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Aktualitāte

- 1897. gadā Latvijā tikai 6,15% no visa
iedzīvotāju skaita (118 000) bija vecāki
par 65 gadiem. Vidējais dzīves ilgums
sastādīja 58 gadus (CSP, 2017).

- 2017. gadā senioru skaits bija 22% –
(388 tūkstoši virs 65 gadiem), dzīves
ilgums vidēji sasniedz 74 gadus.

- Senioru īpatsvars pieaugs arī turpmāk.
Vecāku cilvēku skaits pirmo reizi
pārsniegs bērnu skaitu jau 2045. gadā
(United Nations, 2009).



PROFILAKSE

➤ Primārā - Pasākumi, kas vērsti uz slimības un/vai slimības riska faktoru novēršanu (potes, 

skrīnings).

➤ Sekundārā - pasākumi, kas vērsti uz slimības konstatēšanu agrīnajā stadijā, veicot 

efektīvāku tās ārstēšanu, tādejādi sabiedrībā samazinot slimības izraisīto slogu, mirstību un 

ārstēšanās izmaksas (lizestības sekmēšana, psihoizglitošana). 

➤ Terciārā - Pasākumi, kas vērsti uz funkcionālo traucējumu mazināšanu pēc saslimšanas; 

pasākumi, kas vērsti uz hronisku slimnieku dzīves kvalitātes paaugstināšanu (rehabilitācija, 

paliatīvā aprūpe, sociāli pakalpojumi)



Problēma

• Latvijas iedzīvotāju veselības rādītāji 

salīdzinājumā ar citu Eiropas Savienības 

(ES) valstu rādītājiem ir slikti. Latvijā ir 

viens no zemākajiem veselīgo mūža 

gadu rādītājiem visā ES – 2014. gadā

sievietēm 55,3 gadi, vīriešiem – 51,5. 

Maltā, Zviedrijā un Norvēģijā veselīgi 

nodzīvoto mūža gadu rādītājs pārsniedz 

pat septiņdesmit gadus (SPKC, 2016). 

• Veselīgas uzvedības sekmēšanas 

intervences izstrādāšanai Latvijā būtu 

jāizvērtē esošā pasaules pieredze un 

jāatklāj tie principi, uz kuru pamata ir 

izstrādātas intervences senioriem.



Veiksmīgas novecošanas biopsihosociālais modelis 

(Ouaknine,  Csank, & Stones, 2002)



VESELĪBAS UZVEDĪBAS 

VEICINĀŠANA
• pozitīvi ietekmēt dalībnieku veselības 

rādītāju (spiediena, pulsa, ĶMI) 

izmaiņas;

• sekmēt fiziskās aktivitātes palielināšanu 

un veselīgus ēšanas paradumus;

• uzlabot senioru pieņemto lēmuma 

bilanci: samazināt uztverto barjeru 

skaitu, palielināt ieguvumu skaitu; 

uzlabot AVSDK un pašefektivitāti.



NORDPAD 

PROJEKTS
➤ 2017-2019. gads

➤ 19. gruppas 

➤ 358. Seniori



Secinājumi

• Klātienes darbības veids var būt
efektīvāks nekā neklātienes vai e-
intervences; intervences, kas ilga gadu
un vairāk, ir efektīvākas nekā īsākas (3
– 6 mēnešu) intervences.

• Intervences laikā ir jāizstrādā skaidras
instrukcijas vai vadlīnijas dalībniekiem.
Palielināt ietekmi uz veselības
uzvedības maiņu var patstāvīgais darbs
ar dažāda veida atbalstu (ārējā kontrole,
motivējošas intervijas, paškontroles
instrumenti).

• Svarīgi papildināt veselības uzvedības
sekmēšanas uzdevumus ar motivējošām
intervijām.

• Dalībnieku motivāciju ietekmē
nodarbības veidu dažādība un iespējas
izvēlēties sev piemērotu/interesējošu
aktivitāti.



PALDIES PAR UZMANĪBU


