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IEVADS 

 

Viens no būtiskiem mūsdienu sabiedrības sasniegumiem ir iedzīvotāju paredzamā mūža 
ilguma palielināšanās. Ja vēl pirms 100 gadiem Eiropas iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums bija 
nepilni 50 gadi, tad šobrīd tas jau pārsniedz 70 gadus. Strauji palielinās kopējais iedzīvotāju 
skaits, kuru vecums pārsniedz 65 gadus. Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, kopš 
deviņdesmito gadu sākuma Latvijā ir negatīvs gan dabiskais pieaugums, gan migrācijas saldo 
[61]. Līdz ar paredzamā mūža ilguma palielināšanos, tuvākajos gadu desmitos tas var izraisīt 
ievērojamu Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas, kas negatīvi ietekmēs sociāli 
ekonomiskos procesus. Darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās radīs nepieciešamību 
cilvēkam pēc iespējas ilgāk saglabāt darba spējas un veselību, lai turpinātu pilnvērtīgu sociālo 
dzīvi sasniedzot arī pensionēšanās vecumu.  

Dzīves ilguma palielināšanās ietver sevī arī daudzus izaicinājumus. Cilvēkam 
novecojot, samazinās organisma fiziskās, sensorās un kognitīvās spējas, kas var izraisīt 
funkcionālos ierobežojumus. Pavājinoties organisma spējām, palielinās veselības traucējumu 
risks, kas būtiski ietekmē cilvēka darba spējas un sociālo labklājību. Vēlākos dzīves gados 
parādās arī novecošanās pazīmes, kas ietekmē gan cilvēka fizisko, gan psiho-emocionālo 
stāvokli. Izmaiņas funkcionālajā stāvoklī izraisa arī zināmus aktivitāšu ierobežojumus, kas traucē 
ikdienas darbību.  

Jau kopš seno civilizāciju laikiem dažādas fiziskās aktivitātes un vingrināšanās tika 
uzskatītas par neatņemamu sastāvdaļu gan sociālajā dzīvē, gan militārajā sagatavotībā, kā arī tas 
bija kultūras un mākslas izpausmes veids. Tomēr līdz pat pagājušā gadsimta vidum kustību 
nepieciešamības pamatojuma dominējošā paradigma balstījās uz atziņu, ka vingrināšanās uzlabo 
fizisko sagatavotību, kas ir labas veselības priekšnosacījums. Lai gan pēc C.Boučarda 
(C.Bouchard), R.Šeparda (R.Shephard) un citu zinātnieku atziņām fiziskajai sagatavotībai ir 
būtiska nozīme veselības nodrošināšanai [27], tomēr, palielinoties zinātniskajos pētījumos 
gūtajiem pierādījumiem, par primāro atziņu mūsdienās tiek izvirzīta fiziskās aktivitātes pozitīvā 
ietekme uz veselību kopumā [180]. 

Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās regulāras fiziskās aktivitātes tiek 
norādītas kā viens no svarīgākajiem faktoriem veselības saglabāšanā [94]. Ieguvumi, ko sniedz 
regulāra fiziskā vingrināšanās gados veciem cilvēkiem, ir plaši pētīti dažādos aspektos. R.Pate 
noteica aktivitāšu pozitīvo ietekmi hronisko slimību novēršanā [181]. R.Šepards un C.Boučards 
[224] J.Čandlers un E.Hadlejs [46], B.Resnik [202] savos pētījumos konstatēja iespēju būtiski 
uzlabot fiziskās īpašības arī vecākajā dzīves posmā. Regulāras fiziskās aktivitātes pozitīvi 
ietekmē arī emocionālos, kognitīvos un sociālos faktorus [157, 166, 128]. 

Pēc C.Kaspersena (C.Caspersen) definējuma fiziskā aktivitāte ir „jebkura organisma 
kustība, kas tiek veikta ar muskuļu palīdzību un patērē enerģiju” [40]. Savukārt citos pētījumos 
un dokumentos fiziskā aktivitāte tiek definēta kā „muskuļu nodrošinātas ķermeņa kustības, kas 
palielina enerģijas patēriņu, salīdzinot ar miera stāvokli” [72]. LR Veselības ministrijas 
dokumentos tiek minēts, ka: „fiziskās aktivitātes ir skeleta muskuļu nodrošinātas aktīvas 
ķermeņa kustības, kas jūtami (autora izcēlums) palielina enerģijas patēriņu, salīdzinot ar miera 
stāvokli” [83]. Lai gan katram definējumam ir zināmas nianses, tomēr tās ietver visus galvenos 
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fiziskās aktivitātes aspektus, gan fiziskās aktivitātes brīvajā laikā, gan fiziskās aktivitātes darbā 
un mājās, kā arī aktivitātes, kas saistītas ar pārvietošanos. Tas nozīmē, ka tās var izpausties gan 
ar dažādu intensitāti, gan dažādos kustību veidos. Tomēr, kā var secināt no plaši veiktajiem 
pētījumiem, ne jebkura fiziskā aktivitāte sniedz veselības ieguvumus [247]. Tādēļ zinātniskajā 
literatūrā tiek izdalīts termins „veselību veicinošā fiziskā aktivitāte” (health-enhancing vai 
health-related physical activity). Tiek norādīts, ka tā ir jebkura veida fiziskā aktivitāte, kas 
uzlabo veselību un funkcionālās spējas, neradot pārmērīgu kaitējumu vai risku [86]. Fiziskās 
aktivitātes var sniegt būtiskus veselības ieguvumus, ja tās tiek veiktas mērenas vai augstas 
intensitātes līmenī noteiktā laika posmā [189]. Promocijas darbā tiek izmantots termins „fiziskās 
aktivitātes”, kas ietver visu šī jēdziena plašo diapazonu, tai skaitā arī „veselību veicinošās 
fiziskās aktivitātes”, kas atbilst nepieciešamās slodzes apjoma un intensitātes parametriem.  

B.Pedersena un B.Saltina pētījumā tika apkopoti pierādījumi par fizisko aktivitāšu 
nozīmīgumu dažādu hronisko slimību terapijā [185]. Latvijā viens no galvenajiem saslimstības, 
invaliditātes un mirstības cēloņiem ir asinsrites sistēmas slimības. 2006.gadā no visiem 
mirušajiem 54% gadījumos nāves cēlonis bija asinsrites sistēmas slimības [169]. Vecuma posmā 
no 60 līdz 69 gadiem ir konstatēts, ka mazkustīga dzīvesveida cilvēkiem, salīdzinoši ar 
aktīvajiem, risks iegūt sirds išēmiskās slimības un resnās zarnas vēzi ir par 1,7 reizes lielāks un 
saslimstība ar 2 tipa diabētu ir par 1,4 reizes lielāka nekā tiem, kas ir aktīvi [38]. Pēdējo 50 gadu 
laikā ir iegūti nozīmīgi epidemioloģisko pētījumu dati, kas apliecina mazkustīguma negatīvo 
ietekmi uz veselības rādītājiem [18]. Palielinot fizisko aktivitāti mērenā intensitātē ikdienā 
vismaz līdz 30 minūtēm, ir iespējams būtiski uzlabot ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un 
vispārējās veselības parametrus [183].  

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem Eiropas reģionā vidēji 18% iedzīvotājiem 
ir sēdošs dzīvesveids, kas palielinās līdz ar vecumu robežās no 13 līdz 21% vīriešiem un no 17 
līdz 28% sievietēm [38]. Nepietiekama fiziskā aktivitāte, kas tiek definēta kā mazāk par 150 min 
mērenas vai 60 min intensīvas aktivitātes nedēļā, tika konstatēta aptuveni pusei no iedzīvotājiem 
un ir robežās no 42 līdz 57% gadījumos. 

Kopējās fiziskās aktivitātes samazināšanās gados veciem cilvēkiem ir saistīta gan ar 
iekšējiem, gan ar sociālajiem faktoriem. Mainoties sociālajam statusam, samazinās fiziskā 
aktivitāte darbā, pārvietojoties un mājsaimniecības uzturēšanā un palielinās mazkustīgi 
pavadītais laiks [36, 195]. Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs liela uzmanība tiek veltīta šo 
problēmu izpētei. Vairākos pētījumos, kas tika veikti izmantojot pašnovērtējuma aptaujas, ir 
noskaidrots, ka aptuveni tikai viena trešdaļa no šo valstu iedzīvotājiem ir pietiekami aktīvi 
[192,226]. 

Ņemot vērā teorētiskos atzinumus par nepieciešamību saglabāt regulāras fiziskās 
aktivitātes arī vēlākajā dzīves posmā un pieejamās informācijas analīzi par reālo situāciju, tiek 
atklāti problēmjautājumi, kuru turpmākā izpēte ļaus labāk izprast faktorus, kas ietekmē gados 
vecu cilvēku iesaistīšanos aktivitātēs. Pamatojoties uz zinātniskās literatūras atziņām, fizisko 
aktivitāti veicinošās programmas, ir viena no iespējām, kā iesaistīt gados vecus cilvēkus 
regulārās aktivitātēs [113]. Pēc W.Ettingera un līdzautoru [75] datiem tikai aptuveni puse no 
vingrināšanās programmā iesaistītiem cilvēkiem to turpināja arī pēc 6 mēnešiem. Tas norāda uz 
nepieciešamību meklēt jaunus risinājumus programmu izstrādē un to teorētiskajā pamatojumā.  

Kā norāda S.Blairs un līdzautori, izstrādājot izglītojošās un fizisko aktivitāti veicinošās 
programmas, ir jāakcentē iespējas būt aktīvam ikdienas gaitās. Autori norāda, ka regulāras 
vingrināšanās nodarbības ir grūtāk iekļaujamas ikdienas ritmā, tādēļ ikdienas aktivitātes 
palielināšana var sniegt lielākus ieguvumus [22]. Ir nepieciešama sabiedrības izglītošana par 
būtiskiem veselības ieguvumiem, ko var sniegt mērenās ikdienas aktivitātes, tādas kā pastaigas 
ātrā solī vai riteņbraukšana.  
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Izglītojošām programmām ir jābalstās uz personu individuālajām vajadzībām, vecuma 
un dzimuma īpatnībām. Veiksmīgas programmas pamatā ir aktivitātēm traucējošo faktoru 
izzināšana, pārliecības par savām spējām veidošana un piedāvāto aktivitāšu atbilstība cilvēka 
gatavībai mainīt savus ieradumus [31]. 

Efektīvas fiziskās aktivitātes veicināšanas pasākumu plānošanai un to realizēšanai ir 
būtiski apzināt attiecīgā vecuma posma psiho-emocionālos, sociālos un vides faktorus, kas 
ietekmē personas iesaistīšanos aktivitātēs. 

Promocijas darba pētījuma robežas nosaka atklātās pretrunas starp zinātniski pamatotām 
atziņām par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi un cilvēku nepietiekamo aktivitāti. Promocijas 
darbā ir pētīta Latvijas iedzīvotāju kopējā fiziskā aktivitāte vecuma grupā no 60 līdz 75 gadiem 
un noteiktas mijsakarības starp veselību ietekmējošiem faktoriem. Iegūtie dati sniedz pirmatnējo 
informāciju par fiziskās aktivitātes un veselību ietekmējošo faktoru mijsakarībām šajā 
vecumposmā un atklāj vispārīgās tendences. Problēmas detalizētākai izpētei intervijās tika 
noskaidroti cilvēku viedokļi par fizisko aktivitāti un galvenie to kavējošie un veicinoši faktori. 
Promocijas darba pētījuma gaitā iegūtā informācija tika izmantota, izveidojot un aprobējot 
veselību veicinošo fizisko aktivitāšu programmu 60-75 gadus veciem cilvēkiem, kas sniedz 
praktisko ieguldījumu problēmas risināšanā.  

 

Pētījuma zinātniskā novitāte 

 Pētījuma rezultāti atklāj jaunas zināšanas par fiziskās aktivitātes mijsakarībām ar 
uzvedības maiņas faktoriem un veselību ietekmējošo parametru rādītājiem 
Latvijas iedzīvotājiem vecuma grupā no 60 līdz 75 gadiem. 

 Izveidota zinātniski pamatota veselību veicinošā fizisko aktivitāšu programma, 
kas balstās uz uzvedības maiņas teorijām un ir veidota atbilstoši dalībnieku 
funkcionālajām spējām un fizisko aktivitāšu vajadzībām un interesēm. 

 

Pētījuma teorētiskā novitāte 

 Veikts teorētisko atziņu un zinātnisko pētījumu apkopojums par notiekošajām 
izmaiņām organismā novecojot un iespējām mazināt to negatīvo ietekmi, 
saglabājot rekomendējamo fizisko aktivitāti. 

 Apkopojot pētījuma datus, tika paplašināta zinātniskā informācija par šī 
vecumposma fizisko aktivitāti, kas ir cieši saistīta ar pārliecību par iespējamiem 
ieguvumiem un gatavību mainīt savu uzvedību, kas sekmē fizisko aktivitāti. 

 Noteiktas savstarpējās pozitīvās mijsakarības starp fiziskās aktivitātes līmeni un 
veselību ietekmējošiem parametriem. 

 Pētījuma gaitā tika izanalizēta informācija par 60-75 gadus vecu cilvēku fizisko 
aktivitāšu pieredzi un apkopots viņu viedoklis par kavējošiem un veicinošiem 
faktoriem, iesaistoties fiziskajās aktivitātēs. 

 

Pētījuma praktiskā nozīme 

 Tika veikta starptautiskajā zinātniskajā praksē izmantojamo fiziskās aktivitātes un 
to ietekmējošo faktoru noteikšanas anketu adaptācija atbilstoši Latvijas 
kultūrvidei.  
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 Promocijas darba gaitā adaptētās metodes fizisko aktivitāti raksturojošo parametru 
noteikšanai ir praktiski pielietojamas darbā ar gados veciem cilvēkiem, kā arī 
izmantojamas turpmākajos pētījumos. 

 Izveidotā programma, kas balstās uz uzvedības maiņas teoriju atziņām, var tikt 
izmantota praktiskajā darbā ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti fiziskās aktivitātes 
veicināšanas pasākumos. 

 

Pētījuma metodoloģiskais pamatojums 

 Par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm: Caspersen C.J. (1985), Astrand P., 
Rodahl K. (1986), Bouchard C., Shephard R.J. (1994), Rikli R.E., Jones C.J. 
(1997), Ashworth B.E. (2000), Chodzko-Zajko W. (2007). 

 Par nepieciešamo fizisko aktivitāšu rekomendācijām: King  A. (1991), Pate R.R., 
Pratt M. (1995), Fletcher G., Blair S., Pollock M. (1996), Pruitt L.A. (2000), 
Mazzeo R. S., Tanaka  H. (2001), Blair S.N. (2004), Fogelholm M., Suni J., Rinne 
M., Oja P. (2005), Paterson D., Jones G., Rice C. (2007).  

 Par fizisko aktivitāšu un ar veselību saistītās dzīves kvalitātes mijiedarbību: 
McAuley E. (1994), Rowe J., Kahn R. (1998). Rejeski W., Mihalko S.L. (2001), 
Spirduso W., Cronin D. (2001), Resnick B. (2002). 

 Par uzvedības maiņas teoriju atziņām: Becker M. (1974), Ajzen I., Fishbein M. 
(1980), Deci E.L., Ryan R.M. (1985), Bandura A. (1986; 1997), Prochaska J.O., 
DiClemente C.C. (1992), Stokols D. (1992; 2003), Chatzisarantis N., Biddle S., 
Hagger M., Smith B. (2003). 

 

Pētījuma objekts: veselību veicinošās fiziskās aktivitātes. 

Pētījuma priekšmets: veselību veicinošās fiziskās aktivitātes paaugstināšanas iespējas 60-75 
gadus veciem cilvēkiem. 

Pētījuma subjekts: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 75 gadiem. 

Mērķis: izveidot un aprobēt zinātniski pamatotu veselību veicinošo fizisko aktivitāšu 
programmu 60-75 gadus veciem cilvēkiem, kas balstās uz uzvedības maiņas teoriju atziņām un 
atbilst dalībnieku funkcionālajām iespējām, fizisko aktivitāšu interesēm un vajadzībām. 

Hipotēze: cilvēkiem vecumā no 60 līdz 75 gadiem, realizējot veselību veicinošo fizisko 
aktivitāšu programmu, subjektīvie un objektīvie veselības parametri uzlabojas, ja: 

 programmas dalībniekam ir gatavība mainīt savu uzvedību, kas sekmē fizisko aktivitāti; 

 vēlamās fiziskās aktivitātes uzvedības atbalstošie pasākumi organizētajās nodarbībās ir 
veidoti, balstoties uz uzvedības maiņas teoriju atziņām, un tiek ņemta vērā dalībnieku 
iepriekšējā fizisko aktivitāšu pieredze; 

 programmā ievieš izglītojošo saturu veselības veicināšanai un integrē to praktiskajās 
nodarbībās. 
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Uzdevumi: 

1. Noteikt fiziskās aktivitātes līmeni un uzvedību ietekmējošos faktorus 60-75 gadus 
veciem cilvēkiem un izpētīt to sakarības ar veselības subjektīvajiem un objektīvajiem 
parametriem. 

2. Izpētīt 60-75 gadus vecu cilvēku viedokli par fiziskajām aktivitātēm un noteikt to 
veicinošos un kavējošos faktorus. 

3. Izveidot fizisko aktivitāšu programmu veselību ietekmējošo parametru uzlabošanai. 

4. Novērtēt izveidotās programmas ietekmi uz 60-75 gadus vecu cilvēku fiziskās 
aktivitātes, veselību ietekmējošo parametru un fizisko spēju izmaiņu dinamiku viena 
gada garumā. 

 

Tēzes promocijas darba aizstāvēšanai  

 Kopējās fiziskās aktivitātes līmenis līdz ar novecošanos būtiski samazinās, tas 
ietekmē gan veselības subjektīvos, gan objektīvos parametrus, un ir cieši saistīts 
ar pārliecību par iespējamiem ieguvumiem un gatavību mainīt savu uzvedību, kas 
sekmē fizisko aktivitāti.  

 Veselības stāvokļa uzlabošana ir viens no galvenajiem motīviem, iesaistoties 
fiziskajās aktivitātēs, savukārt slikta veselība un hroniskas slimības ir būtiskākais 
kavējošais faktors. 

 Veselību veicinošā fizisko aktivitāšu programma sniedz būtiskus ieguvumus, ja 
izglītojošā daļa tiek integrēta praktiskajās nodarbībās un to saturs atbilst 
mērķgrupas funkcionālajām iespējām, fizisko aktivitāšu interesēm un vajadzībām, 
kā arī programmas dalībnieki apzinās aktivitāšu mērķus un spēj objektīvi izvērtēt 
sasniegtos rezultātus. 

 Programmas izglītojošajā saturā ir jāiekļauj: informācija par fizisko aktivitāšu 
nozīmi veselības saglabāšanā, motivāciju veicinošās aktivitātes, vēlamās fiziskās 
aktivitātes uzvedības atbalstošie pasākumi, kā arī jāveido ārējais sociālais atbalsts. 
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1. NOVECOŠANĀS PROCESU IZRAISĪTĀS IZMAIŅAS UN 
FIZISKO AKTIVITĀŠU IETEKMES TEORĒTISKAIS 

PAMATOJUMS 

 

1.1. Latvijas iedzīvotāju vecuma sastāva izmaiņas  
un novecošanās procesi 

 

Visā pasaulē iedzīvotāju grupa vecumā virs sešdesmit gadiem palielinās straujāk nekā 
jebkura cita iedzīvotāju grupa. Iedzīvotāju daļa virs 60 gadiem, kas tagad pasaulē ir 605 miljoni, 
līdz 2025.gadam teju dubultosies līdz 1,2 miljardiem, bet līdz 2050.gadam tā sasniegs 2 
miljardus un pirmo reizi pasaules vēsturē 60 un vairāk gadus veco cilvēku skaits pārsniegs bērnu 
līdz 14 gadu vecumam skaitu. Visizteiktākā novecošanas tendence ir vērojama Eiropā – līdz 
2025.gadam tur būs astoņas no desmit “vecākajām” pasaules valstīm (kurās ir vismaz 10 miljonu 
iedzīvotāju), kas vecāki par 60 gadiem [63]. 

2006.gadā P.Zvidriņa redakcijā tika publicēts Stratēģiskās analīzes komisijas rakstu 
krājums „Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimta sākumā” [263]. Šajā rakstu krājumā tiek 
izteiktas prognozes, ka Latvijā drīz sāks sarukt darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits. Tuvākajos 
gados situācija vēl būs labvēlīga un strādājošo cilvēku skaits nesamazināsies, jo apmēram 20 
gadu vecumu sasniegs salīdzinoši liels skaits pagājušā gadsimta 80.gadu otrajā pusē dzimušie. 
Taču turpmākajos gados straujš darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazinājums nav 
novēršams. Vislielākais darbspējas vecuma iedzīvotāju samazinājums ir gaidāms laikposmā starp 
2015. un 2025.gadu un tālākā perspektīvā – pēc 2040.gada (1.attēls).  

