 

atteikšanās no smēķēšanas, veselīga dzīvesveida ievērošana, vakcinācija.  

Programma – politikas plānošanas dokuments, kas nosaka mērķus un darbības, kas 

jāveic, lai sasniegtu stratēģijā izvirzīto mērķi un īstenotu noteiktos stratēģiskos 

darbības virzienus. Programmā norāda atbildīgās institūcijas un sasniedzamos 

rezultatīvos rādītājus. 

Rīcības plāns – posmu vai darbību secība, kas jāveic, lai programmā izvirzītie mērķi 

tiktu sasniegti. Rīcības plāns paredz trīs galvenos elementus: a) īpašus uzdevumus; b) 

konkrētu laika periodu, kurā uzdevumi tiks veikti un c) nepieciešamo resursu apjomu 

mērķu optimālai sasniegšanai.  

Sabiedrības veselība – zinātne, māksla izsargāties no slimībām, pagarināt mūža 

ilgumu, sekmēt psihisko un fizisko veselību efektīvi organizējot sabiedrības pūliņus 

šajā jomā. Tas ir viens no sabiedrības organizētiem darbības veidiem, lai aizsargātu, 

atjaunotu un veicinātu cilvēku veselību.  

Sociālā integrācija – divpusējs process un cilvēku spēja dzīvot kopā, pilnībā 

ievērojot katra indivīda cieņu, kopējo labumu, plurālismu un daudzveidību, 

nevardarbību un solidaritāti, kā arī spēja piedalīties sociālajā, kultūras, ekonomiskajā 

un politiskajā dzīvē. 

Stratēģija – ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) politikas plānošanas dokuments, kurā ir 

izvirzīti pamatmērķi un norādīti to sasniegšanas stratēģiskie virzieni. Uz stratēģijas 

pamata tiek izstrādāta programma un rīcības plāns. 

Veselība – fiziska, garīga un sociāla labklājība un ne tikai stāvoklis bez slimības vai 

fiziskiem trūkumiem (PVO, 1941.gads). 
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Veselības aprūpes pieejamība – pasākumu kopums, kas ietver telpu, cilvēkresursu, 

informācijas un atbilstošu tehnoloģiju nodrošināšanu (noteiktas infrastruktūras 

izveidošana), lai konkrētais veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs varētu sniegt 

iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus. 

Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi – rādītājs, kas atspoguļo to iedzīvotāju vidējo mūža 

ilgumu, kuru viņi pavada bez nozīmīgas slimības vai invaliditātes.  

Veselības pratība – kognitīvās un sociālās prasmes, kuras nosaka indivīdu motivāciju 

un iespējas iegūt, izprast un izmantot informāciju tā, lai tā veicinātu un nodrošinātu 

labu veselību. 

Veselības veicināšana – process, kas sniedz cilvēkiem labāku iespēju kontrolēt un 

uzlabot savu veselību. Tajā tiek iesaistīta visa populācija gan attiecībā uz ikdienas 

dzīvi, gan atsevišķiem slimību riska faktoriem. Tas ir process, kas nodrošina indivīdus 

un sabiedrību kopumā palielināt kontroli pār veselību ietekmējošām determinantēm, 

tādējādi uzlabojot veselību. 

Zīdaiņu (jaundzimušā no pirmā dzīvības mēneša līdz pirmajam dzīvības gadam) 

mirstības rādītājs – zīdaiņu nāves gadījumu skaits uz 1 000 dzīvi piedzimušiem 

zīdaiņiem. 
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I. IEVADS 

 
Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģija ir izstrādāta, lai 

nodrošinātu mērķtiecīgu ilgtermiņa visas pašvaldības darbu iedzīvotāju veselības 

uzlabošanā. Šis dokuments iezīmē redzējumu, kā uzlabot Rīgas pilsētas iedzīvotāju 

veselību, identificējot galvenās sabiedrības veselības problēmas un nosakot 

stratēģiskos darbības virzienus. Stratēģija ir pakārtota Rīgas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijai līdz 2030.gadam [1] un Rīgas attīstības programmai 2014. – 2020.gadam 

[2] un tā ietver darbības, kas ir pašvaldības kompetencē. 

Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas mērķis ir uzlabot 

Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu 

skaitu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek izvirzīti sekojoši apakšmērķi: 

1. samazināt saslimstību ar neinfekcijas slimībām, tajā skaitā 

atkarībām; 

2. uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu; 

3. veicināt veselīgu un drošu pilsētas, mācību un darba vidi; 

4. uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgas pilsētā.  

 

Minētie apakšmērķi tiek ņemti vērā, izstrādājot stratēģiskos darbības virzienus 

identificēto problēmu mazināšanai vai novēršanai. 

 

Stratēģijas ieviešanas pamatprincipi ir sekojoši: 

1. stratēģija tiek īstenota, balstoties uz Rīgas iedzīvotāju vajadzībām; 

2. visām nozarēm, institūcijām, iestādēm un organizācijām ir jābūt 

iesaistītām un līdzatbildīgām par Rīgas pilsētas iedzīvotāju 

veselības saglabāšanu un uzlabošanu, nodrošinot daudzsektoru 

pieeju attiecībā uz veselību ietekmējošiem faktoriem (ieskaitot 

ekonomiskos, psiholoģiskos, sociālos, vides, kultūras); 

3. stratēģiskie darbības virzieni tiek izvirzīti, balstoties uz 

pierādījumiem balstītām zināšanām un izmaksu efektivitāti; 

4. ikvienam Rīgas iedzīvotājam ir vienlīdzīgas tiesības saņemt 

nepieciešamos veselības veicināšanas un veselības aprūpes 

pakalpojumus pašvaldībai pieejamo resursu ietvaros, neatkarīgi no 

vecuma, dzimuma, izglītības līmeņa, sociālā stāvokļa, etniskās 

piederības, valodas, reliģiskās pārliecības, tautības, nodarbošanās, 

seksuālās orientācijas, politiskajiem uzskatiem u.c. 

 

II. STRATĒĢIJAS SASAISTE AR NORMATĪVIEM AKTIEM UN 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

 

Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar starptautiska un vietēja mēroga veselības 

politikas plānošanas dokumentiem. Eiropas stratēģiskajā ietvarā Veselība 2020 

norādīts, ka PVO Eiropas reģiona dalībvalstu kopīgais mērķis ir „ievērojami uzlabot 

iedzīvotāju veselību un labklājību, samazināt nevienlīdzību veselības jomā, 

nostiprināt sabiedrisko veselību un nodrošināt vispārējas, taisnīgas, ilgtspējīgas un 

kvalitatīvas veselības sistēmu, kuru centrā ir cilvēks.” [3]. Arī Lisabonas līgumā, ar ko 

groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu  II 

sadaļas 5a. pantā teikts, ka „nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Eiropas 
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Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa 

nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 

cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu ” [4]. Stratēģijas pamatprincipu 

izstrādē ņemti vērā arī tādi starptautiskie dokumenti kā Pasaules Veselības 

organizācijas politikas veselību visiem pamatnostādnes „Veselība 21 – Veselība 

visiem 21.gadsimtā” [5], Otavas harta [6], Tallinas harta [7] un Eiropas Komisijas 

programma „Trešā Savienības rīcības programma veselības jomā (2014 – 2020)” [8].  

Latvijas Republikas Satversmes 111.pants nosaka, ka „valsts aizsargā cilvēku 

veselību.” [9]. Stratēģijas izstrāde balstīta uz tādiem nacionāla mēroga attīstības 

dokumentiem kā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam [10] un 

Latvijas Nacionālajā attīstības plāns 2014 – 2020. gadam, kur norādīts, ka „vesels un 

darbspējīgs cilvēks ir ilgtspējīgas Latvijas attīstības pamatā.” [11]. Sabiedrības 

veselības politiku Latvijā nosaka 2014. gada 14. oktobrī ar Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.589 pieņemtais politikas plānošanas dokuments „Sabiedrības veselības 

pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam”, kura virsmērķis ir „palielināt Latvijas 

iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi, 

saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību”. Galvenie uzdevumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai ir: 

1. Novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai 

nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības 

veicināšanā un veselības aprūpē. 

2. Samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot 

riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību. 

3. Uzlabot mātes, tēva un bērna veselību, samazināt zīdaiņu mirstību. 

4. Veicināt veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, samazināt 

traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem. 

5. Samazināt iedzīvotāju saslimstību ar infekcijas slimībām. 

6. Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu 

resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības 

ilgtspējību un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju 

kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no 

valsts budžeta līdzekļiem [12]. 

Stratēģijas izstrādē ņemti vērā arī atsevišķās sabiedrības veselības jomās ir izstrādātie 

detalizētie attīstības plānošanas dokumenti, kuri nosaka šo jomu mērķus un 

uzdevumus: 

 Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014. – 2016.gadam 

 Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas plāns 2013. – 2015.gadam 

 Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009. – 2015.gadam 

 Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012. – 2014.gadam 

 Tuberkulozes izplatības ierobežošanas plāns 2013. – 2015.gadam 

 Plāns reto slimību jomā 2013. – 2015.gadam 

 Imunizācijas plāns 2012. – 2014.gadam 

 Rīcības plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas 

pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015.gadam 

 Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un 

kontroles pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam 

 Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam 

 Ceļu satiksmes drošības programma 2007. – 2013.gadam 

 Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam. 
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Pašvaldībai, kā iedzīvotājiem tuvākajai valsts institūcijai, ir būtiska loma savu 

iedzīvotāju veselības aizsardzībā un veselības veicināšanā. Pēc likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta 6. punkta pašvaldībām ir noteikta autonoma funkcija – 

nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu [13]. Šobrīd katra pašvaldība pati nosaka, kādā veidā minētā 

funkcija tiek īstenota, jo valsts līmenī nav izstrādāti kritēriji, kas noteiktu veselības 

aprūpes pieejamības atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, kā arī nav noteikts, kādi 

veselību veicinoši pasākumi pašvaldībām būtu jāveic. Lai sniegtu atbalstu 

pašvaldībām savu iedzīvotāju veselības veicināšanā, Veselības ministrija ir izdevusi 

Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā, kurās ir apkopota zinātniski pamatota 

informācija par aktivitātēm pašvaldības iedzīvotāju veselības saglabāšanā un veselīga 

dzīvesveida veicināšanā [14]. 

Savukārt Rīgas pašvaldības līmenī darbību sabiedrības veselības jomā nosaka 

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam [1], Rīgas attīstības 

programma 2014. – 2020. gadam [2], nozaru dokumenti (stratēģijas, rīcības plāni, 

programmas) un Rīgas pašvaldības iekšējie normatīvie akti. Rīgas ilgstspējīgas 

attīstības stratēģijas 5.punkts nosaka, ka „Rīgas pilsētas pašvaldības virsuzdevums ir 

pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Demokrātiskā sabiedrībā dzīves 

kvalitātes izaugsme pamatojas uz iespējām, kuras izmantojot cilvēks paša spēkiem 

cenšas sasniegt sev vēlamo dzīves kvalitātes līmeni” [1]. Šis stratēģijas punkts atbilst 

Otavas hartā deklarētajai veselības veicināšanas definīcijai, kas nosaka, ka „veselības 

veicināšana ir process, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju palielināt kontroli pār savu 

veselību un to uzlabot” [6]. 

 
Rīgas attīstības programma 2014. – 2020. gadam nosaka rīcības virzienus, 

kuriem ir piešķirama prioritāte, lai sasniegtu Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 

2030.gadam noteikto. 

 

 

 

 

 

 

Rīgas ilgstspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam viens no 

stratēģiskajiem mērķiem ir prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība. 

Stratēģija paredz, ka „2030.gadā rīdzinieki ir veseli un aktīvi: 

 Rīgas iedzīvotāji ir atbildīgi – ir palielinājusies iedzīvotāju atbildības 

sajūta par savu veselību un saviem ģimenes locekļiem; 

 Veselīgs dzīvesveids ir kļuvis par rīdzinieka ikdienas būtisku 

sastāvdaļu; 

 Pilsētnieki izmanto iespēju aktīvi atpūsties un sportot pilsētas parkos, 

mežos, sporta centros, uz un pie ūdeņiem; 

 Sociālās aprūpes un palīdzības sistēma vērsta uz aktīvu darbību, uz 

lielāku motivāciju domāt par savu un ģimenes nākotni, uz dažādu 

grupu iekļaušanu ikdienas dzīvē. Ir pieaudzis indivīdu apzinīgums un 

atbildība par sabiedrības interesēm un nākamajām paaudzēm.” [1]. 

 

Rīgas attīstības programmā 2014. – 2020. gadam rīcības virziena Uz 

preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe galvenais mērkis ir „uzlabot 

Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves 

gadījumu skaitu. Lai sasniegtu mērķi pašvaldība apņemas: 

 veicināt veselīgas un drošas pilsētas, mācību un darba vides radīšanu; 

 uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu; 

 mazināt iedzīvotāju saslimstību ar neinfekcijas slimībām, tajā skaitā 

atkarībām; 

 uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā” [2]. 
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III. PAŠVALDĪBAS LOMA SABIEDRĪBAS VESELĪBAS JOMĀ 

 

Veselība ir priekšnosacījums ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai un izaugsmei un 

būtiska loma iedzīvotāju veselības aizsardzībā un veicināšanā ir valsts pārvaldes 

institūcijām. Valsts centrālās varas atbildība par savu iedzīvotāju veselības 

saglabāšanu pirmo reizi Eiropā tika definēta jau 19. gadsimtā Lielbritānijā, kur pirmo 

reizi tika izdots Likums par sabiedrības veselību [15]. Likums noteica, ka valsts 

pārvaldes institūcijām ir jānodrošina tādi dzīves apstākļi, kas ļautu saglabāt labu 

veselību un nodzīvot ilgāku mūžu [16]. Mūsdienu globālās sociālās un veselības 

aprūpes politikas decentralizācijas tendences norāda uz arvien pieaugošu vietējo 

pašvaldību lomu savu administratīvo teritoriju iedzīvotāju veselības veicināšanā un 

saglabāšanā [17]. Pašvaldības ir iedzīvotājiem tuvākā valsts pārvaldes institūcija, kas 

vislabāk pārzina savu iedzīvotāju vajadzības un problēmas un spēj rast konkrētus 

risinājumus, balstoties uz iedzīvotāju vērtībām un vajadzībām un sev pieejamiem 

resursiem. 

Iedzīvotāju veselības nodrošināšanā svarīgi ir rūpēties ne tikai par tām 

personām, kurām jau ir veselības problēmas, bet veicināt veselību arī tiem, kuri ir 

veseli, lai pēc iespējas attālinātu slimības iestāšanos un pagarinātu veselīgi nodzīvotos 

dzīves gadus. Veselības veicināšanas koncepts attīstījās 20. gadsimta 80. gados, kad 

strauji palielinājās valstu izdevumi veselības aprūpes sektorā. Šajā laikā notika 

sabiedrības veselības satuvināšanās ar sociālās jomas nozarēm, lai efektīvāk risinātu 

iedzīvotāju veselības problēmas un mazinātu izdevumus veselības aprūpes sektorā 

[18]. 1986. gadā Otavā, Kanādā tika pieņemta Otavas harta, kur tika definēta 

veselības veicināšana kā „process, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju palielināt kontroli 

pār savu veselību un to uzlabot” [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības veicināšanas darbības pamatprincipi tiek balstīti uz sociālajām jeb 

pozitīvajām veselības definīcijām, pie kurām pieder arī PVO veselības definīcija, kas 

nosaka, ka „veselība ir fiziska, psihiska un sociāla labklājība, ne tikai slimības vai 

nespēka neesamība” [19]. Veselības veicināšanas pieeja paredz holistisku skatījumu 

uz veselības problēmām, visas populācijas iesaisti, un liela uzmanība tiek vērsta uz 

veselības sociālajām determinantēm (izglītība, mājoklis un dzīvesvieta, sociālais 

atbalsts, pakalpojumu pieejamība u.tml.) [20]. Lai īstenotu veselības veicināšanas 

pamatprincipus, būtiski ir nodrošināt starpsektoru sadarbību un iedzīvotāju 

iesaistīšanos veselības veicināšanas aktivitātēs, kur liela loma ir vietējai pašvaldībai. 

Latvijā galvenā veselības politiku noteicošā institūcija – Veselības ministrija – 

ir izstrādājusi vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā, kas paredz lielāku 

pašvaldības iesaisti sabiedrības veselības jomā [14]. Šo vadlīniju ieteikumi ir vērsti uz 

iedzīvotāju fizisko aktivitāšu un veselīga uztura veicināšanu, infekcijas slimību un 

traumatisma profilaksi, vardarbības mazināšanu, atkarību profilaksi un ģimenes 

Otavas hartas (1986) pieci galvenie veselības veicināšanas pamatprincipi: 

 Veselīgas sabiedrības politikas veidošana; 

 Atbalstošas vides radīšana; 

 Individuālo iemaņu attīstīšana; 

 Vietējās kopienas iesaistīšanās un darbību sekmēšana veselības 

saglabāšanā; 

 Veselības aprūpes dienestu pārorientēšana [6]. 
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veselības veicināšanu, mutes veselības veicināšanu, garīgās veselības veicināšanu un 

onkoloģisko slimību profilaksi [14]. 

Pieaugot pašvaldības lomai iedzīvotāju veselības veicināšanā, vairāk 

uzmanības tiek pievērsts atbildības deleģēšanai, tādējādi veicinot lielāku iedzīvotāju 

izpratni par procesiem un iespējām viņu dzīvesvietā un stiprinot demokrātiju 

pašvaldībā. Izstrādājot pašvaldības sabiedrības veselības stratēģiju, konkrētā 

pašvaldība ņem vērā pastāvošo situāciju, iedzīvotāju vajadzības un pašvaldības 

resursus, vienlaicīgi stiprinot vienlīdzību un sociālo iekļaušanos. Pašvaldības tādējādi 

veido vienotu fokālo punktu, no kura iespējama darbības koordinācija starp dažādiem 

sektoriem – starp valsts organizācijām, nevalstiskām organizācijām un sabiedrību 

kopumā. Veselīga pašvaldība ir tāda, kura ir spējusi sasniegt sociālu vienošanos starp 

sabiedriskām organizācijām, institūcijām no dažādiem sektoriem un lokālām 

politiskām autoritātēm par vienotu mērķi – veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanu ar 

mērķi sasniegt labu dzīves kvalitāti visiem iedzīvotājiem. Galvenais darbības virziens, 

lai izveidotu veselīgu pašvaldību, ir panākt attieksmes maiņu, izveidot vienotu 

veselības veicināšanas konceptu un modeli plašākā nozīmē, mainot politiku, tiesību 

aktus un pakalpojumus, kurus parasti nodrošina pašvaldība. Tādēļ īpaši svarīga ir visu 

iesaistīto pušu izpratne par šādas stratēģijas nepieciešamību un iesaistīšanu savā 

ikdienas darbā [14]. 

Veselīgas pašvaldības būtība paredz, ka izpratne par sabiedrības veselību 

jāveido visās jomās un iesaistītajās institūcijās. Jāņem vērā, ka visu sektoru darbība 

tieši vai netieši ietekmē iedzīvotāju veselību, jo veselību ietekmējošie faktori ir arī 

tajās jomās, kuras atrodas ārpus veselības (aprūpes) sektora [21].
 
 

 

 
 

Svarīgi ir ņemt vērā, ka pašvaldībām ir liela ietekme veselīgas sabiedrības 

veidošanā, bet atbildība nedrīkst tikt novirzīta tikai uz veselības aprūpes iestāžu 

pleciem. Visām nozarēm, bet it īpaši par vidi, sociālo aprūpi, izglītību, drošību, 

sabiedrisko kārtību atbildīgajām institūcijām, ir jāuzņemas tikpat liela loma 

sabiedrības veselības veicināšanā kā veselības sektoram. Visas šīs jomas ietekmē un 

piedalās iedzīvotāju dzīves apstākļu, apkārtējās vides un dzīves kvalitātes, kas ir 

būtiski veselības priekšnosacījumi, veidošanā. Balstoties uz Rīgas domes 

departamentu funkcijām, ir iespējams identificēt veselību veicinošas aktivitātes, kuras 

konkrētais departaments varētu īstenot sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm. (skat. 

1.tabulu) 

 

 

 

 

Pirmo reizi terminu Veselība visās politikās minēja Pasaules Veselības 

organizācija, runājot par starpsektoru kopīgu darbību sabiedrības veselības 

uzlabošanā.  

 

Veselība visās politikās ir horizontāla, politiku vienojoša stratēģija, kas vērsta 

uz sabiedrības veselības uzlabošanu. Veselību visās politikās galvenais 

uzdevums ir atklāt faktorus, kurus izmainot tiek uzlabota iedzīvotāju veselība, 

bet tie galvenokārt ir ārpus veselības nozares [22]. 
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1.tabula. Rīgas domes nozaru departamentu iespējamās veselību veicinošās aktivitātes un to 

sadarbības partneri 

Rīgas domes 

nozaru 

departamenti 

Veselību veicinošās 

aktivitātes 

Departamentu sadarbības 

partneri veselību veicinošu 

aktivitāšu īstenošanai 

pašvaldībā 

 

Labklājības 

departaments 

 Veselību veicinošu aktivitāšu 

plānošana, īstenošana un 

koordinēšana pašvaldībā; 

 Veselības aprūpes 

pieejamības uzraudzība Rīgas 

pilsētā; 

 Projektu īstenošana 

sabiedrības veselības jomā, 

piemēram, atkarības 

profilakses jomā. 

 Rīgas pašvaldības 

ārstnieciskā profila 

kapitālsabiedrības; 

 Rīgas Sociālais 

dienests un dienas 

centri; 

 Ilgstošas  sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

institūcijas; 

 Rīgas patversme; 

 Rīgas patversmes 

dienas centrs 

bezpajumtniekiem 

un maznodrošinātām 

personām. 

 

Izglītības, 

kultūras un 

sporta 

departaments 

 Veselības izglītības 

organizēšana; 

 Skolotāju un pārējā skolas 

personāla apmācība par 

veselīgu dzīvesveidu un 

slimību profilaksi; 

 Publisku, kultūras, sporta 

pasākumu organizēšana, 

iekļaujot veselību veicinošas 

aktivitātes, t.sk. tautas sportu; 

 Projektu īstenošana, 

piemēram, Veselību 

veicinošā skola, Veselīgais 

stadions. 

