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Uztura padomes mērķis: Veicināt uztura politikas īstenošanu, analizējot ar uzturu saistītās sabiedrības veselības problēmas un
sniedzot priekšlikumus šo problēmu risināšanai
Uztura padomes nolikums: skatīt šeit - likumi.lv
Kontaktpersona: Maija Ceruka, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā
eksperte, tālrunis 67876075, e-pasts: maija.ceruka@vm.gov.lv
Konsulatīvās padomes pārstāvji:
Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora
vietniece pieaugušo izglītības jomā
Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktora p. i.
Andis Brēmanis, Latvijas Diētas ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs
Ilze Beitāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Uztura katedras profesore
Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Ināra Šure, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas Padomes priekšsēdētāja
Iveta Dzīvīte Krišāne, Latvijas Pediatru asociācijas valdes locekle, pediatrs, bērnu endokrinologs, endokrinologs
Ida Jākobsone, Latvijas Universitātes asociētā profesore
Laila Meija, Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības valdes priekšsēdētāja, asociētā profesore
Maija Beķere, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas juriste
Māris Balodis, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors
Lolita Vija Neimane, Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu “Uzturs” un “Uzturzinātne” vadītāja
Ilze Straume, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta direktore
Jana Feldmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore
Zanda Matuzale, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Konsultatīvās padomes protokoli un prezentācijas:



Uztura padomes 2022.gada 9.septembra protokols 



Veselības ministrijas prezentācija "Veselības ministrijas aktualitātes veselīga uztura jomā" 



Slimību profilakses un kontroles centra prezentācija "Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumi" 



Pētījumu centra "SKDS" prezentācija "Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo

spēju pētījums (2019). Pētījums par fizisko aktivitāti, uztura paradumiem un ķermeņa masas indeksu 5-6 gadīgiem pirmsskolas
vecuma bērniem Latvijā (2022)" 



Uztura padomes 2021.gada 14.oktobra protokols 



Veselības ministrijas prezentācija "Veselības ministrijas aktualizētie veselīga uztura ieteikumi" 



Veselības ministrijas prezentācija "Sadarbības memorands par pārtikas produktu sastāva uzlabošanu" 



Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas prezentācija "Ziņojums par sadarbības memoranda par izmaiņām uz bērniem vērstu

bezalkoholisko dzērienu reklamēšanā izpildes gaitu" 



Slimību profilakses un kontroles centra prezentācija "Sabiedrības informēšanas kampaņa par joda nozīmi cilvēka organismā un tā

avotiem uzturā" 



Uztura padomes 2020.gada 15.oktobra protokols 



Prezentācija: Dr. Lolita Neimane, Latvijas diētas un uztura speciālistu valdes priekšsēdētāja "Mans draugs-jods" 



“BIOR” prezentācija "Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā 2018-2020" 



Uztura padomes 2019.gada 16.oktobra darba protokols 



Veselības ministrijas prezentācija "Pārtikas produktu sastāva uzlabošana jeb reformulācija" 



Slimību profilakses un kontroles centra projektu koordinatore Ieva Garanča "Dalība EK vienotās rīcības plānā 



Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedras asoc. prof. Laila Meija "Uztura rekomendācijas pacientiem" 

https://www.vm.gov.lv/lv/uztura-padome