 

 

1.att.   Iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas Latvijā 1989.-2051.gads [263] 

 

Eiropas Komisijas publicētais Eiropas demogrāfiskais ziņojums liecina, ka 2060.gadā 
iedzīvotāju skaits Latvijā būs samazinājies no 2,269 miljoniem (2008.gadā) līdz 1,682 
miljoniem. Šajā ziņojumā tiek norādīts, ka demogrāfiskās izmaiņas Latvijā un arī citās Eiropas 
valstīs galvenokārt ietekmēs migrācija, jo dzimstības koeficients paliks iepriekšējās robežās, tas 
ir, aptuveni 1,4-1,6 bērni uz vienu sievieti, bet mirstība samazināsies, pateicoties sociālās un 
medicīnas aprūpes attīstībai. Ir izteiktas prognozes, ka cilvēki turpinās izceļot no Latvijas un 
emigrācija būs augstāka nekā imigrācija. Kopumā pētījuma rezultāti liecina, ka visa Eiropa 
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pakāpeniski novecos, jo, ja šobrīd no visiem eiropiešiem 17% ir vecāki par 65 gadiem, tad 
2060.gadā šie cilvēki veidos gandrīz 30% no iedzīvotāju kopskaita [71].. 

Paredzamais mūža ilgums ir gadu skaits, kuru vidēji nodzīvotu attiecīgā vecuma 
iedzīvotāji, ja viņu turpmākās dzīves laikā mirstības līmenis katrā vecuma grupā paliktu 
nemainīgs. Mūža ilgums salīdzinoši precīzi raksturo sabiedrības kopējo veselības stāvokli un 
iedzīvotāju dzīvotspēju. 20.gs. sākumā jaundzimušo paredzamais mūža ilgums Latvijā bija 42 
gadi. Līdz gadsimta beigām tas bija palielinājies par divām trešdaļām un 2009.gadā sasniedza 
šobrīd maksimālo rādītāju- 68,3 gadi vīriešiem un 78,1 gadi sievietēm [62]. Arī turpmākajos 
gados ir paredzēts, ka mūža ilgums palielināsies un 2050.gadā tas jau sasniegs vīriešiem 74,3 
gadus un sievietēm – 82,5 gadus [61]. Tajā pašā laikā Latvijā dzīves ilgums ir par astoņiem 
gadiem mazāks nekā Rietumeiropas valstīs (76,7 gadi vīriešiem un 82 gadi sievietēm), kā arī 
novērojama liela atšķirība starp vīriešu un sieviešu vidējo dzīves ilgumu - aptuveni 11 gadi [61]. 
Tas būtu izskaidrojams ar nestabilitāti ekonomikā, iedzīvotāju sociālo stāvokli un daudzajiem 
nelaimes gadījumiem. Kā redzam, arī šis aspekts turpmākajos gados palielinās demogrāfisko 
slodzi. 

Tabulā Nr. 1. ir norādīts Latvijas iedzīvotāju skaitliskais sadalījums šajā vecuma posmā. 
Kopējais Latvijas iedzīvotāju skaits vecumā no 60 līdz 74 gadiem ir 341,9 tūkstoši, kas ir 15.3% 
no visiem valsts iedzīvotājiem [43]. Ņemot vērā statistikas prognozes, demogrāfiskās izmaiņas 
un apzinot no valsts darbaspēka vecumā izbraukušo skaitu, var secināt, ka tuvākajos gados 
Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūra strauji mainīsies. 

 

1.tabula 

Latvijas iedzīvotāju skaits 2010.gada sākumā pa vecuma grupām [43] 

Vecuma 
grupa 

Vīrieši 
(tūkst.) 

Sievietes 
(tūkst.) 

Vīrieši 
(%) 

Sievietes 
(%) 

Kopā 

60-64 49,3 68,8 41,7 58,3 118,1 
65-69 44,4 70,7 38,6 61,4 115,1 
70-74 38,3 70,4 35,3 64,7 108,7 
Kopā 132,0 209,9 38,6 61,4 341,9 

 

Līdz ar sabiedrības novecošanos samazināsies ekonomiskās izaugsmes temps, jo 
samazināsies darbspējīgā vecumā esošo iedzīvotāju skaits. Aizvien lielāka daļa no darbaspēka 
resursiem būs gados vecāki darba ņēmēji. Pensionāru un gados ļoti vecu iedzīvotāju skaita 
pieaugums laikā, kad samazināsies darbspējīgo skaits, radīs papildus grūtības valsts sociālās 
nodrošināšanas un medicīniskās aprūpes sistēmām. 

Ņemot vērā iedzīvotāju novecošanas daudzos aspektus un patlaban vēl neparedzamās 
sekas, ko tā radīs dažādās sociālās jomās, izpētes perspektīva ir ievērojami jāpaplašina. Līdz ar to 
var apgalvot, ka novecošana kā tāda nav tikai bioloģisks process, bet gan daudzšķautņainas, 
daudzus gadus ilgstošas norises, arī vecuma un novecošanas izpētei jābalstās uz dažādu 
disciplīnu apvienojumu un mijiedarbību. 

Novecošanas rezultātā cilvēka organismā notiek būtiskas izmaiņas. Tomēr šie procesi 
katram indivīdam attīstās dažādos tempos un apmēros. Novecošanas procesu reducēšanai tiek 
izmantotas dažādas metodes un tehnoloģijas. Tajā skaitā arī optimāla fizisko aktivitāšu līmeņa 
uzturēšana tiek definēta kā nepieciešamība, lai nodrošinātu cilvēku dzīves kvalitāti papildus 
iegūtajos gados. 
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Gerontoloģija pēta novecošanas fenomena dažādos aspektus, galvenokārt: cilvēka 
novecošanas, viņa aktīvā mūža daļas pagarināšanas, ilggadības problēmas un citus. Nodalījusies 
no filozofijas un medicīnas, par patstāvīgu zinātni tā kļuva tikai 20.gadsimtā [265]. Vecuma 
izraisīto izmaiņu neviendabīgums cilvēka dažādajās sistēmās ir viena no galvenajām 
ontoģenēzes likumsakarībām. Tādēļ dzimšanas datums neļauj precīzi noteikt cilvēka vecumu. 
Dažkārt vienā laikā dzimušie cilvēki izskatās, jūtas un spēj darboties ļoti atšķirīgos līmeņos. Šīs 
būtiskās atšķirības arī radīja nepieciešamību izdalīt novecošanas veidus. 

Gerontoloģijā tiek izšķirti četri novecošanas veidi: 

• hronoloģiskā novecošana, kad par pamatu tiek ņemts personas gadu skaits kopš 
dzimšanas; 

• bioloģiskā novecošana attiecas uz morfoloģiskām un funkcionālām pārmaiņām orgānu 
sistēmās; 

• psiholoģiskā novecošana saistās ar pārmaiņām sensorajos percepcijas un mentālajos 
procesos, izmaiņām personības motīvu un vajadzību sfērā; 

• sociālā novecošana raksturo cilvēka lomu un mijiedarbības pārmaiņas sociālajā 
struktūrā [147]. 

Pasaulē tiek pielietoti dažādi veco cilvēku vecumposmu periodizācijas varianti, kas 
galvenokārt atspoguļo hronoloģisko vecumu. Dažādos vēstures posmos un dažādās kultūrās 
vecuma iestāšanās tika noteikta atšķirīgi. Piemēram, senajā Grieķijā Pitagors par vecu cilvēku 
uzskatīja to, kurš sasniedza 60 gadus, savukārt senajā Ķīnā tie bija 70 gadi. XX gadsimta angļu 
un vācu fiziologi, tajā skaitā arī M.Rubners, vecuma iestāšanās slieksni noteica 50 gadus. Krievu 
psihiatrs L.Averbuhs ieteica šādu iedalījumu: 45-60 gadi pēcreproduktīvais periods, 60-75 gadi - 
padzīvojušie un 75-90 gadi - veci cilvēki. Balstoties uz šo iedalījumu, Krievijā tiek izmantota 
sekojoša vecuma periodizācija: padzīvojuši cilvēki– 60-74 gadi vīriešiem, 55-74 gadi sievietēm; 
gados veci cilvēki– 75-90 gadi vīriešiem un sievietēm. Pēc 90 gadu vecuma – ilgdzīvotāji [265]. 

Latvijā pielieto vecuma periodizāciju, kas balstās uz hronoloģisko vecumu: 

 no 55 līdz 70 gadiem - padzīvojis cilvēks; 
 no 70 līdz 85 gadiem - vecs cilvēks; 
 85 un vairāk gadi - ļoti vecs cilvēks [147]. 

Ārzemju literatūrā, galvenokārt tiek izmantota periodizācija, ko 1986.gadā publicēja 
Amerikas zinātnieki J.Railijs un M.Railijs (J. un M.Riley) Autori norādīja, ka būtiskas sociālas, 
ekonomiskas un funkcionālas atšķirības ir vērojamas dažādos vecumposmos, arī gados veciem 
cilvēkiem, tādēļ tika izdalītas trīs grupas: agrīnais vecums (young – old) 65-75 gadi, vēlais 
vecums (old – old) 75-85 gadi, vēlīnais vecums (oldest – old) virs 85 gadiem [207]. Dažkārt, ja 
netiek izdalīts kāds noteikts vecumposms, pieaugušos iedala divās grupās: pieaugušie (adults) -
līdz 64 gadiem un vecākie pieaugušie jeb gados veci cilvēki (older adults) - sasniedzot 65 gadus 
un vairāk. Tomēr, ņemot vērā, ka katram indivīdam novecošanas procesu norise ir atšķirīga, šim 
iedalījumam ir tikai formāls raksturs.  

Tādēļ precīzākam novecošanas tempa raksturojumam ir piemērojams jēdziens 
bioloģiskais vecums. Precīzāku bioloģiskā vecuma formulējumu sniedz L.Belozerova, norādot, 
ka bioloģiskais vecums ir modelējams jēdziens, kas nosakāms kā individuālo morfofunkcionālo 
līmeņa attiecību pret dotās populācijas, kādu no vidējās statistiskās normas, kas atspoguļo 
dažādu fizioloģisku sistēmu attīstības nevienmērību, nobriešanu un novecošanu, kā arī 
organisma adaptācijas iespēju vecumposmu izmaiņas [264]. 
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Cilvēka organisma funkcionālo sistēmu optimālā darbība ir vecumā no 15-25 gadiem 
sievietēm un 18-28 gadiem vīriešiem. Pēc šī vecuma sasniegšanas funkcionālajās sistēmās sāk 
aktivizēties novecošanās procesi, kurus apraksta dažādas novecošanas teorijas. Cilvēka 
organisms vēl noteiktu laiku turpina saglabāt optimālu darbības režīmu, pateicoties pielāgošanās, 
jeb kompensatorajām spējām. Sasniedzot „funkcionālās nespējas slieksni”, tiek zaudēta 
homeostāze, kas reducējas dažādās slimībās un to skaits vecumā pēc 50 gadiem strauji pieaug. 

Pasaules Veselības organizācija ir definējusi, ka nevar noteikt vienotu gadu skaitu, kas 
norādītu, ka cilvēks ir kļuvis „vecs”. Lai gan tradicionāli šo vecumposmu attiecina no 65 gadiem, 
jo parasti šajā vecumā cilvēki pārtrauc aktīvu darbību un dodas pensijā. Kā arī šajā dzīves posmā 
bieži vien mainās cilvēka sociālais statuss sabiedrībā un sociālā loma ģimenē. Tādēļ, ņemot vērā, 
ka hronoloģiskais vecums dažkārt neatbilst psiholoģiskās, sociālās vai bioloģiskās novecošanas 
izraisītajām izmaiņām, promocijas darba pētījumā tika iekļauti cilvēki vecumā no 60 līdz 75 
gadiem, kas ietver arī pirms pensionēšanās posmu. Pašreizējais sociālais noskaņojums pret gados 
veciem cilvēkiem neveicina kopienas piederības sajūtas. Līdzīga situācija ir arī ārzemēs, tādēļ ir 
izveidojies termins – eidžisms (ageism), t.i., diskriminējoša, nievājoša attieksme pret gados 
veciem cilvēkiem. Šo parādību sabiedrībā sāka pētīt Amerikā jau pagājušā gadsimta 
sešdesmitajos gados. Kā norāda M.Ori un līdzautoru pētījums, 84% Amerikas un 91% Kanādas 
iedzīvotāju ir saskārušies ar diskriminējošu attieksmi vecuma dēļ un vairāk kā puse norādīja, ka 
tas nebija vienīgais gadījums [175].  

Ņemot vērā, ka pētījumā iesaistīto cilvēku vecums ir no 60 līdz 75 gadiem, kas atbilst 
dažādiem vecuma klasifikācijas posmiem, promocijas darbā tiek izmantots termins – seniori. 
Plašsaziņas līdzekļos, valsts un citu institūciju komunikācijā ar sabiedrību šis termins tiek plaši 
izmantots, lai korekti apzīmētu šo vecumposmu. Norādot personas vecumu, vārdam „seniors” ir 
neitrāla lingvistiskā nozīme un neizraisa nepatīkamas un citiem dažkārt aizskarošas asociācijas, 
pretstatā apzīmējumiem - „vecs” vai „padzīvojis cilvēks”. 

Novecošana senioru uztverē, netiek identificēta pēc gadu skaita, bet pēc galvenajiem 
notikumiem dzīvē, piemēram, aiziešana pensijā, atlaišana no darba vai kāds smags zaudējums. 
Kopumā seniori neredz sevi kā novecojošus vai vecākus par citiem, bet dzīvesveida izmaiņas 
liek pārvērtēt savas pozīcijas no jauna sabiedrības un citu uztveres kontekstā [229]. Piemēram, 
vecu draugu sastapšana un vecu fotogrāfiju apskatīšana ļauj senioriem aptvert to, cik daudz gadu 
ir pagājis, kā arī to uzrāda izmaiņas fiziskajās spējās. Sabiedrībā pastāv stereotips, ka fiziskā un 
funkcionālā pasliktināšanās ir neizbēgama novecošanas sastāvdaļa, un funkcionālo spēju 
saglabāšana ir svarīgāka par fiziskās veselības uzlabošanu. Pētījumos ir konstatēta nepatika pret 
informācijas uztveršanu, kas ir tieši tendēta uz gados vecāku auditoriju. Seniori neatzīst 
galējības, kas vai nu izceļ vai arī neņem vērā vecumposma īpatnības. Priekšroka tiek dota 
vispārējam izklāstam vai noteiktas problēmas atspoguļošanai [167]. Seniori ar mazkustīgu 
dzīvesveidu fizisku aktivitāti parasti uztver kā sev nepiemērotu un smagu piepūli prasošu 
darbošanos. Ar vecumu samazinās piedalīšanās fiziskajās aktivitātēs. Gados veciem cilvēkiem 
vai ar vāju miesas uzbūvi, vingrinājumi tiek uztverti kā nevajadzīgi. Augstāka prioritāte piemīt 
prāta nodarbināšanai un mājasdarbu veikšanai. Enerģija tiek uztverta, kā izsmeļams resurss, ko 
nevajadzētu tērēt vingrinoties, tikai treniņa pēc [229]. 

Pirmās organisma novecošanas pazīmes sāk parādīties 25-27 gadu vecumā. Iesākas 
dzirdes, redzes, taustes, ožas un garšas asuma pakāpeniska un nemanāma pazemināšanās. Uz 
atklātām ķermeņa daļām parādās ādas novecošanas pazīmes. Organisma funkcionālās 
novecošanās pazīmes sāk izpausties 30-35 gadu vecumā - krītas estrogēnu un testosterona 
daudzums, samazinās kaulu blīvums, pazeminās noturība pret stresiem, atslābst muskuļu 
šķiedras. Novecojot izmaiņas notiek visās organisma struktūrās gan šūnu un audu līmenī, gan 
funkcionālajās sistēmās.  
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Novecojot izmaiņas notiek visā organismā un galvenokārt izpaužas sekojošās sistēmās: 

 kustību – balsta sistēma; 
 sirds asinsvadu sistēma; 
 elpošanas sistēma; 
 nervu sistēma; 
 endokrīnā sistēma [91]. 

Cilvēka veselības stāvoklis un darba spējas ir cieši saistītas ar šo sistēmu pilnvērtīgu 
darbību.  

Kustību – balsta sistēma. Līdz ar novecošanos izmainās ķermeņa masas sastāvs. Sāk 
samazināties ķermeņa „liesā” masa un šķidruma daudzums, bet palielinās tauku masa. Pēc 
aptuveniem aprēķiniem muskuļu masas zudums sākot no 30 gadiem ir 1-2% gadā no kopējās 
„liesās” ķermeņa masas, savukārt tauku masa var pieaugt vidēji par 0,2-0,8 kg katru gadu, kas 
var palielināties mazkustīga dzīvesveida vai nesabalansēta uztura dēļ [77]. Muskuļu spēka 
samazināšanos novecojot ietekmē vairāki aspekti: muskuļu šķērsgriezuma (muskuļu masas) 
samazināšanās, muskuļu šķiedru skaita samazināšanās, motoro vienību inervācijas 
pavājināšanās[35].  

1989.gadā I.Rozenbergs ieviesa terminu sarkopēnija (sarcopenia), kas tika atvasināts 
no grieķu valodas un apzīmē „ķermeņa trūkums” [210]. Ar šo terminu tiek apzīmēts muskuļu 
masas zudums novecojot. R.Roubenofs norāda, ka sarkopēnija var tikt skatīta gan kā organisma 
novecošanas process, gan kā sekas [212]. Līdzīgi osteopēnijai (kaulu struktūras izmaiņas), arī 
muskuļu masas samazināšanās ir saistīta gan ar ģenētiskajiem, gan ar ārējās vides apstākļiem, 
ieskaitot fizisko aktivitāti. Kā viens no būtiskākajiem ģenētiskajiem faktoriem tiek minēts 
anaboliskās un kataboliskās regulētājsistēmas līdzsvars. Testosterona, augšanas hormona, 
daudzuma samazināšanās un insulīna normālās darbības traucējumi ir vieni no būtiskākajiem 
muskuļu un tauku masas attiecību izmainītājiem [153]. 

Kā norāda L.Verdijka un līdzautoru dati, novecojot straujāk samazinās II tipa (ātrās jeb 
baltās) muskuļu šķiedras nekā I tipa (lēnās jeb sarkanās) muskuļu šķiedras. Kā viens no 
faktoriem II tipa muskuļšķiedru darbības traucējumos, ir konstatēta satelītšūnu skaita 
samazināšanās novecojot [251]. Satelītšūnas ir mononukleāras un atrodas starp muskuļšķiedrām. 
Tās tiek aktivizētas traumu vai treniņa rezultātā ar uzdevumu saglabāt muskuļšķiedru darbību. 
Ātro muskuļšķiedru darbības efektivitātes mazināšanās tiek skaidrota arī ar samazinātu enzīmu 
izdalīšanos, kas regulē glikolītisko vielmaiņu. Savukārt diafragmas un sirds muskuļu darbībai 
nepieciešamie vielmaiņas procesi laika gaitā nemainās. Būtisks faktors spēka samazināšanās 
procesos ir arī centrālās nervu sistēmas (CNS) darbībai. Palielinoties gadu skaitam, nervu 
impulsu intensitāte samazinās, līdz ar to kustībā netiek iesaistītas visas motorās vienības. Šīs 
izmaiņas izraisa muskuļu spēka un izturības absolūto rādītāju samazināšanos. Maksimālā spēka 
samazināšanās laika posmā no 30 līdz 80 gadiem sastāda aptuveni 30-40%. Plaukstas spēka 
rādītāju samazināšanās līdz ar novecošanos ir tuvu lineārajai, tādēļ šo mērījumu daudzos 
pētījumos izmanto kā vienu no vecuma biomarķieriem. 

Vairāku faktoru mijiedarbība ietekmē muskuļu spēka zudumu un sarkopēnijas attīstību. 
Pēc M.Portera kopējais fiziskās aktivitātes līmenis, izmaiņas endokrīnā sistēmā, kā arī 
nesabalansēts uzturs un slimības izraisa izmaiņas CNS darbībā un muskuļšķiedru atrofiju, kā 
rezultātā samazinās muskuļu masa [194]. (2.attēls)  
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2.att. Sarkopēniju ietekmējošie faktori [194] 

 

Daudzos pētījumos ir gūti skaidri pierādījumi par iespēju palielināt muskuļu spēku arī 
gados veciem cilvēkiem vecumposmā no 60 līdz 95 gadiem [112]. Sistemātisku treniņu rezultātā 
palielinās inervēto motoro vienību skaits, veidojas muskuļšķiedru hipertrofija, uzlabojas muskuļu 
sinerģistu un antagonistu mijiedarbība. Pētījumos ir noskaidrots, ka lielākais spēka pieaugums ir 
pirmajos 2-4 mēnešos. Nodarbību nepieciešamais biežums ir vismaz divas reizes nedēļā ar 
pieaugošu slodzes intensitāti. Svarīgi ir atzīmēt faktu, ka treniņa efekta saglabāšanās nav 
ilglaicīga un aptuveni pēc 3 nedēļām pēc nodarbību pārtraukšanas sāk parādīties treniņu efekta 
samazināšanās un pēc 24 nedēļām, jau ir vērojama muskuļu atrofijas pazīmes un spēka piepūles 
samazināšanās [103]. Tas norāda uz nepieciešamību fiziskās aktivitātes iekļaut ikdienas dzīves 
ritmā, jo regulāras nodarbības palielina to efektivitāti. 

