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Notiks konference par speciālo ēdināšanu Latvijas izglītības iestādēs
Vai Latvijā var izdzīvot ar diagnozi celiakija – kad no uztura tiek izslēgti desmitiem produktu? Cik
veselīgi ēd mūsu bērni – gan slimie, gan veseli? Vai pašvaldības varētu apmaksāt bērnu ēdināšanu
skolās un bērnu dārzos? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēs vadošie Latvijas mediķi, ministriju un
nevalstisko organizāciju eksperti konferencē “Speciālā ēdināšana bērniem ar celiakiju: vai tāda eksistē
Latvijā?” Tā notiks piektdien, 4.oktobrī viesnīcā “Tallink Hotel Riga” (Elizabetes iela 24).
ESF un SIF* atbalstītā projekta ietvaros Latvijas celiakijas pacientu biedrība “Dzīve bez glutēna” īsteno
vairākas aktivitātes, lai aizstāvētu ar celiakiju slimo bērnu tiesības. Biedrība aptaujāja 222 Latvijas skolu
un bērnu dārzu pārstāvjus un noskaidroja, vai viņu vadītās iestādes nodrošina speciālo bezglutēna
ēdināšanu bērniem ar diagnozi celiakija. 2013.g.augustā biedrības eksperti devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Tamperi (Somija), lai pārņemtu labāko praksi bezglutēna ēdināšanas organizēšanā bērniem.
Savukārt projekta noslēgumā biedrība plāno nodot Veselības ministrijai Bezglutēna ēdināšanas
standartu, pamatojoties uz kuru skolu ēdinātāji varēs nodrošināt bezglutēna ēdienus. Konferencē
“Speciālā ēdināšana bērniem ar celiakiju: vai tāda eksistē Latvijā?” dažādu jomu speciālisti apspriedīs
ne tikai speciālo bezglutēna diētu, bet arī - vai Somijas pieredze bērnu ēdināšanā ir piemērojama Latvijas
apstākļiem, ko šodien ēd mūsu bērni un kādas likumdošanas izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu
veselīgo ēdināšanu Latvijas bērniem kopumā.

Lūdzam pieteikt jūsu dalību konferencē līdz 2013.g. 1.oktobrim pa e-pastu:
irina.rubincika@gmail.com, norādot jūsu vārdu, uzvārdu, amatu un iestādi. Konferences
programma - pielikumā.

Vairāk informācijas pa tel. 26634068 (Bite); www.dzivebezglutena.lv

*92,07% no projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/156 finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā
fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas
fondu.
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Dalībnieku reģistrācija; rīta kafija
Konferences atklāšana: Dr. Pēteris Apinis, Latvijas Ārstu biedrības prezidents: „Ko ēd
mūsu bērni: par veselīgā uztura svarīgumu pirmskolas un skolas vecumā”
Dr. Ieva Eglīte, gastroenterologs-pediatrs, BKUS: „Bezglutēna diēta kā vienīgas zāles
bērniem ar celiakiju”
Aģentūras „Latvijas Fakti” vadītājs Aigars Freimanis: „Bezglutēna ēdināšana Latvijas
izglītības iestādēs”
Diskusija
Kafijas pauze
Biedrība „Dzīve bez glutēna”, valdes locekle Irina Rubinčika: „Ieskats Somijas skolu
virtuvēs”
Veselības ministrija, parlamentārā sekretāre Liene Cipule: „Veselības ministrijas veiktās
aktivitātes ar celiakiju slimu bērnu tiesību ievērošanas veicināšanā ”
Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta
direktores vietniece Linda Liepa: „Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem”
Diskusija
Bezglutēna pusdienas viesnīcā „Tallink”
Bioloģijas doktors, farmaceits Guntis Belēvičs: „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”
Latvijas vecāku apvienība „VISI”, Aira Rika: „Par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs”
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Riska
novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte, uztura speciāliste Inese
Siksna: „Pārtikas patēriņa grozs bērniem - ko tas liecina par mūsu ēšanas paradumiem
un zināšanām par atbilstošu uzturu?”
Diskusija

Biedrības „Dzīve bez glutēna” pieredzes apmaiņas brauciena Somijā galvenie secinājumi:
1. Pašvaldībām (=nauda) un Veselības ministrijai (=saturs) jāuzņēmās pilnā atbildība par
VESELĪGĀ un SPECIĀLĀ uztura nodrošināšanu izglītības iestādēs;
2. IZM ir jānodrošina apmācības izglītības iestāžu PAVĀRIEM – tie nedrīkst būt bijušie
sētnieki un personas ar atkarībām! Izgl.iestādēm jāpiesaista UZTURA SPECIĀLISTI
ēdienkaršu izstrādei;
3. Bezglutēna uzturs bērniem ar celiakiju – ir vienīgās zāles pret šo slimību, skolās un bērnu
dārzos tas ir OBLIGĀTI jānodrošina!
4. Bezglutēna ēdiena PAPILDU IZMAKSAS jāsedz pašvaldībai – tie ir tikai 1500 bērnu visā
Latvijā;
5. Nav skaidrs, kura insitūcija Latvijā kontrolē – vai un kā tiek nodrošināts bezglutēna
ēdiens bērniem; vecāki vēršas PVD un Veselības ministrijā;
6. Nepieciešams visaptvērošs PĒTĪJUMS par bērnu institucionālo ēdināšanu Latvijā

92,07% no projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/156 finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