 Vispārējās 

pamatizglītības un 

vispārējās vidējās 

izglītības iestādes; 

 Pirmsskolas 

izglītības iestādes; 

 Rīgas izglītības un 

informatīvi 

metodiskais centrs; 

 Mākslas un mūzikas 

izglītības iestādes; 

 Brīvā laika centrs 

„Mangaļsala”; 

 Kultūras iestādes; 

 Rīgas Centrālā 

bibliotēka; 

 Sporta izglītības 

iestādes; 

 Rīgas Nacionālā 

sporta manēža; 

 Interešu izglītības 

iestādes. 

 

Mājokļu un vides 

departaments 

 

 Kvalitatīva un droša mājokļa 

nodrošināšana; 

 Vides faktoru (gaisa 

kvalitāte, troksnis, ķīmiskā 

 SIA „Rīgas ūdens”; 

 SIA „Rīgas meži”; 

 SIA „Rīgas namu 

pārvaldnieks”; 
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drošība, ūdeņu kvalitāte utt.) 

ietekmes uz veselību 

novērtēšana un kaitējuma 

novēršana; 

 Projektu īstenošana, 

novērtējot to ietekmi uz 

cilvēka veselību. 

 Rīgas pašvaldības 

aģentūra „Rīgas 

enerģētikas 

aģentūra”; 

 SIA „Rīgas 

pilsētbūvnieks”; 

 AS „Rīgas 

siltums”;SIA 

„Getliņi EKO”. 

 

Pilsētas attīstības 

departaments 

 

 Veikt „Veselību veicinošu 

teritoriju plānojumu”: 

o Apbūvētās / neapbūvētās 

teritorijas; 

o Zaļās zonas. 

 Aizsargāt vidi, nodrošināt 

bioloģisko daudzveidību un 

dabas resursu racionālu 

izmantošanu; 

 Projektu plānošana, ņemot 

vērā to ietekmi uz iedzīvotāju 

veselību. 

 SIA „Rīgas 

pilsētbūvnieks”; 

 SIA „Rīgas nami”; 

 Rīgas pašvaldības 

aģentūra „Rīgas 

enerģētikas 

aģentūra”. 

 

 

Satiksmes 

departaments 

 

 „Veselību veicinošas 

infrastruktūras” attīstība: 

o Veloceliņu izbūve; 

o Lietusūdens novadīšana u.c.. 

 Traumatisma profilakse; 

 Apgaismotas gājēju pārejas; 

 Ceļu seguma kvalitāte (ceļu 

„kaisīšana” ziemā) u.c.; 

 Sabiedriskā transporta 

kustības organizēšana; 

 Projektu un pasākumu 

organizēšana drošības un 

traumatisma profilakses 

jomā. 

 Rīgas pašvaldības 

aģentūra „Rīgas 

gaisma”; 

 SIA „Rīgas 

satiksme”; 

 

 

Veselības veicināšanā 21. gadsimtā īpaši tiek aktualizēta veselības 

veicināšana dažādās vidēs, piemēram, skolās, darbavietās, pilsētās [18]. Šī pieeja 

palīdz rast atbildi uz jautājumu: kas rada veselību mūsu vidē? Ar šīs pieejas palīdzību 

ir iespējams atrisināt ar veselību saistītos jautājumus jau organizāciju līmenī, ne tikai 

indivīdu līmenī [23]. 

PVO ir izveidojusi Veselīgo pilsētu programmu, kur PVO sadarbojas ar 

vietēja līmeņa valsts institūcijām lokālo kopienu veselības veicināšanas jautājumu 

risināšanā. 1987. gadā PVO kopā ar 11 Eiropas pilsētām iesaistījās Veselīgo pilsētu 

tīkla izveidē. Tīkls strauji izplatījās un šobrīd šajā tīklā iesaistītas 30 Eiropas valstis 

aptuveni ar 1 300 pilsētām, pašvaldībām un reģioniem. PVO veselīgo pilsētu tīkls ir 

globāla kustība. Galvenais Veselīgo pilsētu programmas mērķis ir izvirzīt veselību kā 

prioritāti ekonomiskās un sociālās politikas lēmumu pieņemšanas dienaskārtībā. 
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Veselība ir visu sektoru atbildība un pašvaldībām ir unikāla līderpozīcija un iespējas, 

lai saglabātu un veicinātu savu iedzīvotāju veselību un labklājību [21].  

 
 

Veselīgo pilsētu programmas pieeja atzīst, ka veselību ietekmējošos faktorus ir 

iespējams mainīt tikai tādā gadījumā, ja pastāv sadarbība starp publisko, privāto, 

brīvprātīgo un sabiedrisko (nevalstisko) sektoru organizācijām. Šāda veida domāšana 

ietver sevī arī pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, kas prasa 

politisku apņemšanos un organizatoriskas sabiedrības attīstību, kā arī atzīst to, ka 

process ir tikpat svarīgs kā rezultāts [21]. 

Rīga 2014. gadā oficiāli atzīta par PVO Eiropas Veselīgo pilsētu. Rīgas 

pašvaldība, sistemātiski attīstot starpsektoru sadarbību un veicot aktivitātes savas 

pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanā un labklājības uzlabošanā, ir izpildījusi 

Veselīgas pilsētas kritērijus un iekļauta PVO Veselīgo pilsētu tīklā [24]. 

Aktuālajam plānošanas periodam no 2014. – 2018. gadam Veselīgo pilsētu 

programmā ir izvirzīti divi virsmērķi: uzlabot veselību visiem un samazināt 

nevienlīdzību veselības jomā; uzlabot vadību un līdzdalību pārvaldībā veselības 

nolūkā. Pamatprincipi šīs programmas izstrādē ir balstīti uz Eiropas stratēģisko 

ietvaru Veselība 2020 [25]. Galvenie principi un prioritārās tēmas programmas 

ieviešanā 2014. – 2018. gadā: 

 

 Investēšana veselībā visa mūža garumā un iespēju nodrošināšana 

cilvēkiem. Prioritārās tēmas: agrīnais dzīves periods, vecāka gada 

gājuma cilvēki, neaizsargātas sabiedrības grupas (attiecas gan uz 

sociāli neaizsargātajām personām, gan personām ar sliktu veselību) un 

veselības pratība. 

 Eiropas reģiona lielāko veselības problēmu risināšana neinfekcijas un 

infekcijas jomā. Prioritārās tēmas: fiziskā aktivitāte, diēta un 

aptaukošanās, alkohols, tabaka, psihiskā veselība. 

 Tādu veselības sistēmu nostiprināšana, kuru centrā ir cilvēks, 

sabiedrības resursu vairošana un ārkārtas situāciju paredzēšana, 

uzraudzība un reaģēšana uz tām. Prioritārās tēmas: pilsētas 

pakalpojumu pārorientācija uz tādiem pakalpojumiem, kuru centrā ir 

cilvēks, sabiedrības veselības kapacitātes atjaunošana un stiprināšana. 

 Stipras vietējās sabiedrības un atbalstošas vides radīšana. Prioritārās 

tēmas: rīcībspējīga sabiedrība, veselīga dzīves un daba vide, veselīgas 

pilsētvides un transporta tīklu plānošana, klimata pārmaiņas un 

veselīgas mājvietas. 

PVO definējusi Veselīgu pilsētu kā procesu, nevis rezultātu: 

 Veselīga pilsēta nav tāda, kas sasniegusi konkrētu veselības stāvokli.
 
 

 Tās mērķis ir panākt arvien labāku pilsētas iedzīvotāju veselību. 

Jebkura pilsēta var būt veselīga pilsēta, neskatoties uz tās pašreizējo 

iedzīvotāju veselības stāvokli. Nosacījumi ir: veselības kā prioritātes 

noteikšana un procesa un struktūras izveidošana, lai to sasniegtu. 

 Veselīga pilsēta ir tāda, kura pastāvīgi veido un uzlabo tās fizisko un 

sociālo vidi un izmanto savus resursus tādā veidā, kas sniedz iespēju 

cilvēkiem atbalstīt vienam otru, maksimāli izmantojot sniegtās 

iespējas [21].  
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Saskaņā ar PVO Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts var veidot arī 

savu iekšējo nacionāla līmeņa Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu. Nacionālā 

līmeņa tīklā iesaistītajām pašvaldībām tiek sniegts metodoloģisks atbalsts, palīdzība 

veselību veicinošu programmu un darba plānu izstrādē, kā arī notiek regulāras tīkla 

kontaktpersonu tikšanās un apmācības [26]. Rīgas pašvaldība kā viena no pirmajām 

kopā ar vēl 24 Latvijas pašvaldībām 2013. gadā iestājās Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīklā [27].  

Eiropas Komisija, PVO Eiropas reģionālais birojs un Eiropas Padome 1991. 

gadā izveidoja Eiropas Veselību veicinošo skolu tīklu ar mērķi skolās radīt veselību 

veicinošu vidi un sekmēt skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku veselīgāku 

dzīvesveidu [28]. Skola ir izmaksu efektīvs līdzeklis bērnu un jauniešu veselības, 

ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai un attīstības veicināšanai. Tā spēj aizsniegt 

jauniešus kritiskā attīstības vecumposmā, kurā skolas, skolotājus, draugu, vecāku un 

citu ietekmēts, veidojas un attīstās noteikts dzīvesveids. Īpaši veiksmīgi pozitīvā 

virzienā iespējams ietekmēt mazāko klašu skolēnus, jo veselības paradumi veidojas 

agrīnā vecumā. Tāpat skolām ir iespējams aizsniegt ne tikai skolēnus, bet arī to 

vecākus, skolas personālu, skolotājus un citus sabiedrības locekļus, ieskaitot 

jauniešus, kuri neapmeklē skolu [29;30]. 

 

 
 

1993. gadā Latvija atsaucās PVO aicinājumam iesaistīties Eiropas veselību 

veicinošu skolu projektā. Tika paredzēts, ka šis projekts izmainīs izglītības metodes 

un uzlabos veselības izglītību Latvijas skolās. Lai gan šajā tīklā Latvijā iesaistījās 140 

skolas, tomēr to aktivitāte veselības veicināšanas jomā gadu laikā mazinājās, kas 

saistāms ar PVO finansiālā atbalsta samazinājumu. Atbildība par šādas pieejas 

turpmāko metodisko vadību turpmāk bija jāuzņemas valstij sadarbībā ar pašvaldībām. 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam paredz atjaunot Veselību 

veicinošo skolu kustību un aktivizēt skolu iesaistīšanos. Pamatnostādnēs paredzēts, ka 

līdz 2020. gadam Veselīgos skolu kustībā būs iesaistījušas vismaz 15% Latvijas 

skolu. 

Rīgas pašvaldība atbalsta Veselību veicinošo skolu kustību, un 2013. gadā 

uzsāka iniciatīvu „Veselību veicinoša izglītības iestāde”. Iniciatīvai atsaucās 5 skolas, 

bet 2014. gadā šajā kustībā iesaistījās jau 8 izglītības iestādes. Iniciatīvas mērķis ir 

veicināt skolēnu, viņu vecāku un skolas pedagogu un darbinieku spēju uzņemties 

atbildību par savu un līdzcilveku veselību, kā galveno prioritāti izvirzot dzīves un 

psihosociālo prasmju attīstīšanu [31]. 

Visi iepriekšminētie piemēri pierāda, ka pastāv dažādas iespējas kā pašvaldība 

var veicināt savu iedzīvotāju veselību – tas var tikt darīts izstrādājot pašvaldības 

stratēģiju un rīcības plānu, kurā iekļauj dažādas mērķtiecīgas veselību veicinošas 

aktivitātes, kā arī pašvaldība var iesaistīties dažādās kustībās un projektos, kuru 

ietvaros tiek īstenots aktivitāšu komplekss, kas ir vērsts uz kādu konkrētu mērķi. 

 

Veselību veicinošas skolas nosaukums tika piešķirts mācību iestādēm, kuras 

patstāvīgi stiprina savu kapacitāti, lai veidotu dzīvošanai, mācībām un darbam 

veselīgu vidi. 
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IV. SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, IDENTIFICĒTĀS 

PROBLĒMAS UN STRATĒĢISKIE VIRZIENI SABIEDRĪBAS 

VESELĪBAS JOMĀ 

 

Stratēģijas pamatā ir jābūt rūpīgai situācijas analīzei, nosakot pašreizējo 

iedzīvotāju veselības stāvokli un sabiedrības vajadzības. Līdz ar to situācijas 

raksturojumam tiek izmantoti dažādi specifiski demogrāfiskie, sabiedrības veselības, 

riska faktoru un veselības aprūpes rādītāji. Kā informācijas ieguves avots tiek 

izmantota informācija no CSP, dažādu reģistru dati un atbilstošā kvalitātē veiktu 

pētījumu un aptauju rezultāti. Jāatzīmē, ka datiem ir jāraksturo visas sabiedrības vai 

pašvaldības iedzīvotāju veselības stāvoklis, nevis kādas nelielas grupas vai indivīda 

veselības stāvoklis. Balstoties uz situācijas analīzi, tiek izvirzīti stratēģiskie virzieni, 

kuru īstenošana uzlabotu kopējo sabiedrības veselības stāvokli. Līdz ar to izstrādātie 

stratēģiskie virzieni atbilst visas sabiedrības (Rīgas pašvaldības iedzīvotāju) 

vajadzībām, nevis kāda konkrēta iedzīvotāja vajadzībai. 

Rīgā, līdzīgi kā Latvijā kopumā, ir vērojams patstāvīgo iedzīvotāju skaita 

samazinājums. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rīgā 2013. gada sākumā bija 643 615, 

2014. gada sākumā – 643 368, bet 2015. gada sākumā – 641 007. Pēdējo 3 gadu laikā 

patstāvīgo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2 608 iedzīvotājiem, bet pēdējo 

desmit gadu periodā, no 2005. gada līdz 2015. gadam, iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 71 255 iedzīvotājiem [32]. Pēdējos gados Rīgā ir vērojams 

jaundzimušo skaita pieaugums. 2014. gadā reģistrēti 7 514 jaundzimušie [33], tomēr 

mirušo iedzīvotāju skaits gada laikā joprojām ir augstāks nekā jaunpiedzimušo skaits - 

2014. gadā pavisam miruši 8 986 iedzīvotāji [34]. Līdz ar to, neraugoties uz pozitīvo 

jaundzimušo skaita pieauguma tendenci, Rīgā joprojām saglabājas negatīvs 

iedzīvotāju dabiskais pieaugums, kas 2014. gadā bija -1 472. Iedzīvotāju skaita 

izmaiņas var ietekmēt arī iedzīvotāju migrācija. Lai gan 2013. gadā Rīgā pēc ilgāka 

laika perioda iebraukušo iedzīvotāju skaits par 1 725 pārsniedza izbraukušo 

iedzīvotāju skaitu, 2014. gadā no pilsētas izbrauca par 889 iedzīvotājiem vairāk nekā 

iebrauca [35]. 

Rīgā ir augsts demogrāfiskās slodzes līmenis – uz 1 000 darbaspējīgajiem 

iedzīvotājiem ir reģistrēti 377 iedzīvotāji virs darba spējas vecuma un 233 iedzīvotāji 

līdz darbaspējas vecumam [36]. Kopumā no visiem Rīgas iedzīvotājiem 23,4% ir virs 

darbaspējas vecumā [37], kas rada papildu slogu pašvaldības sociālajai un veselības 

aprūpes sfērai. Arī nabadzība var būt būtisks faktors sliktākai veselībai, jo ierobežoti 

finanšu līdzekļi var būt šķērslis veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai. 2013. 

gadā nabadzības riskam bija pakļauti 13,7% Rīgas iedzīvotāju. Īpašā riska grupa ir 

gados vecāki cilvēki, kuru vidū nabadzības riska indekss bija 24,3% iedzīvotāju [38]. 

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā būtiski ir ievērot vienlīdzības principu, 

nodrošinot pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības, 

reliģijas, dzimuma, vecuma vai labklājības līmeņa. 

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums ir viens no galvenajiem 

sabiedrības veselības rādītājiem, kas raksturo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sociālo 

drošību un populācijas vispārējo veselības stāvokli. Latvijas sabiedrības veselības 

pamatnostādnes paredz līdz 2020. gadam palielināt jaundzimušo paredzamo mūža 

ilgumu līdz 72 gadiem vīriešiem un 80 gadiem sievietēm. Latvijā šis rādītājs joprojām 

ir viens no zemākajiem ES dalībvalstu vidū. 2013. gadā ES vidēji jaundzimušo 

vidējais paredzamais mūža ilgums bija 77,8 gadi vīriešiem un 83,3 gadi sievietēm, 

savukārt Latvijā attiecīgi – 69,3 gadi vīriešiem un 78,9 gadi sievietēm. Būtiskas 
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atšķirības vērojamas sadalījumā pa dzimumiem, Latvijā sievietēm ir par 10 gadiem 

garāks jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums, nekā vīriešiem un šī atšķirība 

ir krietni augstāka nekā vidēji ES. Svarīgs ir ne tikai kopējais nodzīvoto gadu skaits, 

bet arī nodzīvoto gadu kvalitāte, kas ir īpaši aktuāla pie pašreizējās demogrāfiskās 

tendences Eiropā – populācijas novecošanās. Latvijā 2013. gadā veselīgi nodzīvoto 

mūža gadu īpatsvars vīriešiem bija 78,1% no jaundzimušo paredzamā mūža ilguma, 

bet sievietēm – 71,9%. Vidējais rādītājs ES attiecīgi bija 79,7% vīriešiem un 74,6% 

sievietēm [39]. Latvijas iedzīvotāju, tajā skaitā Rīgas iedzīvotāju, veselības stāvoklis, 

salīdzinot ar vidējiem rādītajiem ES, ir neapmierinošs – populāciju raksturojošie 

sabiedrības veselības rādītāji ir sliktāki nekā lielākajā daļā pārējo ES dalībvalstu. 

Galvenie saslimstības, invaliditātes un mirstības cēloņi Rīgā, līdzīgi kā 

Latvijā kopumā, ir neinfekcijas slimības: asinsrites sistēmas slimības, ļaundabīgie 

audzēji un ārējie nāves cēloņi. Rīgā 2013. gadā mirstība no sirds asinsrites slimībām 

bija 768,9 uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs bija nedaudz zemāks nekā vidējais 

rādītājs Latvijā – 812,8 uz 100 000 iedzīvotāju. Otrs biežākais nāves cēlonis bija 

audzēji – 305,7 uz 100 000 iedzīvotāju (Latvijā 300,4 uz 100 000 iedzīvotāju), bet kā 

trešais biežākais nāves cēlonis bija ārējie nāves cēloņi – 89,7 uz 100 000 iedzīvotāju 

(Latvijā 89,5 uz 100 000 iedzīvotāju) [40]. 

Stratēģijā ir izvirzītas trīs specifiskas iedzīvotāju vecuma mērķa grupas – 

bērni un jaunieši, darbspējīgā vecuma iedzīvotāji un vecāka gadagājuma iedzīvotāji 

(seniori). 

 

Bērnu un jauniešu veselības stāvoklis 

 
Bērnība, un it īpaši pusaudžu vecums, ir intensīvs fizisku, sociālu, 

emocionālu un kognitīvu izmaiņu laika posms cilvēka attīstībā, kurā cikliska un 

strauja fiziska attīstība šajā vecuma posmā pieprasa veselīga dzīvesveida paradumu 

izveidošanai pievērst lielāku uzmanību, nekā jebkurā citā vecumā, jo tam ir īpaši 

svarīga nozīme jaunā cilvēka turpmākajā dzīves attīstībā. PVO norāda, ja veselību 

veicinoši paradumi izveidojas jau agrīnā vecuma posmā, tad pastāv lielāka iespēja, ka 

šie paradumi saglabāsies arī pieaugušā vecumā un tādējādi samazināsies hronisku 

slimību risks. PVO atzīmē, ka skola rada nozīmīgu vidi, lai izglītotu skolēnus ar 

veselības veicināšanu saistītos jautājumos, jo veselīgi paradumi ir būtisks nosacījums, 

lai skolēni spētu izmantot visu savu akadēmisko potenciālu, nodrošinātu fizisko un 

psihisko attīstību, labklājību un veselību visas dzīves garumā. [41]
 

Viens no bērnu un pusaudžu veselības rādītājiem ir sadalījums veselības 

grupās, kur: 

 I veselības grupā ir veseli bērni, kuriem nav hronisku saslimšanu, 

novērošanas periodā var būt viegli noritošas akūtas saslimšanas; 

orgānu un sistēmu funkcijas bez pataloģijas, fiziskā attīstība 

atbilstoši vecumam.  

 II veselības grupā ir bērni ar hronisku saslimšanu attīstības 

draudiem. Akūtas saslimšanas norit ar komplikācijām, 

rekonvalescences periodā vērojams nogurums, paaugstināts 

uzbudinājums, miega traucējumi, slikta ēstgriba, subfebrilitāte. 

Pirmā dzīvības gada bērniem ir apgrūtināta dzemdību (toksikoze, 

cita pataloģija) un ginekoloģiskā anamnēze. Funkcionāli traucējumi. 

Fiziskā attīstība normāla, var būt 1. pakāpes svara deficīts. Normāla 



Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā 

 

17 

neiropsihiskā attīstība vai neizteikta neiropsihiskās attīstības 

atpalicība. 

 III veselības grupā ir bērni ar hroniskām saslimšanām kompensētā, 

subkompensētā vai dekompensētā veidā. Iedzimtas orgānu un 

sistēmu patoloģijas. Funkcionālas patoloģijas. Fiziskā attīstība 

normāla, svara deficīts vai liekais svars I, II pakāpē, mazs augums. 

Neiropsihiskā attīstība normāla vai atpalikusi [42]. 

 

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati par 

jaundzimušo īpatsvaru veselības grupās, Rīgā kopējais bērnu veselības stāvoklis ir 

sliktāks, nekā Latvijā kopumā. Ja Rīgā I veselības grupā 2014. gadā bija 57,3% 

jaundzimušo, tad Latvijā kopumā šajā veselības grupā bija 63,3% jaundzimušo. 