Būtiskas izmaiņas notiek arī skeleta kaulu sistēmā. Līdz ar izmaiņām endokrīnajā 
sistēmā mainās arī minerālvielu līdzsvars, kas izraisa skrimšļaudu pārkaulošanos, samazinās 
skrimšļa biezums, kā rezultātā mazinās kustību apjoms locītavās. Sasniedzot 40-45 gadus, kaulu 
masa katros nākamajos desmit dzīves gados vīriešiem samazinās par 3%, bet sievietēm - par 8%, 
kas īpaši strauji progresē pēcmenopauzes periodā [1]. Ārzemju pētījumu dati norāda, ka aptuveni 
30% no kopējā 65 gadu un vecāku iedzīvotāju skaita ir piedzīvojuši kritienu [213]. Ņemot vērā, 
ka novecojot kaulu blīvums samazinās, tie kļūst trausli, un lūzumu vietu saaugšana ir 
apgrūtināta, kritienu izraisītās traumas ir īpaši bīstamas, jo izraisīto lūzumu ilgstošs 
rehabilitācijas periods samazina kustību aktivitāti un pastiprina muskuļu atrofēšanos. Kritienu 
profilaksei ārzemju avotos tiek pievērsta liela uzmanība [228]. 

Pēc 50 gadu vecuma sāk izpausties locītavu skrimšļu nolietošanās, kas var izraisīt 
artrozi. Sakarā ar saišu elastības samazināšanos var veidoties arī funkcionāli kustību 
ierobežojumi, kas savukārt veicina mazkustīgumu. Starpskriemeļu diskos samazinās ūdens 
daudzums, kas izraisa mugurkaula amortizējošo īpašību zaudēšanu. 

Sirds asinsvadu sistēma. Sirds ir viens no svarīgākajiem organisma muskuļiem, kas arī 
var tikt trenēts [137]. Līdz ar novecošanos zināmas izmaiņas notiek arī sirds muskulī. 
Pakāpeniski samazinās miokarda šūnu skaits, bet palielinās saistaudu un taukaudu īpatsvars. Lai 
gan sirds iekšējais slānis (endokards) kļūst biezāks, tomēr pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas ir 
vērojama sirds masas samazināšanās, līdz ar to samazinās saraušanās spēks un kļūst lēnāka 

Fiziskās 
aktivitātes līmenis 

Izmaiņas endokrīnā 
sistēmā 

Nepietiekams uzturs 
un/vai slimība 

Izmaiņas CNS 
darbībā 

Muskuļšķiedru 
atrofija 

Muskuļu spēka un masas 
zudums 

Sarkopēnija 
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atbildes reakcija uz slodzi. Sklerotisku procesu ietekmē samazinās koronāro artēriju diametrs un 
šo artēriju sieniņu elastība.  

Zviedru zinātnieki P.Ostrands un K.Rodāls (P.Åstrand, K.Rodahl) 1986.gadā norādīja, 
ka maksimālā sirdsdarbības frekvence novecojot samazinās vidēji par 10 sitieniem gadu dekādē. 
Tas tika apstiprināts arī citos pētījumos un šobrīd visplašāk pielietojamā formula maksimālās 
sirdsdarbības (HRmax) noteikšanai izmanto formulu: [9] 

HRmax= 220-vecums gados 

Lai gan H.Tanaka un līdzautori, 2001.gadā veicot 351 pētījuma savstarpējo analīzi, 
konstatēja, ka šī pieņemtā formula senioriem par zemu novērtē maksimālās sirdsdarbības 
vidējos parametrus un, izmantojot to fiziskās slodzes dozēšanai, netiek sasniegts vēlamais 
trenējošais efekts [235]. Autori iesaka izmantot formulu:  

HRmax= 208-0,7 x vecums gados 

Sirdsdarbību ietekmējošie faktori ir: sirds vārstuļu sklerotizēšanās, pazemināta sirds 
muskuļa un asinsvadu elasticitāte, simpātiskās nervu sistēmas aktivitātes mazināšanās.  

Arī asinsvados novecojot, notiek bioķīmiskas, fizikālas un morfoloģiskas izmaiņas. 
Novecojot izmainās perifērā asinsrite un mikrocirkulācija. Asinsvadu iekšējais slānis (endotēlijs) 
sabiezinās, uz to sieniņām nogulsnējas kalcija sāļi, samazinās elastība, un palielinās arteriolu 
pretestība. Par asinsvadu sieniņu izmaiņām liecina pulsa viļņa ātruma palielināšanās centrālajās 
un perifērajās artērijās. Kapilāru skaits samazinās, un tiek traucēta caurlaidība, kas paaugstina 
kopējo perifērisko pretestību un attīstās paaugstināts asinsspiediens (arteriālā hipertensija). Daļa 
kapilāru nosprostojas, kas rada izmaiņas orgānos, jo netiek pievadīts pietiekamā daudzumā 
skābeklis. Pavājinās baro receptīvais reflekss, kas pielāgo asinsspiediena pārmaiņas, tādēļ nav 
ieteicamas aktivitātes ar strauju ķermeņa stāvokļa maiņu (piecelšanās no guļus stāvokļa – 
stāvus). Vēnas zaudē elastību, un paplašinoties venozai gultnei, tas var radīt vēnu trombozes 
risku [1]. Vecuma ietekmē atrofējas un izzūd vārstuļi lielajās vēnās, kas samazina venozo asiņu 
pieplūdi sirdij, samazina cirkulējošo asiņu tilpumu, un asiņu cirkulācijas ātrumu.  

Asinsvadu sieniņu elastības samazināšanās paaugstina arteriālās hipertensijas risku. 
Iepriekš tika uzskatīts, ka līdz ar vecumu asinsspiediena paaugstināšanās ir normāla parādība. 
Taču šobrīd ir gūti pierādījumi, ka saslimšanas risks ar sirds asinsvadu slimībām (SAS) 
dubultojas par katru palielināšanos 20/10 mmHg, virs 115/75 mmHg līmeņa. Personām vecumā 
virs 50 gadiem sistoliskais asinsspiediens virs 140 mmHg uzrāda lielāku SAS risku, 
salīdzinājumā ar paaugstinātu diastolisko spiedienu [239]. Pulsa spiediens, kas ir starpība starp 
sistolisko un diastolisko asinsspiedienu, līdz ar vecumu pakāpeniski palielinās, jo novecojot 
samazinās artēriju elastība. Tādējādi pulsa spiediens tiek izmantots kā sirds asinsvadu 
novecošanas biomarķieris [264]. 

2003.gadā Amerikas veselības departaments publicēja pilnveidoto asinsspiediena 
klasifikāciju [223]. Iegūstot papildus pierādījumus, ka asinsspiediena palielināšanās virs 120/80 
mmHg palielina arī SAS risku, iepriekš definētais „normālais asinsspiediena līmenis”            
120-129/80-84 mmHg, tiek iekļauts „pirms hipertensijas līmenī”, kas norāda, ka ir jāuzsāk 
preventīvie pasākumi. Salīdzinot ar 1997.gada klasifikāciju [240], 2003.gadā tika apvienotas arī 
II un III hipertensijas pakāpes (2.tabula). 
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2.tabula  

Arteriālā asinsspiediena klasifikācijas izmaiņas 

1997.gada vērtējums 
 

Sistoliskais/diastoliskais 
(mmHg) 

2003.gada vērtējums

Optimāls <120/80 Normāls 
Normāls 120–129/80–84  

Pirms hipertensija 
Robežlīnija 130–139/85–89 

Hipertensija >140/90 Hipertensija 
I pakāpes 140–159/90–99 I pakāpes 
II pakāpes 160–179/100–109  

II pakāpes III pakāpes >180/110 

 

Pēc FINBALT monitoringa datiem Latvijā vecumposmā no 55-64 gadiem gandrīz 
katram trešajam respondentam (28,5%) ir diagnosticēta vai ārstēta hipertensija [144]. 

Elpošanas sistēma. Izmaiņas elpošanas sistēmā nosacīti var iedalīt 3 grupās: pirmkārt, 
novecojot samazinās plaušu statiskā elastība, otrkārt, samazinās krūškurvja spēja izplesties un, 
treškārt, pavājinās elpošanas muskulatūra [120]. 

Plaušas zaudē elastību, jo alveolu membrāna kļūst biezāka, kā arī bronhu sieniņu 
skrimšļaudi daļēji pārkaulojas. Novecojot pakāpeniski atrofējas elpošanas ceļu gļotāda, izzūd 
skropstiņas epitēlijam, šo procesu paātrina darbs kaitīgos apstākļos vai arī smēķēšana. Vecuma 
ietekmē samazinās organisma audu spēja izmantot ieelpotā gaisa skābekli, kā rezultātā pavājinās 
vielmaiņas procesi. 

Skriemeļu pārkaulošanās ietekmē arī krūškurvja darbību, jo tiek ierobežotas kustības 
iespējas ribstarpu savienojumos. Novecojot ribu priekšējie gali, kā arī krūšu kauls noslīgst 
zemāk. Vecuma izraisītās osteoporozes rezultātā izmainās arī krūškurvja forma, jo ir novērojami 
daļēji vai pilnīgi skrimšļaudu lūzumi, kas veido dorsālo kifozi. Vecumā virs 75 gadiem aptuveni 
60% sieviešu ir konstatēti skrimšļaudu bojājumi, savukārt vīriešiem tas ir novērots uz pusi 
retākos gadījumos [112]. Nepieciešamās gāzu apmaiņas nodrošināšanai gados vecākiem 
cilvēkiem elpošana kļūst seklāka un biežāka.  

Vecuma izraisītās izmaiņas muskulatūras darbībā skar arī elpošanas sistēmas muskuļus. 
M.Polkeijs un līdzautori norāda, ka diafragmas spēka izpausmes novecojot samazinās par        
13-23% [193]. Ir novērota cieša korelācija starp ķermeņa masu un diafragmas muskuļa masu [7]. 
Tas norāda, ka nepietiekama ķermeņa masa, kas ir vērojama vecumā maz spējīgajiem, negatīvi 
ietekmē elpošanas sistēmas darbību. Zinātnieks P.Enraits (P.Enright) norādīja uz ciešu saistību 
starp perifērās muskulatūras (roku satvēriena) spēku un maksimālās ieelpas un izelpas spiedienu 
[73]. Tas apstiprina muskuļu spēka samazināšanās procesu viendabīgu attīstību dažādos 
organisma audos. Ir jāatzīmē fakts, ka S.Evans un līdzautori konstatēja ciešu saistību starp 
pavājinātu elpošanas sistēmas muskulatūras darbību un hronisku sirdsdarbības mazspēju [78]. 
Tas norāda uz apgrūtinātu asins apgādi muskuļaudos, līdz ar to nepietiekamu skābekļa un 
enerģētisko vielu piegādi muskuļu šūnām. Tādēļ elpošanas muskuļu vājums aktīvas darbības 
laikā var izraisīt hipoksiju, kas izpaužas kā elpas trūkums un nespēju turpināt fizisku darbību.  

Forsētā vitālā kapacitāte (FVC) un forsētās izelpas tilpums vienā sekundē (FEV1) 
sasniedz maksimālos rādījumus sievietēm aptuveni 20 gados un vīriešiem - 27 gados. Bet līdz ar 
iepriekš minētām organisma novecošanas izmaiņām, FEV1 samazinās aptuveni par 20ml gadā 
vecumposmā 25 - 39g. un vecumā virs 65 gadiem samazinājums pieaug līdz 38 ml gadā [29]. Lai 
gan Nīderlandes pētnieku grupa H.Kerstjena vadībā norāda, ka longitudinālajos pētījumos 
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iegūtie rezultāti salīdzinājumā ar starp grupu pētījumiem līdz 50 gadu vecumam uzrāda mazāku 
samazināšanās tempu, bet vecāku gadu posmā tie tiek pārsniegti [131]. Kā arī FEV1 un FVC 
izmaiņas ir cieši saistītas ar smēķēšanas ieradumiem un elpošanas ceļu slimībām. Amerikas 
pētnieku grupa J.Čenga (J.Cheng) vadībā, analizējot ASV Kūpera klīnikas iegūtos rezultātus, 
sniedza neapstrīdamus rezultātus par to, ka fiziski aktīvi cilvēki uzrāda arī labākus FEV1 un 
FVC parametrus. Šajā darbā tika norādīts, ka „fiziskā aktivitāte ir svarīgs faktors 
kardiovaskulārās un respiratorās sistēmas saglabāšanai un kardiorespiratorās spēju izmaiņas ir 
saistītas ar izmaiņām fiziskajā aktivitātē ” [50]. 

Nervu sistēma. Pieaugot vidējam iedzīvotāju vecumam, palielinās to cilvēku skaits, 
kuriem tiek konstatēti nervu sistēmas darbības traucējumi. Demence ir cilvēka ikdienas 
aktivitāšu intelektuālo funkciju – atmiņas, domāšanas, valodas, spriešanas spēju krasa 
pasliktināšanās, salīdzinot ar iepriekšējo līmeni. Dažāda veida smadzeņu audu izmaiņas nereti 
novērojamas jau pēc 40 gadu vecuma. Pēc plaši veikta pētījuma ir konstatēts, ka šobrīd pasaulē ir 
24,3 milj. cilvēku ar demences pazīmēm, šis skaits palielinās par 4,6 milj. gadījumu katru gadu. 
Rietumeiropas valstīs cilvēkiem vecumā no 60 līdz 64 gadiem demence tiek konstatēta 0,9% 
gadījumos, vecuma grupā 70-74 gadi tie ir 3,6%, bet sasniedzot vecumu virs 85 gadiem tas jau 
sasniedz 24,8%. Tiek paredzēts, ka līdz 2020.gadam cilvēku īpatsvars ar demences pazīmēm 
vecumā virs 60 gadiem sasniegs 6,9% [82]. Kā būtiskākie riska faktori tiek minēti hormonālais 
disbalanss, paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, cukura diabēts, palielināts svars, kā arī 
nepietiekamas fiziskās aktivitātes un socializēšanās ierobežojumi. Lai gan mazkustīgums tiek 
norādīts, kā demences veidošanās riska faktors, tomēr šobrīd vēl nav gūti plaši pierādījumi par 
fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi slimības attīstības kavēšanā [85].  

Novecojot būtiskas izmaiņas notiek arī centrālajā nervu sistēmā, tās norisinās 
pakāpeniski un nevienādi. Pakāpeniski samazinās smadzeņu kopējā masa, jo daļa nervu šūnu 
(neironi) dzīves laikā aiziet bojā (atsevišķās smadzeņu daļās ir pat 25-45% mazāk šūnu kā 
jaundzimušam bērnam). Cilvēka galvas smadzeņu masa mainās visas dzīves laikā. Eiropiešiem 
to maksimālā masa sasniedz 20 gadu vecumā. Starp 20 un 50 gadiem smadzenes paliek 
nemainīgas, bet pēc 50 gadiem sāk pakāpeniski samazināties. Šī samazināšanās sastāda apmēram 
30 g katros nākamajos dzīves desmit gados. Vecuma posmā no 85 līdz 90 gadiem tas var būt 
100–200g [173].  

Novecojot tiek izjaukts uzbudinājuma un kavēšanas procesu līdzsvars, kas arī nosaka 
psihes īpatnības veciem cilvēkiem. Kā galvenās izmaiņas var minēt: 

 pakāpeniski samazinās psihiskās darbības aktivitātes; 
 palielinās laiks no kairinājuma saņemšanas līdz atbildes kustībai; 
 samazinās kustību aktivitāte un ir grūtības veikt smalku, precīzu darbu; 
 pasliktinās uztveres spējas un apjoms; 
 samazinās uzmanības koncentrēšanas spējas ilgums uz vienu konkrētu darbību; 
 apgrūtināta ir pārslēgšanās no vienas darbības uz citu; 
 ir grūti abstrahēties un grūti integrēties jaunā vidē; 
 pastiprinās psihiskā rigiditāte (mazkustīgums), tāpēc cilvēks pastāvīgi atgriežas 
pagātnē, slikti pieņem visu jauno, ir izteikti konservatīvs [147]. 

Anatomiskas izmaiņas skar arī perifēros nervus, jo samazinās nervu galu skaits, 
palikušie kļūst blīvi, sklerotizējas, nespēj veikt savas funkcijas. Savukārt nervu apvalki paliek 
plānāki, kļūst blīvi, fragmentējas. Pazeminās veģetatīvās nervu sistēmas uzbudināmība, tādēļ 
iekšējie orgāni nespēj adekvāti reaģēt uz lielu fizisku slodzi. 

Novecojot darbības traucējumi tiek konstatēti dažādu analizatoru sistēmās, kas saistītas 
gan ar izmaiņām pašā analizatorā, gan arī ar izmaiņām centrālajā nervu sistēmā. Ar gadiem 
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pavājinās taktīlās un vibrācijas sajūtas, paaugstinās sāpju slieksnis, kā arī var būt traucēta 
temperatūras regulācija. Būtiskas izmaiņas notiek redzes, dzirdes un garšas analizatoros.  

Līdzsvara sajūtu kompensēšanai vecumā cilvēks savas kustības un darbības vairāk 
kontrolē ar redzi. Taču to apgrūtina fizioloģiskās izmaiņas acs uzbūvē. Samazinās lēcas 
elasticitāte, notiek izmaiņas acs kustību muskuļos, izmainās bioķīmiskās un fizioloģiskās 
funkcijas stiklveida ķermenī. Rezultātā pasliktinās redzes asums, akomodācijas spējas, parādās 
vecuma tālredzība, pasliktinās tumsas adaptācija, rodas presbiopija (vecuma redze). Veciem 
cilvēkiem ir nepieciešams ilgāks laiks redzes stimula apstrādei [100]. 

Izmaiņas dzirdes analizatorā vispirms tiek konstatētas ar traucējumiem izšķirt atsevišķas 
skaņas un spēju dzirdēt augsto frekfenču skaņas (presbikūze). Samazinās līdzsvara orgāna šūnu 
jutība pret kairinājumu. Vecumā ir raksturīgi galvas reiboņi, kas var pastiprināties, strauji mainot 
ķermeņa stāvokli. Šie traucējumi var būt saistīti ar asinsrites traucējumiem vestibulārajā aparātā, 
kā arī ar mazkustīgumu.  

Apkopojot apskatītās izmaiņas nervu sistēmā, var secināt, ka vecākiem cilvēkiem 
ievērojami grūtāk apgūt jaunas, neierastas kustības, kas prasa ātru kustību reakciju un 
koordināciju. Fizisko aktivitāšu piedāvājumam ir jāatbilst šim vecumposmam un jābalstās uz 
iepriekš apgūtām pamat kustībām. Redzes, dzirdes, kā arī atmiņas un koncentrēšanās spēju 
traucējumi ir jāņem vērā jaunu kustību apguvē. 

Fizisko aktivitāšu nozīme nervu sistēmas darbības saglabāšanā galvenokārt ir 
inervācijas procesu aktivizēšanai smadzeņu motorajās zonās, kas aktivizē arī blakus esošos 
rajonus, tām ir būtiska loma arī socializācijas procesu saglabāšanā. 

Novecojot izmaiņas notiek arī citās organisma sistēmās. Gremošanas sistēmā galvenās 
izmaiņas ir saistītas ar barības sakošļāšanas traucējumiem, var būt arī rīšanas traucējumi 
(disfāgija), pavājinās siekalu sekrēcija, pazeminās kuņģa sulas sekrēcija. Fiziskās aktivitātes 
uzlabo ēstgribu un zarnu darbību. Būtiski mainās vielmaiņas procesu intensitāte. Dziļas ieelpas 
laikā, diafragmai saraujoties, tās kupols slīd uz leju un saspiež aknas. Tas ne tikai uzlabo asinsriti 
aknās, bet arī mehāniski veicina žults atteci un kavē žultsakmeņu veidošanos [32]. 

Nieru funkcija, urīnizvadsistēma – vājinās nieru funkcija, glomerulārās filtrācijas 
ātruma un kreatinīna klīrensa mazināšanās. Pazeminās muskuļu tonuss, rezultātā palielinās 
reziduālā urīna daudzums. Novērojama inkontinence un niktūrija. Vīriešiem palielinās prostatas 
izmēri, sievietēm – vājāka kļūst mazā iegurņa muskulatūra, kas pastiprina urīna nesaturēšanu. 

Endokrīnā sistēma. Endokrīnās sistēmas dziedzeru darbība savā starpā ir cieši saistīta. 
Izmaiņas viena dziedzera darbībā, ietekmē arī citu dziedzeru funkcionēšanu. Novecošanas 
process notiek visos dziedzeros, tomēr laika ziņā tas ir atšķirīgs pat viena dziedzera dažādās 
daļās. Šo izmaiņu rezultātā parasti samazinās hormonu sekrēcija, kas izraisa nelīdzsvarotu 
organisma sistēmu darbību. Lai tomēr saglabātu nepieciešamo līdzsvaru (iekšējo stabilitāti), tajos 
orgānos, uz kuru šūnām darbojas konkrēts hormons, pieaug šūnu jutība pret šo hormonu (mazāks 
hormona daudzums var izraisīt orgāna atbildes reakciju).  

