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 Ikviens no mums vēlas būt vesels, un tieši mēs 

paši varam ietekmēt savu veselību un labsajūtu. 

Lai būtu vesels, ir jāievēro veselīgs dzīvesveids. 

Veselīgs dzīvesveids ir pareiza izpratne par to, kā 

dzīvot, strādāt, ēst, atpūsties un satikties ar 

citiem cilvēkiem. 

Svarīgākie faktori, kas veido veselīgu dzīvesveidu, 

ir: 

• Dienas režīms - pietiekams miega daudzums, 

sabalansēts darba un atpūtas laiks. 

•  Pieaugušam organismam ideāli būtu gulēt 

astoņas stundas. Normālais dienas darba laiks - 

astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba 

laiks - 40 stundas. 

• Personiskā higiēna - rūpes par savu veselību un 

tīrību. 

• Personiskās higiēnas ievērošana veicina cilvēka 

veselības saglabāšanos un nostiprināšanos. 

Personiskajai higiēnai ir ne tikai individuāla, bet 

arī sociāla nozīme, tās neievērošana var būt par 

cēloni dažādām slimībām, kuras var izplatīties 

ģimenes un apkārtējā kolektīva locekļu vidū. 

Sevišķi jārūpējas par roku tīrību.  

•  

• Fiziskās aktivitātes - pietiekams sporta aktivitāšu 

daudzums ikdienā. 

Kustīgs dzīves veids uzlabo vielmaiņu, uztur 

ķermeni labā formā un uzlabo garastāvokli. 

Fiziskajās aktivitātēs piedalās ne tikai muskuļi, bet 

arī locītavas un kauli, tāpēc tiem ir jābūt veseliem. 

 Vēl ir ļoti nepieciešamas veselības uzlabošanai 

garas pastaigas svaigā gaisā. 

Varbūt Jums noderēs šādi vingrinājumu veidi: 

https://imperpro.ru/lv/kompleks-uprazhnenii-dlya-fizkultury-v-

shkole-razminka-razminka-na/ 

https://lady-bg.woman365pro.com/uprazhneniya-dlya-osanki-

spiny-detey.html  
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Ēšanas ieradumi - veselīgs un sabalansēts uzturs.   

  Uzturam ir jābūt atbilstošam dzīvesveidam un fiziskai aktivitātei. Porcijas 

lielums un uzturvielu attiecība šķīvī var mainīties atkarībā no treniņu veida un 

intensitātes, svara korekcijas mērķa un citiem faktoriem. Vizuāli šķīvis 

varētu  izskatīties šādi – 1/2 dārzeņi un augļi (ar lielāku uzsvaru uz dārzeņiem), 1/4 

šķīvja graudaugi, to izstrādājumi un kartupeļi, 1/4 gaļa, zivis un citas jūras veltes, 

biezpiens un citi olbaltumvielu avoti. 

 

 

     

ATCERIES, 

ka dienas 

laikā 

vajadzētu 

izdzert 1,5 

litrus 

ūdeni!!! 

 

 
 

 

Savstarpējās attiecības, pozitīvas domas - labu attiecību uzturēšana ar ģimenes locekļiem 

un draugiem. Cieņa – savstarpēja cieņa vienam pret otru, pret bērniem un citiem ģimenes locekļiem, 

jo otrs cilvēks ir jāuztver kā neatkarīga cilvēciska būtne, kurai ir savas vajadzības un vēlmes, sapņi un 

cerības, un katrs cilvēks ir personība, nevis jūsu privātīpašums, lai arī jums ir kopīga dzīve. 
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