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Ievads 

 

Darba autors vēlas uzzināt ka, uzturēt veselīgu dzīves veidu. Kāpēc vairums cilvēku izvēlas dzīvot 

neveselīgu dzīves veidu. 
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Dzīvesveidi 

Veselīgs dzīvesveids 

 

 Sabalansēts uzturs 

Uzturā jābūt visām vielām, kas veido cilvēka organisma sastāvdaļas. Tās ir olbaltumvielas, tauki, 
minerālvielas, vitamīni. Tāpat ar uzturu jāuzņem pietiekami daudz ūdens. Uzturvielas nodrošina 
cilvēka organismu ar dzīvības procesa norisēm nepieciešamo enerģiju (galvenie enerģijas avoti ir 
tauki, ogļhidrāti, olbaltumvielas). 

Ja vitamīnus un minerālvielas neuzņem pietiekami, cilvēks ir daudz uzņēmīgāks pret slimībām. 
Svarīgi atcerēties, ka vairākus vitamīnus un mikroelementus var uzņemt ar pārtiku, taču ne visus 
iespējams uzņemt pietiekamā daudzumā. Jāņem vērā, ka ir produkti, kas ir bagātāki ar vienu vai 
vairākiem vitamīniem, taču tādu produktu, kuros būtu pilnīgi visi vitamīni un organismam 
nepieciešamas vielas nav. Līdz ar to, cilvēka uzturam jābūt sabalansētam. Tiek uzskatīts, ka ir 
aptuveni desmit vitamīnu, kas ir nepieciešami organismam, un tikpat daudz minerālelementu.  

 Fiziska slodze 

Neapšaubāmi, fiziskai slodzei ir liela nozīme. Regulāra un mērena fiziska slodze stiprina cilvēka 
ķermeņi, dod organismam spēku. Savukārt mazkustīgs dzīvesveids veicina vairāku slimību, tai 
skaitā, aptaukošanos un sirds slimību, rašanos. Sēdošs dzīvesveids izraisa muskuļu atrofiju, bojā 
stāju, veselību, veicina sirds un elpošanas vadu slimības. Tāpēc aktīvs dzīvesveids ir būtisks. Fiziska 
slodze ir efektīvs veids, kā saglabāt savu veselību, jo tā sniedz enerģiju, uzlabo muskuļu spēku un 
izturību. 

 Dzīve bez stresa 

Stress un nevēlama spriedze rada pesimismu, enerģijas izsīkumu un noguruma sajūtu, kas savukārt 
izraisa slimības un depresijas. 

Viens no labākiem profilaktiskiem instrumentiem pret stresu ir pietiekams miegs. Pieaugušam 
organismam ideāli būtu gulēt astoņas stundas, bērniem vairāk. Mūsdienu ikdienas ritmā ar miegu 
sevi jānodrošina vismaz sešas stundas. Labs miegs pozitīvi ietekmē nervu sistēmu, dod mūsu 
organismam resursus, lai cīnītos ar stresu un garīgo slodzi. 

Vēl viens ideāls līdzeklis pret stresu – sportošana. Fiziskā slodze palīdzēs novērst labā stresa, kas ir 
nepieciešams ikvienam, pāraugšanu sliktajā. Treniņi ne tikai uzlabo muskuļu spēku un izturību, bet 
arī sniedz enerģiju un uzlabo noskaņojumu. 
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Neveselīgs dzīvesveids 

 Neveselīgs uzturs, mazkustīgs dzīvesveids veicina dažādu smagu slimību veidošanos. 