Pozitīvi vērtējama tendence bērnu īpatsvara pieaugumam pirmajā veselības grupā 

pēdējo gadu laikā (skat. 1. attēlu). Bērniem pieaugot, vecuma grupā 3 – 14 gadi, 

nedaudz samazinās to bērnu īpasvars, kuru veselība atbilst pirmās grupas kategorijai 

un pieaug trešajai veselības grupai atbilstošo bērnu īpatsvars. Tomēr, līdzīgi kā 

jaundzimušo grupā, arī šajā vecuma grupā pēdējo gadu laikā pieaug bērnu īpatsvars, 

kuru veselība atbilst pirmās grupas kategorijai (skat. 2. attēlu). Arī pusaudžu (15 – 17 

gadus vecu) veselības stāvoklis Rīgā ir sliktāks, nekā Latvijā kopumā un tikai pusei 

no visiem pusaudžiem veselība ir vērtējama kā atbilstoša pirmajai veselības grupu 

kategorijai (skat. 3. attēlu) [42]. 

 
1.attēls. Jaundzimušo īpatsvars veselības grupās Rīgā un Latvijā, 2011. – 2014. 
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2.attēls. Profilaktiski apskatīto 3 līdz 14 gadus vecu bērnu īpatsvars veselības grupās Rīgā 

un Latvijā, 2011. – 2014. 

46,6
49,2

4,2

50,4
45,3

4,3

51,4

44,8

3,8

52,5

43,5

4,0

56,8

39,4

3,8

57,7

38,4

3,9

58,2

38,2

3,6

59,0

37,2

3,8

0

10

20

30

40

50

60

70

I 
v

e
se

lī
b

a
s 

g
ru

p
a

II
 v

e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

II
I 

v
e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

I 
v
e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

II
 v

e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

II
I 

v
e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

I 
v
e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

II
 v

e
se

lī
b

a
s 

g
ru

p
a

II
I 

v
e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

I 
v
e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

II
 v

e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

II
I 

v
e
se

lī
b
a
s 

g
ru

p
a

2011 2012 2013 2014

%

Rīga

Latvija

  Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs 

 

 

3.attēls. Profilaktiski apskatīto 15 līdz 17 gadus vecu bērnu īpatsvars veselības grupās Rīgā 

un Latvijā, 2011. – 2014. 
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Pēc informācijas par bērnu īpatsvara sadalījumu veselības grupās redzams, 

ka Rīgā bērnu veselības stāvoklis ir novērtēts sliktāk nekā Latvijā kopumā. Iespējams, 

Rīgā dzīvojošiem bērniem ir sliktāki veselības paradumi, piemēram, zemāks fiziskās 

aktivitātes līmenis, neveslīgāks uzturs, tomēr, jāņem vērā, ka Rīgā ir arī lielāka 

dažādu profilu ārstniecības iestāžu un ārstniecības speciālistu pieejamība nekā citur 

Latvijā un šos ārstniecības pakalpojumus izmanto ne tikai Rīgas iedzīvotāji. Tā kā 

valsts statistikas pārskatā „Par bērnu veselību” bērnu iedalījums pēc reģioniem tiek 

veikts nevis pēc bērna dzīvesvietas, bet pēc ārstniecības iestādes adreses, iespējams, 

bērni ar sliktāku veselības stāvokli no citiem valsts reģioniem apmeklē veselības 

aprūpes speciālistus Rīgā, kas rada lielāku bērnu īpatsvaru ar sliktāku veselības 

stāvokli tieši Rīgā. 

Bērnu īpatsvars trešajā veselības grupā pieaug līdz ar bērna vecumu un 

pusaudžu vecumā (15 – 17 gadi) tie sastāda jau 4,8% no visiem bērniem Rīgā. Kā 

biežākie veselības traucējumi profilaktiskajās apskatēs pusaudžiem ir konstatēti stājas 

traucējumi, pavājināta redze un skolioze [42]. Šie traucējumi var būt saistīti ar 

dažādiem ikdienas paradumiem kā mazkustīgs dzīvesveids, ilgstoša laika pavadīšana 

pie datora. Starptautiskajā skolēnu veselības paradumu pētījumā par 2009./2010. 

mācību gadu 18,5% no aptaujātajiem pusaudžiem ir atzīmējuši, ka viņiem ir kāda 

ārsta diagnosticēta hroniska slimība (piemēram, diabēts, artrīts, alerģija, gastrīts, 

astma u.c.) [43]. Hroniskas slimības var atstāt nelabvēlīgas sekas uz bērna 

psihosociālo un fizisko veselību, kā arī dzīves kvalitāti kopumā [43], tādēļ jāveic 

pasākumi gan primārās profilakses jomā, lai novērstu slimības, kā arī sekundārajā un 

terciārajā profilaksē savlaicīgi diagnosticējot un ārstējot slimības un palīdzot uzlabot 

dzīves kvalitāti tiem bērniem un jauniešiem, kuriem jau ir hroniskas slimības. 

Veselības pašvērtējums ir rādītājs, kas atspoguļo paša cilvēka vērtējumu par 

savu veselības stāvokli [45]. No aptaujātajiem skolēniem 11 – 15 gadu vecumā, 21% 

novērtējuši savu veselību kā teicamu, 60,1% kā labu, bet 17,6% vērtē savu veselību 

kā viduvēju un 1,3% –  kā sliktu [43]. 

Skolas vecuma bērnu un pusaudžu veselības veicināšana un uzlabošana ir 

viena no sabiedrības veselības prioritātēm. Skolēnu spēja izdarīt veselīgu izvēli ir 

priekšnosacījums veselības stāvokļa uzlabošanai un veselīga dzīvesveida ievērošanai 

arī turpmākajā dzīvē [30].  

1986. gada Otavas hartā teikts, ka „Cilvēku veselība un dzīvesveids ir 

atkarīgs no vides, kurā viņi uzturas ikdienā, kurā viņi dzīvo, mācās, strādā un 

rotaļājas. Veselība tiek veidota, rūpējoties par sevi un apkārtējiem, pieņemot lēmumus 

un esot atbildīgam par savu dzīvi un nodrošinot, ka sabiedrība, kurā dzīvojam, 

nodrošina veselīgas dzīves nosacījumus visiem tās pārstāvjiem” [29].
 

Bērnu un pusaudžu fiziskā aktivitāte ir būtisks veselības saglabāšanas un 

veicināšanas priekšnoteikums. Pēc PVO rekomendācijām bērniem vecumā no 5 līdz 

17 gadiem par pietiekamu uzskata 60 minūtes ilgu fizisko aktivitāti (ar mērenu vai 

enerģisku intensitāti) katru dienu [46]. Kā liecina Starptautiskā skolēnu veselības 

paradumu pētījuma (2009./2010. mācību gads) dati, tad pietiekoši fiziski aktīvi no 11 

– 15 gadīgajiem Latvijas skolēniem ir tikai 24,4% zēnu un 16% meiteņu. Bērnu 

īpatsvars ar pietiekošu fizisko aktivitāti, palielinoties vecumam, būtiski samazinās, 

īpaši meitenēm. Skolēnu īpatsvars, kas pie TV (fiziski mazaktīvi) pavada četras vai 

vairāk stundas darbadienās ir vidēji 23,4%, bet nedēļas nogalē – 40,5%. Savukārt 

datoru izmanto vismaz trīs stundas darba dienās 22,7% zēnu un 29,2% meiteņu, bet 

nedēļas nogalēs attiecīgi 30,8% zēnu un 39,8% meiteņu [43].  

Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu 2014. gada 

pētījuma datiem, tikai 20,8% zēni un 12,5% meitenes vecumā no 15 līdz 24 gadiem 
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nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem vismaz četras reizes nedēļā. Savukārt 

analizējot pēc dzīves vietas, Rīgā šajā vecuma grupā 4 – 6 reizes nedēļā vismaz 30 

minūtes fiziski aktīvi ir 26% jauno vīriešu un 16% jauno sieviešu. Kā liecina pētījuma 

dati, tad abās vecuma grupās fiziski aktīvāki ir vīrieši [47]. 
 

Savukārt Latvijas bērnu antropometrisko parametru un skolas vides pētījuma 

dati liecina, ka skolas vide, un jo īpaši Rīgā, nerada skolēniem iespēju būt fiziski 

aktīviem. Tikai 42,9 % Rīgas skolēnu ir daļēja iespēja skolā nonākt ar velosipēdu vai 

kājām, pārvietojoties pa drošu maršrutu. Kā pozitīva tendence atzīmējama iespēja 

lielākajai daļai (81%) Rīgas skolu skolēnu starpbrīžos apmeklēt sporta zāli vai sporta 

laukumus [43]. Fizisko aktivitāti ikdienā var veicināt skolēnu pārvietošanās no mājām 

uz skolu un atpakaļ ar kājām vai velosipēdu, tādēļ būtiski izveidot drošus 

pārvietošanās maršrutus skolu apkārtnēs. Arī rezultāti no starptautiskiem pētījumiem 

liecina, ka tas vai skolēns dosies uz skolu ar kājām vai velosipēdu ir lielā mērā 

atkarīgs no vecāku uzskatiem par šī maršruta drošumu [48;49]. 

Racionāls, jeb pilnvērtīgs uzturs, ir veselīga dzīvesveida priekšnosacījums 

bērnu un pusaudžu normālai attīstībai un veselībai. Nepilnvērtīgs uzturs vai neveselīgi 

uztura paradumi ir riska faktors dažādu veselības problēmu attīstībai. Kā liecina 

Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma (2009./2010. mācību gads) dati, 

tad kopumā tikai aptuveni trešdaļa skolēnu lieto svaigus augļus un dārzeņus vismaz 

reizi dienā, attiecīgi 31,6% skolēnu (11 – 15 gadu vecuma grupā) ik dienas ēd augļus 

un 27,8% – dārzeņus. Meitenes augļus un dārzeņus patērē vairāk nekā zēni, tomēr 

augļu un dārzeņu patēriņš, palielinoties vecumam, samazinās gan zēniem, gan 

meitenēm. Lai gan Latvijas skolēnu svaigo augļu un dārzeņu ikdienas patēriņš ir 

līdzīgs kā vidēji ES [50], tomēr tas ir uzskatāms par nepietiekamu un būtu jāveic 

pasākumi skolēnu uztura paradumu uzlabošanai [51]. Pētījumos ir pierādīts, ka cukuru 

saturošo dzērienu lietošana uzturā paaugstina aptaukošanās risku [52]. 2006. gadā 

saldinātos gāzētos dzērienus katru dienu lietoja 13,5% zēnu un 12,0% meiteņu, bet 

2010. gadā attiecīgi 9,7% zēnu un 7,0% meiteņu. Lai gan ir vērojama pozitīva 

tendence un saldināto gāzēto dzērienu lietošanas īpatsvars skolēnu vidū samazinās, 

svarīgi ir turpināt līdzšinējās sabiedrības veselības aktivitātes, kas vērstas uz saldināto 

dzērienu patēriņa samazinājumu. Augsts ir arī saldumu patēriņš. Aptaujas dati liecina, 

ka 28,7% zēnu un 37,4% meiteņu ēd saldumus vismaz reizi dienā [43]. Svarīgs 

faktors bērnu un pusaudžu motivēšanai, izvēlēties veselīgus pārtikas produktus ir to 

pieejamība skolā (bezmaksas vai par samazinātu cenu). Skolēnu uztura paradumus 

būtiski ietekmē produktu klāsts (atbilstoši pilnvērtīgs vai nepilnvērtīgs) mācību 

iestādē, kurā viņi pavada lielāko daļu dienas. Kā liecina Latvijas bērnu 

antropometrisko parametru un skolas vides pētījuma dati, tad saldumi pieejami 89,0% 

Rīgas skolu, 86,0% mācību iestāžu Rīgā ir pieejami arī svaigi augļi, bet svaigi dārzeņi 

ir pieejami 82,0% skolu. Skolas kafejnīcas, kurās iespējams iegādāties našķus, ir 

85,7% Rīgas skolu [53].  

Neveselīgi uztura paradumi, mazkustīgs dzīvesveids un neveselīgo uztura 

produktu augstā pieejamība rada paaugstinātas ķermeņa masas un aptaukošanās risku. 

Latvijas bērnu antropometrisko parametru un skolas vides pētījuma 2012. gada dati 

liecina, Rīgā dzīvojošo pirmklasnieku īpatsvars ar normālu ķermeņa masu (65,1% 

skolēnu) ir zemākais, salīdzinot ar citās pilsētās un laukos dzīvojošajiem skolēniem. 

Liekā ķermeņa masa konstatēta 14,2% Rīgas pirmo klašu skolēnu, aptaukošanās 8,4% 

skolēnu, bet nepietiekama ķermeņa masa – 12,3% skolēnu [53]. Latvijas iedzīvotāju 

veselību ietekmējošo paradumu 2014. gada pētījuma dati liecina, ka Rīgā dzīvojošiem 

jauniešiem vecumā no 15 – 24 gadiem normāla ķermeņa masa ir 80% zēnu un 84% 

meiteņu  [47]. 
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Bērnu un jauniešu vecumā (0 – 19 gadi) viena no aktuālām sabiedrības 

veselības problēmām Latvijā ir traumatisms (ceļu satiksmes negadījumi, slīkšana, 

kritieni, nosalšana, pašnāvības, nosmakšana, aizrīšanās, uguns un dūmu iedarbe u.c.), 

kas nereti rada paliekošas nelabvēlīgas sekas un pat nāvi. Ārējie nāves cēloņi ir otrais 

biežākais nāves cēlonis pēc noteiktiem perinatālā perioda stāvokļiem bērniem vecumā 

līdz 14 gadiem. Kā liecina SPKC 2014. gada dati, tad šajā vecuma grupā mirstība no 

ārējiem nāves cēloņiem bija 9,8 gadījumi uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju. Kā 

biežākie iemesli ārējo nāves cēloņu grupā 2014. gadā bija noslīkšana (3,4 gadījumi uz 

100 000 iedzīvotāju vecumā līdz 14 gadiem) un transporta nelaimes gadījumi (3 

gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju vecumā līdz 14 gadiem) [54]. Bērnu traumatisma 

mazināšanā papildu uzmanība būtu jāpievērš bērnu drošībai uz ūdens un noslīkšanas 

gadījumu mazināšanai. Izvērtējot normatīvajos aktos noteiktos sabiedrības veselības 

pasākumus bērnu traumatisma mazināšanā, Eiropas bērnu drošības apvienība (angl. – 

European Child Safety Alliance) ir piešķīrusi zemu novērtējumu Latvijā tādām bērnu 

traumatisma jomām kā drošība uz ūdens un noslīkšanas gadījumu mazināšana un 

kritienu mazināšana [55].  

Visbiežāk bērni dažāda veida traumas un ievainojumus gūst mājās, liecina dati 

no SPKC Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra par pacientiem, kuri 

guvuši traumas un ievainojumus. Pieaugot bērna vecumam, pieaug to traumu 

īpatsvars, kas tiek gūtas izglītības iestādēs, sporta un transporta zonās. Pusaudžiem 

vecumā 15 – 17 gadi transporta zonā gūtas 18,1% traumu, izglītības iestādē –  12,7%, 

bet sporta zonā 10% traumu. No visām traumām 15 – 17 gadīgo pusaudžu vidū, 

46,1% tiek gūtas mājās. Savukārt bērniem vecumā līdz četriem gadiem mājās gūto 

traumu īpatsvars sastāda 85,7% un liela daļa ievainojumu iegūti bērnam 

applaucējoties [40]. Šis traumu veids, iespējams, var norādīt uz vecāku nepietiekamu 

izglītību par iespējamiem ikdienas apdraudējumiem viņu bērniem. Lai mazinātu 

traumatisma radītās sekas (piemēram, darbspēju un produktivitātes zudumu, 

invaliditāti) nepieciešamas papildus izmaksas, t.sk. veselības aprūpei un 

rehabilitācijai, tādejādi traumas rada lielus zaudējumus. 

Pusaudžu vecuma periodā atkarības vielu lietošana ir viens no 
izplatītākajiem veselības riska paradumiem, kas būtiski ietekmē gan fizisko, gan 
psihosociālo veselību. Smēķēšana un alkohola lietošana ir biežākie atkarības vielu 
lietošanas veidi arī pusaudžiem. Kā liecina Starptautiskā skolēnu veselības paradumu 

pētījuma (2009./2010. mācību gads) dati, tad 11 gadu vecumā regulāri smēķē 2,3% 

zēnu un 0,8% meiteņu. Pieaugot vecumam, pieaug arī regulāri smēķējošo jauniešu 

īpatsvars: 11,3% zēnu un 7,4% meiteņu 13 gadu vecumā un 32% zēnu un 22,1% 

meiteņu 15 gadu vecumā. Regulāri smēķējošo zēnu īpatsvars, salīdzinot ar 2002.gada 

rādītājiem, ir palielinājies par 3,2%, bet meitenēm par 1% [43]. Starptautiskās 

jauniešu smēķēšanas aptaujas 2011. gada dati liecina, ka trešdaļa (31,5%) skolēnu 

vecumā no 13 – 15 gadiem pēdējā mēneša laikā ir smēķējuši cigaretes. Liela daļa 

skolēnu tiek pakļauti arī pasīvajai smēķēšanai – 44,6% skolēnu norāda, ka kāds ir 

smēķējis mājās viņu klātbūtnē, 66,9% skolēnu bijuši pakaļauti cigarešu dūmiem 

sabiedriskās vietās ārpus telpām, bet 47,0% – sabiedriskās vietās telpās. Nozīme 

smēķēšanas mazināšanā ir arī cigarešu pieejamībai un reklāmai. Aptuveni trešdaļa 

(33,4%) smēķējošo skolēnu norāda, ka cigaretes iegādājušies veikalā vai kioskā. 87% 

skolēnu norāda, ka ir redzējuši cigarešu reklāmu tirdzniecības vietās, 19,1% skolēnu 

pieder kāda lieta, uz kuras ir kādas cigarešu markas reklāma, bet 7,1% skolēnu 

norāda, ka ir pieredzējuši cigarešu firmas pārstāvju piedāvājumu saņemt cigaretes par 

brīvu [56].  
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Rīgas domes Labklājības departamenta 2014. gadā veiktais pētījums Riska 

un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū 

liecina, ka smēķēt līdz 16 gadu vecumam pamēģinājuši 57% zēnu un 54% meiteņu 

Rīgā. Pozitīvi vērtējama tendence samazināties smēķēt pamēģinājušo skolēnu 

īpatsvaram pēdējo gadu laikā (2010.gadā – 72%, 2012.gadā – 67%, 2014.gadā – 

55%). 2014. gadā 40 un vairāk reizes dzīvē smēķējuši 17% zēnu un 15% meiteņu 15 – 

16 gadu vecumā. Pirmo cigareti izsmēķējuši 11 gadu vecumā vai agrāk 25% skolēnu, 

39% – 12 līdz 13 gadu vecumā, bet 37% pirmo reizi pamēģinājuši smēķēt 14 – 15 

gadu vecumā [57]. 

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu 2014. gada pētījuma 

dati rāda, ka 42,1% vīriešu un 21,7% sieviešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir 

ikdienas smēķētāji. Rīgā ikdienas šajā vecuma grupā smēķē 42% jauno vīriešu un 

32,0% jauno sieviešu. Ikdienas smēķēšanas izplatība jauniem vīriešiem ir līdzīga gan 

Latvijā kopumā, gan Rīgā, taču, ir redzams, ka augstāka ikdienas smēķēšana ir 

galvaspilsētā dzīvojošajām meitenēm, salīdzinot ar vidējo rādītāju meitenēm Latvijā 

[47].  

Alkoholisko dzērienu lietošana ir riska faktors, kas negatīvi ietekmē 

veselību. Tāpat alkohola lietošana tiek saistīta ar riskantu uzvedību. Alkohola reibumā 

jaunieši var pārvērtēt savu spēju robežas vai nespēt adekvāti novērtēt situāciju kā 

rezultātā biežāk tiek gūtas netīšas un tīšas traumas, nereti tiek piekopta riskantāka 

seksuālā uzvedība. Lai ierobežotu alkohola patēriņu pusaudžu populācijā būtiski 

izprast jauniešu alkohola lietošanas paradumus un noskaidrot faktorus, kas pamudina 

alkohola lietošanu. Kā iecienītākos un biežāk lietotos alkohola veidus skolēni Latvijā 

norāda alkoholiskos kokteiļus (piemēram, sidrs, Dlight, Black Balsam Cola u.c.) un 

alu. Alkoholiskos kokteiļus katru dienu vai katru nedēļu lieto 6,5% 11 – 15 gadīgie 

skolēni, alu – 5% [43]. Šie dzērieni ir ar salīdzinoši zemu alkohola saturu, krāsainu 

iepakojumu un saldu, patīkamu garšu, kas padara tos pievilcīgus pusaudžiem. Tomēr 

pētījumi liecina, ka arī alkoholisko kokteiļu lietošana ir saistīta ar augstākiem 

veselības riskiem nākotnē – pārmērīgu alkohola lietošanu, biežāku iesaistīšanos 

kautiņos un lielāku risku alkohola reibumā gūtām traumām un ievainojumiem [58]. 

Pēc Rīgā veiktā pētījuma datiem ir redzams, ka 39% 15 – 16 gadīgo skolēnu ir 

lietojuši alkoholu pēdējā mēneša laikā, bet 15% to ir darījuši trīs un vairāk reizes. 

Alkoholiskos dzērienus jaunieši visbiežāk lieto mājās pie kāda cita (bieži vai dažreiz 

alkoholu lieto 29% skolēnu) vai savās mājās (bieži vai dažreiz alkoholu lieto 19% 

skolēnu) [57]. Tendence, ka pusaudži lieto alkoholiskos dzērienus mājas vidē norāda, 

ka būtisks solis alkohola lietošanas izplatības mazināšanā pusaudžu vidū ir alkohola 

patēriņa mazināšana ne tikai jaunāku iedzīvotāju vidū, bet arī sabiedrībā kopumā. 

Narkotisko vielu lietošana var radīt atkarību un atstāt nelabvēlīgas sekas uz 

jaunieša veselību. Pēc 2013. gada SPKC pētījuma Alkohola, tabakas un narkotiku 

lietošanas izplatība skolēnu vidū Latvijā datiem, visbiežāk pamēģinātā narkotiskā 

viela 14 – 16 gadīgo skolēnu vidū ir marihuāna/hašišs, ko ir pamēģinājuši 22% 

skolēnu. Kā citas izplatītākās pamēģinātās narkotiskās vielas tiek minētas ekstazī 

(2,5%), amfetamīni (1,6%), LSD un citi halucinogēni (2,9%) un kokaīns (2%). 