Galvenie procesi dziedzeros: 

 hipofīzes šūnās samazinās trofisko hormonu sintēzes intensitāte, mazāk var atrast 
specifisko granulu, šūnu organoīdu (RNS) daudzums ir samazināts; 

 vairogdziedzerī arī samazinās hormonu sekrēcija, audi kļūst blīvi, tajos vairāk ir 
saistaudu; 

 aizkuņģa dziedzerī samazinās beta šūnu daudzums, izmainās alfa un beta šūnu 
attiecības, bet tā rezultātā samazinās insulīna sekrēcija, kam sekas ir vecuma cukura diabēts; 
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         virsnierēs arī samazinās aktīvo šūnu daudzums, turklāt dažādās virsnieru daļās tas 
norit dažādi gan intensitātes, gan laika ziņā; 

 dzimumdziedzeros mainās vīrišķo un sievišķo dzimumhormonu attiecības, 
samazinās dzimumšūnu veidošanās ātrums un daudzums, līdz sievietēm tas izbeidzas pavisam 
(iestājas menopauze) [91]. 

Endokrīnās sistēmas izmaiņas būtiski ietekmē arī cilvēka imunitāti. Samazinoties 
šūnu skaitam, kas ir saistītas imūnsistēmu, pavājinās antivielu produkcija, bet vairāk rodas 
patoloģisko olbaltumu un parādās autoantivielas (pretvielas sava organisma normālajiem 
audiem). Šo procesu rezultātā gados veci cilvēki ir uzņēmīgāki pret infekciju slimībām, kas 
var būt ar neraksturīgām pazīmēm. Slimību ārstēšana noris smagāk un ilgstošāk.  

Apkopojot zinātniskās literatūras atziņas, var secināt, ka tuvākajos gadu desmitos 
būtiski mainīsies Latvijas iedzīvotāju vecuma sastāvs. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju 
emigrācijas procesus un demogrāfiskos rādītājus, turpmākajos gados būtiski palielināsies 
proporcionālā attiecība starp pensijas vecuma un gados jaunākiem cilvēkiem. Tas savukārt 
radīs papildus ekonomiskās un sociālās grūtības. Līdz ar novecošanos cilvēka organismā 
samazinās funkcionālo sistēmu darbības efektivitāte un, nespējot to kompensēt, veidojas 
predispozīcija dažādām slimībām. Funkcionālo sistēmu darbības saglabāšana optimālajā 
līmenī ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem labas veselības saglabāšanai. 

 

1.2. Fizisko aktivitāšu raksturojums un veselības ieguvumi 

 

Fiziskā aktivitāte (FA) ir „jebkura organisma kustība, kas tiek veikta ar muskuļu 
palīdzību un patērē enerģiju” [40]. Tādēļ, lai varētu precīzāk to raksturot, tiek izdalīti sekojoši 
parametri: intensitāte, veids un mērķis aktivitātes realizēšanai (mājas darbi, brīvā laika 
aktivitātes, pārvietošanās, darba pienākumu veikšana). Fiziskās aktivitātes, kas tiek veiktas 
sportisko mērķu realizēšanai, parasti tiek pētītas, izdalot tās no kopējā FA apjoma [41]. 
Pilnvērtīgai izpratnei par FA programmu struktūru ir jāraksturo katrs no šiem parametriem. 

Viens no būtiskākajiem parametriem, kas raksturo FA ir intensitāte. Intensitāte var būt 
izteikta gan absolūtajās, gan relatīvajās mērvienībās. Intensitātes absolūtās vienības tiek 
raksturotas kā paveiktā darba kopējais apjoms, kas nav attiecināts pret indivīda fizioloģiskiem 
parametriem. 

Aerobo aktivitāšu raksturošanai parasti tiek izmantots metabolā ekvivalenta (ME) 
rādītājs. ME ir lielums, kas norāda, cik daudz skābekļa tiek patērēts fiziskās aktivitātes laikā. 
Viena metabolā ekvivalenta vienības vērtība vidēji ir 3,5ml skābekļa uz 1 ķermeņa masas 
kilogramu minūtē vai 4,184kJ uz 1 ķermeņa masas kg stundā [2]. Šādu daudzumu organisms 
patērē miera stāvoklī organisma pamatfunkciju nodrošināšanai. Pamatojoties uz ASV Fizisko 
aktivitāšu vadlīniju konsultatīvās padomes 2008. gada ziņojumu, aktivitātes, kuru laikā ME ir   
3-5,9 vienības, tiek uzskatāmas kā vidējās intensitātes un sasniedzot 6 vai vairāk ME tās tiek 
raksturotas kā augstas intensitātes, piemēram, mēbeļu pārvietošana, malkas skaldīšana, 
peldēšanās, tūrisma pārgājiens u.c. [189]. Līdz ar to dažas aktivitātes, kuras iepriekš tika 
definētas kā vidējas intensitātes t.i. 6ME ieskaitot, pēc jaunākās klasifikācijas ir uzskaitāmas kā 
augstas intensitātes fiziskās aktivitātes. Fizioloģiskās atbildes reakcijas uz slodzi (piemēram, 
sirdsdarbības un elpošanas paātrināšanās), pārvietošanās ātrums un spēka vingrinājumos paceltā 
smaguma svars arī tiek vērtēti kā absolūti raksturlielumi. 

Nosakot relatīvo intensitāti, tiek ņemti vērā indivīda fizioloģiskie parametri. Aerobo 
aktivitāšu relatīvā intensitāte tiek noteikta kā indivīda aerobo spēju (VO2max) procentuālā 
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izteiksme - VO2 rezerve (VO2R), vai aprēķinātā maksimālā pulsa (HRmax) procentuālā izteiksme. 
Sirdsdarbības rezerve (HRR) tiek noteikta kā starpība starp maksimālo un pulsu miera stāvoklī 
(HRR=HRmax-HRmiera stāvoklī). Pētījumos ir noteikta tuvu lineārajai sakarība starp HRR un VO2R, 
sekojoši, uzlabojot kardiovaskulārās sistēmas darbaspējas, samazinās sirdsdarbības frekfence 
miera stāvoklī. Intensitātes relatīvo apjomu var izteikt arī pamatojoties uz indivīda subjektīvo 
pašvērtējumu, kas raksturo pārvarētās piepūles pakāpi skaitliskā vērtībā. Visplašāk pētījumos 
tiek izmantota Borga skala. Pirmo piepūles uztveres iedalījuma skalu (rating of perceived 
exertion - RPE) Zviedru zinātnieks G.Borgs publicēja 1982.gadā un tika tā iedalīta punktu 
mērvienībās no 6 līdz 20, kas cieši korelē ar fizioloģiskām izmaiņām organismā [25]. Laika gaitā 
tā tika vairākas reizes pārveidota un 2004.gadā tika izveidota 10 punktu skala, kas ļauj 
psiholoģiski vieglāk iedalīt piepūles intensitāti [26]. Šo divu skalu salīdzinājums ir atspoguļots 
3.tabulā.  

 

3.tabula 

Borga piepūles uztveres skala [25, 26] 

Borga  

Skala 

Modificētā 

Borga skala CR10 

Nav piepūles 6 Nav piepūles 0 

Ļoti, ļoti vāja 7 Ļoti, ļoti vāja 0,5 

Ļoti vāja 
8 Ļoti vāja 1 

9 Vāja 2 

Viegla piepūle 10-11 Viegla piepūle 3 

Diezgan grūta piepūle 12-13 Diezgan grūta piepūle 4 

Grūti 14-16 Grūti 
5 

6 

Ļoti grūti 17-18 Ļoti grūti 
7 

8 

Ārkārtīgi grūti 19 Ārkārtīgi grūti 9 

Maksimāla piepūle 20 Maksimāla piepūle 10 

 

Slodzes dozēšanai var tikt pielietots arī vienkārši izmantojams „Sarunas tests”, jo 
slodzes intensitāte ir cieši saistīta ar elpošanas darbības paātrināšanos, kas savukārt ietekmē 
spēju sarunāties. Šāds slodzes iedalījums ir viegli izprotams un ir ieteicams gados veciem 
cilvēkiem, kuriem var būt traucēta skaitlisko vērtību uztvere [93, 186]. Apkopojot pieejamos 
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datus, slodzes relatīvo intensitāti var iedalīt pēc trim kritērijiem: pašsajūta, elpošanas ciklu 
biežums un spēja sarunāties slodzes laikā (4.tabula).  

 

4.tabula 

Intensitātes subjektīvie parametri 

Pašsajūta Elpošana 
Spēja 

sarunāties 

Nav piepūles Normāla 
Nav piepūles, var brīvi sarunāties un 

dziedāt 

Ļoti, ļoti vāja Normāla 
Nav grūti, var brīvi sarunāties un 

dziedāt 
Ļoti vāja Gandrīz normāla Var brīvi sarunāties un dziedāt 

Vāja 
Nedaudz 

padziļināta 
Var sarunāties un dziedāt 

Vidēji zema Dziļa, bet lēna Var sarunāties un dziedāt 

Mazliet jūtama 
piepūle 

Dziļa, bet 
nedaudz biežāka 

nekā iepriekš 

Var sarunāties ar nelielu piepūli, bet 
dziedāšana sagādā grūtības 

Grūti Dziļa un bieža 
Var izteikt atsevišķus teikumus, bet 

vairs nevar dziedāt 

Ļoti grūti 
Ļoti dziļa un ļoti 

bieža 
Var izteikt tikai dažas frāzes 

Ļoti, ļoti grūti Elpas trūkums 
Pirms pateikt kādu vārdu ir 

jākoncentrējas un dziļi jāievelk elpa 

Maksimāla piepūle Grūti paelpot 
 

Nav iespējams runāt 
 

 

Spēka vingrinājumiem relatīvo intensitāti raksturo viena atkārtojuma maksimālo svaru 
(1RM). To nosaka izpildot kādu vingrinājumu ar noslogojumu, ko maksimālās piepūles rezultātā 
var pārvarēt tikai vienu reizi. Ņemot vērā šīs metodes augsto traumatisma risku, ir izstrādāta 
formula, pēc kuras var noteikt 1RM, izpildot vingrinājumu ar mazāku svaru līdz pilnīgam spēku 
izsīkumam [155].  

 

1RM=svars veicot vingrinājumu/ 1,0278-0,278*atkārtojumu skaits 

 

Fizisko aktivitāšu veids atspoguļo kādu noteiktu darbību vai kustību, kas tiek realizēta 
dažādos apstākļos. Piemēram, iešana kājām tiek vērtēta kā fiziskā aktivitāte gan pārvietojoties no 
vienas vietas uz otru, gan veicot darba pienākumus, gan pastaigājoties brīvajā laikā. Tāpat arī 
smagumu pārvietošana darba laikā un nodarbības trenažieru zālē ir vienlīdzīgi vērtējamas kā 
fiziskās aktivitātes. Respektīvi, fiziskās aktivitātes veidi var būt gan noteikti vingrinājumi vai 
darbības (riteņbraukšana, skriešana, peldēšana, vingrošana utt.), gan arī sadzīves un darba 
pienākumu veikšanas aktivitātes (mājas uzkopšana, darbs dārzā, smagumu pārvietošana utt.).  
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Literatūrā parasti tiek izdalīti sekojoši FA mērķi aktivitātes realizēšanai: aktivitātes 
brīvajā laikā, aktivitātes veicot darba pienākumus, aktivitātes mājsaimniecībā un aktivitātes 
pārvietojoties. 

Balstoties uz šo iedalījumu, 1993.gadā tika publicēts vienots fizisko aktivitāšu 
intensitātes uzskaitījumu krājums (The Compendium of Physical Activities), kas tika izteikts 
metabolā ekvivalenta vienībās [2]. Fiziskās aktivitātes intensitātes absolūtās vienības tika 
ieviestas ar nolūku standartizēt dažādās aptaujās iekļauto aktivitāšu aprakstus, kas ļauj konkrētu 
darbību iekļaut kādā noteiktā intensitātes kategorijā. Stenfordas Universitātes pētnieks B.Haskels 
šī krājuma prototipu pirmo reizi izmantoja SAFE pētījumā laika posmā no 1987. līdz 
1989.gadam, kad tas tika kodēts un izmantots FA uzskaitei digitālā formā [237]. Kopš tā laika šī 
krājuma dati tiek izmantoti visā pasaulē, lai definētu kādas aktivitātes intensitāti absolūtajās 
mērvienībās. Krājumā uzrādītās aktivitātes mērvienības tika noteiktas ar netiešās kalorimetrijas 
metodi, tādēļ uzrādītās vērtības atbilst tikai vidējiem populācijas parametriem – indivīdam, kura 
svars ir 75kg un bez veselības traucējumiem. Tādēļ šis aspekts ir jāņem vērā, ja tiek pētītas 
noteiktas iedzīvotāju grupas (cilvēki ar lieko svaru, veselības traucējumiem, bērni vai gados veci 
cilvēki). 2000.gadā tika publicēts krājuma uzlabotais variants un, kā jau tika minēts iepriekš, 
2008.gadā Fizisko aktivitāšu vadlīniju konsultatīvā padome ieteica precizēt vidējās intensitātes 
robežas, nosakot tās no 3-5,9ME [189].  

5.tabula 

Līdz 60 min ilgstošas fiziskās aktivitātes intensitātes klasifikācija [247] 

Relatīvā intensitāte Absolūtā intensitāte (ME) 
pieaugušajiem (gadi) 

Relatīvā 
intensitāte 

Pašsajūta VO2max 

% 

HRmax 

% 

Borga 
skala 

(20-39) (40-64) (65-79) (80+) 1RM 

% 

Ļoti 
viegli 

<20 <50 <10 <2,4 <2 <1,6 <1 <30 

Viegli 

 

20-39 50-63 10-11 2,4-
4,7 

2-3,9 1,6-
3,1 

1,1-
1,9 

30-49 

Vidēji 

 

40-59 64-76 12-13 4,8-
7,1 

4-5,9 3,2-
4,7 

2-2,9 50-69 

Smagi 60-84 77-93 14-16 7,2-
10,1 

6-8,4 4,8-
6,7 

3-4,25 70-84 

Ļoti 
smagi 

≥85 ≥94 17-19 ≥10,2 ≥8,5 ≥6,8 ≥4,25 ≥85 

Maks. 
piepūle 

100 100 20 12 10 8 5 100 

 
Organisma novecošanās procesu ietekmē aktivitātes relatīvā (pašsajūta) un absolūtā 

(ME) intensitātes vērtība ir mainīga un atkarīga no indivīda fiziskās sagatavotības. Piemēram, 
soļošanas ar ātrumu 5 km/h vidējā vērtība ir 3,3ME un vecumā no 40 līdz 64 gadiem atbilst 
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vieglas intensitātes aktivitātei, vecumā 65-79 gadi tā ir vidējas intensitātes, savukārt vecumā virs 
80 gadiem tā ir augstas intensitātes aktivitāte. ME mainīgums salīdzinājumā ar relatīvo vērtību 
atkarībā no vecuma ir atspoguļots 5.tabulā. Līdzīgas sakarības ir vērojamas arī viena vecuma 
cilvēkiem, bet ar dažādu aerobo kapacitāti. Tādēļ, vērtējot fiziskās aktivitātes intensitāti, ir jāņem 
vērā daudzi mainīgie (vecums, svars, fiziskā sagatavotība u.c.).  

Katrai no iepriekš aprakstītajām intensitātes noteikšanas metodēm ir savas vājās un 
stiprās puses. Pētot literatūru, var secināt, ka, ja tiek pētīta FA intensitāte lielā populācijā, 
visbiežāk tiek minētas relatīvās vienības: zema, vidēja un augsta intensitāte. Savukārt, ja tiek 
veikti pētījumi noteiktā iedzīvotāju grupā, kurai ir iespējams definēt iepriekšminētos mainīgos, 
var tikt izmantotas arī absolūtās mērvienības (ME, sirdsdarbības frekfence u.c.). 

Daudzie zinātniskie pētījumi apliecina FA pozitīvo ietekmi uz dažādiem veselības 
komponentiem [247]. Šī ietekme variē atkarībā no aktivitātes veida, apjoma un intensitātes. 
Tādēļ ir grūti viennozīmīgi noteikt nepieciešamo FA apjomu dažāda vecuma un sagatavotības 
grupām. Pētījumos ir konstatēts fakts, ka fiziskā aktivitāte, kas ir lielāka par ikdienas līmeni, 
pozitīvi ietekmē veselības stāvokli un papildus aktivitātes izraisa lielāku efektu. Ir noteikts, ka 
veselības uzlabojumi ir vērojami, īstenojot arī neliela apjoma aktivitātes (60 min. nedēļā), taču, 
palielinot to līdz 150 min. nedēļā (vidējā intensitātē), būtiski samazina hroniskas saslimstības 
risku [190]. Pētījumos galvenokārt tiek izvērtēta fiziskās aktivitātes ietekme uz sekojošiem 
veselības traucējumiem: sirds asinsvadu slimības, hipertensija, paaugstināts holesterīna līmenis 
asinīs, cukura diabēts, osteoporoze, kognitīvie traucējumi, funkcionālās spējas, traumas un 
priekšlaicīgā nāve. Pētījumu analīzē tiek izdalītas trīs galvenās fizisko aktivitāšu grupas: aerobo 
spēju, muskuļu spēka attīstīšana un kaulu sistēmas nostiprināšana. Kā atsevišķi komponenti tiek 
pētītas līdzsvara un lokanības pilnveidošanas iespējas [190].  

Aerobajās aktivitātēs (kardiorespiratorais vai izturības treniņš) tiek iekļautas lielākās 
muskuļu grupas cikliskajās darbībās ilgākā laika posmā, piemēram, riteņbraukšana, skriešana, 
peldēšana, slēpošana. Aerobās aktivitātes izraisa sirdsdarbības un elpošanas paātrināšanos. 
Aerobām fiziskām aktivitātēm var izdalīt trīs rādītājus: 

 Intensitāte, kas norāda, ar cik lielu piepūli cilvēks veic kādu aktivitāti. Parasti 
tiek norādīta relatīvā intensitāte (mērena vai augsta, ko dažkārt novērtē 10 punktu 
skalā);  

 Ilgums, kas ir vienas nodarbības laika mērvienības (minūtes, stundas); 
 Frekvence jeb nodarbību biežums, kas norāda, cik regulāri cilvēks izpilda 

aerobās aktivitātes. Parasti ieteikumos vai programmās tiek norādīts nodarbību 
skaits nedēļā.  

Pētījumos ir konstatēts, ka veselības uzlabošanai svarīgākais komponents ir kopējais 
fizisko aktivitāšu apjoms un šo rādītāju attiecību izmaiņas būtiski neietekmē vēlamos rezultātus 
veselības saglabāšanā.  

Muskuļu spēka attīstīšana iekļauj aktivitātes, kur ir nepieciešama ārējās pretestības 
pārvarēšana, svaru pacelšana vai smaguma pārvietošana. Spēka treniņos parasti tiek izmantoti 
brīvie svari, trenažieri, elastīgās saites vai paša svars. Arī šīm fiziskām aktivitātēm var izdalīt trīs 
rādītājus: 

 Intensitāte, kas norāda, cik lielu svaru cilvēks var pacelt vai cik liela piepūle ir 
nepieciešama pretestības pārvarēšanai.  

 Atkārtojumu skaits, tas ir, cik reizes cilvēks var pacelt vai pārvarēt 
noslogojumu.  

 Frekvence jeb nodarbību biežums nedēļā (līdzīgi kā aerobajās aktivitātēs). 
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Spēka attīstīšanas aktivitāšu efektivitāte ir atkarīga no slodzē iesaistīto ķermeņa muskuļu 
apjoma. Ir svarīgi nodarbināt lielākās muskuļu grupas: kāju, vidukļa, plecu un roku muskulatūru.  

Kaulu sistēmas nostiprināšanas aktivitātes ir saistītas ar darbībām, kuru rezultātā tiek 
izraisīti mikrotriecieni uz cilvēka skeletu, piemēram, lēcieni, skriešana, soļošana un svarcelšana. 
Šo darbību rezultātā izraisītie mikrotriecieni veicina kaulu nostiprināšanos. Minētās aktivitātes ir 
attiecināmas gan uz aerobo spēju, gan muskuļu spēka attīstīšanas treniņiem, tādēļ arī 
raksturojošie parametri: intensitāte, apjoms un frekvence tiek vērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem.  

Pētījumu rezultāti skaidri apliecina regulāru FA pozitīvu ietekmi uz veselības stāvokļa 
uzlabošanos, bet būtiskākais jautājums ir iepriekš aprakstīto slodzes parametru lielums. Jo sirds 
asinsvadu slimību, vēža un citu hronisku slimību profilaksei ir nepieciešama vairāku gadu 
ilgstoša fiziskā aktivitāte, bet depresijas mazināšanai, līdzsvara uzlabošanai vai aerobo spēju 
attīstīšanai pietiekams laiks ir daži mēneši [190]. 