Neveselīgs uzturs un nepietiekama fiziskā aktivitāte ir aktuāla problēma. Mūsdienu steigā ir 
ērtāk nopirkt gatavu ēdienu nekā tērēt laiku, lai pagatavotu maltīti pašam, un daudz vieglāk 
ir pavadīt brīvo laiku pie televizora vai datora nekā nodarboties ar fiziskiem 
vingrinājumiem. Taču šādam dzīvesveidam var būt bēdīgas sekas — visā pasaulē arvien 
lielāks skaits pieaugušo un bērnu cieš no veselības problēmām.Daudzi zina par 21.gs. 
briesmīgāko slimību, ko var saukt pat par mēri – lieko svaru. Ja pirms pāris gadiem valdīja 
uzskats, ka tikai ASV dzīvo izteikti daudz aptaukojušos cilvēku, tad šodien jau visā pasaulē ir 
sastopami ļaudis, kuri vairs nemaz nedomā par savu figūru. Un visbiežāk veco apģērbu 
nederēšanā vainojama tieši pārtika. Aizokeāna valstīs tik populārās ātrās ēstuves, kurās 
pasniedz taukos vārītus pusfabrikātus, noteikti dod savu artavu slimības izplatībā. Droši 
vien būsiet redzējuši dokumentālo filmu par vīrieti, kurš mēnesi pārtika tikai un vienīgi no 
Mc’Donald pārtikas. Galu galā cilvēkam ne tikai radās liekais svars, bet arī parādījās dažādas 
slimības – astmātisks elpas trūkums lēkmju veidā un sirds mazspēja.  Diemžēl tas tikai 
pierāda, ka neveselīga pārtika pārāk spēcīgi ietekmē mūsu veselību, lai hamburgeru vietā 
izvēlētos svaigu dārzeņu salātus. Mūsdienās veselīgs uzturs ne vienmēr ir tik veselīgs, kā to 
reklamē. Nereti dārzeņi laukos tiek mēsloti ar ķīmiskām vielām, kas nodrošina ķīmisko vielu 
klātbūtni visā augļu un dārzeņu augšanas un ēšanas laikā. Bieži plašsaziņas līdzekļos izskan 
reklāmas par dzīviem, veselīgiem, ekoloģiski tīriem produktiem. Bet kā gan tas pats mūsu 
kartupelis var būt tīrs un veselīgs, ja augot netālu no pilsētas, regulāri tiek laistīts ar 
skābajiem lietus ūdeņiem? Pat zeme vairs nav tīra ne tikai pilsētās, bet arī mežos un laukos. 
Lai gan ir attīstījies lauku tūrisms, attīstās arī cilvēku izdoma par to, kur nobēdzināt savus 
atkritumus. 
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Veselīga dzīvesveida pamati 

 Veselīgs uzturs 

Cilvēka lielākā vērtība ir veselība, kuras pamatā ir vairāki faktori, no kuriem viens ir saistīts ar 
veselīga uztura ievērošanu. Veselīga uztura pamats ir kvalitatīva un nekaitīga pārtika, pilnvērtīgs 
uzturs un vietējā lauksaimniecībā (īpaši bioloģiskā lauksaimniecībā) ražotā pārtika. Par veselīgu 
uzturu tiek runāts daudz, katram ir savs viedoklis šajā sakarā, taču pastāv vairāki pamatieteikumi 
jeb veselīga uztura ieteikumi, kurus apstrīdēt būtu diezgan muļķīgi! Ceru, ka šie ieteikumi kaut 
nedaudz palīdzēs arī Jums savā ikdienas dzīvē vairāk uzmanības pievērst veselīgam uzturam un 
savai dārgākajai vērtībai - veselībai! 

 Centieties dažādot savu uzturu katru dienu! 

Lai uzņemtu organismam visas nepieciešamās minerālvielas un vitamīnus, uzturā ieteicams lietot 
dažādus produktus, jo neviens no tiem atsevišķi nesatur visus nepieciešamos komponentus. 
Piemēram, kartupeļos un apelsīnos ir C vitamīns, bet nav dzelzs un B12 vitamīna, savukārt siers 
nodrošina kalciju un B12 vitamīnu, bet tajā nav C vitamīna. Pilngraudu sausās brokastis satur 
dzelzi, bet tajās nav C vitamīna. 

 Dzeriet daudz šķidruma! 