Savukārt Spice maisījumu savas dzīves laikā pamēģinājuši 13% skolēnu [59]. 

Marihuānas lietošanas izplatība skolēnu vidū atšķiras pēc urbanizācijas līmeņa. Kā 

liecina Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskajām vielām 

(ESPAD) 2011. gada dati par 15 – 16 gadīgajiem skolēniem Latvijā, visaugstākais 

marihuānu pamēģinājušo jauniešu īpatsvars vērojams Rīgā (28%). Arī vaicājot par 

marihuānas pieejamību, visvieglāk tā ir pieejama Rīgas skolēniem: 13% uzskata, ka 

iegūt marihuānu būtu ļoti viegli, 27% norāda, ka tas būtu samēra viegli, bet tikai 36% 
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Rīgas skolēnu apgalvo, ka marihuānas iegūšana būtu ļoti grūta vai neiespējama [60]. 

Pēc 2014. gada aptaujas datiem Rīgā 10% skolēnu norāda, ka marihuānu 

pamēģinājuši jau 11 – 12 gadu vecumā, 12% – 13 gados, bet 29% pirmo reizi 

smēķējuši marihuānu 14 gadu vecumā. Salīdzinot ar iepriekšējā pētījuma posmu 

2012. gadā ir pieaudzis to bērnu īpatsvars, kuri marihuānu izmēģina jaunākā vecumā 

[57].  

Seksuālā uzvedība, veselība un personīgā higiēna ir rādītāji, kas liecina par 

jauniešu zināšanām, izpratni un izvēli par labu savai veselībai. Kā liecina SPKC 2014. 

gada dati par saslimstību ar infekcijas slimībām, 47% no visiem uroģenitālās 

hlamidiozes gadījumiem ir sastopami jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, vairāk tieši 

sieviešu populācijā [61]. Savlaicīgi nediagnosticētu un neārstētu STS gadījumā var 

attīstīties smagas komplikācijas, arī neauglība, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš 

pusaudžu izglītošanai par seksuālo veselību. Domājot par vesela bērna iznēsāšanu 

nākotnē, topošajām mātēm jau pusaudža gados jārūpējas par savu reproduktīvo 

veselību. Prezervatīvu izmantošana seksuālo kontaktu laikā ir efektīvs līdzeklis, lai 

pasargātu personu no seksuāli transmisīvām slimībām. Starptautiskā skolēnu veselības 

paradumu pētījuma 2009. gada dati par Latviju liecina, ka 27% aptaujāto 15 gadīgo 

zēnu un 18% meiteņu ir bijušas seksuālas attiecības. No aptaujātajiem 15 gadīgajiem 

jauniešiem 77% zēnu un 84% meiteņu norāda, ka seksuāla kontakta laikā izmantojuši 

prezervatīvu. Salīdzinot ar 2005. gada datiem, pieaudzis ir prezervatīvus lietojošo 

meiteņu īpatsvars par 7 procentpunktiem, bet zēnu populācijā prezervatīvu lietošana ir 

samazinājusies par 9 procentpunktiem [62]. Prezervatīvu lietošanu vienmēr 

dzimumattiecību laikā ir norādījuši 44% vīriešu un 41% sieviešu vecumā 15 – 19 

gadi, bet 20 – 24 gadīgo jauniešu populācijā tie bija attiecīgi 35% vīriešiem un 29% 

sievietēm [63]. Veselīgas seksuālās attiecības, ģimenes plānošana un atbilstošas 

kontracepcijas lietošana palīdz izvairīties no neplānotas grūtniecības. Joprojām daudz 

abortu tiek veikti nepilngadīgām meitenēm vecumā līdz 17 gadiem (2011. Gadā –  

184 aborti), kas liecina par nepietiekošu seksuālās izglītības līmeni jauniešu vidū, 

tomēr pozitīvi vērtējama tendence samazināties veikto abortu skaitam bērniem 

vecumā līdz 18 gadiem (2005. gadā – 512 aborti, 2011. gadā – 178 aborti) [64]. 

Kā viens no personīgās higiēnas ievērošanas pamatnosacījumiem ir zobu 

tīrīšanas biežums. Regulāra zobu tīrīšana (vismaz divas reizes dienā) ir efektīva zobu 

kariesa un smaganu slimību profilakse. Starptautiskais skolēnu veselības paradumu 

pētījums (2009./2010. mācību gads) rāda, ka tikai 61,7% meiteņu un 42% zēnu zobus 

tīra biežāk, nekā tikai vienu reizi dienā katru dienu [43].  

Pusaudžu psihiskās veselības stāvoklis ir cieši saistīts ar attiecību kvalitāti 

gan ar ģimenes locekļiem, gan vienaudžiem un citiem cilvēkiem. Tādējādi zināšanas 

par pusaudžu psihisko veselību sniedz arī svarīgu informāciju par viņu spēju tik galā 

ar dažādiem izaicinājumiem un problēmām, kas raksturīgas šajā vecumperiodā, kā arī 

palīdz identificēt riska grupas. Starptautiskais skolēnu veselības paradumu pētījums 

liecina, ka 11 – 15 gadīgo skolēniem ir sūdzības par dažādiem psihiskās veselības 

problēmu simptomiem – 54,7% meiteņu un 44,8% zēnu vismaz reizi nedēļā ir 

sūdzējušies par sliktu garastāvokli, 38,1% meiteņu un 30% zēnu – par nervozitāti 

[43]. 2014. gada aptaujas dati par Rīgas 15 – 16 gadīgajiem skolēniem liecina, ka 

aptuveni puse (49%) dažreiz vai bieži ir izjutuši saspringumu, 21% skolēnu norādīja, 

ka dažreiz vai bieži viņiem ir sajūta, ka nākotne ir bezcerīga. Meitenes dažādas 

psihemocionālās sūdzības ir izjutušas biežāk nekā zēni [57].  

Pašnāvības, arī gados jaunāku iedzīvotāju grupās, ir aktuāla sabiedrības 

veselības problēma Latvijā. 2013. gadā Latvijā reģistrēti divi pašnāvību gadījumi 

bērniem vecuma grupā 5 – 14 gadi, 5 gadījumi 15 – 19 gadīgo vidū un 14 – 
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jauniešiem vecumā 20 – 24 gadi. Tomēr liels ir arī skaits to bērnu un jauniešu, kuri 

veikuši pašnāvības mēģinājumus un nonākuši neatliekamās medicīniskās palīdzības 

redzeslokā. Kopumā 2013. gadā tie bija 18 bērni vecuma grupā 10 – 14 gadi, 120 

jaunieši vecumā 15 – 19 gadi un 209 jaunieši 20 – 24 gadīgo vidū. Pašnāvības biežāk 

sastopamas zēniem, bet pašnāvību mēģinājumi variē pēc jaunieša vecuma  10 – 14 

gadīgo un 20 – 24 gadīgo vecuma grupās pašnāvības mēģinājumi biežāk bijuši 

zēniem, bet 15 – 19 gadu vecumā –  meitenēm [65]. Kā riska faktori pašnāvībām var 

būt ar sabiedrību, tās vērtībām un kultūru saistīti faktori (piemēram, diskriminācija, 

sociālā atbalsta trūkums, vardarbība, attiecību konflikti) un arī pašas personas 

individuālie faktori (piemēram, psihiskas saslimšanas, spēcīgi emocionāli 

pārdzīvojumi, pārmērīga alkohola vai citu atkarību izraisošo vielu lietošana, hroniskas 

sāpes vai slimības, vai kāds no ģimenes locekļiem veicis pašnāvību) [66]. 

Pēc Latvijas pētījumu datiem redzams, ka daudzi no bērniem un jauniešiem 

ir pakļauti pašnāvību riskam. Rīgā veiktā pētījuma Riska un aizsargājošo faktoru 

ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū dati liecina, ka 2014. gadā 

5% skolēnu ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību pēdējā gada laikā, 6% skolēnu kāds no 

draugiem vai citiem tuviem cilvēkiem ir veicis pašnāvību, bet 27% skolēnu ir 

domājuši par pašnāvību [57]. Arī sliktas attiecības un neiecietība var izolēt pusaudzi 

no apkārtējiem cilvēkiem un kaitēt viņa psihiskajai labsajūtai. Pēc Starptautiskā 

skolēnu veselības paradumu pētījuma (2009./2010. mācību gads) datiem, gandrīz 

katrs ceturtais skolēns ir ņirgājies par saviem skolasbiedriem, bet 19,3% skolēnu 

norāda, ka pēdējā mēneša laikā vismaz 2 – 3 reizes ir cietuši no skolasbiedru 

ņirgāšanās [43]. Droša, atbalstoša un veselību veicinoša fiziskā vide un stabilas un 

nediskriminējošas attiecības ar līdzcilvēkiem ir būtiski priekšnosacījumi bērna 

pilnvērtīgai psihiskajai labklājībai. 

 

Identificētās problēmas:  

 bērni un jaunieši nepietiekami nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm 

un daudz laika pavada mazkusīgi, pie televizora vai datora;  

 nepietiekams ikdienā uzturā lietotais dārzeņu, augļu un ogu 

daudzums, savukārt pārāk daudz lieto saldumus un saldinātos 

gāzētos dzērienus; 

 bērnu un jauniešu vidū augsti ir traumatisma rādītāji, īpaši mājās, 

transporta un izglītības zonās gūtajām traumām un ievainojumiem; 

 augsts ir noslīkšanas un slīkšanas gadījumu skaits, tomēr nav 

pieejamas organizētas sabiedrības veselības aktivitātes problēmas 

mazināšanai un risināšanai; 

 augsts ir ikdienā smēķējošo bērnu un jauniešu skaits; 

 bērnu un jauniešu vidū ir izplatīta alkoholisko dzērienu regulāra 

lietošana, īpaši alus un alkoholisko kokteiļu; 

 pieaug tendence narkotiku (visbiežāk marihuānas) pamēģināšanai 

agrākā vecumā, turklāt skolēni norāda uz vieglu marihuānas 

pieejamību Rīgā; 

 bērniem un jauniešiem ir zems zināšanu līmenis par veselību un to 

ietekmējošiem faktoriem, jo īpaši par personīgo higiēnu un 

seksuālo veselību; 

 augsts ir pašnāvības izdarījušo bērnu un jauniešu skaits. 
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Informācija par veiktajām aktivitātēm Rīgas pašvaldībā bērnu un 

jauniešu veselības stāvokļa uzlabošanai, 2012. – 2015. gads 

 

 Bērni un jaunieši ir viena no specifiskām veselības veicināšanas mērķa 

grupām Rīgas pašvaldībā. Kā viena no identificētajām problēmām bērniem un 

jauniešiem ir nepietiekama fiziskā aktivitāte. Veselības veicināšanas viens no 

priekšnosacījumiem ir apkārtējās vides labiekārtošana, kas sniedz iespēju 

iedzīvotājiem būt fiziski aktīviem. Rīgas pašvaldībā ir veikti sporta zāļu un laukumu 

renovācijas un būvniecības darbi vispārizglītojošās izglītības iestādēs, bērnu 

rotaļlaukumu labiekārtošanas darbi vispārizglītojošās un interešu izglītības iestādēs, 

kas veido atbalstošu vidi bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes veicināšanai. Nākamais 

solis ir atbalstīt un iedrošināt bērnus un jauniešus izmantot labiekārtotās telpas. Lai 

veicinātu kādu veselības paradumu, ir jānodrošina ne tikai vides pieejamība, bet 

jāsniedz arī zināšanas un prasmes, tādēļ, lai attīstītu bērnu un jauniešu izpratni un 

sniegtu zināšanas par fiziskās aktivitātes un pareiza un pilnvērtīga uztura 

nozīmīgumu, Rīgas pašvaldībā tiek organizētas tematiskās nodarbības skolēniem par 

veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm ikdienā un eksāmenu laikā. Informācija par 

veselīgu dzīvesveidu tiek sniega arī „Ģimenes veselības dienās”, kas ir tematisks 

pasākums vairāku dienu garumā dažādās norises vietās Rīgā un ir paredzētas visa 

vecuma Rīgas iedzīvotājiem. 

Bērnu un jauniešu drošības veicināšanai un traumatisma mazināšanai tiek 

organizētas izglītojošas kampaņas: kampaņa „Pieslēdz galvu!” sadarbībā ar BKUS un 

pašvaldības policiju un kampaņa „Traumatisma profilakse sākumskolā”. Regulāri, ik 

gadu tiek organizēti izglītojošie semināri par narkotiku atkarību un profilaksi, 

alkohola lietošanu un smēķēšanu, azartspēļu un citu jauno tehnoloģiju atkarību, lai 

sniegtu zināšanas un veicinātu izpratni jauniešiem par dažāda veida atkarībām. Lai 

nodrošinātu veselības vecināšanas aktivitāšu ilgtspēju, semināros tiek apmācīti arī 

speciālisti (pedagogi, sociālie darbinieki, ārstniecības personas u.c.) par aktuālajām 

tendencēm darbā ar jauniešiem un piemērotākajām metodēm darbam ar dažādām 

mērķa grupām. 

Stratēģiskie rīcības virzieni: 

 radīt vidi un īstenot pasākumus zināšanu un prasmju 

paaugstināšanai, kas veicina fiziskās aktivitātes un veselīga uztura 

lietošanu bērnu un jauniešu vidū; 

 uzlabot bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanas par veselību un 

to ietekmējošiem faktoriem, kā arī attīstīt drošas prasmes drošas 

uzvedības ievērošanai mājās un sabiedriskās vietās; 

 veikt atkarību un pašnāvību profilaksi, darbojoties gan universālās, 

gan selektīvās profilakses jomā, lai identificētu tos jauniešus, 

kuriem parādās dažādas grūtības skolā, kas var novest pie atkarību 

izraisošo vielu lietošanas vai pašnāvības veikšanas. 
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Pusaudžu vecumā arvien aktuālāki kļūst ar seksuālo veselību saistīti jautājumi. 

Jauniešu zināšanu vecināšanai par šiem jautājumiem, Rīgas dome sadarbībā ar NVO 

„Māmiņu klubs” izstrādāja informatīvo izdevumu par meiteņu veselību, kas pieejams 

gan papīra formātā, gan elektroniski internetā. Papildus izdotajam materiālam katru 

gadu tiek nodrošinātas atsevišķas nodarbības zēniem un meitenēm par reproduktīvo 

veselību un personīgo higiēnu. 

Bērna psihoemocionālajai labklājībai svarīga ir ģimene un atbalstošas, 

saprotošas attiecības ar tuvākajiem cilvēkiem. Rīgas pašvaldība lielu uzmanību ir 

veltījusi ģimeņu atbalstam – tiek īstenotas vairākas apmācību programmas un 

semināri vecākiem un bērniem par bērnu audzināšanu, ģimenes vērtībām un dažādiem 

problēmjautājumiem, kas var skart ģimenes. 

Aktīvi tiek nodrošināta ar veselības veicināšanas aktivitātēm Rīgā saistītās 

informācijas izplatīšana. Rīgas pašvaldībai ir sava mājas lapa 

www.veseligsridzinieks.lv, kur vieglā un saprotamā valodā ir pieejama informācija 

par sabiedrības veselības jautājumiem, ar veselību saistītie informatīvie izdevumi un 

informācija par plānotajām un īstenotajām kampaņām. Kampaņu ietvaros tiek veidoti 

konti arī sociālos tīklos – www.facebook.com un www.draugiem.lv. Piemēram, 

kampaņai „Pieslēdz galvu!” sociālajās vietnēs ir kopumā 1402 sekotāju. 

Veselības veicināšanas aktivitāšu plānošanā ļoti būtiski ir noskaidrot mērķa 

grupas raksturojumu un vajadzības. Bērnu un jauniešu populācijā Rīgas pašvaldība ir 

veikusi vairākus pētījumus – „Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz apreibinošo 

vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū” 4. posms (2012. gadā) un 5. posms (2014. gadā) 

un „Pusaudžu informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumu saistība ar veselības 

stāvokli”. 

Rīgas pašvaldība ir iesaistījusies arī veselību veicinošās iniciatīvās, kuru 

mērķis ir padarīt veselīgu vidi, kurā cilvēks ikdienā uzturas –  dzīvo, mācās, strādā. 

2013. gadā tika uzsāka iniciatīva „Veselību veicinoša izglītības iestāde”, kurai 

nākamajā gadā jau bija atsaukušās 8 no Rīgas pilsētas pašvaldības skolām. 

 

Darbspējīgā vecuma iedzīvotāju veselības stāvoklis 

 
Veselībai ir cieša saistība ar nodarbinātību valstī. Pierādīts, ka slikta veselība 

lielā mērā ietekmē darba tirgu, samazinot aktīvo darbaspēku, jo daļa iedzīvotāju 

slimības rezultātā iegūst invaliditāti vai citus veselības traucējumus, kā rezultātā viņi 

nevar pildīt darba pienākumus. Īpaši šī problēma saasinās iedzīvotājiem, sasniedzot 

50 gadu vecumu. Slikta veselība ir nozīmīga barjera, lai iedzīvotājam būtu iespēja 

iekļūt darba tirgū. Uzlabojot darbaspējas vecuma iedzīvotāju veselību, tiktu ietekmēta 

viņu spēja ilgāku laiku ar labu veselību atrasties darba tirgū, samazinot ar pieaugošo 

vecumu saistītu veselības problēmu radītās izmaksas, tai skaitā veselības aprūpes 

sistēmas noslogojumu. Veselīgi darbspējas vecuma iedzīvotāji veiks ieguldījumu 

nākotnes sociālajā produktivitātē un izaugsmē. Lai veicinātu darbspējas vecuma 

iedzīvotāju veselību un nodrošinātu iespēju viņiem ilgāk uzturēties darba tirgū, 

nepieciešams veikt aktivitātes tajās jomās, kas ietekmē viņu veselību [67]. 

Lai veidotu efektīvu veselības politiku valstī, ir svarīgi izvērtēt iedzīvotāju 

veselības stāvokli, īpaši darbspējas vecumā (15 –  61 gads), tajā skaitā jaunu cilvēku 

mirstību raksturojošus rādītājus [67]. Kā liecina CSP 2014. gada dati, tad mirušo 

skaits darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju grupā uz 1 000 iedzīvotājiem Rīgas reģionā 

strauji pieaug, pārsniedzot 40 gadu vecuma slieksni. No 40 līdz 49 gadu vecumā 

iedzīvotāju mirstības koeficients uz 1 000 iedzīvotājiem Rīgas reģionā ir 4,4, bet 

http://www.veseligsridzinieks.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.draugiem.lv/


Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā 

 

27 

vecumā no 55 līdz 59 gadiem jau 9,6 uz 1 000 iedzīvotāju. Tas ir nedaudz augstāk kā 

Latvijā kopumā, kur šie rādītāji ir attiecīgi – 4,8 un 9,6 uz 1 000 iedzīvotāju [68]. 

Priekšlaicīgas mirstības rādītājs sniedz informāciju par mirušajiem iedzīvotājiem līdz 

64 gadu vecumam. 2013. gadā no visiem mirušajiem Latvijā, katrs ceturtais ir no 

miris priekšlaicīgi, nesasniedzot 65 gadu vecumu. Pastāv arī dzimumu nevienlīdzība – 

2013. gadā priekšlaicīgi miruši 38% no visiem mirušajiem vīriešiem un 15% no šajā 

gadā mirušajām sievietēm [69]. 

Galvenie mirstības cēloņi darbspējas vecuma iedzīvotājiem paliek nemainīgi 

gadiem ilgi. Iedzīvotāji darbspējas vecuma grupā (15 – 59 gadi) visbiežāk mirst no 

sirds un asinsrites slimībām (131  mirušie uz 100 000 iedzīvotāju 2014. gadā), ārējiem 

nāves cēloņiem (96,8 mirušie uz 100 000 iedzīvotāju 2014. gadā) un audzējiem (91,6 

uz 100 000 iedzīvotāju 2014. gadā) [54]. 

Viens no rādītājiem, kas raksturo priekšlaicīgu mirstību ir potenciāli zaudētie 

mūža gadi (PZMG), kas parāda gadu skaitu, ko cilvēks būtu nodzīvojis, ja nebūtu 

priekšlaicīgi (līdz 64 gadu vecumam) miris. Rīgas reģionā sirds asinsrites slimībām 

2013. gadā tika zaudēti vidēji 1 564 – 1 788 PZMG uz 100 000 iedzīvotāju. Tas ir 

viens no augstākajiem Latvijā, augstāks šis rādītājs ir tikai Latgales reģionā [69]. 

Mirstību no sirds un asinsvadu slimībām ietekmē augstā sirds un asinsvadu riska 

faktoru izplatība populācijā. Sirds un asinsvadu slimību galvenie riska faktori ir 

paaugstināts arteriālais asinsspiediens, augsts glikozes (cukura) un holesterīna līmenis 

asinīs, liekais svars un aptaukošanās, kā arī smēķēšana. Neskatoties uz to, ka kopš 

2001.gada kopējais standartizētais mirstības rādītājs no asinsrites slimībām Latvijā 

katru gadu ir nedaudz samazinājies, asinsrites sistēmas slimības joprojām ir nozīmīga 

sabiedrības veselības problēma Latvijā, kas ik gadu paņem aptuveni 16 000 cilvēku 

dzīvības [54]. 

Iedzīvotājiem pastāv iespējas vienkāršā veidā noteikt savu sirds un asinsvadu 

veselību ar regulāru asinsspiediena mērīšanu, glikozes (cukura) un holesterīna līmeņa 

noteikšanu asinīs. Dati rāda, ka Rīgā pēdējā gada laika mērījuši savu asinsspiedienu ir 

44% vīriešu un 57% sieviešu vecuma grupā 25 – 34 gadi, 62% vīriešu un 79% 

sieviešu vecuma grupā 35 – 44 gadi un 63% vīriešu un 86% sieviešu vecumā 45 – 54 

gadi. Rīgā šis rādītājs ir zemāks nekā vidēji Latvijā 25 – 34 gadīgo iedzīvotāju vidū, 

bet vecākā populācijā, virs 35 gadiem, rādītājs ir līdzīgs vai pat pārsniedz vidējo 

rādītāju Latvijā. Jāatzīmē, ka sievietes šajā vecuma grupā biežāk ir mērījušas 

asinsspiedienu, nekā vīrieši. Arī holesterīna un glikozes (cukura) līmeņa asinīs 

noteikšanas biežums ir atšķirīgs dzimuma un vecuma grupās. Sievietes biežāk nekā 

vīrieši ir noteikušas savu holesterīna un glikozes (cukura) līmeni asinīs pēdējā gada 

laikā, kā arī biežāk to ir darījuši gados vecāki iedzīvotāji. Rīgā 25 – 34 gadīgo 

iedzīvotāju vidū par sava holesterīna līmeni asinīs ir pārliecinājušies 23% vīriešu un 

29% sieviešu, bet vecuma grupā 45-54 gadi šīs rādītājs ir attiecīgi 47% un 67%. 