Veselības ieguvumi, ko sniedz fiziskās aktivitātes zinātniskajā literatūrā tiek analizēti 
pēc sekojošiem kritērijiem: 

 priekšlaicīgās nāves riska samazināšanās; 
 izmaiņas kardiorespiratorā sistēmā; 
 vielmaiņas sistēma; 
 kaulu un muskuļu sistēma; 
 ļaundabīgo audzēju profilakse [189] 

Priekšlaicīgās nāves riska samazināšanās 

Medicīnā tiek izšķirta dabiskā un priekšlaicīgā nāve. Dabiskā nāve iestājas fizioloģisko 
procesu ietekmē, kad izsīkušas organisma sistēmu funkcionālas spējas, priekšlaicīgā –vecumā, 
kas ir mazāks par vidējo rādītāju dotajai populācijas grupai slimības, traumas vai citu iemeslu 
dēļ. Veselīgas dzīves gadu rādītājs (indikators, kas norāda bez darbības ierobežojumiem vai 
invaliditātes nodzīvotie gadi) Latvijas iedzīvotājiem ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā – 
2008. gadā vīriešiem 51,5 gadi (ES 2007. gadā vidēji – 61,5 gadi), bet sievietēm attiecīgi– 54,1 
gadi (ES 2007. gadā vidēji 62,3gadi). [145].  

Nepietiekamas fiziskās aktivitātes novēršana ir būtisks faktors priekšlaicīgās nāves 
novēršanā. Kā rāda pētījumu rezultāti, pat neliela apjoma un intensitātes (150 min nedēļā vidējā 
intensitātē) aktivitātes būtiski samazina priekšlaicīgās nāves risku [189].Vislielākais risks ir tiem 
cilvēkiem, kuri ir mazaktīvi (mazāk kā 30 min nedēļā) un tas strauji samazinās, palielinot 
aktivitāti līdz 90 min nedēļā. Veicot fiziskās aktivitātes 1,5 stundas nedēļā, priekšlaicīgās nāves 
risks samazinās aptuveni par 20%. Palielinot FA vēl vairāk, riska faktors turpina pakāpeniski 
samazināties, bet ar mazāku progresiju.  

Pētījumos netika konstatēti limitējošie faktori (vecums, dzimums, ķermeņa struktūra vai 
etniskā piederība) FA pozitīvai ietekmei, riska faktora mazināšanai. Arī gados veciem cilvēkiem 
(virs 65 gadiem) longitudinālajos pētījumos tika novērots priekšlaicīgās nāves riska 
samazinājums [21]. Īpaša uzmanība pētījumos ir pievērsta soļošanas jeb pastaigu ietekmei uz 
priekšlaicīgas nāves riska samazināšanos. Ir konstatēts, ka pat neilgas pastaigas ar vidēju 
intensitāti – 20 min 3 reizes nedēļā - būtiski samazina pēkšņās nāves risku [150]. 

Kardiorespiratorā sistēma  

Kardiorespiratorā sistēma iekļauj sirds, asinsvadu un plaušu darbību. Šo sistēmu 
funkcionēšanas uzlabošanās FA ietekmē ir visbiežāk dokumentētie apliecinājumi 
epidemioloģiskajos pētījumos. Sirds un asinsvadu slimības – lielākoties stenokardija un 
miokarda infarkts – ir biežākais saslimšanas un priekšlaicīgas nāves cēlonis. Kā liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes dati, no sirds un asinsvadu slimībām Latvijā gada laikā mirst aptuveni 18 
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tūkstoši cilvēku (2000.gadā-17866 cilvēku un 2007.gadā – 18044), kas ir aptuveni 55% no 
kopējā mirušo skaita [43].  

Sirds asinsvadu slimību riska faktori ir: paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, 2. tipa 
diabēts, paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, kā arī zems aerobo spēju līmenis. Saslimšanas 
risku būtiski samazina vidējas un augstas intensitātes FA.  

Pētījumos ir noteikts, ka 150 min vidējas intensitātes FA nedēļā spēj mazināt risku un, 
palielinot to virs 200 min nedēļā, iegūto rezultātu ticamība būtiski pieaug. Daudzos pētījumos 
tika aktualizēts jautājums - vai ir vērojamas veselības stāvokļa atšķirības, ja tiek veiktas vairākas 
īslaicīgas aktivitātes dienā (piemēram, 5 reizes pa 6 min) vai viena ilgāka nodarbība (30-40 min) 
[148]. K.Vulfa-Meija (K.Woolf-May) pētījumā tika noteikts, ka, ik nedēļu veicot 200 min 
pastaigas ar intensitāti 70-75% no VO2max, dažādās nodarbību biežuma grupās ir konstatēti 
aerobo spēju uzlabojumi un būtisku atšķirību starp grupām nav [257]. Tas sasaucas arī ar citiem 
pētījumiem, kas norāda, ka aerobo spēju uzlabošanai primārais faktors ir kopējais aktivitāšu 
apjoms vidējā intensitātē. Pētījumos tika konstatēti būtiski veselības uzlabojumi, ja kopējā FA 
nedēļas laikā sasniedza vismaz 800 ME minūtes, ko var realizēt, veicot pastaigas 20 km nedēļā 
vidējā intensitātē [189]. 

Paaugstināts asinsspiediens jeb hipertensija ir viena no biežāk sastopamajām sirds 
asinsvadu slimībām senioriem. Viens no faktoriem hipertensijas attīstībai ir asinsvadu elastīguma 
samazināšanas organismam novecojot [248]. Starpgrupu pētījumos ir konstatēti fakti par 
asinsvadu elastīguma uzlabošanos FA ietekmē [234]. Hipertensijas mazināšanās aptuveni par 5% 
galvenokārt ir vērojama aerobo FA ietekmē [129]. Mazāks efekts ir konstatēts spēka 
vingrinājumu ietekmē, jo paaugstināta asinsspiediena gadījumā FA intensitāte ir zema vai vidēja.  

Fiziskām aktivitātēm ir asinsspiedienu abpusēji regulējošs raksturs. Hipotensijas 
(pazemināts arteriālais asinsspiediens) gadījumā veicot mērenas intensitātes aktivitātes, ir 
tendence asinsspiedienam paaugstināties un regulāru nodarbību rezultātā – normalizēties. 

Pozitīvās izmaiņas kardiorespiratorajā sistēmā FA ietekmē tika novērotas dažādās 
vecuma un dzimuma grupās. Izturības treniņi spēj uzlabot aerobās spējas arī personām ar 
veselības traucējumiem: pēc infarkta stāvoklis, hipertensija, iegūtās mugurkaula traumas, 
kognitīvie traucējumi un pat vienas vai abu kāju amputācija. 

Vielmaiņas sistēma 

Regulāras fiziskās aktivitātes būtiski samazina 2. tipa diabēta un metaboliskā sindroma 
attīstīšanos. Metaboliskais sindroms tiek definēts kā veselības traucējums, kas ietver sevī četrus 
simptomus: taukaudu uzkrāšanos vēdera rajonā, paaugstinātu asinsspiedienu, paaugstinātu 
holesterīna līmeni un paaugstinātu glikozes koncentrāciju asinīs pie normāla insulīna satura. 
Somijas pētnieku grupa M.Hassinena vadībā apstiprina kardiorespiratorās sagatavotības ietekmi 
uz metaboliskā sindroma attīstību [107]. Cilvēkiem ar šiem traucējumiem, nodarbojoties vismaz 
120-150min nedēļā ar vidējas intensitātes aktivitātēm, tika novērota simptomu mazināšanās, un 
personām ar 2.tipa diabētu uzlabojās organisma spēja kontrolēt glikozes līmeni asinīs [121].  

Organismam novecojot, palēninās vielmaiņa, izmainās endokrīnā sistēma (sāk prevalēt 
kataboliskie, t.i., sairšanas procesi), samazinās ikdienā nepieciešamo kustību apjoms, bet ēšanas 
ieradumi bieži vien paliek nemainīgi. Līdz ar to uzņemto kaloriju daudzums pārsniedz patērētās 
enerģijas apjomu, kas izraisa liekā svara veidošanos. Liekā svara samazināšana ir cieši saistīta ar 
sirds asinsvadu, 2.tipa diabēta, hipertensijas, osteoartrīta, ļaundabīgo audzēju saslimšanas riska 
mazināšanos. Ir noskaidrots, ka, organismam novecojot, samazinās pamatvielmaiņa par aptuveni 
10kkal katru gadu [136]. Tas ir cieši saistīts ar kopējās muskuļu masas samazināšanos, jo 
muskuļi patērē lielāko uzņemtās enerģijas apjomu gan kustībām, gan ķermeņa siltuma 
uzturēšanai. Tas norāda uz nepieciešamību arī vecumdienās iesaistīt galvenās muskuļu grupas 



26 
 

spēku attīstošajās aktivitātēs. Optimāla ķermeņa svara saglabāšanai ir jālīdzsvaro uzņemto 
kaloriju daudzums ar patērēto enerģiju fiziskajās aktivitātēs. Tiek norādīts, ka nepieciešamais 
vidējas intensitātes kustību apjoms nedēļā ir no 150 līdz 300 minūtēm. Bet gadījumos, kad tiek 
konstatēts liekais svars vai aptaukošanās un ir mērķtiecīga darbība tā samazināšanai, tad paralēli 
uztura kontrolei ir nepieciešamas vidējas intensitātes aktivitātes vismaz 300 min nedēļā [227].  

Kaulu un muskuļu sistēma 

Muskuļu, saišu, locītavu un kaulu sistēmas pilnvērtīga darbība vecumdienās ir viens no 
būtiskākajiem komponentiem ikdienas pašaprūpes nodrošināšanā. Kā tika minēts iepriekš, 
fiziskā aktivitāte, fiziskās spējas un veselība ir cieši savstarpēji saistītas, jo gadījumā, ja traumas 
vai slimības dēļ tiek ierobežota muskuļu darbība, tas izraisa FA un līdz ar to arī funkcionālo 
spēju samazināšanos. Pretējs process notiek novecojot - samazinoties FA ikdienā, samazinās 
fiziskās spējas, kas var izraisīt hronisku slimību attīstību. Tādēļ fiziskās aktivitātes, kas 
nostiprina kaulu un muskuļu sistēmu, ir nozīmīgas kopējā veselības stāvokļa saglabāšanai un 
uzlabošanai. Aktivitāšu apjoma dažādība ir ļoti plaša, jo ir norādīti dati par pozitīvu ietekmi 
sākot no 90 min līdz 300 un vairāk minūtes nedēļā [189]. 

Kā viens no būtiskākajiem ieguvumiem, pielietojot FA programmas, tiek minēts 
muskuļu spēka palielināšanās, kas nodrošina pilnvērtīgu ikdienas dzīvi [135]. Pētījumos ir 
konstatēts, ka arī vecāka gadu gājuma cilvēkiem ir vērojams būtisks muskuļu spēka pieaugums 
pat pēc samērā neilgas spēka treniņu programmas pielietošanas [118].  

Ņemot vērā minerālu sastāva izmaiņas, kaulos novecojot, FA ir īpaša nozīme lūzumu 
profilaksei [101]. Pirmkārt, vingrinājumi un aktivitātes, kas izraisa mikrotriecienus (skrējiens, 
lēcieni u.c.) labvēlīgi ietekmē kaulu audu nostiprināšanu. Otrkārt, līdzsvara un kāju muskuļu 
nostiprināšanas vingrinājumi samazina kritienu risku. Tādēļ senioriem ir nepieciešami arī 
lokanības vingrinājumi, kas ir jāizpilda pēc vispārējās muskuļu slodzes. Šajā vecumposmā fiziski 
mazaktīviem cilvēkiem, uzsākot nodarbības, būtu jāizvairās no vingrinājumiem, kas izraisa lielus 
triecienus un kritienu iespējamību.  

Plašā pētījumā E.Gregs un līdzautori ir konstatējuši pozitīvu FA ietekmi osteoporozes 
profilaksē [98]. Sievietes vecumā virs 65 gadiem, kuras ir bijušas fiziski aktīvas, vidēji par 36% 
gadījumu uzrādīja mazāku augšstilba kaula kakliņa lūzumu skaitu. Šajā pētījumā tika konstatēts 
fakts, ka lūzumu riska samazināšanu ietekmē gan aktivitātes ilgums, gan intensitāte, jo sievietes, 
kuras veica vidējas un augstas intensitātes aktivitātes (dejošana, nodarbības vingrošanas zālē) 
uzrādīja mazāku lūzumu skaitu nekā sievietes, kuru FA bija zemas intensitātes, lai gan ilgstošā 
posmā (120 min nedēļā). Minimālais nepieciešamais FA daudzums, kas uzrāda lūzumu riska 
samazināšanos ir 60 min nedēļā vidējas intensitātes (dejošana, pastaigas vai dārza darbi).  

Novecojot palielinās arī kritienu iespējamība, kas izraisa nopietnus veselības 
traucējumus. FA būtiski samazina kritienu iespējamības risku. FA ietekmē uzlabojas gan 
līdzsvara izjūta, gan kustību reakcijas laiks, gan kāju muskuļu spēks. Tiek norādīts, ka 
minimālais aktivitāšu daudzums kritienu riska mazināšanai ir 90 min muskuļu spēka un līdzsvara 
treniņam vidējā intensitātē, kas tiek papildinātas ar vienas stundas pastaigām vidējā tempā katru 
nedēļu [189].  

Ļaundabīgo audzēju profilakse 

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, pēc sirds un asinsvadu slimībām otrs 
biežākais nāves cēlonis Latvijā joprojām ir ļaundabīgie audzēji. 2000.gadā onkoloģisko slimību 
izraisīto nāves skaits bija 5633 un 2007.gadā -5997. Biežāk diagnosticētā audzēju forma 
vīriešiem ir plaušu ļaundabīgie audzēji, savukārt sievietēm - krūts vēzis [43].  
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Nepieciešamo aktivitāšu apjoms dažādos pētījumos variē plašā diapazonā - no 210 līdz 
420 min nedēļā, lai gan tiek norādīts, ka FA 150 min nedēļā var būt nepietiekama preventīva 
rakstura rezultātu nodrošināšanai. Lai gan joprojām nav plašu pētījumu pierādījumu, tomēr ir 
vērojama tendence, ka fiziski aktīviem cilvēkiem ir mazāks risks iegūt plaušu vēzi vīriešiem un 
dzemdes vēzi sievietēm [241]. Sievietēm pēc menopauzes vecumā FA samazina endogēno 
estradiola un testosterona līmeni, kura paaugstinātais līmenis ir viens no krūšu vēža riska 
faktoriem [45]. Pētījumi norāda, ka fiziski aktīviem cilvēkiem ir ievērojami mazāks saslimšanas 
risks ar resnās zarnas vēzi, kā arī sievietēm - krūts vēzi [189]. 

Tiek atzīmēts arī fakts, ka tie cilvēki, kas pārcietuši ļaundabīgo audzēju ārstniecības 
kursu un saglabājuši fizisko aktivitāti, spēj saglabāt pilnvērtīgāku dzīves kvalitāti salīdzinājumā 
ar mazaktīviem pacientiem [219]. 

Garīgā veselība 

Fiziski aktīviem cilvēkiem ir retāk sastopamas depresijas pazīmes un garīgās darbības 
traucējumi. Novecojot ir vērojama smadzeņu darbības aktivitātes samazināšanās. 5–10% 
populācijas pēc 65 gadu vecuma attīstās kognitīvo funkciju traucējumi. No tiem 50% attīstās 
deģeneratīvas pārmaiņas smadzenēs, visbiežāk Alcheimera slimība. Viegls kognitīvs bojājums 
ietver sevī vieglus, bet pacientam nozīmīgus atmiņas traucējumus, kuriem nereti pievienojas arī 
citu kognitīvo funkciju izmaiņas (uzmanības, valodas traucējumi). Šīs izmaiņas galvenokārt 
ievēro pats pacients, retāk ģimenes locekļi un citi apkārtējie. Garīgo funkciju saglabāšanu 
pozitīvi ietekmē smadzeņu darbības aktivizējoši uzdevumi (lasīšana, prāta spēles, jaunas 
informācijas apgūšana). Daudzos pētījumos ir konstatēts, ka testosterona līmenis korelē ar 
kognitīvu funkciju. Tāpat konstatēts, ka vīriešiem ar Alcheimera slimību testosterona līmenis ir 
zemāks salīdzinājumā ar veseliem vīriešiem [209]. Savukārt regulāras FA palielina testosterona 
līmeni arī vecumdienās, kas ļauj mazināt traucējumu risku [233]. 

Būtiska nozīme ir arī FA, jo nodarbību laikā paaugstinās neirotropīna (substances, kas 
darbojas kā šūnu metabolisma protektors) izdalīšanās, kā arī aktivizējot CNS motorās zonas, 
neironu uzbudinājums pārslēdzas uz citām blakus esošām smadzeņu garozas zonām. Vēlamas ir 
ne tikai monotonas, cikliskas kustības, bet arī aktīva darbība, kas stimulē dažādu receptoru 
iesaistīšanos. 

Kā tiek norādīts pētījumos, no miega traucējumiem cieš aptuveni no 50 līdz 70 miljonu 
ASV iedzīvotāju. Šo traucējumu izraisītās ekonomiskās izmaksas (medicīniskā aprūpe, darba 
efektivitātes samazināšanās) tuvojas 60 miljoniem dolāru gadā [189]. Miegs ir bioloģiska 
nepieciešamība, un tā traucējumi var izraisīt ievērojamas veselības problēmas. Taču lielākā 
cilvēku daļa ar miega traucējumiem par savām problēmām nekonsultējas ar ārstu vai citu 
veselības aprūpes darbinieku. Vairākos starppētījumu analīzēs ir noskaidrota cieša sakarība starp 
FA un miega traucējumu mazināšanos. S.Kuans (S.Quans) un līdzautori noteica, ka 3 stundas 
nedēļā augstas aktivitātes nodarbības labvēlīgi ietekmē miega kvalitāti [198]. 

Daudzos pētījumos iegūtie rezultāti viennozīmīgi apliecina fizisko aktivitāšu pozitīvo 
ietekmi veselības uzlabošanā. Tomēr, apkopojos datus, var secināt, ka nepieciešamais FA apjoms 
un intensitāte pētījumos tiek apskatīts ļoti plašā diapazonā, tādēļ tās ietekme variē atkarībā no 
vecumposma un veselības stāvokļa. Apkopojot izanalizēto informāciju, var secināt, ka 
funkcionālo spēju saglabāšanai galvenokārt ir ieteicamas vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes 
3-5 dienas nedēļā no 30 līdz 60 minūtēm, kaut gan daļēji uzlabojumi ir konstatēti arī pie mazākas 
slodzes. Palielinot kopējo fizisko aktivitāti, ir iespējami būtiskāki veselības ieguvumi. Veicot 
fiziskās aktivitātes, ir jāapvieno gan aerobās, gan muskuļu spēku attīstošās slodzes. 
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1.3. Veselību ietekmējošās uzvedības teorētiskie modeļi 

 

1.3.1. Veselību raksturojošo komponentu mijsakarības  
 

2001.gadā Pasaules Veselības organizācija (PVO) definēja Starptautisku organisma 
funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju. Šis modelis sniedz daudzpusēju pieeju 
funkcionēšanas un nespējas klasifikācijai, kas norāda uz mijiedarbīgu un evolucionāru procesu 
starp organisma funkcijām un struktūrām, aktivitātēm, veselības stāvokli, kā arī apkārtējās vides 
ietekmi un personības līdzdalību. Mijiedarbība starp šiem komponentiem ir daudzpusēja, un 
nevar būt noteiktas vienvirziena atkarības (3.attēls). Mijiedarbības var būt vērstas abos virzienos, 
un, iedarbojoties uz kādu no komponentiem, var radīt izmaiņas vienā vai vairākos no tiem. 
Realizējot būtisku ietekmi uz kādu no komponentiem, ir iespējams nodrošināt pozitīvas izmaiņas 
kopumā. Ciešā mijiedarbība starp dažādiem veselību ietekmējošiem komponentiem norāda uz 
nepieciešamību skatīt veselības nodrošināšanas procesu kopveselumā. Fiziskā aktivitāte, 
veselība, pilnvērtīga sociālā dzīve ir cieši saistīti aspekti. Kustības cilvēkam ir nepieciešamas gan 
bioloģisko, gan sociālo vajadzību nodrošināšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.att. Mijiedarbība starp Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības 
klasifikācijas komponentēm [115] 

  

R.Riklijas (R.Rikli) un C.Džounas (C.Jones) pētījumos ir norādīts, ka ne tikai 
patoloģiskās izmaiņas organismā, bet arī mazkustīgs dzīvesveids var būt kā pirmcēlonis 
disfunkcijai. Viņas norāda, ka gan fizisko aktivitāšu trūkums, gan patoloģiskās izmaiņas var būt 
cēlonis mazspējai. Pamatojoties uz darbspēju zaudēšanas procesu izpēti, autores izveidoja 
„Funkcionālās veiktspējas” modeli, kas atspoguļo savstarpējās attiecības starp fizioloģiskajām un 
funkcionālajām spējām ikdienas aktivitāšu veikšanai (4.attēls). Ikdienas aktivitāšu realizēšana 
personai ir saistīta ar spējām veikt funkcionālās darbības, kas ir atkarīgas no pietiekamajām 
fizioloģiskajām spējām [164].  
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4.att. Funkcionālās veiktspējas modelis [164] 

 

Fiziskā sagatavotība (physical fitness) ir viens no galvenajiem komponentiem 
organisma funkcionālo veiktspēju parametru noteikšanai. Amerikas Fiziskās izglītības akadēmija 
(American Academy of Physical Education) 1979.gadā pieņēma sekojošu definējumu: „Fiziskā 
sagatavotība ir spēja veikt ikdienas pienākumus, kas prasa piepūli un izveicību bez pārmērīga 
noguruma un spēju aktīvi iesaistīties brīvā laika nodarbībās, kā arī spēja pārvarēt paaugstinātu 
fizisku slodzi, ko izraisa ārkārtējās situācijas” [249]. Savukārt Amerikas Sporta medicīnas 
koledža (American College of Sports Medicine ACSM) 1990.gadā šo terminu noteica kā īpašību 
kopumu, kas personai piemīt vai tiek iegūtas, lai spētu veikt fiziskās aktivitātes [188]. Kopumā 
fiziskā sagatavotība aptver šādas fiziskās īpašības: kardiorespiratorās spējas (aerobās spējas), 
muskuļu spēku, izturību, lokanību, kustību koordināciju un ātrumu, kā papildinošs faktors tiek 
iekļauta ķermeņa kompozīcija. Fiziskā sagatavotība var tikt vērtēta gan kā organisma motorās 
spējas, kas nepieciešamas fizisko darbību veikšanai (performance-related fitness), gan kā 
veselību ietekmējošs (health-related fitness) kritērijs. Šie termini tika nodalīti pagājušā gadsimta 
astoņdesmitajos gados, jo bija nepieciešams diferencēt tās aktivitātes, kuras ir vērstas sportisko 
rezultātu sasniegšanai un veselības uzlabošanai. 1988.gadā R.Pate veselību ietekmējošo fizisko 
sagatavotību definēja kā spēju veikt ikdienas aktivitātes ar piepūli un uzrādīt dotumus, kas 
samazina mazkustīguma izraisīto slimību priekšlaicīgu attīstību [182]. Fiziskās sagatavotības 
komponents, kas saistīts ar veselības stāvokli, ir cieši saistīts ar fizisko aktivitāti un šo aspektu 
mijiedarbības izvērtēšana ir salīdzinoši jauns izpētes virziens.  