Cilvēka organisms diennaktī zaudē aptuveni līdz diviem litriem šķidruma, kuru nepieciešams 
atjaunot katru dienu. Aptuveni puse no nepieciešamā šķidruma tiek atjaunots ar pārtikas 
produktiem, otra puse ir jāuzņem ar dzērieniem. Visveselīgāk slāpes dzesēt ar dzeramo vai avota 
ūdeni, minerālūdeni, dārzeņu sulām, nesaldinātām augļu un zāļu tējām. Svaigi spiestas augļu sulas 
būtu jāatšķaida ar ūdeni vai minerālūdeni, jo augļos ir daudz cukura. Par sliktiem slāpju 
remdētājiem uzskata limonādes, dažādos augļu nektārus un augļu sulas, jo tās satur daudz cukura. 
Diennaktī ēdot un dzerot būtu jāuzņem 2-3 litri šķidruma. Ūdenim tiek piedēvētas tik daudz labas 
īpašības, ka droši var teikt - ūdens nodrošina cilvēka kvalitatīvu eksistenci. Bez tā, ka ūdens ir vitāli 
svarīgs pie DNS informācijas kvalitātes, smadzeņu darbības, koncentrēšanās spējām un daudzām 
citām svarīgām lietām, tikpat nozīmīgas lietas tas izdara tā cilvēka labā, kas jo īpaši pievērsies 
veselīgam un sportiskam dzīvesveidam. Ūdens ir galvenais visu veidu barības, vitamīnu un 
minerālu šķīdinātājs: sadala ēdienu sīkās daļiņās, uztur metabolisma un uzsūkšanās procesus. 
Tāpat ūdens izvada toksiskos atkritumus no dažādām ķermeņa daļām, aizgādā tos uz aknām un 
nierēm noslēdzošai attīrīšanai. Tādējādi ūdens ir labākais svara samazināšanas līdzeklis. Dzerot 
ūdeni regulāri, var nomest lieko svaru bez īpašām diētām. Dzeriet, kad jums šķiet, ka esat izsalcis, – 
lielākoties palielināta ēstgriba patiesībā ir slāpes. Labs un vērtīgs padoms, ko vērts pārbaudīt dzīvē, 
pārliecinoties par apgalvojuma patiesumu. Aizej, iedzer glāzi ūdens un padomā, vai tiešām gribas 
ēst?! 
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 Izvēlieties graudaugu produktus! 

Pārtikas produkti, kas ražoti no graudaugiem (kvieši, griķi, mieži, rīsi un auzas), ir labs palīgs 
veselīga uztura pamatu veidošanā. Puse no dienā nepieciešamās enerģijas jāuzņem ar šīs grupas 
produktiem. Graudaugu produktiem ir arī zems tauku saturs. Gan graudaugi, gan kartupeļi, gan arī 
visa veida maize satur dažāda veida balastvielas (sevišķi daudz to ir pilngraudu maizē). Vairums 
cilvēku uzskata, ka maize un kartupeļi ir ”barojošāki” nekā citi produkti. Faktiski cietē (tā ir maizes, 
kartupeļu, u.c. graudaugu produktu sastāvā) ir daudz mazāk enerģētiskās vērtības, nekā taukos. 
Lielais šķiedrvielu daudzums ļauj izjust sāta sajūtu, uzņemot mazāku kaloriju daudzumu. Lietojot 
ikdienas uzturā pilngraudu izstrādājumus, piemēram, pilngraudu kviešu maizi vai auzu pārslu 
biezputru kā daļu no veselīgas ēdienkartes, ir iespējams izsargāties no daudzām hroniskām 
saslimšanām.  

 Vairāk ēdiet dārzeņus, augļus un ogas! 

Augļi un dārzeņi ir viena no ikdienas ēdienkartes būtiskākajām sastāvdaļām. Veselīgas ēdienkartes 
ietvaros, lietojot uzturā daudz dažādus dārzeņus un augļus, var izvairīties no vairākām hroniskām 
saslimšanām, kā arī veicināt gremošanas trakta darbību. Dārzeņi un augļi nodrošina būtiskāko 
vitamīnu, minerālvielu, šķiedrvielu un citu veselībai nozīmīgu vielu uzņemšanu, bet satur maz 
tauku un kaloriju, ir veselīgi un būtiski pilnveido un dažādo ikdienas uzturu. Priekšroka būtu 
dodama vietējiem un ekoloģiski tīriem dārzeņiem un augļiem.  