Glikozes (cukura) līmeni pēdējā gada laikā ir noteikuši 23% vīriešu un 32% sieviešu 

vecumā 25 – 34 gadi, 29% vīriešu un 51% sieviešu vecumā 35 – 44 gadi un 47% 

vīriešu un 68% sieviešu vecumā 45 – 54 gadi [47]. 
 

Būtisks nosacījums labas veselības uzturēšanai pēc iespējas ilgākā laika posmā 

un sirds un asinsvadu veselības stāvokļa uzlabošanai ir fiziskas aktivitātes. Pēc PVO 

rekomendācijām pieaugušajiem (18 – 64 gadi) jānodarbojas ar vidējas un augstas 

intensitātes slodzes fiziskajām aktivitātēm vismaz 150 minūtes nedēļā jeb aptuveni 30 

minūtes 4 – 6 dienas nedēļā [46]. Vismaz 30 minūtes dienā 4 – 6 reizes nedēļā ar 

fiziskām aktivitātēm Rīgā nodarbojas 12 – 14% vīriešu un 4 – 12% sieviešu vecumā 

no 25 līdz 54 gadiem, turklāt sievietēm vērojams fiziskās aktivitātes samazinājums, 

pieaugot vecumam (25 – 34 gadu vecumā 4 – 6 reizes nedēļā 30 minūtes fiziski 
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aktīvas ir 12% Rīgas sieviešu, bet 35 – 44 gadu vecumā vairs tikai 4% Rīgā dzīvojošo 

sieviešu). Nepietiekama fiziskā aktivitāte veicina liekās ķermeņa masas un 

aptaukošanās veidošanos. Kā liecina pētījuma dati par Rīgas iedzīvotājiem, tad tikai 

39,3% vīriešu vecuma grupā 25 – 54 gadi ir normāla ķermeņa masa, bet sievietēm 

šajā pašā vecuma grupā normāla ķermeņa masa ir 48,3% sieviešu. Kā liekās ķermeņa 

masas veidošanās iemesls minami arī neadekvāti uztura paradumi. Kā redzams 

pētījumā, tad 21,5% vīriešu un 10,4% sieviešu vecumā no 25 līdz 54 gadiem atzīst, ka 

augļus un ogas nav ēduši nevienu dienu iepriekšējās nedēļas laikā, bet vārītus vai 

sautētus dārzeņus nevienu reizi nedēļā nav ēduši 45,8% vīriešu un 30,4% sieviešu 

vecumā no 25 līdz 54 gadiem
 
[47]. 

Ārējie nāves cēloņi ir otrs biežākais mirstības cēlonis darbaspējīgā vecuma 

iedzīvotājiem 2014. gadā (96,8 mirušie uz 100 000 iedzīvotāju) [54]. SPKC datu 

analīze liecina, ka visvairāk PZMG tiek zaudēts tieši ārējo nāves cēloņu dēļ. Ārējo 

nāves cēloņu dēļ 2013. gadā ir zaudēti 26% no visiem PZMG, Rīgā tie bija vidēji 

1 386 – 1 604 PZMG uz 100 000 iedzīvotāju. Pastāv liela atšķirība dzimumu grupās 

PZMG no ārējiem nāves cēloņiem. Vīriešiem šis rādītājs ir vairākas reizes augstāks 

nekā sievietēm [69]. Visbiežākie nāves cēloņi ārējo nāves cēloņu grupās 

iedzīvotājiem vecumā 15 – 59 gadi ir pašnāvības (22,2 gadījumi uz 100 iedzīvotāju 

2014. gadā), transporta nelaimes gadījumi (14 gadījumi uz 100 iedzīvotāju 2014. 

gadā) un noslīkšana un slīkšana (10,6 gadījumi uz 100 iedzīvotāju 2014.gadā) [54]. 

Traumas un ievainojumi var radīt ilglaicīgas sekas uz iedzīvotāju veselību un ietekmēt 

dzīves kvalitāti. Traumas ir arī viens no biežākajiem iemesliem ilgstošai darba 

nespējai vai invaliditātei. 2014.gadā ārstniecības iestāžu stacionāros ārstējušies 15 011 

vīriešu un 9 894 sieviešu ar dažāda veida traumām un ievainojumiem [70].  

Līdz ar sabiedrības novecošanos, pieaugoša sabiedrības veselības problēma ir 

ļaundabīgie audzēji. Katru gadu Rīgā pieaug pirmreizēji diagnosticēto ļaundabīgo 

audzēju gadījumu skaits. Ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistra dati par 

pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskām saslimšanām liecina, ka Rīgā 2013. gadā 

ļaundabīgi audzēji tika diagnosticēti 612,6 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju, bet 

pirms pieciem gadiem, 2009. gadā pirmreizēji diagnosticēto ļaundabīgo audzēju 

gadījumu skaits bija 491,7 gadījumi uz 100 000 Rīgas iedzīvotāju. Latvijā 2013. gadā 

vīriešiem visbiežāk pirmreizēji diagnosticēti prostatas, plaušu, ādas un kolorektālie 

(zarnu) ļaundabīgie audzēji, bet sievietēm krūts, ādas, kolorektālie (zarnu) un 

dzemdes ļaundabīgi audzēji. Savlaicīga diagnostika un ārstēšanas uzsākšana ir 

priekšnoteikums sekmīgai ļaundabīgo audzēju ārstēšanai un pacientu dzīves kvalitātes 

uzlabošanai. 2013. gadā aptuveni trešdaļa no pirmreizēji diagnosticētajiem 

ļaundabīgajiem audzējiem tika atklāti novēloti – 16,1% III stadijā un 19,7% IV 

stadijā. Novēloti diagnosticēti ļaundabīgie audzēji rada augstāku risku pacientu 

nesekmīgai ārstēšanai. Kā liecina dati par 2013. gadu, no pirmreizēji 

diagnosticētajiem ļaundabīgajiem audzējiem III stadijā pirmajā gadā pēc diagnozes 

uzstādīšanas nomira 30,3% pacientu, bet IV stadijā – 75,1% pacientu [40]. Lai 

veicinātu savlaicīgāku ļaundabīgo audzēju diagnostiku, kopš 2009. gada Latvijā tiek 

īstenota valsts apmaksāta vēža savlaicīgas atklāšanas programma krūts, dzemdes 

kakla un kolorektālā (zarnu) vēža profilaktiskajām pārbaudēm. Tomēr, neraugoties uz 

programmas mērķa grupai regulāri izsūtītajiem uzaicinājumiem veikt izmeklējumus 

uz dzemdes kakla un krūts ļaundabīgajiem audzējiem, iedzīvotāju līdzdalība vēža 

savlaicīgas atklāšanas programmā ir vērtējama kā nepietiekama. 2014. gadā no visām 

uz izmeklējumiem uzaicinātajām personām, dzemdes kakla vēža profilaktiskās 

pārbaudes ir veikušas 27,8% personu, krūts vēža profilaktiskos izmeklējumus 

veikušas 35,9% no uzaicinātajām personām, bet kolorektālā (zarnu) vēža 
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profilaktiskos izmeklējumus ir veikuši 10,6% no programmas mērķa populācijas 

(sievietes un vīrieši vecumā 50 – 74 gadi). Ļaundabīgo audzēju attīstību nosaka 

dažādi riska faktori, tomēr kā liecina PVO aplēses, tad vairāk kā trešdaļu ļaundabīgo 

audzēju ir iespējams novērst, mainot iedzīvotāju paradumus – veicinot veselīga un 

pilnvērtīga uztura lietošanu, regulāru nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm, kā arī 

mazinot atkarību izraisošo vielu (alkohola un tabakas) lietošanu [71].  

Reproduktīvās veselības rādītāji ir ļoti nozīmīgi indikatīvi rādītāji, kas raksturo 

visas sabiedrības veselības stāvokli. Viens no rādītājiem, kas raksturo iedzīvotāju 

informētības un izpratnes līmeni reproduktīvās veselības jautājumos, ir abortu skaits. 

Mākslīgo abortu skaits Latvijā pēdējos gados samazinās. 2013. gadā Latvijā tika 

veikti 8 715 aborti, bet 2014. gadā  8 550 aborti, kas ir par 165 abortiem mazāk. Uz 

1000 reproduktīvā vecuma sievietēm (15 – 49 gadi) mākslīgo abortu skaits 2012. gadā 

bija 13, 2013. gadā  12 [72]. Ar katru gadu palielinās mātes vidējais vecums, 

pirmajam bērnam piedzimstot. 2013.gadā tie bija 29,6 gadi, bet 2010. gadā  29 gadi. 

Pieaugot mātes vecumam, pirmajam bērnam piedzimstot, palielinās risks iedzimtām 

jaundzimušā veselības problēmām, tādēļ īpaša uzmanība jāvelta mātes un arī tēva 

veselībai un veselīgiem dzīvesveida paradumiem, kas ir svarīgs priekšnoteikums 

jaundzimušā veselīgam dzīves sākumam un turpmākajai attīstībai. 2013. gadā, Rīgā 

tika veikts pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību sievietēm 

grūtniecības laikā. Kā liecina pētījuma rezultāti, tad grūtniecības laikā ir smēķējusi 

katra desmitā sieviete (9,5%), bet alkoholu kaut reizi grūtniecības laikā ir lietojušas 

17,3% sieviešu. Gandrīz pusei 40,7% no aptaujātajām smēķējošām sievietēm un 

89,6% no alkoholu lietojošām sievietēm neviens no ārstniecības personāla nav ieteicis 

atmest kaitīgo vielu lietošanu [73].  

2014. gadā pirmo reizi Latvijā tika veikts pētījums, kurā aplūkoti dzimuma 

specifiskie narkotiku atkarības jautājumi, lai identificētu un aprakstītu narkotikas 

lietojošo sieviešu vajadzības atkarību ārstēšanas un kaitējuma mazināšanas, kā arī 

seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes jomā, un noskaidrotu šķēršļus minēto 

pakalpojumu saņemšanā un izmantošanā. Pētījuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa 

sieviešu narkotiku lietošanu uzsākušas pirms 18 gadu vecuma un biežākie iemesli 

narkotiku lietošanas uzsākšanai bija problēmas ģimenē vai vēlme izklaidēties. Aktīva 

narkotiku lietošana ir cieši saistīta arī ar seksa pakalpojumu sniegšanu. Narkotikas 

lietojošajām sievietēm ir slikti reproduktīvās veselības rādītāji, jo aptuveni puse 

narkotikas lietojošo sieviešu atzīst, ka turpina lietot narkotikas arī grūtniecības laikā, 

tikpat liels sieviešu īpatsvars atzīst, ka vismaz vien reizi dzīvē ir veikušas abortu, kas 

varētu būt saistāms ar kontracepcijas līdzekļu nelietošanu vai neregulāru izmantošanu. 

Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka narkotikas lietojošās sievietes ir augsta riska 

grupa, kurai būtu nepieciešami tādi specifiski reproduktīvās veselības aprūpes un 

sociālie pakalpojumi kā izglītības un dzīvesprasmju attīstīšana, mērķa grupai 

draudzīgo profesionāļu tīklojuma attīstīšana un ērta pakalpojumu pieejamība. Bieži 

vien šķēršļi veselības aprūpes speciālista apmeklēšanai ir dzīvesprasmju un 

informācijas trūkums, bailes no medicīnas speciālistiem, motivācijas un sociālā 

atbalsta trūkums, kā arī pakalpojumu pieejamība (maksa par pakalpojumu, atrašanās 

vieta un pakalpojumu teritoriālais pārklājums) [74]. 

Būtisks vispārējās veselības stāvokļa rādītājs ir mutes dobuma kopšanas 

paradumi un zobu veselības stāvoklis. Kā liecina dati, tad vairāk nekā reizi dienā 

zobus tīra tikai 34,2% vīriešu un gandrīz uz pusi vairāk (63%) sieviešu vecumā no 25 

līdz 54 gadiem. Rīgā dzīvojošās sievietes un vīrieši zobus tīra biežāk, nekā pārējie 

valsts iedzīvotāji, proti, zobus vairāk nekā reizi dienā tīra 43% vīriešu un 64% 

sieviešu. Pastāvīgo zobu skaits mutē samazinās līdz ar iedzīvotāju vecumu, ja 25 – 34 
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gadu vecuma grupā visi (savi) zobi mutē ir 35,8% vīriešu un 43,3% sieviešu, tad 

vecumā no 45 līdz 54 gadiem visi (savi) zobi mutē ir 3,6% vīriešu un 3,4% sieviešu 

[47]. 

Atkarību izraisošo vielu lietošana ir aktuāla sabiedrības veselības problēma 

Latvijā. Kā liecina Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma dati, 

Rīgā ir augsts ikdienā smēķējošo iedzīvotāju (15 – 64 gadi) īpatsvars – 46% vīriešu un 

35% sieviešu ir ikdienas smēķētāji. Gan vīriešiem, gan sievietēm viszemākais 

ikdienas smēķējošo īpatsvars ir grupā ar augstāko izglītību (32% un 15%), bet 

augstākais – ar pamatizglītību (59% un 32%). Tā kā darbspējas vecuma iedzīvotāju 

dienas un savas dzīves lielāko daļu pavada darbavietā, būtiski, ka kopumā tikai 

nedaudz vairāk kā puse (52,6%) Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka darbā ir pilnībā 

aizliegts smēķēt (40,7% vīriešu un 65,9% sieviešu), 44,2% respondentu (53,8% 

vīriešu un 33,5% sieviešu) atzīmē, ka smēķēt var speciāli norādītās vietās, bet 4,7% 

vīriešu un 0,4% sieviešu – ka smēķēt var visās darbavietas telpās. Īpaši šādu viedokli 

pauduši vīrieši 55 – 64 vecuma grupā – 6,3%. Šie dati mudina pārdomāt selektīvās 

profilakses akūto nepieciešamību darbavietās, kur regulāri smēķētāji visbiežāk pavada 

lielāko daļu savas ikdienas.  

Par smēķēšanas nelabvēlīgo ietekmi uz veselību satraucas nedaudz mazāk kā 

puse (43%) no ikdienā smēķējošajiem Rīgas iedzīvotājiem. Pēc datiem redzams, ka, 

pieaugot ikdienas smēķētāju vecumam, pieaug arī raizes par smēķēšanas nelabvēlīgo 

ietekmi uz veselību, īpaši sieviešu vidū – par smēķēšanas nelabvēlīgo ietekmi uz 

veselību satraucas 36% ikdienā smēķējošās sievietes 15 – 24 gadu vecumā, bet 

vecuma grupā 55 – 64 gadi attiecīgi tie ir 56% sieviešu. Dati liecina, ka īpaši nozīmīgi 

smēķēšanas profilakses pasākumi būtu tieši gados jaunāku sieviešu auditorijā, kas ir 

arī topošās mātes, kā arī gados vecāku vīriešu auditorijā, kas, iespējams, ir smēķētāji 

un līdz ar to iekļaujami audzēju attīstības riska grupā. Līdzšinējā smēķēšanas 

ierobežošanas politika daudz mazāk ietekmējusi mājas vidi. Rīgā 36% vīriešu un 26% 

sieviešu atzīmējuši, ka mājās dzīvo piesmēķētā telpā. Augstāks kā vidējais pasīvai 

smēķēšanai pakļauto īpatsvars vīriešiem ir vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem, bet 

sievietēm – vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, lielāka ir pasīvās smēķēšanas 

ietekme respondentiem ar zemāku izglītības līmeni. Tas nozīmē, ka joprojām liela 

nozīme ir iedzīvotāju izglītošanai par pasīvās smēķēšanas kaitīgumu. Smēķēšanas 

atmešanā būtiska loma ir ģimenes locekļu attieksmei: 45,2% smēķējošo iedzīvotāju 

norādījuši, ka visaktīvāk smēķēšanu atmest iesaka tieši ģimenes locekļi. Tikai 19,2% 

ikdienā smēķējošo iedzīvotāju ir saņēmuši ieteikumu atmest smēķēšanu no ārsta 

(17,2% gadījumos tieši no ģimenes ārsta) [47]. 

Alkohola lietošanas nelabvēlīgās sekas var raksturot pēc trīs alkohola 

lietošanas parametriem: patērētā alkohola daudzuma, alkohola dzeršanas paradumiem 

un alkohola kvalitātes [75]. 2013. gadā absolūtā alkohola patēriņš litros uz vienu 15 

gadus vecu un vecāku iedzīvotāju bija 10,4 litri. No 2010. gada ir vērojams neliels 

pieaugums absolūtā alkohola patēriņā uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju. 

Pēc patērētā alkoholisko dzērienu veida visiecienītākais ir alus – 2013.gadā viens 15 

gadus vecs un vecāks iedzīvotājs patērēja 4,7 litrus absolūtā alkohola lietojot alu, 3,9 

litrus absolūtā alkohola lietojot stipros alkoholiskos dzērienus un 1,1 litru absolūtā 

alkohola lietojot vīnus [76]. Pēc PVO aprēķiniem nereģistrētā jeb nelegālā alkohola 

patēriņš 2010. gadā Latvijā alkohola patēriņa struktūrā sastāda 14,6%. Nelegālā 

alkohola lietošana var radīt organisma saindēšanos un draudus cilvēka veselībai un 

dzīvībai, kā arī papildu izdevumus veselības aprūpē medicīniskās aprūpes sniegšanai 

un rehabilitācijai saindēšanās gadījumā [75]. 2013. gadā mirstība no saindēšanās ar 

alkoholu Rīgas reģionā bija 8,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas pārsniedz vidējo 
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rādītāju Latvijā kopumā – 5,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Kā citi biežāk 

sastopamie ar alkohola lietošanu tieši saistītie nāves cēloņi 2013. gadā bija alkohola 

kardiomiopātija (13,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju), alkohola aknu slimības (6,8 

gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju) un alkohola atkarība un alkohola psihozes (5,5 

gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju) [76].  

Pētījuma Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū 2011. gada dati 

liecina, ka jebkuras nelegālās narkotikas savas dzīves laikā ir pamēģinājuši 14,3% 

Latvijas iedzīvotāju vecumā 15 – 64 gadi, bet pēdējā gada laikā 4,4% iedzīvotāju un 

pēdējā mēneša laikā 1,8% iedzīvotāju. Rīgā šie rādītāji ir augstāki –  narkotiskās 

vielas ir pamēģinājuši aptuveni ceturtā daļa iedzīvotāju (24%), pēdējā gada laikā 

lietojuši 9% un pēdējā mēneša laikā 4% iedzīvotāju vecumā 15 – 64 gadi. Vīriešiem 

narkotisko vielu pamēģināšana un lietošana ir izplatītāka nekā sievietēm - vīrieši 

narkotiskās vielas savas dzīves laikā ir pamēģinājuši trīs reizes biežāk (21,1%) nekā 

sievietes (8%). Kā biežāk lietotās narkotiskās vielas iedzīvotāju vidū norādīta 

marihuāna, ekstazī un amfetamīns. Turklāt marihuānas lietošana ir daudz izplatītāka 

Rīgā, salīdzinot ar citām pilsētām un lauku teritorijām. Rīgā marihuānu ir pamēģinājis 

katrs piektais (21%) iedzīvotājs (citās pilsētās 11%, laukos 7%), bet pēdējā gada laikā 

marihuānu lietojošo skaits Rīgā (8%) vairāk nekā divas reizes pārsniedz rādītājus citās 

apdzīvotās vietās. Arī narkotiku pieejamība ir augstāka Rīgā  12% Rīgas iedzīvotāju ir 

norādījuši, ka zina vienu vai vairākas narkotiku tirdzniecības vietas, turpretim laukos  

tikai 3% iedzīvotāju [77].  

Aktīvi narkotiku lietotāji ir viena no sabiedrības augsta riska grupām. Kā 

liecina narkotiku lietotāju aptaujas dati, narkotiku lietotāju sociālajā grupā ir izteikti 

zems dzīves līmenis: tikai 16% saņem sociālo palīdzību, bet algotu darbu strādā 

aptuveni katrs piektais. Tāpēc kā viens no aizsargfaktoriem narkotiku lietošanas 

mazināšanā ir nodarbinātības programmu ar ilgstošu un mērķtiecīgu lietotāju 

iesaistīšanu veidošana, kas tiek īstenotas ārstniecības un aprūpes sistēmā nonākušiem 

narkotiku lietotājiem [78]. Latvijā veiktajā petījumā, kur tika apkopoti dati par 

narkotiku lietotāju pulcēšanās vietām Rīgā, ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm, 

kuras sniedz pakalpojumus narkotiku lietotājiem un zema sliekšņa centriem, secināts, 

ka narkotiku lietotāju pulcešanās vietu skaits skaitliski pārsniedz palīdzību 

piedāvājošo iestāžu skaitu, turklāt iestādes pilsetā nav vienmērīgi izvietotas. Tas 

norāda uz nepieciešamību atvērt papildus zema slieksņa centrus vai nodrošināt pilsetā 

plašāku ielu darba pārklajumu (pašlaik ielu darbu piedāvā tikai viena iestāde) [74]. 

Psihiskā labklājība ir viena no veselības komponentēm, kas nodrošina indivīda 

un sabiedrības pilnvērtīgu funkcionēšanu. Pēc starptautisku pētījumu aprēķiniem katrs 

trešais Eiropas Savienības iedzīvotājs cieš no psihiskiem traucējumiem [78]. Ar 

noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra par pacientiem ar psihiskiem un 

uzvedības traucējumiem dati liecina, ka Rīgā pieaug pirmreizēji reģistra uzskaitē 

uzņemto pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem skaits. 2013. gadā Rīgā 

tie bija 377 pacienti uz 100 000 iedzīvotāju (Latvijā kopumā 338 uz 100 000 

iedzīvotāju) [65]. Augstā psihisko un uzvedības traucējumu saslimstība norāda uz 

Rīgas iedzīvotāju psihiskās veselības veicināšanas un ārstēšanas aktualitāti, bet 

savukārt pozitīvi vērtējams tas, ka psihiskās veselības traucējumi sabiedrībā tiek 

pamanīti un diagnosticēti. Būtiski ir turpināt iedzīvotāju izglītošanu par psihiskās 

veselības jautājumiem, savlaicīgu simptomu pamanīšanu, diagnostiku un ārstēšanu, jo 

informācija no pētījumiem liecina, ka sabiedrībā kopējā psihiskās veselības 

traucējumu izplatība ir augstāka par diagnosticēto un reģistrēto gadījumu skaitu.  

