
20%
1.klases
skolēnu ir liekā ķermeņa 
masa vai aptaukošanās
 
Darba dienās 4h televīziju 
skatās vismaz 23% skolēnu, 
bet nedēļas nogalēs –– 40% 
skolēnu

Pietiekama fiziskā aktivitāte
(katru dienu vismaz 60  min) 
ir tikai

25% zēnu un 
16% meiteņu

1/5 daļai jauniešu 
vecumā līdz 24 gadiem 
ir liekais svars

Vidējais dienā 
pavadītais stundu 
skaits, spēlējot
datorspēles vai spēļu 
konsoles, darbadienās ir

3 stundas 
Tikai katrs piektais 
skolēns ir fiziski aktīvs 
vismaz

1 h dienā

50%  iedzīvotāju ir 
liekā ķermeņa masa

Smagākā liekā
svara forma –
aptaukošanās – skārusi

16% vīriešu

un 18% sieviešu

Ar vecumu aptaukošanās 
problēma pieaug. Vecumā 
virs 55 gadiem liekais 

svars   iedzīvotāju

Par maz kustamies!
Ko darīt l ietas labā?

2/3 rietumeiropiešu 
ikdienā
kustas par maz

Mazkustīguma dēļ ik gadu 
pasaulē mirst
1,9 miljoni 
cilvēku

Pasaules Veselības organizācijas ieteikto 
fizisko aktivitāšu normu pieaugušajiem - 
150 minūtes nedēļā 
– izpilda vi   15%

15%

Ar fiziskiem vingrinājumiem 
vismaz pusstundu
2-3 x nedēļā
nodarbojas tikai

1/3 
28%

1/2  Latvijas iedzīvotāju iecienītākais
brīvā laika pavadīšanas veids ir lasīšana un TV skatīšanās

Tikai 33 % Latvijas iedzīvotāju 
brīvo laiku pavada fiziski aktīvi

Padari savu ikdienu aktīvāku!

Sāc jau tagad!

SAMAZINI LAIKU,
ko pavadi pie datora, TV, ēdamgalda, automašīnā u.c. mazkustīgās nodarbēs līdz 23,5 stundām diennaktī 
un iegūsi 30 minūtes dienā, kuras vari pavadīt fiziski aktīvi 

30 min diennaktī
staigā, brauc ar velosipēdu,
peldi, vingro vai spēlē sporta spēles 

23.5 stundas
30 minūtes

Bērniem nepieciešamas
vismaz 60 minūšu
fiziskās aktivitātes katru dienu 

23 stundas
60 minūtes

Noej kājām vismaz

10 000
soļu dienā
(ap 7km)

Izmanto kāpnes!
Uzkāp pa kāpnēm līdz 
trešajam stāvam

5x dienā

Vismaz 30 minūtes 
dienā ej ātrā solī. Tā aizstāsi 5 km 
braucienu ar auto

Veido savus veselīgos paradumus! 
Lai izveidotu un nostiprinātu jaunu 
ieradumu, nepieciešama tikai 

21 diena

Bērni Pusaudži Pieaugušie

Latvijas iedzīvotāju

izpilda vien 

Lai labi justos, pietiek ar 30 minūšu
fiziskām aktivitātēm vismaz 
5 reizes nedēļā!

GADI

%
IEDZĪVOTĀJU 
VECUMA GRUPĀ 

Liekā svara izplatība iedzīvotājiem 
pa vecuma grupām
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svars ir iedzīvotāju73%

                    1.klases skolēnu ir 
liekā ķermeņa masa vai
aptaukošanās