Fiziskā aktivitāte ir cieši saistīta ar fizisko sagatavotību, un tā izpaužas kā morfoloģisko 
un funkcionālo īpašību kopums, kas indivīdam nodrošina spējas veikt fizisku darbību [70]. Vāja 
fiziskā sagatavotība gados veciem cilvēkiem izraisa nespēju veikt gan personīgās ikdienas 
aktivitātes (activities daily living ADL), gan instrumentālās ikdienas aktivitātes (instrumental 
activities daily living IADL), kas tiek norādīts kā mazspējas indikators [91]. Fiziskās aktivitātes 
palielināšana ir priekšnosacījums fiziskās sagatavotības uzlabošanai. 

Daudzi gados veci cilvēki ar mazkustīgu dzīvesveidu ir pakļauti riskam nespējai veikt 
personīgās ikdienas aktivitātes. Jebkura turpmākā spēju pazemināšanās var izraisīt papildus 
kustību ierobežojumus, kas noved pie mazspējas un atkarību no citu cilvēku aprūpes. Fiziskā 
mazspēja vēlākajos dzīves gados negatīvi ietekmē gan dzīves kvalitāti, gan rada papildus 
finansiālos izdevumus medicīnas aprūpei. Fizisko īpašību pavājināšanās savlaicīga noteikšana un 
to saglabāšana ir būtisks solis iespējamās mazspējas novēršanā. Fiziskās sagatavotības 
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pavājināšanās sākuma posmā var iekļaut vingrinājumus ar lielāku intensitāti, kas nodrošina 
lielāku iedarbības efektivitāti.  

C.Boučards un R.Šepards 1994.gadā definēja piecus galvenos komponentus, kas 
ietekmē fizisko sagatavotību veselības aspektā: morfoloģiskās, muskulārās, motorās, 
kardiorespiratorās un vielmaiņas veiktspējas. Katrs no tiem iekļauj vairākus to raksturojošos 
faktorus [27]. Toronto modelis (5.attēls) definē fiziskās aktivitātes, fiziskās sagatavotības un 
veselības mijiedarbību starp katru no šiem komponentiem. FA ietekmē fizisko sagatavotību, kas 
savukārt izmaina aktivitātes līmeni. Fiziskā sagatavotība ir arī abpusēji saistīta ar veselību, jo tās 
stāvoklis var ietekmēt, gan FA, gan fiziskās sagatavotības līmeni. Mijiedarbība starp šiem trijiem 
galvenajiem komponentiem šajā modelī ir papildināta ar citiem dzīvesveida elementiem - fizisko 
un sociālo apkārtējo vidi, personības īpašībām un ģenētisko raksturojumu [29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.att.  Fiziskās aktivitātes, fiziskās sagatavotības un veselības  
           Toronto modelis [27] 

 

Toronto modelī fiziskā aktivitāte ir plaši raksturota. Tā iekļauj visas ikdienas aktivitātes: 
darba pienākumu veikšana, ikdienas mājas darbu veikšana, pārvietošanās, brīvā laika un 
sportiskās aktivitātes. Savukārt veselība tiek definēta kā organisma stāvoklis, kas iekļauj fizisko, 
sociālo un psiholoģisko aspektu. Katrs no šiem aspektiem tiek raksturots kā attīstībā esošs 
komponents ar pozitīvu un negatīvu virzību. Laba veselība norāda ne tikai uz slimības 
neesamību, bet gan uz spēju pārvarēt izaicinājumus, būt dzīvespriecīgam un sabiedriski aktīvam. 
Slikta veselība, savukārt ir saistīta ar biežām saslimšanām, kas izraisa priekšlaicīgu nāvi [28]. 

Daudzos gadījumos ar novecošanu saistītas funkcionālās izmaiņas ir novēršamas, 
palielinot fizisko aktivitāti. Ir veikti daudzi pētījumi, kas sniedz zinātniski pamatotus 
pierādījumus par fiziskās aktivitātes pozitīvo ietekmi veselības un funkcionālā stāvokļa 
uzlabošanā visas dzīves garumā, pat vēlākajos dzīves gados. Savukārt mazkustīgs dzīvesveids 
izraisa pārvietošanās problēmas un funkcionālo mazspēju. Motoro spēju trenēšana ir iespējama 
arī vecumdienās. Treniņu efekts galvenokārt ir atkarīgs no vingrinājumu intensitātes un apjoma, 
nevis no vecuma un individuālajām pazīmēm [171].  

Iedzimtība 

Veselību veicinošās 
fiziskās 

sagatavotības 
komponenti: 

 morfoloģiskais 
 muskulārais 
 motorais 
 kardiorespiratorais 
 vielmaiņas

Fiziskā aktivitāte 

 Brīvā laika 

 Veicot darba 
pienākumus 

 Sporta treniņi un 
vingrināšanās 

Veselība 

 Laba pašsajūta 

 Slimīgums 

 Mirstība 

Ārējie apstākļi 
 Dzīvesveids      •   Personas īpašības  
 Fiziskā vide        •  Sociālā vide



31 
 

Pasaules Veselības organizācijas Otavas Hartā 1986.gadā [177] veselības veicināšana 
tika definēta kā process, kas iedrošina cilvēkus kontrolēt veselību noteicošos faktorus un tādējādi 
uzlabot savu veselību. Savukārt veselību noteicošie faktori ir individuālu, sociālu, ekonomisku 
un vides apstākļu spektrs, kas savstarpēji mijiedarbojoties ietekmē veselību. Šajā dokumentā tika 
definēti arī galvenie veselības veicināšanas virzieni, kur būtiska loma ir personīgo iemaņu 
attīstīšanai un veselību atbalstošas vides nodrošināšanai. 1998.gada maijā 51.Pasaules Veselības 
asamblejā tika pieņemtas politikas pamatnostādnēs Eiropas reģionam “Veselību visiem”, kur ir 
izklāstīti pamatprincipi un uzdevumi labākas veselības sasniegšanai. Veselība visa mūža garumā 
ir viens no galvenajiem kritērijiem veselības politikas īstenošanai, kas ir jānodrošina ar pašu 
iedzīvotāju līdzdarbību savas veselības uzturēšanā un aizsargāšanā, kā arī citu līdzatbildīgu 
personu aktīvu iesaistīšanu [109]. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, arī Latvijā 2001.gadā tika 
apstiprināta Sabiedrības veselības stratēģija, kas ir viens no galvenajiem politikas plānošanas 
dokumentiem sabiedrības veselības jomā. Stratēģijas īstenošanai, Ministru kabinets 2004.gada 
9.martā ar rīkojumu Nr.150 apstiprināja Sabiedrības veselības stratēģijas ieviešanas rīcības 
programmu 2004.-2010.gadam. Stratēģijas un programmas galvenais mērķis ir panākt Latvijas 
iedzīvotāju veselības uzlabošanos tuvojoties labākajiem Eiropas valstu veselības rādītājiem 
[204]. Tajā ir norādīts, ka veselīga dzīvesveida veicināšana ir multisektorāls pasākums, kura 
realizācijā ir iesaistītas ministrijas, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.  

L.Grīns (L.Green) un M.Kreiters (M.Kreuter) definēja galvenos kritērijus, kas raksturo 
indivīda veselību ietekmējošo uzvedību: motīvi, vērtības, pārliecība, gaidas, izziņa, kā arī 
personības rakstura īpašības, iekļaujot emocionālo aspektu [96]. Lai gan kopš pagājušā gadsimta 
ir izstrādātas daudzas teorijas un modeļi, kas raksturo un pamato cilvēka uzvedību, tomēr nav 
iespējams izdalīt vienu no tiem, kas sniegtu visaptverošu un neapstrīdamu koncepciju indivīda 
rīcības pamatojumam. Kā norāda A.Baumans un līdzautori, fiziskā aktivitāte var būt pārāk 
komplekss uzvedības modelis, lai to varētu raksturot viena noteikta teorija ar definētiem un 
izmērāmiem kritērijiem [17].  

1980.gadā L.Grīns un līdzautori izveidoja vispārinātu sistēmu, kurā dažādas teorijas un 
modeļi var būt par pamatu veselības veicināšanas programmu plānošanai un to izvērtēšanai [97]. 
Šīs sistēmas ietvaros netiek analizēti uzvedības modeļi, bet gan tā nodrošina iedarbības 
programmu izvērtējumu pirms to realizācijas noteiktā vidē. Saskaņā ar šo koncepciju, veselību 
ietekmējošā uzvedība ietver trīs noteicošos faktorus: predisponēšana (sākotnēji ietekmējošie 
faktori), iespēju nodrošināšanas un darbību pastiprinošie faktori. Šie faktori ir savstarpēju saistīti 
un tieši ietekmē cilvēka uzvedības modeli, tajā skaitā arī fizisko aktivitāti. Šajā koncepcijā tiek 
ņemti vērā gan personas rīcības, gan apkārtējās vides aspekti. 6. attēlā ir uzrādīti faktoru 
komponenti un to mijiedarbība.  
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Sākotnēji ietekmējošie faktori tādi kā, zināšanas, attieksme, pārliecības un vērtības, var 
gan pastiprināt, gan vājināt motivāciju noteiktai rīcībai. Iespēju nodrošināšanas faktori uzrāda 
prasmes un resursus, kas ir nepieciešami, lai realizētu vēlamo darbību, kā arī tie var kavējošie 
aspekti veselību ietekmējošai uzvedībai. Darbību pastiprinošie faktori var sniegt gan pozitīvo, 
gan negatīvo ietekmi, atkarībā no realizētās darbības.  

 

1.3.2. Fizisko aktivitāti raksturojošie uzvedības modeļi 
 

Daudzos pētījumos ir gūti zinātniski apstiprināti pamatojumi par fiziskās aktivitātes 
apjoma palielināšanas pozitīvo ietekmi gan veselības nostiprināšanā, gan dzīves kvalitātes 
uzlabošanā [187, 188, 189]. Pat mērenas intensitātes ikdienas fiziskā aktivitāte būtiski ietekmē 
fizisko sagatavotību, kas savukārt ir ciešā saistībā ar kopējo veselības stāvokli. Lai gan 
informācija par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi ir vispārzināma atziņa, tomēr kā norāda 
2007.gada SKDS pētījuma rezultāti - 49% no Latvijas iedzīvotājiem neveic nekādas sportiskās 
vai fiziskās aktivitātes savā brīvajā laikā [141]. Arī citās pasaules valstīs iedzīvotāju 
mazkustīguma problēma ir ļoti aktuāla. Tādēļ liela uzmanība tiek veltīta personības uzvedības 
motīvu un attieksmju veidošanās jautājumu izpētei. Analizējot fizisko aktivitāšu veicināšanas 
programmu un citu sportisko pasākumu realizēšanu Latvijā, var secināt, ka joprojām ir jūtams 
biheiviorisma teoriju vēsturiskais iespaids [119]. Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados tika izveidotas vairākas teorijas, kas raksturo un pamato personības 
veiktās rīcības vadmotīvus. Izmantojot šo teoriju komponentus, var analizēt, kā arī modificēt 
vēlamā virzienā, cilvēka fizisko aktivitāšu ieradumus. Analizējot pieejamos zinātniskos rakstus, 
nākas secināt, ka Latvijā uzvedības maiņas teorijas praksē vēl netiek plaši pielietotas. 

Turpinājumā tiks apskatītas galvenās teorijas, kuras visplašāk tiek pielietotas uzvedības 
modeļu analīzei un fizisko aktivitāšu veicināšanas programmu zinātniskajam pamatojumam. 
6.tabulā ir apkopotas fizisko aktivitāti raksturojošās teorijas, kuras ir iedalītas atbilstoši S.Biddla 
un C.Nigga kategorijām [20]. 
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Veselības pārliecības modelis  

Veselības pārliecības modelis ir viena no pirmajām teorijām, kas raksturoja veselību 
ietekmējošo uzvedību. To izstrādāja 1966.gadā ASV Valsts veselības aprūpes sociālo psihologu 
grupa I.Rozenstoka vadībā [211]. Šī teorija pamatojas uz pieņēmumu, ka zināšanas, kas iegūtas 
no informācijas par darbības izraisītajām sekām, veicinās personu pieņemt veselību veicinošu 
uzvedību. Taču jāņem vērā, ka bieži vien emocionālie un sociālie uzvedību noteicošie faktori 
mūsu dzīvē spēlē nozīmīgāku lomu, nekā riska apzināšanās. M.Bekers (M.Becker) 1974.gadā 
papildināja šo modeli, norādot, ka cilvēki būs gatavi rīkoties ja:  

 būs pārliecība, ka dotā rīcība var tieši ietekmēt viņus; 
 būs pārliecība, ka esošai rīcībai var būt nozīmīgas sekas; 
 būs pārliecība, ka vēlamā rīcība novērsīs vai mazinās negatīvās sekas; 
 būs pārliecība, ka vēlamās rīcības ieguvumi ir lielāki par zaudējumiem; 
 būs ārējie faktori, kas veicina rīkoties; 
 būs pārliecināti par savām spējām veikt vēlamo rīcību (pašefektivitāte) [58]. 

Šajā modelī tiek apskatīti faktori kopumā, kas ietekmē cilvēka pārliecību par vēlamo 
iznākumu, kas savukārt veido tieksmi mainīt savu uzvedību. Tas sasaucas ar A.Banduras Sociāli 
kognitīvo teoriju, kas raksturo cilvēka uzvedību kā nepārtrauktu izziņas, uzvedības un vides 
ietekmes mijiedarbību. Cilvēki apgūst pieredzi, novērojot citu uzvedību, to attieksmi un rīcības 
rezultātus. Arī Veselības pārliecības modelī izziņas saturs un ārējās vides apstākļi ir savstarpēji 
saistīti. Personas pārliecība par nepieciešamo uzvedību veidojas no izpratnes par esošās 
situācijas apdraudējumiem un darbības iespējamības. To var ietekmēt gan sociāldemogrāfiskie 
faktori, gan veselības stāvoklis. Piemēram, cilvēks, kas dzīvo sociālās aprūpes mājā, kur nav 
nodrošināts ārējais atbalsts fiziskās aktivitātes saglabāšanai, bet tieši otrādi tiek atvieglotas 
ikdienas aktivitātes, pat zinot par pozitīvo fiziskās aktivitātes ietekmi, nebūs motivēts to veikt. 
Savukārt cilvēks, kas pārcietis traumu un ārsts viņam ir nozīmējis ārstniecisko vingrošanu, būs 
motivēts saglabāt iepriekšējo aktivitātes līmeni un veiks rekomendētās aktivitātes.  

Kā norāda C.Armiteidžs (C.Armitage) un līdzautori Veselības pārliecības modelim ir arī 
trūkumi, jo teorijas komponenti lielākoties uzrāda vāju korelāciju ar vēlamo uzvedību [6]. To 
izraisa nepietiekams teorijas strukturējums un zema mainīgo faktoru prognozēšanas ticamība. 
Tika kritizēts, ka visi iekļautie faktori tiek vērtēti kā vienlīdz svarīgi. Kā arī J.Harissons ar 
līdzautoriem, veicot plašu meta-analīzi, norādīja uz vāju sakarību starp izdalītajiem teorijas 
komponentiem un vēlamo uzvedību [105].  

Lai gan Veselības pārliecības modelis nespēj precīzi neparedzēt indivīda uzvedību, kā 
arī neuzrāda faktorus, kas varētu mudināt uz vēlamo rīcību, tomēr tas atklāj komplicēto 
uzvedības pamatošanas aspektus.  

Plānotās uzvedības teorija 

Plānotās uzvedība teorija papildina Pamatotās rīcības modeli, ko izstrādāja I.Aizens un 
M.Fišbeins (I.Ajzen un M.Fishbein), attīstot Veselības pārliecības teorijas idejas [3]. Veicot 
meta-analīzi R.Zimmermans un kolēģi atklāja, ka veselību ietekmējošo uzvedību daudz labāk 
pamato un paredz Pamatotās rīcības, nevis Veselības pārliecības modelis [262]. 

Teorijas pamatā ir atziņa, ka cilvēks rīkojas un lemj atbilstoši savai vērtību sistēmai un 
ņemot vērā citu uzvedības normas. Uzvedību nosaka personas nodomi jeb nolūki. Šajā teorijā 
tiek norādīts, ka indivīda plānoto uzvedību nosaka divi faktori: iekšējais (indivīda attieksme pret 
savu rīcību) un ārējais (sociālo normu uztvere). Katrs indivīds, izvērtējot savu iespējamo 
uzvedību, sociālās normas uztver atšķirīgā pakāpē. 
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Nākot klajā A.Banduras Sociāli kognitīvai teorijai, kuras pamatkomponents ir 
pašefektivitāte 1986.gadā, I.Ajzens Pamatotās rīcības modeli papildināja ar uzvedības kontroles 
dimensiju un definēja to kā Plānotās uzvedības teoriju. Uzvedības kontroles dimensija raksturo 
indivīda rīcību veicinošo vai kavējošo ārējo faktoru uztveri, kā arī indivīda iekšējo pārliecību 
realizēt plānoto rīcību. Piemēram, gados veciem cilvēkiem uzvedības kontroles dimensiju 
raksturo bailes no iespējamiem kritieniem. Tas ietekmē kopējo fizisko aktivitāti, tomēr personas 
ar pārliecību, ka viņi spēj kontrolēt savu līdzsvaru, turpina pastaigas arī slīdīgā laikā. 

Iepriekš minētie - attieksmes, sociālo normu un uzvedības kontroles komponenti 
ietekmē indivīda nodomu rīcībai, bet cilvēki ne vienmēr uzvedas atbilstoši saviem nodomiem. 
Tādēļ šajā modelī paredzamo uzvedību ietekmē cilvēka pārliecība par savu rīcību un tās 
stabilitāte. Plānotās rīcības stabilitāti ietekmē: 

 cik lielā mērā cilvēks ir pārliecināts par savas rīcības nepieciešamību; 
 cik lielā mērā rīcībai ir pozitīvs vērtējums apkārtējā sociālajā vidē; 
 vai rīcības sekas ir pilnībā apzinātas; 
 spēja saglabāt vēlamo rīcību ilglaicīgi. 

Šī teorija tiek arī kritizēta, jo tā galvenokārt atklāj nodomus un paredzamo uzvedību, bet 
nenorāda rīcības maiņas iespējas modeļus. Kā arī teorijas komponentos, netiek ņemts vērā 
cilvēka emocionālais stāvoklis un sociodemogrāfiskie faktori [174]. 