Pēc Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma datiem 

redzams, ka 1,3% vīriešu un 3,3% sieviešu pēdējā gada laikā ir diagnosticēta 
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depresija, bet sūdzībām par depresiju pēdējā gada laikā sūdzējies lielāks iedzīvotāju 

īpatsvars 2,5% vīriešu un 6,8% sieviešu [47]. Pašnāvības ir aktuāla sabiedrības 

veselības problēma Latvijā. Lai gan 2013. gadā pašnāvību skaits (19 uz 100 000 

iedzīvotāju) bija zemākais pēdējā desmitgadē, tomēr Latvija joprojām atrodas trešajā 

vietā aiz Lietuvas un Ungārijas ES līmenī pēc kopējās standartizētās mirstības no 

pašnāvībām. Personas ar psihiskās veselības traucējumiem ir pakļautas augstākam 

pašnāvību riskam [66], tādēļ ir svarīgi savlaicīgi pamanīt, diagnosticēt, ārstēt un 

sniegt atbalstu personām, kurām ir psihiskās veselības problēmas. Vēršanos pēc 

palīdzības psihisku traucējumu gadījumā var kavēt sabiedrības aizspriedumi un 

stigmatizācija pret psihiskās veselības problēmām, tādēļ ieteicams sistemātiskas 

izglītojošas aktivitātes sabiedrības izglītošanai un aizspriedumu mazināšanai [65]. 

Psihiskās veselības veicināšanā uzmanība jāpievērš arī iedzīvotāju sociālajam 

atbalstam. Aptuveni puse (46%) no sociālās atstumtības riskam pakļautajiem Rīgas 

iedzīvotājiem norāda, ka bieži ir izjutuši sasprindzinājumu, stresu un nomāktību [80], 

kas ir daudzas reizes augstāks rādītājs nekā vispārējā populācijā, kur bieži 

sasprindzinājumu, stresu un nomāktību ir izjutuši 8,3% iedzīvotāju, bet 0,6% ir 

norādījuši, ka viņu dzīves ir neciešama [47]. 

Daudzu infekciju slimību izplatība pēdējā simtgadē ir pārtraukta, ierobežota 

vai veiksmīgi kontrolēta, attīstoties cilvēku dzīves apstākļiem, pilnveidojoties 

epidemioloģiskās uzraudzības sistēmai un ieviešot efektīvu un pieejamu vakcināciju 

iedzīvotāju imunizācijai. Taču būtiska ir infekciju slimību turpmāka kontrole un 

ierobežošana, lai nepieļautu jaunu epidēmiju rašanos un kontrolētu esošos slimības 

gadījumus. Pēc veselības aprūpes statistikas datiem redzams, ka augstākie 

saslimstības rādītāji ir dažādu veidu zarnu infekcijām. 2013.gadā Rīgā reģistrēti 288,0 

neprecizētas zarnu infekcijas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir augstāks rādītājs 

nekā vidēji Latvijā. Rīgā ir arī augstāka saslimstība ar hepatītvīrusiem (102,1 uz 100 

000 iedzīvotāju) nekā vidēji Latvijā (73,2 uz 100 000 iedzīvotāju). Būtisks 

nosacījums, lai pasargātu sevi no inficēšanās ar dažādām infekcijas slimībām, ir 

vakcinācija. Neskatoties uz valsts apmaksātu difterijas vakcīnu, vēl joprojām cilvēki 

inficējas ar difteriju. 2013. gadā Rīgā reģistrēti 12 no 14 Latvijā konstatētajiem 

difterijas saslimšanas gadījumiem [40]. Kā atzīmē paši iedzīvotāji, tad 20,1% vīriešu 

un 16,7% sieviešu, vecumā no 15 līdz 64 gadiem nav saņēmuši nevienu vakcīnu pret 

difteriju pēdējo 10 gadu laikā. Vaicājot par uzskatiem, kas attur no potēšanās pret 

difteriju, katrs ceturtais iedzīvotājs (24%) nevar paskaidrot, kādēļ neizmanto valsts 

apmaksāto iespēju vakcinēties pret difteriju, 42,2% norāda, ka nav informēti par 

nepieciešamību vakcinēties un re vakcinēties, 36,2% uzskata, ka iespēja inficēties ir 

zema [47]. 

Saslimstība ar tuberkulozi Latvijā pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājusies no 

43 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 2012. gadā uz 31,8 gadījumiem uz 100 000 

iedzīvotāju 2014. gadā [81]. Pēc slimības gadījumu sadalījuma pēc pacientu vecuma 

redzams, ka visaugstākie tuberkulozes saslimstības gadījumi ir reģistrēti darbspējīgā 

vecuma grupā (15 – 64 gadi) [82]. Arī multirezistentas tuberkulozes gadījumu skaits 

pēdējo gadu laikā samazinās 2014. gadā konstatēti 63 gadījumi, 2013. gadā 66 

gadījumi, bet 2012. gadā 101 gadījums [81]. Tomēr neraugoties uz slimības gadījumu 

samazināšanos, Latvija pēc PVO datiem joprojām ir viena no 36 augstas prioritātes 

valstīm pasaulē tuberkulozes un multirezistentās tuberkulozes kontrolei [83], kas 

norāda uz tuberkulozes un multirezistentās tuberkulozes uzraudzības un ārstēšanas 

aktualitāti Latvijā. Tuberkulozes un HIV duālās infekcijas gadījumu skaits ir augsts – 

2014. gadā reģistrēti 95 jauni gadījumi, kas norāda uz profilakses nepieciešamību 
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paaugstināta riska grupās (intravenozo narkotiku lietotāji, personas, kuras atrodas 

ieslodzījumā u.c.).  

Latvijā ir vērojams HIV saslimstības pieaugums. 2014. gadā saslimstība ar 

HIV bija 17,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, 2013. gadā 16,9 gadījumi uz 100 000 

iedzīvotāju, bet 2012. gadā 16,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Saslimstība ar HIV 

Latvijā ir vairāk nekā trīs reizes augstāka nekā vidējā saslimstība ar HIV ES un EEZ 

valstīs (2013. gadā – 5,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju) [84]. Rīgā saslimstība ar 

HIV 2013.gadā bija 30 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir krietni augstāk nekā 

vidējais saslimstības rādītājs Latvijā [40]. Kā liecina dati, tad pēdējos gados ir 

vērojams samazinājums veiktajiem izmeklējumiem HIV infekcijas diagnosticēšanai 

epidemioloģiskās uzraudzības tīkla un citās laboratorijās un HIV profilakses punktos, 

kas norāda uz HIV testēšanas veicināšanas aktualitāti [78]. Kā biežākais jauno 

reģistrēto HIV gadījumu transmisijas ceļš pēdējos gados Latvijā ir heteroseksuāla 

transmisija (2013. gadā 125 gadījumi, 2014. gadā 132 gadījumi), kas norāda uz HIV 

profilakses nepieciešamību sabiedrībā.  

 

 
 

 

 

 

 

Identificētās problēmas 

 

 augsta sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izplatība darbspējīgā 

vecuma iedzīvotāju vidū; 

 zema atsaucība vēža savlaicīgas atklāšanas valsts programmu 

pakalpojumu apmeklējumiem, kas sekmē augstu īpatsvaru novēloti 

atklātiem ļaundabīgajiem audzējiem; 

 iedzīvotājiem ir nepietiekamas zināšanas par reproduktīvo veselību, 

personīgo higiēnu un mutes veselību; 

 augsta mirstība no ārējiem nāves cēloņiem, no kuriem biežākie 

iemesli ir pašnāvības, transporta negadījumi un noslīkšana; 

 saslimstība ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām (difteriju, 

tuberkulozi), kā arī augsti rādītāji saslimstībai ar multirezistento 

tuberkulozi, HIV un tuberkulozes un HIV duālo infekciju; 

 augsts smēķējošo un pārmērīgi alkoholu lietojošo iedzīvotāju 

īpatsvars; 

 augstāki narkotiku lietošanas izplatības rādītāji un augstāka 

narkotiku pieejamība, kā arī lielāks īpatsvars aktīvo narkotiku 

lietotāju īpatsvars nekā citviet valstī; 

 augsts iedzīvotāju skaits, kuri izjutuši psihisko veselības problēmu 

simptomus (sasprindzinājumu, nomāktību, stresu), īpaši sociālās 

atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupās. 

Stratēģiskie rīcības virzieni 

 

 radīt vidi un īstenot pasākumus, kas veicina veselīgus paradumus: 

veselīga uztura lietošanu, fiziskās aktivitātes, smēķēšanas 

pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas samazināšanu; 

 uzlabot iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo veselību, personīgās 

higiēnas un mutes veselības nozīmi; 

 attīstīt darba prasmju un sociālā atbalsta programmas atkarībā 

nonākušām un riska grupas personām;  

 īstenot kaitējuma mazināšanas programmas narkotiku lietotāju vidū; 

 veicināt veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu slimību 

profilaksei, kā arī savlaicīgai slimību diagnostikai un ārstēšanās 

uzsākšanai. 
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Informācija par veiktajām aktivitātēm Rīgas pašvaldībā darbspējīgā 

vecuma iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai, 2012. – 2015.gads 

  

Darbspējīgie iedzīvotāji ir ekonomiski aktīvākā sabiedrības daļa, kura sniedz 

ievērojamu ieguldījumu kopējā sabiedrības labklājībā. Rīgā tiek veiktas vairākas 

aktivitātes darbspējīgā vecuma iedzīvotāju veselības uzlabošanai un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai. Fiziskās aktivitātes paaugstināšanai Rīgas iedzīvotājiem tiek 

nodrošināta informācija par veselīgu dzīvesveidu dažāda veida pašvaldības 

organizētos sabiedriskajos pasākumos (piemēram, Ģimenes veselības dienas), 

ievietojot informatīvos materiālus pašvaldības mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv, 

sagatavojot brīvdabas treniņu vingrojumu metodisko materiālu un organizējot 

seminārus augsta riska sabiedrības grupām – personām, kurām ikdienā ir sēdošs darbs 

vai darbs, kuram raksturīgs mazkustīgs dzīvesveids. Veselības paradumu maiņai 

nepietiek tikai ar informāciju un zināšanām, bet svarīgi ir arī attīstīt fizisko aktivitāšu 

veicinošu infrastruktūru un radīt cilvēkiem iespējas būt fiziski aktīviem. Rīgas 

pašvaldība sistemātiski ir attīstījusi pilsētas infrastruktūru, labiekārtojot parkus un 

aktīvās atpūtas brīvdabas zonas, attīstot riteņbraucēju celiņus un velomaršrutus, 

ziemas slēpošanas trases, kā arī piedāvājot dažāda veida treniņus un nodarbības, 

piemēram, nūjošanas nodarbības dažādos Rīgas rajonos, apļa treniņus brīvdabas 

trenažieru vietās. Rīga ir uzņemta PVO Eiropas Veselīgo pilsētu tīklā, un viens no 

priekšnosacījumiem „veselīgajām pilsētām” ir pašvaldības iedzīvotāju veselību 

veicinošas un atbalstošas vides nodrošināšana.  

Veselīga un sabalansēta uztura lietošanas veicināšanai, iedzīvotāji publiskos 

pasākumos tiek izglītoti par dažāda veida produktiem, to pagatavošanas receptēm – 

vides akcijās, kā arī tiek organizēti semināri par veselīgu un sabalansētu uzturu. Rīgas 

Centrāltirgū ir izstādīts vides objekts veselīga uztura piramīda, lai izglītotu 

iedzīvotājus par veselīgu uzturu un aicinātu vairāk uzmanības pievērst saviem uztura 

paradumiem. Lai uzlabotu Rīgas iedzīvotāju informētību par veselību ietekmējošiem 

faktoriem, saslimšanas riskiem un to profilaksi, Rīgas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas 

Sarkano Krustu nodrošina arī veselības istabu darbību, kur iedzīvotāji var saņemt 

medicīnas darbinieka konsultācijas, noteikt ķermeņa masas indeksu, izmērīt 

asinsspiedienu. 

 Liela uzmanība tiek veltīta ģimenes veselībai un veselīgu attiecību 

veicināšanai ģimenē. Tiek atbalstītas un organizētas programmas un semināri 

iedzīvotājiem par bērnu audzināšanas metodēm, veiksmīgu attiecību veidošanai 

ģimenes locekļu starpā, tēva lomas popularizēšanu ģimenē. Iedzīvotājiem tiek 

organizēti pasākumi psihoemocionālās labklājības veicināšanai. 2013. gadā sadarbībā 

ar „Latvijas autisma apvienību” tika sniegts finansiāls atbalsts grupas īstenošanai, 

bērnu ar autiskā spektra traucējumiem vecāku un aprūpētāju izglītošanai un 

psiholoģiskā atbalsta sniegšanai. Tāpat tiek organizētas dažāda veida atbalsta grupas 

jaunajiem vecākiem, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu un izglītotu par specifiskām 

bērnu audzināšanas tēmām. Līdzatkarīgajām personām (atkarību izraisošo vielu 

lietotāju ģimenes locekļiem un tuviniekiem) tiek nodrošināta arī psiholoģiskā 

palīdzība individuāli un grupās latviešu un krievu valodās. 

Infekcijas slimību profilakses jomā Rīgas pašvaldībā sadarbībā ar biedrību 

„DIA+LOGS” nodrošina HIV profilakses un psihosociālos pakalpojumus augsta riska 

sabiedrības grupām – narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām (kaitējuma 

mazināšanas programma narkotiku lietotāju vidū). Biedrība nodrošina HIV 

eksprestestu veikšanu, bezmaksas prezervatīvu un sterilu šļirču saņemšanu, psihologa 

un sociālā darbinieka konsultācijas un informāciju par infekcijas slimībām un ar 

http://www.veseligsridzinieks.lv/
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atkarību izraisošo vielu lietošanu saistītiem jautājumiem. Pakalpojumi tiek sniegti gan 

biedrības telpās, gan pietuvināti mērķauditorijas uzturēšanās vietām ar mikroautobusa 

palīdzību. Vēl viena infekcijas slimība, kurai Latvijā ir jāpievērš pastiprināta 

uzmanība ir tuberkuloze. Lai motivētu tuberkulozes slimniekus ambulatorajai terapijai 

tieši uzraugāmās ārstēšanas īsajā kursā (DOTS (angl. – Directly Observed Theraphy 

Short – Course)) Rīgas pašvaldība līdzfinansē slimnieku transporta izdevumus un 

pārtikas iegādi. Pēdējo gadu dati liecina, ka ir palielinājies pēc ambulatorās palīdzības 

DOTS programmas ietvaros vērsušos pacientu skaits. 

Nereti veselības problēmu un sliktāku veselības paradumu riskiem vairāk ir 

iedzīvotāji ar sociālās atstumtības risku, tādēļ, lai noskaidrotu arī šīs mērķa 

populācijas veselības vajadzības un veselības paradumu raksturojumu, 2012. gadā 

Rīgā tika veikts pētījums „Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības 

paradumu pētījums”. 

 

Vecāka gadagājuma iedzīvotāju (senioru) veselības stāvoklis 

 
Pēdējās desmitgadēs ir notikušas ievērojamas ar cilvēku novecošanos 

saistītas demogrāfiskās izmaiņas gan pasaulē kopumā, gan Latvijā. Ir vērojams gados 

vecāku iedzīvotāju īpatsvara pieaugums un iedzīvotāju vidējā vecuma palielināšanās. 

Iedzīvotāju novecošanās tiek uzskatīta par vienu no lielākajiem sociālajiem un 

ekonomiskajiem izaicinājumiem 21. gadsimtā un tā ietekmē visas politikas nozares. 

PVO Eiropas reģiona iedzīvotāju vidējais vecums ir visaugstākais pasaulē, un ar katru 

gadu tas turpina pieaugt. Kopumā 53 PVO Eiropas reģiona valstīs vidējais 

paredzamais jaundzimušo mūža ilgums ir 72 gadi vīriešiem un 80 gadi sievietēm [85]. 

Prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam Latvijā 23% populācijas būs vecumā virs 65 

gadiem, bet 6,3% vecumā virs 80 gadiem [86].  

Viens no mūsdienu sabiedrības veselības izaicinājumiem gan valsts, gan 

pašvaldības veselības aprūpē ir labas veselības veicināšana vecāka gada gājuma (gan 

pirmspensijas vecuma no 55 līdz 62 gadiem, gan pensionēšanās vecumu 

sasniegušiem) iedzīvotājiem. Veselīgas novecošanās vecināšanai ir nozīmīgi 

ekonomiski plašāka mēroga ieguvumi, jo cilvēkiem, kuri paredz nodzīvot ilgāku laika 

posmu veselīgi, ir lielāka motivācija ieguldīt savas zināšanas un pieredzi kopējā 

tautsaimniecībā, apzinoties savus ieguvumus visa mūža garumā. Tas veicina arī šo 

cilvēku lielāku motivāciju saglabāt sevi ekonomiski aktīvus [87]. Vecums, kad 

persona ir uzskatāma par vecu, nav konkrēti definēts. Tas var variēt atkarībā no 

sabiedrības locekļu vecumstruktūras sadalījuma, sabiedrības kultūras un vērtībām. Kā 

noskaidrots ES iedzīvotāju aptaujā, tad vidēji ES cilvēku uzskata par „vecu” sākot no 

64 gadu vecuma. Pastāv lielas atšķirības iedzīvotāju uzskatos starp ES dalībvalstīm. 

Nīderlandē par „vecu” sāk uzskatīt personu, kura sasniegusi 70 gadu vecumu, 

Slovākijā – 58 gadu vecumu, bet Latvijā – personas virs 62 gadu vecuma [88]. 

Lielākoties par senioru pieņemts uzskatīt personu pēc valstī noteiktā darbspējas 

vecuma augšējās robežas, kas šobrīd Latvijā ir 65 gadi [89]. 

Vecāka gada gājuma cilvēkiem veselība nozīmē saglabātu dzīves kvalitāti, 

garīgās un fiziskās spējas. Lai veselīgi novecotu, svarīgi ievērot veselīgu dzīvesveidu 

visa mūža garumā. Arī gados veciem cilvēkiem ir iespēja mainīt savu dzīvesveidu 

(lietojot vairāk veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, atmetot kaitīgos ieradumus, piemēram, 

smēķēšanu), kā arī saglabāt fizisko un sabiedrisko aktivitāti [90]. Sabiedrībai 

novecojot, veselības aprūpes sistēmai nepieciešams piemērot šai mērķa auditorijai 
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adekvātu un pieejamu aprūpi. Visefektīvākā metode, lai mazinātu slimību izplatību 

vēlākā vecuma posmā, ir primārā profilakse un veselības veicināšana [87]. 

Latvijas populācijas novecošanās ir zemās dzimstības un augstās mirstības, 

kā arī negatīvā migrācijas saldo sekas. Vecāka gada gājuma iedzīvotāju īpatsvars 

pēdējā gada laikā Rīgas reģionā turpina pieaugt. CSP dati liecina, ka 2014. gada 

sākumā Rīgas reģionā dzīvoja 125 250 iedzīvotāju vecumā virs 64 gadiem, bet 2015. 

gada sākumā vecuma grupā 65 un vairāk gadi bija jau par 1 275 iedzīvotājiem vairāk 

– 126 525 iedzīvotāji, kas norāda uz šīs vecuma grupas nozīmību plānojot sabiedrības 

veselības profilakses un veicināšanas programmas. Kā redzams 4. attēlā, tad 

palielinoties iedzīvotāju vecumam, būtiski mainās dzimumstruktūra. Līdz ar vecuma 

palielināšanos vīriešu skaits samazinās, kas norāda uz lielo sieviešu īpatsvaru, kuras, 

iespējams, dzīvo vienas bez partnera un ir pakļautas lielāka riska sociālai izolācijai, 

kas veicina psihoemocionālās veselības iespējamu pasliktināšanos vecākajās vecuma 

grupās. 

 

4.attēls. Vīriešu un sieviešu vecumstruktūra Rīgas reģionā 2015. gada sākumā 
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Viens no veselības rādītājiem ir iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējums, 

kas atspoguļo cilvēku subjektīvo viedokli par savu veselību. Latvijas iedzīvotāju 

veselību raksturojošie rādītāji pasliktinās līdz ar vecumu. Iedzīvotāji, kas ir vecāki par 

65 gadiem, savu veselību vērtē vissliktāk. Pēc 2014. gada datiem 42,9% iedzīvotāju 

vecumā virs 65 gadiem savu veselības stāvokli vērtē kā „sliktu” vai „ļoti sliktu” [91]. 

Veselības problēmu radītie ierobežojumi cilvēkiem krasi palielinās vecuma grupā 65 

gadi un vairāk. Tikai 25,4% iedzīvotāju vecuma grupā 65 gadi un vairāk apgalvo, ka 

pēdējo mēnešu laikā viņiem nav bijuši veselības problēmu radīti ierobežojumi, veicot 

ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā [92]. Kā liecina CSP dati, tad pensijas 

vecuma iedzīvotāji visbiežāk ir tā iedzīvotāju daļa (25,4%), kas nepieciešamības 

gadījumā nevēršas pie medicīnas speciālistiem. Kā galveno iemeslu medicīnas 

speciālista neapmeklēšanai, pensionāri min, ka „nespēja to atļauties vai tas bija pārāk 

dārgi”. Tātad viena ceturtā daļa pensionāru bija spiesti atteikties no medicīnas 

speciālistu palīdzības, jo nespēja šo pakalpojumu atļauties [93]. Šāds apstāklis var 
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atstāt iespaidu uz šīs vecuma grupas iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos un 

slimības ielaišanas gadījumā slimību gadījuma skaita pieaugumu tuvākajā nākotnē.  