 Neaizmirstiet par pākšaugiem, zivīm un liesu gaļu! 

Pākšaugi, pupiņas, lēcas un rieksti, kā arī liesa gaļa, zivis un olas satur daudz olbaltumvielu, dzelzs 
un citu vērtīgu uzturvielu, tādēļ to lietošana uzturā ir ieteicama. Veselīgai ēdienkartei ieteicams 2 – 
3 reizes nedēļā uzturā lietot liesas gaļas un zivju ēdienus. Izvairieties no cīsiņu, desu, speķa un 
kūpinājumu lietošanas, jo šajos pārtikas produktos ir arī tauki, holesterīns un sāls, kas var kaitēt 
veselībai, veicinot sirds un asinsvadu saslimšanas, aptaukošanos u.c. saslimšanas. Iepērkoties 
vajadzētu izvēlēties liesu gaļu un visus redzamos taukus nogriezt ēdiena gatavošanas laikā. 
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Fiziskās aktivitātes 

Kustībām, fiziskai aktivitātei un sportam ir būtiska nozīme ikviena cilvēka veselības saglabāšanai. 
Tie nodrošina normālu organisma attīstību, pasargā organismu no daudzām slimībām un 
priekšlaicīgas novecošanās, kā arī dod možumu un paaugstina darba spējas. Ir sen noskaidrots, ka 
pateicoties mazkustīgam dzīves veidam var attīstīties un progresēt vairākas nopietnas slimības, 
piemēram, sirds – asinsvadu slimības, aptaukošanās, cukura diabēts. Svarīgi, ka šo slimību biežums 
ar vien palielinās, ko tieši var saistīt ar mazkustīgo dzīvesveidu. Kustības jeb fiziskā aktivitāte ir 
cilvēka organisma iedzimta nepieciešamība. To vislabāk var novērot bērna vecumā – mēs visi labi 
zinām, ka bērni atrodas nepārtrauktā kustībā. Ar gadiem cilvēka kustības arvien vairāk tiek 
ierobežotas. Sākotnēji tas notiek bērnu dārzā un skolā, kur jāievēro noteikts režīms, pēc tam 
augstskolā un vēlāk jau darbavietā. Arī pārvietošanās ar mašīnām, liftu izmantošana, ilgstošs darbs 
pie datora vai televizora skatīšanās samazina fiziskās aktivitātes. Kāpēc mums ir nepieciešamas 
kustības? Ir zināms, ka cilvēka attīstība ir notikusi pateicoties darbam. Tādejādi daudzveidīgās 
muskuļu kustības ir cieši saistītas ar organisma atsevišķu orgānu un to sistēmu funkciju. Kustības 
palielina vielmaiņas procesu aktivitāti, kā rezultātā tiek stimulēta elpošana un asinsrite. Tās 
labvēlīgi ietekmē ikvienu orgānu sistēmu, tādejādi nodrošinot pilnvērtīgu organisma funkciju. 
Kustības būtiski ietekmē: 

 skeleta muskuļu sistēmu 

 nervu sistēmu, 

 elpošanas sistēmu, 

 sirds - asinsrites sistēmu, 

 gremošanas orgānu sistēmu, 

 iekšējās sekrēcijas dziedzeru (endokrīno) sistēmu. 

 

Fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas jebkurā vecumā. Tomēr būtu jāatceras, ka īpaši svarīgas tās ir 
bērniem un pusaudžiem, jo organisma nobriešana un attīstība notiek laika posmā līdz 20 gadu 
vecumam. Ik vienam no mums jau no bērnības būtu regulāri un intensīvi jānodarbojas ar 
sportiskām aktivitātēm, piemēram, peldēšanu, skriešanu, vingrošanu, u.c. Protams, tās arī var būt 
regulāras pastaigas svaigā gaisā vai mērens fizisks darbs. Tas pasargātu mūs no hroniskām un 
smagām slimībām dzīves laikā, nodrošinātu labsajūtu un možu garastāvokli. 
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Mana pētījuma rezultātu apkopojums 

 

Darba gaitā autos apkopoja svarīgāko. Veselība lielā mērā ir atkarīga no cilvēka dzīvesveida. 