Tomēr šī teorija tiek plaši pielietota pētījumos, kuru mērķis ir noteikt veselību 
ietekmējošās uzvedības komponentus. Salīdzinot abus modeļus, M.Haggers un kolēģi atklāja, ka 
Plānotās uzvedības teorija precīzāk paredz indivīda piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs, salīdzinot 
ar Pamatotās rīcības modeli. Kā arī šajā pētījumā tika norādīts, ka personas attieksmes un 
uzvedības kontroles komponentiem ir daudz lielāka ietekme uz nodomu būt fiziski aktīvam, 
salīdzinot ar sociālo normu uztveri [102]. Tas apstiprina nepieciešamību, veicinot fiziskās 
aktivitātes, veidot iekšējo pārliecību un attīstīt prasmes to realizēt. Kā norāda N.Čacisarantis 
(N.Chatzisarantis) un kolēģi savā pētījumā, izmantojot Plānotās uzvedības teorijas atziņas, ir 
iespējams būtiski palielināt fizisko aktivitāšu apjomu brīvajā laikā [48]. Šajā pētījumā iedarbība 
tika akcentēta uz attieksmju veidošanu un spēju kontrolēt apstākļus, kas var traucēt vēlamai 
rīcībai.  

Pašnoteikšanās teorija 

Pašnoteikšanās teorija atspoguļo indivīda motivācijas un personību raksturojošo faktoru 
mijiedarbību. Tā līdzīgi kā citas teorijas tika attīstīta pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu vidū. 
Teorijas pamatkomponentus definēja E.Deci un R.Rajens (R.Ryan) 1985.gadā [60]. Šajā 
uzvedības modelī tiek uzskatīts, ka visiem piemīt trīs iedzimtas psiholoģiskās vajadzības – ego 
autonomija, kompetence un piederība. Personības autonomija tiek raksturota kā iekšējās 
kontroles lokuss – tas ir cilvēks savas dzīves notikumus skaidro ar paša personības īpatnībām, un 
piemīt uztvere, ka rīcība tiek veikta pēc paša izvēles. Kompetence ir pārliecība par savām spējām 
un gatavība efektīvi rīkoties. Kā sociālajai būtnei, katram cilvēkam piemīt nepieciešamība 
piederēt kādai no sociālām grupām. Respektīvi, lai apmierinātu šīs psiholoģiskās vajadzības 
indivīds veic noteiktas darbības, un tas ir attiecināms arī uz fizisko aktivitāti.  

Pašnoteikšanās teorija paredz, ka to, cik lielā mērā minētās vajadzības tiek realizētas, ir 
atkarīgs no personas motivācijas līmeņa. Rīcības motivācijas izpausmēm piemīt nepārtrauktums 
un tā var tikt raksturota no amotivācijas (motivācijas trūkums) līdz patiesai iekšējai motivācijai. 
Personas motivācijas līmeņi un to raksturojošā rīcība ir atspoguļota 7.tabulā. 
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7.tabula. 

Pašnoteikšanās teorijas motivācijas faktora nepārtrauktība [60] 

Iekšējās 
kontroles 

lokuss 

 
Ārējās kontroles lokuss 

Patiesi 
iekšējā 

motivācija 

Vāja ārējā 
regulācija 

Spēcīga ārējā 
regulācija 

Ārējā  
regulācija 

Motivācijas 
trūkums 

„Es vingrinos, 
jo tas ir 
jautri” 

„Es vingrinos, 
jo vēlos labi 
izskatīties” 

„Es vingrinos, jo es 
jutīšos vainīgs, ja 
atstāšu komandu ” 

„Es vingrinos, jo 
mani vecāki tā 
vēlas” 

„Es domāju, ka 
vingrināšanās ir 
lieka laika 
izšķiešana” 

Rīcība 
priekam, 
labsajūtai, nav 
nepieciešami 
pamudinājumi 

Rīcība, ko vada 
iekšēji definētās 
vērtības 

Rīcība ko pieņem 
kā iekšējo 
nepieciešamību, bet 
cēlonis ir ārēja 
iedarbība 

Rīcība, vada 
sodu un 
pamudinājumu 
sistēma 

Darbība nenotiek, 
jo nav 
nepieciešamības 

Augsta darbības                                                                                          Zema darbības  
autonomija                                                                                                    autonomija 
 

 

Šobrīd aktuāli pētījumi, pielietojot Pašnoteikšanās teorijas komponentus, notiek 
izvērtējot ārējās un iekšējās motivācijas mijiedarbību fiziskajās aktivitātēs. Kā norāda 
N.Čacisarantis un līdzautori savā pētījumā fiziskā kompetence ir nepieciešama, tomēr tai nav 
ciešas korelācijas ar uzvedības nodomu un iekšēju motivāciju [49]. Balstoties uz Pašnoteikšanās 
teorijas atziņām, var secināt, ka veicinot līdzdalību fiziskajās aktivitātēs, ir jāveido iekšējā 
motivācija darbībai.  

To var panākt: 

 mazinot nepieciešamību pēc ārējiem pamudinājumiem un kontrolējošo uzraudzību; 
 veicinot pašam noteikt rīcības izvēli; 
 fokusējot uzmanību uz veicamo uzdevumu un saviem mērķiem, nepretstatot tos 

citiem; 
 nodrošinot darbības racionālu pamatojumu; 
 fiksējot darbības rezultātus, kas atspoguļo kompetences paaugstināšanos. 

Transtorētiskais modelis 

Transteorētiskais jeb Pārmaiņu posmu modelis ir veidojies sintezējot vairākas teorijas, 
un galvenā atziņa ir, ka jebkuras uzvedības izmaiņas, nav galējas, bet gan daļa no pārmaiņu 
cikla. Teorijas veidotāji J.Pročaska un C.Diklementa (J.Prochaska, C.DiClemente) uzskata, ka 
uzvedības maiņas cikls sastāv no vairākiem posmiem, kuri var attīstīties cilvēka rīcībā abpusēji 
[197]. Tiek izdalīti pieci posmi, kas var būt attiecināmi arī uz cilvēka gatavību būt fiziski 
aktīvam. Pirms nodoma posmā cilvēki neplāno mainīt savu dzīvesveidu un vēl nav izvērtējuši 
potenciālos riskus, ko rada viņu rīcība. Apzinoties problēmu, varētu notikt pāreja uz nākamo 
posmu – nodoma veidošanās. Lai gan cilvēks apzinās ieguvumus ko varētu sniegt dzīvesveida 
izmaiņas, viņi vēl nav gatavi mainīt savu uzvedību, bet varētu meklēt informāciju vai palīdzību, 
lai pieņemtu lēmumu mainīties. Dažkārt šis posms var ieilgt vai vispār netiek pārvarēts. 
Nākamais posms uzvedības maiņas ciklā ir gatavošanās pārmaiņām. Šajā posmā apzinātie 
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ieguvumi pārsniedz iespējamos zaudējumus, ko rada jauns rīcības modelis. Cilvēks ir gatavs 
mainīt savu rīcību, jo apzinās, ka tās ir iespējamas un vērtas, tomēr joprojām ir nepieciešams 
atbalsts. Darbības uzsākuma posmā ir nepieciešams skaidrs mērķis, reālistisks plāns, atbalsts un 
atzinība, kas veicina pozitīvās rīcības saglabāšanu. Saglabāšanas posmā ir izveidojušies jauni 
ieradumi, kas nodrošina vēlamo rīcību, bet dažkārt to ir grūti ilgstoši realizēt, tādēļ pastāv risks 
cilvēkam atgriezties jebkurā no iepriekšējiem posmiem. Un tikai kā galarezultāts ārpus šiem 
posmiem tiek izdalīts jaunizveidotais uzvedības modelis, kad nav iespējama atgriešanās 
iepriekšējā posmā.  

J.Pročaska uzskata, ka cilvēki, izejot cauri katram posmam, iekšēji sabalansē visus 
zaudējumus un ieguvumus, ko sniedz uzvedības modeļa maiņa. Tas ir būtiski veselības aprūpes 
speciālistiem rehabilitācijas procesā, jo atgriešanās iepriekšējā posmā nav neveiksme. Vēlamās 
uzvedības korekcijas process var norisināties cikliski, un indivīda rīcība var atkārtoti mainīties 
atbilstoši šiem posmiem. Tādējādi smēķētājs var atmest smēķēšanu daudzas reizes pirms atmest 
to pavisam. Jebkurā gadījumā indivīds apzinās ieguvumus, atmetot smēķēšanu, un veselības 
aprūpes darbinieki varētu rēķināties ar tādām pārmaiņām, kas var sniegt indivīdam apziņu par 
sasniegumiem un noteiktu progresu veselības veicināšanas uzvedībā [197]. 

Ir svarīgi noteikt to posmu, pirms kura rodas nodoms kaut ko mainīt savā uzvedībā, jo 
piedāvāt cilvēkam rīcības modeli, kuram viņš vēl nav gatavs, tā ir resursu izšķiešana. Piemēram, 
sporta klubu reklāma neietekmēs cilvēka izvēli, kurš nav pat aizdomājies par nepieciešamību 
palielināt fizisko aktivitāti. Teorija atšķiras no citiem uzvedības maiņas modeļiem tāpēc, ka tā 
atspoguļo to, kā notiek uzvedības izmaiņas, nevis kāpēc cilvēki nemaina savus ieradumus. 
Izstrādājot teoriju, tika veikti empīriski pētījumi. Ir veikti pētījumi ar mērķi noskaidrot, kādā 
posmā atrodas cilvēki, kuru uzvedības ieradumi ir nelabvēlīgi veselībai. 1992.gadā ASV tika 
pārbaudīti smēķētāji, un bija konstatēts, ka tikai 20% ir gatavi pārmaiņām, vērtējot vēl citus 
veselību ietekmējošos ieradumus, tika noskaidrots, ka lielākā daļa respondentu nav gatavi mainīt 
savu uzvedību [250].  

J.Laitakari un S.Mīlunpalo (S.Miilunpalo) norāda uz uzvedības Pārmaiņu posmu 
modeļa un L.Grīna izvirzīto faktoru savstarpējo sakritību. Viņi konstatē, ka sākotnējos līmeņos 
(pirms nodoma un nodoma veidošanās posmā) noteicošie ir predisponējošie faktori (zināšanas, 
attieksme, vērtības), bet turpmākajos līmeņos (gatavošanās pārmaiņām un darbības posmā) 
iespēju nodrošināšanas un darbību pastiprinošie faktori kļūst dominējošie [139]. 

Sociāli kognitīvā teorija 

Kā viena no visplašāk atspoguļotajiem uzvedības modeļiem tiek minēta Sociāli 
kognitīvā teorija. Teorijas pamatā ir atziņa, ka starp uzvedību, apkārtējo vidi un personas psiho-
somatisko stāvokli pastāvi tiešas mijiedarbības saites. Starp minētajiem faktoriem savstarpējā 
mijiedarbība: no vienas puses, vide nosaka cilvēka uzvedību, no otras puses – cilvēka uzvedība 
un rīcība maina apkārtējo vidi. Cilvēks funkcionē nepārtrauktā uzvedības, izziņas un apkārtnes 
mijiedarbībā. Īpaša uzmanība tiek veltīta pašefektivitātei, kas ir prasme apzināties savas spējas 
uzvedības veidošanā, atbilstoši specifiskai situācijai vai uzdevumam. Nodrošinot augstu personas 
pašefektivitāti, tiek panākta lielāka iespēja, ka cilvēks spēs pārvarēt radušās grūtības vēlamās 
rīcības nodrošināšanai. M.Alberts un G.MakKāns (G.McKhann) norāda, ka pašefektivitāte 
pagarina spēju pielāgoties dzīves izaicinājumiem un saglabāt neatkarības līmeni un kontroli pār 
savu dzīvi. Uzturēt sociālo saikni ar ģimeni un draugiem ir viens no svarīgākajiem dzīves 
aspektiem. Vēl svarīgi ir spēt vadīt stresa situācijas un saglabāt pozitīvu skatījumu uz dzīvi–šiem 
nosacījumiem ir tieša saistība ar to, cik labi darbojas mūsu atmiņa un mācīšanās spējas [162]. 

Teorija tika izvirzīta 1941. gadā un turpmākajās desmitgadēs attīstīta un papildināta 
[15]. Galvenās teorētiskās atziņas: 
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• cilvēka uzvedība ir personības faktoru, uzvedības un apkārtējās vides mijiedarbība; 
• būtiska nozīme tiek pievērsta kognitīvajiem faktoriem; 
• rīcības sekas tiek kognitīvi izvērtētas, un rodas gaidas par to, kādas sekas varētu 

izraisīt šāda uzvedība citās situācijās; 
• lielākā daļa uzvedības tiek apgūta (notiek kognitīvā izvērtēšana) netieši, novērojot citu 

cilvēku uzvedību. 

Pēc A.Banduras teorijas, jo vairāk cilvēks ir pārliecināts par savām spējām veiksmīgi 
realizēt paredzēto uzdevumu, jo lielākas iespējas, ka cilvēks turpinās uzsākto darbību [13]. Ja 
cilvēks nav pārliecināts par savām spējām realizēt iecerēto darbību, tas var atturēt viņu no 
iesaistīšanās turpmākajās aktivitātēs. E.MakAuli (E.McAuley) un līdzautori pētot fiziskās 
aktivitātes līmeņa izmaiņas senioriem pēc piedalīšanās programmā, atklāja, ka pašefektivitāte ir 
cieši saistīta ar turpmāko aktivitāti pat piecu gadu periodā. Tas norāda uz būtisku nozīmi 
pašefektivitātes palielināšanai fiziskās aktivitātes veicināšanā [160]. 

Paškoncepcijas, pašcieņas un pašpārliecinātības izpēte ir gājusi cauri evolucionāram 
procesam, kurā šie koncepti sākotnēji tika identificēti un turpmāk pētīti globālā mērogā. Termini 
paškoncepcija, pašcieņa un pašpārliecinātība sākotnēji tika izmantoti, lai identificētu priekšstatus 
par sevi kā veseluma konceptu. Agrākā izpētē tika pieņemts, ka šie koncepti savā raksturā ir 
vienoti. Zināšanu bāzei augot, pētnieki spēja identificēt šo konceptu indikatorus vai 
komponentus. Globālo konceptu identificēšana ir ļāvusi rast smalkāku pieeju šo terminu 
saprašanai un novērtēšanai, kas paplašina personības aspektu izpratni. 

Sociāli kognitīvā teorija ir struktūra, uz kuras balstās pašpārliecinātības teorija un kas 
palīdz radīt stipru pamatu tās izpētei. Sociāli kognitīvajā teorijā tiek norādīts, ka cilvēki nevadās 
tikai pēc iekšējiem spēkiem (autonomi) un netiek kontrolēti tikai ar ārējiem stimuliem 
(mehāniski), bet tiek veidoti pēc trīskāršas savstarpējās ietekmes modeļa, kurā uzvedība, 
kognitīvie faktori un vide mijiedarbojas (jaunradies mijiedarbības spēks) [14]. Personas ticība 
savām spējām kontrolēt šos faktorus tiek saukta par „pašefektivitāti” (self-efficacy).  

Pašefektivitāte ir situācijai specifiska pārliecība, kas norāda uz stipruma līmeni, ar kādu 
indivīds ir pārliecināts par savām spējām realizēt nodomu. Pašefektivitāte ir vērtējums tam, cik 
labi indivīds spēj paveikt darbības, kas nepieciešamas, lai tiktu galā ar iespējamām problēmām 
[14]. Šis pašefektivitātes līmenis var tikt uzskatīts gan kā rezultāts, gan kā personīgās gaidas. 
Personīgās gaidas ir ticība tam, ka noteikta uzvedība noved pie konkrētiem rezultātiem. 
Cilvēkiem ir spēja kontrolēt savas domāšanas procesus, motivācijas veidošanos un rīcību. 
Cilvēki spēj radīt izmaiņas paši sevī un sevis radītās situācijas ar pašu spēkiem, jo izvērtēšana un 
rīcība ir daļēji pašnoteikta. Tāpēc pašefektivitāte tiek uzskatīta par indivīda rīcības starpnieku. 

Cilvēka rīcību ietekmē personīgās vērtības, sociālie faktori un pagātnes pieredze, kas 
palīdz noteikt indivīda pašefektivitāti [221]. Indivīdam, analizējot informāciju, izveidojas 
pašefektivitātes līmenis, kas atbilst veicamajam uzdevumam. Personīgās vērtības, sociālie faktori 
un pagātnes pieredze var mainīties ar katru uzdevumu, tāpēc tiek likts uzsvars uz uzdevuma 
specifiku. Pašpārliecinātības stipruma līmenis veido personas reakciju pret uzdevumu. 
Piemēram, sportistam var būt augsta izpratne par savu spēju izpildīt sarežģītu kombināciju 
treniņā, bet sacensību stresa situācijā ticība par savām spējām var samazināties. Tādējādi 
sniegums var tikt samazināts pašefektivitātes līmeņa dēļ nevis samazinoties pašām spējām. 

Pastāv četri galvenie avoti pašefektivitātes nostiprināšanai. Šie avoti ir: 
 pagātnes pieredze; 
 aizstājošā pieredze; 
 mērķu noteikšana; 
 efektīva, pozitīvā komunikācija (verbālā pamudināšana). 
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Pagātnes pieredze 

Pirmais pašefektivitātes veidošanās avots ir pagātnes spēju pieredze (paša sasniegumi). 
Pašefektivitātes izpēte ir noskaidrojusi, ka pagātnes snieguma pieredze ir spēcīgākais nākotnes 
snieguma noteicējs, jo tas var tikt balstīts uz autentisku spēju pieredzi [14, 47]. Nākotnes 
snieguma rezultāts tiek novērtēts ar paša pašpārliecinātību par spēju veikt uzdevumu vai nu 
pozitīvi, vai negatīvi, pamatojoties uz iepriekšējiem panākumiem vai neveiksmēm. Pastāv cieša 
savstarpēja saistība starp pašefektivitāti un sniegumu. Indivīda pagātnes snieguma uztvere 
lielākoties ir atkarīga no šīs personas kontroles lokusa veida.  

Aizstājošā pieredze 

Otrs pašefektivitātes veidošanās avots ir aizstājošā pieredze jeb šablonēšana. Veiksmīgi 
realizēto uzdevumu uzvedības modeļu vērošana sniedz informāciju par darbību sekvenci, kas 
būtu jāievēro, lai gūtu sekmes. Redzamais uzvedības modelis norāda vērotājam, ka, ja viņš 
sekotu tai pašai darbību sekvencei, viņš arī varētu paveikt šo uzdevumu. Zināšanas, ko darīt, lai 
paveiktu uzdevumu, paaugstina pašefektivitāti, un tas var motivēt vērotājus paveikt uzdevumu 
[221]. Vēlamo uzvedības modeļu atkārtošana var efektīvi palielināt pašefektivitātes līmeni, ja 
vērotājs uztver personīgās spējas kā līdzvērtīgas veiksmīgam darbības modelim, bet sevis 
identificēšana ar neveiksmīgu paraugu var radīt negatīvu efektu. Pēc D.Šunka (D.Schunk) 
atziņām, lielāks pašefektivitātes līmenis tiek sasniegts, ja tiek atkārtots personīgais pozitīvais 
uzvedības modelis. Kā piemērs tiek minēts video ierakstu analīze, kuros eksperts norāda uz 
vēlamo darbību [221]. 

Mērķu noteikšana 

Trešais pašefektivitātes veicināšanas veids ir sasniedzamo mērķu izvirzīšana. Vieglāku 
mērķu sasniegšana veido pārliecību par apgūto prasmju pielietošanas iespējām un motivē 
darbībai sākuma posmos, bet izvirzot grūtākus mērķus, tiek veidota pārliecība par 
nepieciešamību attīstīt apgūtās prasmes [13]. 

Izvirzītajiem mērķiem ir jābūt skaidri definētiem, kas neietver vispārinājumus. Būtiska 
nozīme apzināties reāli sasniedzamos mērķus, jo, izvirzot idealizētus, neadekvātus mērķus, 
mazinās pārliecība par to nepieciešamību un realizēšanas iespējamību. Cilvēki ar augstu 
pašefektivitāti ir tendēti izvirzīt sev grūti sasniedzamus mērķus, kas prasa lielu pašatdevi, jo, pat 
ciešot neveiksmi, tas nenorādīs uz zemām spējām, bet atklās ieguldīto piepūli. Uzdevumu 
sarežģītības pakāpes izvēle ir saistīta ar individuālo mērķu izvirzīšanas stratēģiju, kam piemīt 
pašvērtējoša un pašmotivācijas loma. Tas iesaista iekšējus salīdzināšanas procesus, un tam ir 
nepieciešami personīgi standarti sniegumu izvērtēšanai [172].  

Efektīva pozitīvā komunikācija un atsauksmes 

Ceturtais pašefektivitātes veicināšanas avots ir efektīva pozitīvā komunikācija jeb 
pozitīvās atsauksmes un iedrošinājumi. Individuālo spēju attīstības sākuma posmos atsauksmes 
par pūlēm rada lielāku pašpārliecinātību, jo persona asociē sekmes ar ieguldīto darbu. Kad 
cilvēki notic, ka tās ir viņu pūles un spējas nevis veiksme, kas liek tiem gūt sekmes, tas rada 
pozitīvas pārliecības sajūtu un veido iekšēju kontroles lokusu (ticību, ka viņi spēj kontrolēt 
snieguma iznākumu). Šīs pozitīvās pārliecības pašpercepcija veicina motivāciju pielietot lielāku 
piepūli.  