2014. gadā 60 gadu un vecāku Latvijas iedzīvotāju grupas mirstības struktūrā 

galvenie cēloņi bija asinsrites sistēmas slimības (2 873,6 gadījumi uz 100 000 

iedzīvotāju) un audzēji (984,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju) un ārējie nāves cēloņi 

(134,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju) [54]. 

Latvijas iedzīvotājiem vecumā virs 65 gadiem standartizētās mirstības 

rādītāji no sirds asinsrites slimībām ir divas reizes augstāki nekā vidēji ES [94]. Kā 

liecina NVD dati, sirds asinsvadu slimības bija biežākais ambulatoro apmeklējumu 

iemesls iedzīvotājiem vecumā virs 65 gadiem. Tas sastāda 42,1% no visiem 

ambulatorajiem apmeklējumiem šajā vecuma grupā. Sirds asinsrites slimības ir 

kontrolējamas ar regulārām asinsspiediena pārbaudēm un glikozes (cukura) un 

holesterīna mērījumiem, kas veicami gan pie ģimenes ārsta, gan aptiekās. Tas ir viens 

no efektīvākajiem veidiem kā iedzīvotāji paši var sekot savas sirds un asinsrites 

sistēmas veselībai. Pētījuma dati liecina, ka 77,5% vīriešu un 94,1% sieviešu vecumā 

no 55 līdz 64 gadiem ir mērījuši savu asinsspiedienu pēdējā gada laikā. Holesterīnu 

pēdējā gada laikā mērījuši 57,5% vīriešu un 74,6% sieviešu, bet cukura līmeni asinīs 

pēdējā gada laikā noteikuši 57,1% vīriešu un 74,1% sieviešu [47].  

Ļaundabīgie audzēji sastāda 14% no visiem nāves cēloņiem iedzīvotājiem 

vecumā virs 65 gadiem. 70% no mirušo no ļaundabīgajiem audzējiem ir vecumā virs 

65 gadiem, bet vairāk kā puse no visiem ļaundabīgajiem audzējiem tiek diagnosticētu 

iedzīvotājiem virs 65 gadu vecuma [95]. 2013. gadā vīriešiem virs 65 gadu vecuma 

visvairāk diagnosticēti prostatas, bronhu un plaušu un ādas ļaundabīgie audzēji. Kā 

redzams 4. attēlā, saslimstība ar prostatas ļaundabīgo audzēju strauji pieaug vīriešiem 

pēc 55 gadu vecuma. Visvairāk prostatas ļaundabīgos audzējus diagnosticē vīriešiem 

vecuma grupā 65 – 74 gadi. Mirstība no ļaundabīgā prostatas audzēja pieaug līdz ar 

vīriešu vecumu. Ļaundabīgo audzēju ārstēšanas prognozes ietekmē arī savlaicīga 

audzēju diagnostika, tādēļ būtiski veicināt vīriešu vēršanos pie medicīnas 

speciālistiem ļaundabīgu audzēju simptomu gadījumā. 2013. gadā sievietēm virs 65 

gadu vecuma visbiežāk diagnosticēja ādas, krūts un kolorektālos (zarnu) ļaundabīgos 

audzējus. 

 

4.attēls. Saslimstība un mirstība vīriešiem no prostatas ļaundabīgā audzēja uz 100 

000 iedzīvotāju 2013 .gadā 
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Saslimstība ar kolorektālo (zarnu) ļaundabīgo audzēju pieaug līdz ar vecumu 

un biežāk tiek konstatēta vīriešiem (skat. 6. attēlu). Kolorektālā (zarnu) vēža 

profilaktiskie izmeklējumi ir iekļauti Valsts apmaksātā vēža savlaicīgas atklāšanas 

programmā. Attiecībā uz kolorektālo (zarnu) ļaundabīgo audzēju savlaicīgu atklāšanu 

programmā paredzēts Latvijas iedzīvotājiem vecumā 50 – 74 gadi reizi gadā pie 

ģimenes ārsta vai laboratorijā veikt slēpto asiņu izmeklējumu fēcēs. Kā liecina NVD 

dati, 2014. gadā kolorektālā (zarnu) vēža profilaktisko pārbaudi veica katrs desmitais 

(10,6%) mērķa populācijas iedzīvotājs. Pēc 2015. gada 1. pusgada datiem redzams, ka 

Rīgas reģionā ir otrs zemākais atsaucības līmenis (profilaktiskos izmeklējumus 

veikuši 3,9% no 50 – 74 gadus veciem iedzīvotājiem) aiz Kurzemes reģiona. Vidējais 

rādītājs Latvijā šajā pašā laika periodā bija 4,7%. 

 

6.attēls Saslimstība ar ļaundabīgu kolorektālo (zarnu) audzēju vīriešiem un sievietēm 

uz 100 000 iedzīvotāju 2013. gadā 
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Ārējie nāves cēloņi ir trešais biežākais nāves cēlonis gados vecu iedzīvotāju 

vidū. Standartizētais mirstības rādītājs no ārējiem nāves cēloņiem un saindēšanās 

iedzīvotājiem virs 65 gadu vecuma Latvijā ir 131,7 uz 100 000 iedzīvotāju 2011. 

gadā. Šis rādītājs ir augstāks nekā vidēji ES, kur tas ir attiecīgi 103,9 uz 100 000 

iedzīvotāju. No ārējiem nāves cēloņiem visaugstākie rādītāji gados vecu cilvēku vidū 

ir tīšam paškaitējumam jeb pašnāvībām (31 gadījums uz 100 000 attiecīgā vecuma 

iedzīvotāju) un tas ir 1,6 reizes augstāks nekā vecuma grupā līdz 64 gadiem [95]. 

Dažāda veida smagas slimības un hroniskas sāpes ir riska faktors pašnāvnieciskai 

uzvedībai. Salīdzinot ar risku kopējā populācijā, tiem, kuri cieš no smagas slimības 

vai hroniskām sāpēm ir 2 – 3 reizes augstāks risks pašnāvības mēģinājumiem [96]. 

Otrs biežākais cēlonis ārējo nāves cēloņu grupā ir kritieni, bet trešais – transporta 

negadījumi. Gados vecākiem cilvēkiem ir lielāka iespēja gūt traumas un ievainojumu 

krītot, kas bieži vien saistāms ar citām veselības problēmām – sliktāku redzi, gaitu un 

līdzsvara izjūtu. Sievietes biežāk nekā vīrieši gūst ievainojumus krītot, kas var būt 

saistīts ar osteoporozi un vājāku muskulatūru [94]. Osteoporoze ir plaši izplatīta 

saslimšana vecāka gadagājuma cilvēkiem, biežāk sievietēm. Pēc Starptautiskās 
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osteoporozes asociācijas datiem vecumā pēc 50 gadiem katrai trešajai sievietei un 

katram piektajam vīrietim kaulu blīvums samazinās un tie kļūst trauslāki [97]. Ceļu 

satiksmes negadījumos 2014. gadā bojā gājuši 42 iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem. 

Vairāk kā pusē gadījumu (24 gadījumos) bojā gājušie ceļu satiksmē piedalījušies kā 

gājēji, bet 15 personas bija iesaistītas negadījumā kā vadītāji, 2 gadījumos – kā 

pasažieri [98]. 

Lai saglabātu veselību un dzīves kvalitāti pēc iespējas ilgāk, ļoti svarīgs ir 

dzīvesveids. Veselīgs dzīvesveids visa mūža garumā palīdz saglabāt veselību 

iespējami ilgāk un mazināt novecošanās radītās izmaiņas organismā, kā arī veselības 

traucējumus [90]. 

Būtisks veselību ietekmējošs faktors ir uzturs. Novecošanās procesā 

organismā notiek daudzas pārmaiņas (piemēram, vielmaiņas aktivitātes 

samazināšanās, muskuļu masas samazināšanās, kaulu trausluma palielināšanās, 

gremošanas un nieru funkciju pavājināšanās), tāpēc būtu jāveic izmaiņas arī uztura 

paradumos. Novecošanās procesu veicina vairākas ar neveselīgu uzturu saistītas 

slimības – ateroskleroze, hipertensija, aptaukošanās u.c. Svarīgi vecu cilvēku uzturā ir 

nepieļaut un novērst novājēšanu, atsevišķu uzturvielu deficītu, kam kā sekas var būt 

palielināts risks saslimt ar dažādām slimībām. Tāpat veciem cilvēkiem veselības 

saglabāšanai ļoti svarīgi ir nepieļaut aptaukošanos. Veciem cilvēkiem ar lieko 

ķermeņa masu un aptaukošanos ir liels risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, 

diabētu un vēzi, balsta sistēmas slimībām. Kā liecina pētījuma dati, tad 74,6% 

vīriešiem un 81,8% sieviešu vecumā no 55 līdz 64 gadiem ir liekā ķermeņa masa un 

aptaukošanās [47;95]. Lielās liekā ķermeņa masas un aptaukošanās izplatības cēlonis 

ir šīs vecuma grupas iedzīvotāju fiziskā neaktivitāte jeb mazkustīgums ikdienā un 

uztura paradumi. Kā liecina Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu 

pētījuma dati, tikai 15,5% vīriešu un 24,7% sieviešu pēc 55 gadu vecuma lieto augļus, 

ogas un dārzeņus uzturā katru dienu, lai gan PVO rekomendē tos lietot ikdienas ~ 450 

gramus [47]. Nepareizi uztura paradumi, kas sekmē liekās ķermeņa masas un 

aptaukošanās veidošanos, ir arī viens no 2. tipa cukura diabēta attīstības riska 

faktoriem. Kā liecina dati no Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra par 

pacientiem, kuri slimo ar cukura diabētu, 70% no visiem 2. tipa cukura diabēta 

slimniekiem ir vecumā virs 60 gadiem. Cukura diabēts ir hroniska saslimšana un tā 

komplikācijas var radīt paliekošu nespēju un pat priekšlaicīgu nāvi [95]. 2014. gadā 

Rīgā uzskaitē bija 21 197 cukura diabēta pacienti vecumā virs 60 gadiem, kas ir 

augstākais uzskaitē esošo pacientu ar cukura diabētu skaits, salīdzinot ar citiem 

Latvijas reģioniem. Kā biežākās komplikācijas un citas blakus slimības Rīgā uzskaitē 

esošajiem cukura diabēta pacientiem 2013.gadā bija perifēra neiropātija (2 894 

pacienti), stenokardija (2 891 pacients) un cita kardiovaskulāra slimība (4 715 

pacienti) [99]. 

Fiziskā aktivitāte ir ļoti būtisks veselību ietekmējošais faktors jebkurā 

vecumā. Regulāras fiziskās aktivitātes novērš vai aizkavē sirds un asinsvadu, kaulu un 

locītavu slimību attīstību un palīdz saglabāt veselību. Daudzos gadījumos ar 

novecošanu saistītas funkcionālas izmaiņas ir novēršamas ar fizisko aktivitāti, pat 

vēlīnā dzīves periodā. Mazkustīgs dzīvesveids gados veciem cilvēkiem veicina 

pieaugošu nespēju veikt ikdienas sadzīves aktivitātes. Jebkura spēju mazināšanās var 

viegli radīt papildus kustību ierobežojumus, kas noved pie fiziskas mazspējas un 

atkarības no citu aprūpes. Šāda mazspēja ne tikai pasliktina veselības stāvokli, bet arī 

samazina dzīves kvalitāti, radot papildus izdevumus medicīnas un sociālās aprūpes 

sfērai [95]. Kā liecina pētījuma dati tikai 12% vīriešu un 14% sieviešu Rīgā, vecumā 
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no 55 līdz 64 gadiem brīvajā laikā veic 30 minūšu garus vingrinājumus 4 – 6 reizes 

nedēļā.  

Smēķēšana ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves un invaliditātes 

cēloņiem Eiropā un Latvijā. Smēķēšanas atmešanas programmām jābūt vienai no 

galvenajiem veselības veicināšanas un sabiedrības veselības profilakses programmu 

stūrakmeņiem, lai panāktu veselīgu sabiedrības novecošanos [90]. 

Kā liecina Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 

2014. gada dati, tad 49,7% vīriešu un 15,1% sieviešu pēc 55 gadu (55 – 64 gadi) 

vecuma smēķē ikdienas. Rīgā ikdienas smēķētāji šajā vecuma grupā ir 36% vīriešu un 

14% sieviešu. Diemžēl Latvijā nav datu par smēķēšanas izplatību pēc 65 gadu 

vecuma. Var pieņemt, ka smēķētāju īpatsvars vecumā pēc 65 gadiem nav daudz 

mazāks kā vidēji populācijā. Lielākā daļa vecāka gada gājuma smēķētāju ir ar ilgstošu 

smēķēšanas stāžu. 90,9% vīriešu un 66,1% sieviešu vecuma grupā 55 – 64 gadi 

atzīmē, ka smēķē 26 gadus un vairāk. Rīgā 10 gadus un vairāk šajā vecuma grupā 

smēķē 100% vīriešu un 93% sieviešu. 63,0% vīriešu un 31,3% sieviešu pēc 55 gadu 

vecuma smēķē ikdienas 15 cigaretes un vairāk. Tikai 46,9% vīriešu un 58,4% 

sieviešu, kuri smēķē šajā vecuma grupā ir satraukti par smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz 

veselību [47]. Šie dati varētu liecināt par šīs vecuma grupas iedzīvotāju informētību 

un informācijas pieejamību un piemērotību. Smēķēšanas atmešana arī vecāka 

gadagājuma cilvēku vidū, var potenciāli uzlabot veselību –  atmetot smēķēšanu 60 – 

75 gadu vecumā, priekšlaicīgas nāves risks tiek samazināts uz pusi [100].  

Gados vecākiem cilvēkiem alkohola un citu narkotisko vielu lietošana 
vienlaikus palielina sociālo, psiholoģisko un fizisko veselības problēmu rašanās risku. 

Risks var palielināties pat tad, ja uzņemtā alkohola vai citu narkotisko vielu daudzums 

ir neliels vai vidējs.  

Gados vecākus atkarības vielu lietotājus var iedalīt trīs grupās. Daļai lietotāju 

ir raksturīga ilga alkohola lietošanas vēsture, kas turpinās līdz vecumdienām. Citi 

uzsāk alkohola lietošanu tikai vecumdienās, bieži vien sarežģītu personisku notikumu 

dēļ, piemēram, aizejot pensijā, šķirot laulību, nonākot sociālajā izolācijā vai 

piedzīvojot smagu (kāda cilvēka) zaudējumu. Bīstami alkohola lietošanas paradumi 

var būt arī tiem, kuri lieto alkoholu normālos daudzumos, bet neapzināti to jauc kopā 

ar medikamentu lietošanu, kas var radīt kaitējumu veselībai [95]. Īpaši liela uzmanība, 

veidojot un piemērojot profilakses programmas šajā vecuma grupā ir jāpievērš 

vīriešiem, jo 14,2% vīriešu vecumā pēc 55 gadiem atzinuši, ka pēdējās nedēļas laikā 

izdzēruši 5 vai vairāk pudeles alus un 17,5% 5 vai vairāk glāzes kāda stirpā 

alkoholiskā dzēriena. Visbiežāk gan vīrieši, gan sievietes lieto vidēji stipru alu (40,3% 

vīriešu un 22,6% sieviešu). Stipros alkoholiskos dzērienus šīs vecuma grupas 

iedzīvotāji lieto dažas reizes gadā (34,1% vīriešu un 54,9% sieviešu). Vismaz vienu 

reizi nedēļā 6 devas un vairāk vienā alkohola lietošanas reizē lieto 10% vīriešu. 

Tomēr liela daļa iedzīvotāju atzīmē, ka nekad neviens nav ieteicis samazināt alkohola 

patēriņu veselības apsvēruma dēļ (69,5% vīriešu un 95,9% sieviešu). Rīgā tikai 14% 

vīriešu un 4% sieviešu, ārsts ir ieteicis samazināt alkoholu veselības dēļ, šajā vecuma 

grupā [47]. 

Būtisks veselības paradumu faktors ir zobu veselības stāvoklis un to 

kopšanas paradumi. Kā liecina pētījuma dati, tad tikai 28,3% vīriešu vecumā 55 – 64 

gadi zobus tīra biežāk nekā reizi dienā. Lai gan sieviešu zobu tīrīšanas paradumi ir 

labāki nekā vīriešiem, tomēr tāpat šis skaits ir neliels 52,6%. Iedzīvotājiem tiek 

rekomendēts apmeklēt zobārstu vai zobu higiēnistu vismaz reizi gadā, lai rūpētos par 

mutes dobuma veselību un savlaicīgi konstatētu un ārstētu mutes dobuma slimības. 

Pēdējā gada laikā pie zobārsta nav bijuši 45,5% vīriešu un 30,9% sieviešu vecumā no 
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55 līdz 64 gadiem. Kā liecina CSP dati, aptuveni vienai piektajai daļai (22,4%) 

iedzīvotāju virs 65 gadu vecuma ir gadījies neapmeklēt zobārstu situācijā, kad tas bijis 

nepieciešams. Kā biežākais zobārsta neapmeklēšanas iemesls 85,9% gadījumu tiek 

norādīta nespēja atļauties apmaksāt zobārsta pakalpojumus [101]. Neatbilstoši zobu 

tīrīšanas paradumi un ārsta apmeklējums arī profilaktiskos nolūkos liecina par sliktu 

Latvijas vecāka gada gājuma iedzīvotāju mutes veselības stāvokli. 35,8% vīriešu un 

30,1% sieviešu vecumā no 55 līdz 64 gadiem mutē trūkst vairāk nekā 10 zobu [47]. 

No slikta mutes veselības stāvokļa izriet arī citi veselības traucējumi. Cilvēki, kuriem 

iztrūkst zobi, ir nespējīgi sakošļāt cietāku uzturu, tai skaitā svaigus augļus un 

dārzeņus. Slikts mutes veselības stāvoklis var veicināt arī sirds un asinsrites sistēmas 

saslimšanas un radīt citas veselības problēmas [95]. 

Cilvēkam novecojot, pastāv lielāks risks kļūt vientuļam – gan fiziski, gan 

psiholoģiski. Vecumdienās samazinās sociālo kontaktu daudzums un pazeminās to 

kvalitāte. Pētījuma dati liecina, ka 10% vīriešu un 12,8% sieviešu vecumā pēc 55 

gadiem atzīmē, ka jutušies nomākti un izjutuši stresu pēdējā mēneša laikā biežāk nekā 

citu vecuma grupu pārstāvji [47]. Pēc Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu 

reģistra par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem datiem 2013. gadā 

65 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem biežākie pirmreizējā reģistra uzskaitē 

uzņemšanas iemesli bija organiski psihiski traucējumi, ieskaitot simptomātiskos (1 

542 pacienti), neirotiski, ar stresu saistīti somatoformi traucējumi (82 pacienti) un 

garastāvokļa (afektīvie) traucējumi (82 pacienti) [40]. Demence izpaužas kā garīgo 

funkciju pakāpeniska zaudēšana, kas ietekmē cilvēka kognitīvās spējas – atmiņu, 

domāšanu, mācīšanās spējas, valodu, spriestspējas. Demenci var izraisīt vairākas 

slimības, no kurām visizplatītākā ir Alcheimera slimība 60 – 70% gadījumu demences 

pacientiem ir Alcheimera slimība [102]. 2013. gadā uzskaitē esošo demences pacientu 

skaits bija 4 657, bet no jauna diagnosticēto un uzskaitē uzņemto pacientu skaits bija 

952 [40]. Pētījumā, aptaujājot Rīgas iedzīvotājus pēc 50 gadu vecuma, tika izvērtēta 

gados vecāku Rīgas iedzīvotāju kognitīvo spēju kvalitāte. Pēc pētījuma datiem 

redzams, ka straujš kognitīvo spēju kvalitātes kritums ir vērojams pēc 64 gadu 

vecuma. Pieaugot vecumam, samazinās informācijas apstrādes ātrums, reakcijas 

ātrums, precizitāte un domāšanas spējas, krītas jauna satura materiāla apguves ātrums, 

parādās grūtības atpazīt skaņas un uztver verbāli izklāstītu materiālu [103]. 

Vecāka gadagājuma cilvēkiem pieaug nepieciešamība pēc dažāda veida 

veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī palielinās ikdienas lietošanai nepieciešamo 

medikamentu apjoms. Veselības problēmu gadījumā, būtiski ir to atklāt un uzsākt 

savlaicīgu ārstēšanu. Novēlota vēršanās pēc medicīniskās palīdzības var radīt papildu 

veselības problēmas, kā arī sekmēt ilgāku un dārgāku ārstēšanu nekā gadījumā, ja 

ārstēšana būtu uzsākta savlaicīgi. Pēc CSP datiem redzams, ka viena ceturtā daļa 

iedzīvotāju (25,4%) vecumā virs 65 gadiem nav veikuši pārbaudes vai ārstēšanos pie 

medicīnas speciālistiem, kad tas bijis nepieciešams. Visbiežāk kā iemesls 

medicīniskās vizītes atlikšanai norādīta nespēja atļauties ārstniecības pakalpojumus 

(58,3% gadījumu). 18,4% norādīja, ka vēlējušies nogaidīt un paskatīties, vai ar laiku 

nekļūs labāk. Vīriešiem šāda attieksme sastopama biežāk nekā sievietēm – attiecīgi 

25,1% vīriešu un 15,6% sieviešu. 8,5% gadījumu problēmas sagādāja pārāk ilgās 

rindas uz pieņemšanu, bet 6,3% bija jāmēro pārāk tāls ceļš līdz ārstniecības iestādei 

vai nebija pieejams transports [104]. Dažāda veida medikamentu lietošanas izplatība 

pieaug līdz ar iedzīvotāju vecumu  55 – 64 gadus veco iedzīvotāju vidū, salīdzinot ar 

jaunākiem iedzīvotājiem ir augstāks patēriņš medikamentiem pret augstu 

asinsspiedienu (33,3% vīriešu un 46,4% sieviešu), pret dažāda veida sāpēm (30,9% 

vīriešu un 39,2% sieviešu), pret augstu holesterīna līmeni (12% vīriešu un 16,6% 
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sieviešu). Redzams, ka sieviešu populācijā medikamentu lietošana ir izplatītāka, kas 

varētu liecināt par to, ka sievietes ir atbildīgākas pret savu veselību. Arī vitamīnu un 

minerālu vielu lietošana ir izplatītāka sieviešu vidū. Tos lieto 27,6% sieviešu vecumā 

55 – 64 gadi, bet vīriešu populācijā  12,8% [47]. 