Vairums cilvēku apzinās, ka veselība jāsaudzē un par to jārūpējas. Tomēr ikdienas dzīvē mēs bieži 

redzam pretējo. Cilvēki gan apzināti, gan neapzināti kaitē savai veselībai, tādejādi saīsina dzīves 

ilgumu un kvalitāti. Ikviena uzdevums ir rūpēties par savu fizisko labsajūtu, kas palīdz iegūt garīgu 

un sociālo labklājību. Tātad, veselīgs dzīvesveids ir pareiza izpratne par to, kā dzīvot, kā strādāt, kā 

atpūsties, kā ēst. 
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Secinājumi un priekšlikumi 

 
Secinājums ir tāds, ka veselīgs dzīvesveids sastāv no vairākiem komponentiem: veselīga pārtika, 
pareizs dienas režīms ( pietiekams naktsmiers), sporta nodarbes. Svarīgs ir arī cilvēka psihiskais 
stāvoklis. Ja nav garastāvokļa, tad labāk atlikt iecerēto treniņu uz kādu citu dienu. Jo sporta 
nodarbēm vajadzīga ir pilnīga koncentrācija un optimisms. Regulāri nodarbojoties ar sportu un 
ievērojot citus priekšnosacījumus, jūs pamanīsiet arvien labākus rezultātus. Sportā, it sevišķi 
fitnesā sportisti trenējās lai progresētu, lai iegūtu proporcionālākus ķermeņus, lielāku veiklību, 
izturību, spēku. Nodarbojoties ar fitnesu, cilvēks kļūst par sevi pārliecinātāks, muskuļi iegūst 
tonusu un uzlabojās kopējais veselības stāvoklis. 
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Nobeigums 

 

Daudzi cilvēki visā pasaulē sev dod jaunus solījumus –  atmest kādu sliktu ieradumu vai kā citādi 
mainīt savu dzīvi uz labo pusi. Visbiežākie šādi solījumi ir saistīti ar veselīgāku dzīvesveidu – vairāk 
nodarboties ar sportu vai uzsākt diētu. Parasti gan labie nodomi tiek aizmirsti jau pāris nedēļu 
laikā. Lai pārliecinātos, ka mēs spējam sekot saviem nodomiem vairāk nekā tikai pāris dienu, jābūt 
reāliem pašu mērķu formulēšanā.   

Mērķus var uzstādīt vienā dienā, bet realizēt tos var ar simtiem mazu solīšu. Veikt mazas, bet 
efektīvas izmaiņas savas veselības uzlabošanai ir daudz reālāk sasniedzams mērķis un sniegs 
ilglaicīgu pozitīvu ietekmi uz tavu dzīvi.  

Veselīgāku dzīvesveidu var sasniegt, veicot pat nelielas izmaiņas mūsu iecienītajās produktu 
sastāvdaļās. Jāsāk ar sava uztura pārbaudi: vai tas ir veselīgs?  Vai tas iever visas uzturvielas, kas 
mūsu organismam ir nepieciešamas?  

 Veidot veselīgu dzīvesveidu nav jānozīmē veikt dramatiskas izmaiņas. Patiesībā dramatiskas 
izmaiņas vienmēr noved pie izgāšanās. Veicot mazas izmaiņas tajā kā mēs dzīvojam katru dienu var 
novest pie lielas atlīdzības, tātad jāizdomā ko mēs varam, lai būtu veselīgi šodien.  
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Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

 Internetā meklētā informāciju vietnes: 

http://www.pareizs-uzturs.com/public/ 

 

http://www.irlaiks.lv/health/diet/healthfood/article.php?id=3733472 

 

http://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lp-lt/102003607 

 

http://rinkotajuklubs.lv/ed-veseligi/ 

 

Izmantotā literatūra: 

Ivita Māra Rubana  „Ēdīsim veselīgi” 
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Pielikums 
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