 

 

 
 

 

 

 

Informācija par veiktajām aktivitātēm Rīgas pašvaldībā vecāka 

gadagājuma (senioru) iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanai, 2012. – 2015. 

gads 

 

 Vecāka gadagājuma iedzīvotāju veselības veicināšanā, līdzīgi kā citās 

iedzīvotāju vecuma grupās, liela nozīme ir veselīga dzīvesveida piekopšanai ikdienā. 

Lai mazinātu senioru mazkustīgumu, Rīgā 2012. gadā pirmo reizi tika organizētas un 

nodrošinātas nūjošanas nodarbības senioriem. Nodarbības vecina fizisko aktivitāti un 

mazina dažādu slimību risku vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Nodarbības guvušas 

lielu atsaucību un līdz 2014.gadam nodarbības apmeklēja vairāk nekā pieci tūkstoši 

Identificētās problēmas:  

 vairumam vecāka gada gājuma iedzīvotāju ir slikts veselības 

stāvoklis; 

 vairums vecāka gadagājuma iedzīvotāju neveic veselību uzlabojošas 

aktivitātes – iedzīvotāji ir mazkustīgi, daudzi vīrieši smēķē ik dienas, 

ļoti augsts ir cilvēku īpatsvars ar lieko svaru un aptaukošanos; 

 vecāka gadagājuma cilvēkiem ir augsts traumatisma risks, kura 

biežākie iemesli ir pašnāvības, kritieni un transporta negadījumi; 

 lielākā daļa vecāka gadagājuma cilvēku nepietiekami rūpējas par 

savu mutes dobuma veselību; 

 vecāka gadagājuma cilvēkiem pastāv augsts risks kļūt vientuļiem un 

sociāli atstumtiem; 

 liela daļa gados vecāku iedzīvotāju novēloti vēršas pēc medicīniskās 

palīdzības, kā arī nepietiekami apmeklē valsts apmaksātās 

savlaicīgās vēža atklāšanas programmas; 

 pastāv nevienlīdzība medikamentu lietošanas izplatībā vīriešu un 

sieviešu starpā – sievietes medikamentus lieto biežāk nekā vīrieši; 

 lielai daļai vecāka gadagājuma iedzīvotāju pasliktinās psihiskās 

veselības stāvoklis un krītas kognitīvo funkciju kvalitāte. 

 

Stratēģiskie rīcības virzieni: 

 radīt vidi un īstenot pasākumus, kas vērsti uz slimību un traumatisma 

profilaksi un veselības stāvokļa uzlabošanu vecāka gada gājuma 

iedzīvotāju vidū; 

 uzlabot senioru zināšanas un prasmes par mutes veselības uzlabošanu 

un racionālu medikamentu lietošanu; 

 attīstīt iespējas, kas veicina senioru socializēšanos un jaunu prasmju 

apgūšanu, savlaicīgu vēršanos pēc medicīniskās palīdzības un valsts 

apmaksāto profilaktisko izmeklējumu apmeklētību. 
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dalībnieku. Rīgas Sociālā dienesta dienas centros sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 

universitātes studentiem tika vadītas izglītojošas nodarbības, lai seniori iegūtu 

informāciju un izprastu ikdienas fizisko aktivitāšu nozīmi veselības stiprināšanā. 

Veselīga uztura veicināšanai vecāka gadagājuma iedzīvotājiem Rīgā novadītas 

vairākas nodarbības par veselīgu, ekonomisku un sezonālu uzturu. Nodarbībās 

sniegtas teorētiskās zināšanas par veselīgu un sabalansētu uzturu un tā nozīmi 

veselības saglabāšanā, kā arī iemaņu attīstīšanai nodrošinātas praktiskās nodarbības ar 

dažāda veida ēdienu pagatavošanu. Pēc nodarbībām apmeklētāji tika informēti par 

mutes dobuma higiēnas priekšnosacījumiem. 

 Vecāka gadagājuma iedzīvotājiem ir sliktāks veselības stāvoklis un lielāks 

slimību attīstības risks, salīdzinot ar jaunākiem iedzīvotājiem, tādēļ īpaši svarīgi ir 

veikt senioru veselības stāvokļa uzraudzību un regulāras veselības pārbaudes. 

Iedzīvotājiem bija iespēja saņemt bezmaksas pārbaudes un konsultācijas, kā apmeklēt 

lekcijas par sirds veselību PVO Sirds dienā (29. septembrī). Ikdienā bezmaksas 

medicīnas darbinieka konsultācijas un pārbaudes ir iespēja saņemt Latvijas Sarkanā 

Krusta Veselības istabās piecās dažādās vietās Rīgā. 2012. – 2014. gadā Veselības 

istabas apmeklētāju skaits ir pārsniedzis 20 tūkstošus. 

 Sabiedrības uzmanību pievēršanai traumatisma riskiem vecāka gadagājuma 

iedzīvotājiem, Rīgas domes Labklājības departaments 2015. gadā organizēja kampaņu 

par senioru traumatisma profilaksei dzīvesvietā. Rīgas sabiedriskā transporta 

pieturvietās un Rīgas pašvaldības mājaslapā www.veseligsridzinieks.lv tika izvietota 

informācija par praktiskiem un profilaktiskiem pasākumiem traumatisma mazināšanai 

dzīvesvietā. 

 Senioru vecumā nereti cilvēkiem samazinās sociālo kontaktu loks un pieaug 

vientulības sajūta. Lai veicinātu senioru socializēšanos un jaunu prasmju apgūšanu, 

Rīgas Sociālā dienesta dienas centros tiek organizēti pasākumi. Piemēram, „Diena 

labām domām" ir pasākums, kurā tiek organizētas radošās darbnīcas dažādu rokdarbu 

apgūšanai, praktiskās nodarbības fiziskās un psihiskās veselības attīstošu 

vingrinājumu apgūšanai. Šāda veida pasākumi sniedz iespēju ar radošām un fiziskām 

aktivitātēm izpaust savas sajūtas un iegūt jaunas zināšanas, kā arī iespēju socializēties 

ar citiem cilvēkiem.  

Senioru psihisko labklājību ietekmē arī kognitīvās veselības funkciju izmaiņas 

– atmiņas, spriestspējas, informācijas uztveres un apguves spēju pasliktināšanās. 

2013.gadā Rīgā tika veikts pētījums gados vecāku (50 gadi un vairāk) iedzīvotāju 

kognitīvo spēju kvalitātes izvērtēšanai, lai iegūtu informāciju par kognitīvo spēju 

kvalitāti vecāka gada gājuma iedzīvotājiem un izvērtētu atbilstošu programmu un 

aktivitāšu nepieciešamību. Savukārt 2014. gadā un 2015. gadā tika nodrošinātas 

nodarbības senioriem un viņu tuviniekiem par kognitīvās veselības veicināšanu un 

ikdienā realizējamām aktivitātēm kognitīvās veselības veicināšanā. 

Senioriem, tāpat kā cita vecuma iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldība piedāvā 

dažāda veida publiskos pasākumus (piemēram, ģimenes veselības dienas, vides 

akcijas, tematiskās veselības dienas, publiskās lekcijas u.c.), kuri ir brīvi pieejami 

jebkuram interesentam. Šajos pasākumos iedzīvotāji var iegūt vērtīgu informāciju par 

savas veselības vecināšanu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī saņemt bezmaksas 

speciālistu pārbaudes un konsultācijas. 

http://www.veseligsridzinieks.lv/
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V. RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS 

VESELĪBAS STRATĒĢIJAS SVID ANALĪZE 

 

Lai apzinātu pašreizējo situāciju un novērtētu Rīgas pilsētas pašvaldības 

Sabiedrības veselības stratēģijas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus 

stratēģijas ieviešanai, ir izstrādāta SVID analīze.  

 

Stiprās puses  

  

Vājās puses   

 Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības 

veselības stratēģijā 2012.-2021.gadam ir 

skaidri noteikti stratēģiskie rīcības 

virzieni. 

 Rīgas pilsētas vadība ir izteikusi 

atbalstu šādas stratēģijas izstrādei un 

ieviešanai.  

 Veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamība un veselīga dzīvesveida 

veicināšana ir pašvaldības autonomā 

funkcija.  

 Rīgas pilsētas pašvaldībai ir pieejami 

resursi (cilvēkresursi, materiālie un 

finansiālie resursi) šīs stratēģijas 

īstenošanai.  

 Vāja koordinācija starp Rīgas 

pilsētas pašvaldības institūcijām un 

citām organizācijām, plānojot un 

organizējot veselību veicinošus un 

citus pasākumus Rīgas pilsētā. 

 Rīgas pilsētas pašvaldībā nav 

skaidri sadalītas kompetences 

sabiedrības veselības jomā un noteikti 

sadarbības principi starp Rīgas pilsētas 

pašvaldības institūcijām. 

 Lielai daļai pašvaldības darbinieku 

ir nepietiekamas zināšanas un izpratne 

par sabiedrības veselību un to 

ietekmējošiem faktoriem. 

 

 

Iespējas  

 

Draudi  

 Pašvaldībā darbojas dažādas 

institūcijas un sabiedriskās organizācijas, 

kuras ir ieinteresētas sabiedrības veselības 

uzlabošanā. 

 Iespēja attīstīt sadarbību ar Rīgas 

pilsētas pašvaldības iestādēm, 

struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām, kā 

arī ar valsts iestādēm, sabiedriskām 

organizācijām, citām pašvaldībām un 

institūcijām. 

 Rīgas pilsētas pašvaldības 

darbiniekiem ir iespējama kvalifikācijas 

celšana un profesionālo prasmju attīstīšana 

sabiedrības veselības jomā. 

 

 Sabiedrības veselības programmu 

jūtība un mainība ilgtermiņā atkarībā 

no politiskās nostājas pašvaldības un 

valsts līmenī. 

 Aktīvu nevalstisko un citu 

organizāciju trūkums Rīgas pilsētā, kas 

darbotos Rīgas pilsētas pašvaldībā ar 

dažādām mērķa grupām sabiedrības 

veselības jomā. 
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VI. STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS MONITORINGS UN 

NOVĒRTĒŠANA 
 

 Stratēģijas ieviešanas monitorings tiks veikts, izveidojot Rīgas Veselības 

padomi, kurā tiks pārstāvētas visas nozares, kuru darbība ietekmē iedzīvotāju 

veselību. Minētā padome sanāks četras reizes gadā, lai pārraudzītu virzību uz 

stratēģijas mērķiem un koordinētu nozaru darbību. 

 Lai varētu īstenot stratēģijā noteiktos stratēģiskos rīcības virzienus, 

nepieciešams izstrādāt Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības programmu ar 

rīcības plānu, kurā detalizēti tiks norādīti pašvaldībai pieejamie resursi, veicamās 

darbības un atbildīgās institūcijas. Katra institūcija rīcības plānā noteiktās darbības 

varēs iekļaut savos ikgadējos darbības plānos. 

 Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģija tiks novērtēta divas 

reizes – vidusposma novērtēšana paredzēta 2016. gadā un gala novērtēšana – 2021. 

gadā. 

 

VII. KOPSAVILKUMS 

 

 Rīgas pilsētas pašvaldībai ir ļoti būtiska tās iedzīvotāju labklājība un 

apmierinātība ar dzīvi. Veseli, ar dzīvi apmierināti un darbspējīgi iedzīvotāji ir 

ikvienas pašvaldības resurss, lai panāktu ekonomisko izaugsmi un ilgtermiņa attīstību. 

Rīgas pilsētas pašvaldība apzinās, ka tā ir atbildīga par to, lai tās iedzīvotājiem būtu 

iespējams uzturēt augstu dzīves kvalitāti un produktivitāti, nodrošinot iedzīvotājus ar 

nepieciešamo infrastruktūru, izglītību, veselīgu un drošu vidi, iespējām līdzdarboties 

lēmumu pieņemšanā utt. Jāņem vērā, ka iedzīvotāju veselību ietekmē daudz un dažādi 

faktori, tādi kā vecums, iedzimtība, ikdienas paradumi, ģimenes un sabiedriskās 

saites, apkārtējā vide. Maldīgi ir uzskatīt, ka veselības aprūpe un tās pieejamība ir 

galvenais veselību ietekmējošais faktors. Veselības aprūpes ietekme uz sabiedrības 

veselību ir līdzvērtīga izglītības, sporta un kultūras iestāžu pieejamībai. Tā ir tikai 

viens no daudzajiem faktoriem, kas nodrošina to, ka cilvēkam ir iespēja būt veselam. 

Svarīgi ir panākt, ka visas nozares ir iesaistītas un līdzatbildīgas par iedzīvotāju 

veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Šis ir viens no Rīgas pilsētas pašvaldības 

mērķiem – attīstīt starpsektoru sadarbību un veidot apziņu, ka ikvienai nozarei ir 

ietekme uz iedzīvotāju veselību, sākot no cilvēka rašanās brīža līdz pat mūža beigām. 

Šādus principus izvirza arī Veselīgo pilsētu kustība, kurā Rīgas pilsēta ir atjaunojusi 

savu dalību, lai vēl sekmīgāk varētu veidot un uzlabot pilsētas fizisko un sociālo vidi 

un izmantot pieejamos resursus tādā veidā, kas sniedz iespēju cilvēkiem atbalstīt 

vienam otru, maksimāli izmantojot sniegtās iespējas. 

Lai izvirzītu konkrētus uzdevumus katrai no nozarēm un panāktu arvien 

labāku iedzīvotāju veselības stāvokli, stratēģijas pamatā ir pašreizējās situācijas 

analīze. Latvijas iedzīvotāju, tajā skaitā Rīgas pilsētas iedzīvotāju, veselības stāvoklis, 

salīdzinot ar citu ES dalībvalstu iedzīvotāju veselības stāvokli, ir neapmierinošs – 

saslimstības un mirstības rādītāji izplatītākajās slimību diagnozēs Latvijā ir augstāki 

nekā citās ES valstīs. 2013. gadā veselīgi nodzīvoto mūža gadu īpatsvars vīriešiem 

bija 78,1% no jaunpiedzimušo paredzamā mūža ilguma (vidēji ES 79,7%), sievietēm 

74,6% (vidēji ES 74,6%). Galvenie saslimstības, invaliditātes un mirstības cēloņi 

Rīgā, līdzīgi kā Latvijā kopumā, ir neinfekcijas slimības: sirds un asinsrites sistēmas 
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slimības, ļaundabīgie audzēji un ārējie nāves cēloņi. Visizplatītākais nāves cēlonis ir 

asinsrites sistēmas slimības. Iedzīvotāju sirds veselību būtiski ietekmē augstā sirds un 

asinsvadu slimību riska faktoru izplatība populācijā: aptaukošanās, augsts 

asinsspiediens un holesterīna līmenis, smēķēšana un alkohola lietošana. Turklāt katrs 

ceturtais jeb 23,4% no visiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 2015. gada sākumā bija 

virs darbaspējas vecuma, kas rada papildus slogu pašvaldības sociālajai un veselības 

aprūpes sfērai. Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar citām republikas pilsētām, Rīgā ir 

vislielākais darbaspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits uz 1 000 personām 

darbaspējas vecumā (377 uz 1 000 iedzīvotāju) un otrs zemākais darbaspējas vecumu 

nesasniegušo iedzīvotāju skaits uz 1 000 personām darbaspējas vecumā (233 uz 1 000 

iedzīvotāju). Līdz ar to Rīgas pilsētas pašvaldība savu uzdevumu sabiedrības 

veselības jomā redz ļoti plaši, proti, pašvaldības uzdevums ir nodrošināt jebkura 

vecuma iedzīvotājiem iespēju būt veseliem, sniedzot atbalstu visām sabiedrības 

grupām tieši viņiem nepieciešamo prasmju, vajadzību un zināšanu nodrošināšanā, lai 

uzlabotu sabiedrības veselību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Turklāt aktivitātēm ir 

jābūt vērstām ne tikai ar mērķi uzlabot esošo Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli, bet 

arī rūpēties par nākošo paaudžu labklājības līmeni. Līdz ar to pašvaldības uzdevums ir 

nodrošināt iedzīvotājiem tādu dzīves kvalitāti un iespējas apgūt dzīves prasmes un 

zināšanas, lai viņu potenciālie bērni piedzimtu pēc iespējas veselāki un vecāki varētu 

viņiem sniegt atbilstošu aprūpi.  

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, Rīgas pilsētas pašvaldība ir izstrādājusi savu 

redzējumu – Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģiju – par to, kas 

būtu darāms, lai uzlabotu sabiedrības veselību. Galvenie darbības principi ir sekojoši: 

attīstīt starpsektoru sadarbību, īstenot veselības izglītības un dzīves prasmju 

pilnveides programmas un organizēt veselību veicinošus pasākumus (skat. 7 .attēlu). 

 

7.attēls. Rīgas pilsētas pašvaldības galvenie darbības principi Stratēģijas īstenošanai 

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas mērķis ir uzlabot 

Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu. 

Balstoties uz situācijas analīzi un identificētajām problēmām, tika izvirzīti stratēģiskie 

virzieni, kuru īstenošana uzlabotu kopējo sabiedrības veselības stāvokli un atbilst 

iedzīvotāju kopējām vajadzībām. (skat. 8. attēlu) 
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8.attēls. Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijā noteiktie 

stratēģiskās rīcības virzieni 

 

 

 Paredzēts, ka īstenojot minētos stratēģiskās rīcības virzienus, būs iespējams 

panākt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanos, sekmējot iedzīvotāju 

labklājību un sociālo integrāciju. Lai to panāktu, Rīgai ir jākļūst par veselīgu un 

aktīvu pilsētu. Stratēģijas izstrāde ir tikai pirmais solis uz šo mērķi. Stratēģijā 

noteiktie stratēģiskās rīcības virzieni tālāk tiks detalizētāk aprakstīti Stratēģijas 

ieviešanas programmā un rīcības plānā, kurā ikvienai nozarei būs jāparedz pasākumi 

rīcības virzienu izpildei. Katra institūcija rīcības plānā noteiktās darbības iekļaus 

savos ikgadējos darbības plānos, lai nodrošinātu to plānveida izpildi. Pasākumu 

plānošanā, organizēšanā un ieviešanā tiks iesaistīti ne tikai attiecīgās nozares 

speciālisti, bet arī sabiedrība, proti, sabiedriskās organizācijas, iedzīvotāju grupu 

pārstāvji, brīvprātīgie, privātais sektors u.c. Programmā tiks analizēti arī šobrīd 

pieejamie resursi (vide, infrastruktūra, cilvēkresursi, finanses) un iespējas tos izmantot 

stratēģisko rīcības virzienu īstenošanai. Stratēģijas izpildi un pārējo politikas 

plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu pārraudzīs pašvaldība un tās izveidota 

darba grupa vai padome, piemēram, Rīgas Veselības padome (skat. 9. attēlu). 

Atbildīgās nozares pārstāvjiem regulāri būs jāinformē padome par sasniegtajiem 

rezultātiem, un 2016. gadā būs jāveic stratēģijas vidusposma izvērtējums, bet 2021. 

gala novērtēšana. 

Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas veicina veselīgus paradumus: veselīga 

uztura lietošanu, fiziskās aktivitātes, smēķēšanas pārtraukšanu, alkoholisko 

dzērienu lietošanas samazināšanu 

 

Uzlabot bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanas par veselību un to 

ietekmējošiem faktoriem, kā arī par drošību mājās un sabiedriskās vietās 

Veikt atkarību un pašnāvību profilaksi, darbojoties gan universālās, gan selektīvās 

profilakses jomā, lai identificētu tos jauniešus, kuriem parādās dažādas grūtības 

skolā, kas var novest pie atkarību izraisošo vielu lietošanas vai pašnāvības 

veikšanas 

Uzlabot iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo veselību, personīgās 

higiēnas un mutes veselības nozīmi 

Attīstīt darba prasmju un sociālā atbalsta programmas atkarībā 

nonākušām un riska grupas personām, kā arī īstenot kaitējuma 

mazināšanas programmas narkotiku lietotāju vidū 

Veikt infekcijas slimību profilaksi, izglītojot sabiedrību un veicinot savlaicīgas 

ārstēšanās uzsākšanu 

Radīt vidi un īstenot pasākumus, kas vērsti uz slimību un traumatisma profilaksi, 

un veselības stāvokļa uzlabošanu vecāka gada gājuma iedzīvotāju vidū 

Attīstīt iespējas, kas veicina senioru socializēšanos un jaunu prasmju apgūšanu 
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9.attēls. Veselīgas, aktīvas pašvaldības darbības modelis
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Edwards P, Tsouros A.D. (2008) A healthy city is an active city: a physical activity guide. WHO: p7. 

Visiem 

iedzīvotājiem ir 

iespēja būt veseliem 

un fiziski aktīviem 

Radītā vide 
 

Transports, zemes 

izmantošana, 

pilsētplānojums, 

zaļās zonas 

Sociālā vide 
 

Vienlīdzība, 

ienākumi, sociālais 

atbalsts, sociālā 

iekļaušana, kultūra 

Pašvaldība 
 

Ievēlētie deputāti, padomes (piem., Rīgas 

Veselības padome) atbildīgās personas par 

pilsētplānošanu, sportu un atpūtu, veselību, 

transportu, izglītību, iekšlietām, tūrismu u.c. 

Partneri 
 

Iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, 

privātais sektors 

Sabiedrības līdzdalība 

Pasākumi 

 Ilgtermiņa 

 Īstermiņa 

 Stratēģijas 

 Programmas 

 Rīcības plāni 

 Infrastruktūras 

plānošana 

 Komunikācija 

Veselīga, aktīva 

pilsēta Rīga 

Vide 

 

Skolas 

 

Darbavietas 

 

Veselības 

aprūpes 

iestādes 

 

Brīvā laika 

pavadīšanas 

un sporta 

infra- 

struktūra 

 

Apkārtne 

Sabiedrības 

grupas 

 

Visi 

iedzīvotāji 

 

Bērni un 

jaunieši 

 

Gados 

vecāki 

cilvēki 

 

Cilvēki ar 

invaliditāti 

 

Cilvēki ar 

zemiem 

ienākumiem 

 

Citas 

minoritātes 

un augsta 

riska grupas 

 

Darbinieki 

 

Edwards P, Tsouros A.D. 
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