Savu spēju kritiskā izvērtēšana lielā mērā ir saistīta arī ar fizioloģisko un emocionālo 
stāvokli. Bandura atzīst, ka, samazinot indivīda fizisko uzbudinājumu, var uzlabot sniegumu, kas 
ir saistīts ar pašefektivitātes līmeņa paaugstināšanos [14]. Spēju percepcija, lai tiktu galā ar stresa 
situācijām, var samazināt vai paaugstināt uzbudinājuma līmeni pirms, pēc un darbības laikā. 
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Situācijas paredzamība un spēju apzināšanās to kontrolēt samazina stresu un palielina 
iespējamību veiksmīgi realizēt iecerēto darbību.  

Aizstājoša pieredze palielina paredzamību, kas mazina stresa un satraukuma sajūtu, kas 
saistās ar noteiktiem uzdevumiem. Tādēļ uzvedības modeļu atkārtošana var tikt uzskatīta par 
iespējamu iejaukšanās stratēģiju personām, kam ir neadekvāta uztvere par savām spējām 
(piemēram, augstas spējas, bet zema pašapziņa). Ja cilvēks apzinās, ka viņš spēj paredzēt 
sniegumu stresa situācijā, viņš var ieplānot stratēģijas, kas ļauj gūt kontroli pār apstākļiem. 
Kontrolēšana samazina satraukumu un rada pozitīva uzvedības modeļa kompetences uztveri. 

Sociāli ekoloģiskās pieejas modelis  

Tajā apskatīti personības un apkārtējās vides faktori, kas ietekmē veselību. Teorijas 
autori pieņem, ka starp uzvedību un apkārtējo vidi pastāvi dubultā saite: no vienas puses, vide 
nosaka cilvēka uzvedību, no otras puses – cilvēka uzvedība un rīcība maina apkārtējo vidi. 
Veselības uzvedību formē daudz sociālu apakšsistēmu: ģimene, kopiena, darbavieta, pārliecība 
un tradīcijas, ekonomika, fiziskā vide sociālo attiecību tīkli. Tāpēc centieni popularizēt veselību 
veicinošus paradumus būtu jāvērš to sociālo apakšsistēmu virzienā, kuru ietekmē indivīds pats 
izvēlēsies vēlamo uzvedības modeli. Tiek pieņemts, ka izmaiņas vienā apakšsistēmā rada 
izmaiņas citās. Līdz ar to ir nepieciešama kompleksa pieeja sabiedrības veselību ietekmējošās 
uzvedības korekcijai, ņemot vērā sociālo grupu īpatnības [230, 231]. Cilvēka uzvedība un 
ieradumi ir grūti izmaināmi psiholoģiskie faktori, it īpaši, ja ārējie apstākļi nav tam piemēroti. 
Tādēļ fiziskās aktivitātes veicināšanai liela nozīme ir ne tikai uzvedības modeļu veidošanai, bet 
arī apkārtējās vides sakārtošanai, kas atbalsta vēlamās rīcības izvēli. Vēlamās uzvedības modeļa 
izveidošana lielā mērā ir atkarīga no iespējas ietekmēt vairākas sociālās apakšsistēmas 
vienlaicīgi.  

Sociāli-ekoloģiskās pieejas modelis balstās uz bioloģisko zinātņu atziņām par 
organismu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Veiktie pētījumi socioloģijā, psiholoģijā, pedagoģijā 
un veselības veicināšanas jomās, norāda uz ciešo vides un cilvēka uzvedības savstarpējo ietekmi. 

Nozīmīgākos pētījumus šīs teorijas attīstībā ir veikuši:  

 U.Bronfenbrenners 1979.gadā definēja Ekoloģisko Sistēmu teoriju, kas atklāj 
mijiedarbību starp personu un apkārtējo vidi [33]; 

 K.MakLerojs (K.McLeroy) 1988.gadā izstrādāja Veselību ietekmējošās uzvedības 
ekoloģisko modeli [163]; 

 D.Stokols 1992.gadā ieviesa Sociāli-ekoloģisko modeli veselības veicināšanā [230]. 

Lai gan starp šīs teorijas dažādām izpausmēm pastāv kategoriju definējumu atšķirības, 
tomēr var izšķirt galvenos četrus līmeņus, kas ir savstarpēji ietekmējami un pārklājas viens ar 
otru [232].  

1. Individuālās izpausmes līmenis. 

Personības individuālie faktori ir sociāli-ekoloģiskā modeļa centrs. Šajā līmenī tiek 
iekļauti kritēriji, kas var veicināt vai kavēt cilvēka iesaistīšanos aktivitātēs. Individuālo līmeni 
raksturo: 

 sociāldemogrāfiskie parametri; 
 zināšanas, attieksme, pārliecība, motīvi, nedrošība, bailes; 
 iemaņas un prasmes,  
 veselības stāvoklis. 
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Fiziskās aktivitātes veicināšanas procesā uzmanība tiek pievērsta personas zināšanu 
papildināšanai, kustību iemaņu un prasmju pilnveidošanai. Galvenokārt tās ir izglītojošās 
programmas, kuru mērķis ir palielināt cilvēka pārliecību par savām spējām. 

2. Sociālās vides līmenis. 

Katrs cilvēks atrodas noteiktas sociālās vides ietekmē. Sociālo vidi raksturo kultūras un 
sabiedrības procesu izpausmes formas. Sociālās vides līmenī apkārtējie cilvēki var sniegt gan 
rīcības atbalstošu, gan noraidošu vērtējumu.  

To galvenokārt raksturo: 
 attiecības starp ģimenes locekļiem; 
 partnera atbalsts; 
 personas socializēšanās iespējas; 
 kultūrvides līmenis; 
 sabiedrības normas; 
 institucionālās formas (darba vieta, sociālās un veselības aprūpes organizācijas); 
 sociālekonomiskais sabiedrības līmenis. 

Veidojot aktivitātes, šī līmeņa faktoru ietekmēšanai, tiek izmantots atbalsta grupu darbs, 
sociālo kampaņu organizēšana, sporta pasākumu organizēšana darba vietās, kā arī citas 
aktivitātes, kas vērstas pozitīvas pārliecības veidošanai par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu. 

3. Fiziskās vides līmenis. 

Ņemot vērā, ka jebkura fiziskā aktivitāte tiek veikta noteiktajā ārējā vidē, tās parametri 
ietekmē cilvēku rīcības izvēli. Fiziskā vide tiek iedalīta: cilvēka veidotā un dabīgā. Atrodoties 
fiziskām aktivitātēm labvēlīgā vidē (pieejami sporta laukumi, aprīkotas pastaigu un 
velobraucienu vietas, patīkami dabas apstākļi) ir lielāka iespēja, ka cilvēks izvēlēsies aktīvu 
brīvā laika pavadīšanas veidu. Savukārt urbanizēta vai nedroša vide mazina fizisko aktivitāšu 
iespējamību.  

Fiziskās vides faktori, kas var ietekmēt aktivitāti: 
 fiziskām aktivitātēm piemēroto vietu pieejamība; 
 sabiedriskais transports un satiksmes intensitāte; 
 kriminogēnā situācija; 
 dabas apstākļi; 
 dzīvojamās vides apbūves intensitāte. 

Fizisko aktivitāti veicinošām programmās būs jūtama ietekme tikai tajā gadījumā, ja arī 
reālā ārējās vides situācija būs tam labvēlīga.  

4. Politiskās vides līmenis. 

Lai spētu realizēt plašas ietekmes pasākumus fiziskās aktivitātes veicināšanai, ir 
nepieciešama sakārtota politiskā vide. Tas attiecas gan uz normatīvajiem dokumentiem, kas 
regulē sportiskās un fiziskās aktivitātes valsts un pašvaldību līmenī, gan iekšējās kārtības 
noteikumi, kas veicina vai kavē cilvēku iesaistīšanos aktivitātēs.  

Politisko vidi veido: 
 pilsētvides plānošanas politika; 
 veselības nodrošināšanas politika; 
 sabiedrisko aktivitāšu atbalsta politika; 
 izglītības politika; 
 dabas un darba aizsardzības politika. 
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Izmantojot sociāli ekoloģisko modeli, ir iespējams skatīt fiziskās aktivitātes izpausmes 
dažādos līmeņos, kas savstarpēji mijiedarbojas. Veicot izmaiņas vienā no līmeņiem, ir 
paredzama atgriezeniska saite citos aspektos. Pēc pētījumiem, kas veikti izmantojot sociāli 
ekoloģisko modeli, fiziskās aktivitātes veicināšanai lielāks efekts ir tad, ja tiek veiktas ietekmes 
vairākos līmeņos vienlaicīgi [140, 170, 231]. 

Promocijas darbā izvirzīto uzdevumu risināšanai tika izmantotas vairāku teorētisko 
modeļu atziņas, jo katrai no tām ir savas priekšrocības un trūkumi. Transteorētiskā modeļa 
atziņas norāda, ka ir nepieciešams apzināt un ņemt vērā personas gatavību mainīt savu uzvedību. 
Iedarbības efektivitāte ir cieši saistīta ar piedāvātās darbības atbilstību kādam no uzvedības 
pārmaiņu posmam. Ir neefektīvi izlietot resursus, piedāvājot cilvēkam iesaistīties sportiskajās 
aktivitātēs, ja viņam ir izteikts mazkustīgs dzīvesveids. Lietderīgāk ir likt viņam aizdomāties par 
iespējamiem veselības ieguvumiem, palielinot ikdienas fizisko aktivitāti. Sociāli ekoloģiskais 
modelis sniedz kopveseluma skatījumu uz kādu no cilvēka darbības aspektiem, tajā skaitā arī 
fizisko aktivitāti. Cilvēka kopējā fiziskā aktivitāte lielā mērā ir atkarīga no individuālajiem 
faktoriem, bet to var ietekmēt gan sociālās, gan fiziskās vides faktori, bet pēc Sociāli ekoloģiskā 
modeļa visus iepriekšminētos faktorus iekļauj politiskais līmenis. Vēlamās fiziskās aktivitātes 
uzvedības veicināšanā galvenokārt tiek izmantotas Sociāli kognitīvās teorijas atziņas, kas 
akcentē pašefektivitātes līmeņa paaugstināšanu. Pielietojot šīs teorētiskās atziņas, ir iespējams 
plašāk izvērtēt pētāmo problēmu un veikt iegūto rezultātu interpretāciju no dažādiem aspektiem.  

 

1.4. Veselību veicinošo fizisko aktivitāšu rekomendācijas  

 

1.4.1. Teorētiskās atziņas fiziskās aktivitātes veicināšanai  
 

Mazkustīgums tiek atzīts kā viens no galvenajiem riska faktoriem hronisku ne infekcijas 
slimību attīstībā, kas izraisa aptuveni 3,5% dažāda veida slimības un līdz pat 10% nāves 
gadījumu Eiropā. Satraucoša ir arī augstā ekonomiskā cena, kas jāmaksā fizisko aktivitāšu 
trūkuma rezultātā. Šveicē un Lielbritānijā veiktie pētījumi parāda, ka fizisko aktivitāšu trūkums 
valstij var izmaksāt no 150 līdz 300 eiro uz vienu iedzīvotāju [12]. Fizisko aktivitāšu līmeņa 
paaugstināšana uzlabotu sabiedrības veselību, kā arī samazinātu izdevumus, kas rodas fizisko 
aktivitāšu trūkuma rezultātā. Regulāras mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes ir izmaksu ziņā 
efektīvs līdzeklis sabiedrības veselības uzlabošanai un saglabāšanai [52]. Tādējādi fizisko 
aktivitāšu veicināšanai būtu jābūt vienai no sabiedrības veselības prioritātēm, iekļaujot tajā visus 
sabiedrības slāņus. Taču atbildība par rīcību šajā sfērā nebūtu jāuzņemas vienīgi veselības, 
sporta, tūrisma, nodarbinātības un izglītības nozarēm. Tam jābūt kā kopējam uzdevumam, kurā 
līdzdarbojas vairākas nozares, kā satiksmes, pilsētplānošanas un apkārtējās vides aizsardzības 
nozares. Turklāt masu informācijas līdzekļi ir ļoti ietekmīgs veids veselīga dzīvesveida 
popularizēšanai. Gan valsts, gan privātā sektora kopīgs darbs sekmētu efektīvāku darbību, un 
tādējādi attīstītu veselīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Pateicoties kopīgam darbam, labumu gūst 
visas ieinteresētās puses. Turklāt konkrētās aktivitātes vajadzētu atbalstīt, sākot ar vietējās 
sabiedrības līmeni un valdības līmeni līdz pat starptautiskajam līmenim. Ir svarīgi, lai sadarbības 
stratēģijas un kapacitātes attīstība reģionālā un vietējā līmenī tiktu iekļauta valsts politikas 
plānošanā, jo vietēja līmeņa iniciatīvām piemīt lielāks potenciāls veicināt fiziskās aktivitātes 
[252].  

Sabiedrības veselības politikas programmas fizisko aktivitāšu veicināšanā ir jāplāno 
ilgtermiņā ar skaidru un izmērāmu mērķi un indikatoriem. Ņemot vērā pastāvošās bažas par 
fiziskās aktivitātes līmeņa samazināšanos, ir būtiski uzraudzīt sabiedrības fiziskās aktivitātes 
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līmeni, izmantojot standartizētus protokolus. Pastāv vairāki svarīgi principi, pēc kuriem 
dalībvalstīm būtu jāvadās, izstrādājot valsts stratēģijas fizisko aktivitāšu veicināšanai, piemēram, 
fiziskās aktivitātes definīcija neaprobežojas tikai ar sportu un fizkultūru, stratēģijas īstenošanā 
jāiesaistās daudziem sektoriem, apkārtējai videi jāveicina fiziskās aktivitātes, jābūt vienlīdzīgai 
pieejamībai fiziskām aktivitātēm, programmu pamatā jābūt sabiedrības vajadzībām [11]. 

Latvijā Sporta likums ir pamatdokuments, kas nosaka sporta organizēšanas un attīstības 
vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju savstarpējās 
attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā un sporta finansēšanas pamatus. Pamatojoties uz 
Sporta likumu, ko pieņēma 2002.gadā, un Sporta politikas pamatnostādnēm, 2004.–2009.gadam 
tika izstrādāta „Nacionālā sporta attīstības programma 2006.–2012.gadam” [178]. Tā kā Eiropas 
Sporta hartā ietvertā termina „sports” skaidrojums ir visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras caur 
nejaušu vai organizētu piedalīšanos vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu vai 
uzlabošanu, FA veicināšanas pasākumi ir iekļauti šajā dokumenta sadaļā „Sports visiem”. 
Izstrādājot programmu, tika paredzēti līdzekļi dažādām aktivitātēm piemēram, veicināt sporta 
bāzu pieejamību sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, veikt Latvijas 
iedzīvotāju fiziskās veselības izpēti, finansiāli atbalstīt organizācijas, kas iesaistītas „Sports 
visiem” (tautas sporta) pasākumu organizēšanā, diemžēl šajā sadaļā, kā atsevišķa mērķgrupa 
gados veci cilvēki nav izdalīti. 

Lai nodrošinātu sektoru vienotu un saskaņotu rīcību fizisko aktivitāšu veicināšanai, 
Eiropas Savienības vadlīnijas nosaka nepieciešamību nodrošināt sistemātisku sadarbību starp 
atbildīgajām valsts un privātā sektora iestādēm un organizācijām sporta, veselības, izglītības, 
satiksmes, pilsētu plānošanas, darba vides, brīvā laika pavadīšanas u.c. jomās [12].  

Eiropas Kopienu komisija 2005.gada decembrī apstiprināja Zaļo grāmatu - “Veselīga 
uztura un fiziskās aktivitātes veicināšana — liekā svara, aptaukošanās un hronisko slimību 
profilakse Eiropas mērogā”, kurā ir norādīti galvenie politiskie darbības virzieni FA veicināšanai 
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Galvenās atziņas ir: FA veicināšanai būtiska loma ir drošas un 
pieejamas vides radīšana (gājēju, veloceliņu, sporta laukumu u.c. objektu izveide); veselības 
aprūpes dienestiem un to darbiniekiem ir jāveicina pacientu izpratne par saistību starp uzturu, 
fiziskajām aktivitātēm un veselību; izvēloties metodes, ir jāņem vērā dzimuma, 
sociālekonomiskās un kultūras atšķirības [260]. 

2007.gada 1.februārī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par Zaļo grāmatu, kurā ir 
uzsvērts, ka liela nozīme ir salīdzināmiem rādītājiem par veselības stāvokli, tostarp datiem par 
uzturu, fizisko aktivitāti un aptaukošanos, jo īpaši pa vecuma grupām un sociālekonomiskajiem 
slāņiem. Tiek arī uzsvērts, ka ir būtiski cilvēkiem dot iespēju pašiem, balstoties uz iegūtām 
zināšanām, izdarīt pamatotu izvēli, kādu ēdienu lietot uzturā un cik bieži nodarboties ar 
fiziskajām aktivitātēm [72]. 

Balstoties uz „Zaļās grāmatas” nostādnēm, Eiropas Kopienu komisija 2007. gadā 
izstrādāja Eiropas stratēģiju uztura, liekā svara un aptaukošanās izraisīto seku novēršanai, kas 
tika deklarēta „Baltajā grāmatā”, kas ir "Eiropas stratēģija attiecībā uz uzturu, lieko svaru un 
veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos". Šajā dokumentā tiek uzsvērts, ka 
pasākumus un programmas veselīgai izvēlei nepieciešams veidot ne tikai starptautiskā un valsts 
līmenī, bet arī pašvaldību līmenī, iesaistot gan nevalstiskās organizācijas, gan privāto sektoru. 
[11] 

Eiropas stratēģijā tiek uzsvērts, ka jāveic veselības aprūpes speciālistu apmācība par to, 
cik svarīgi ir veicināt fiziskās aktivitātes iedzīvotāju vidū. Ārstiem terapeitiem jābūt informētiem 
par starptautiskiem ieteikumiem, kuru efektivitāte ir pārbaudīta, viņu rīcībā vajadzētu būt visai 
informācijai par ieteicamajiem aktivitāšu veidiem, kā arī par viņu profesionālās darbības reģionā 
pieejamajiem piedāvājumiem, lai varētu pareizi pildīt padomdevēja funkciju. Nodrošinot 
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veselības aizsardzībā iesaistīto darbinieku, galvenokārt ārstu, izglītību un tālākizglītību, jāņem 
vērā veselības veicināšana [72]. 

Kā var secināt, normatīvā bāze fizisko aktivitāšu veicināšanai ir plaša un ir paredzēti arī 
finansiālie līdzekļi to realizēšanai, izmantojot ES struktūrfondus (piemēram, transporta, veselības 
un vides programma „THE PEP”) [242]. Tomēr pilnvērtīgai un kompleksai problēmas 
risināšanai ir nepieciešama arī informācija par cilvēku attieksmi un viedokli par fiziskajām 
aktivitātēm. Tikai zinātniski pamatoti dati par kavējošiem vai veicinošiem faktoriem atklāj 
iespējas, kā lietderīgāk izmantot pieejamos resursus. 

Zinātniskajā literatūrā tiek minēti vairāki rakstu pārskati, kuros tika analizēti fizisko 
aktivitāti ietekmējošie faktori senioru vecumā. Būtiskus zinātnisko rakstu analīzes pētījumus 
1994.gadā veica R.Šepards [225] un R.Rodes (R.Rhodes) ar līdzautoriem 1999.gadā [203]. 
Izanalizējot šos darbus var secināt, ka tiek izdalīti trīs būtiskākie faktori, kas ietekmē fizisko 
aktivitāti šajā vecumā:  

1) līdz ar novecošanos cilvēkiem mazinās interese par fiziskām aktivitātēm; 
2) fiziskās aktivitātes līmenis ir cieši saistīts ar personas socio-ekonomisko statusu; 
3) izveidojusies attieksme pret fizisko aktivitāšu nepieciešamību ir atkarīga no 

ieguvumu un ieguldījumu attiecības personas uztverē, t.i., cilvēks augstāk novērtē iespējamos 
ieguvumus esot fiziski aktīvs par nepieciešamo piepūli to realizēt. 

Lai gan abi autori šajos aspektos ir vienoti, tomēr ir arī atšķirīgas atziņas. Kā norāda 
R.Šepards, tieši izveidojušies ieradumi nosaka kopējo fizisko aktivitāšu līmeni. Būtiska nozīme 
ir arī iekšējam kontroles lokusam, t.i., ja cilvēks uztver sevi kā situācijas noteicēju, ārējie 
traucējošie faktori var tikt pārvarēti un vēlamais fiziskās aktivitātes līmenis tiks realizēts. 
Savukārt R.Rodes un kolēģi savā darbā norāda, ka šie faktori var arī nebūt būtiski un ir 
nepieciešami plašāki pētījumi to apstiprināšanai, bet kā nozīmīgi faktori tiek izcelti - personas 
pašefektivitāte, prieka gūšana darbojoties un sociālais atbalsts [203]. 

Kā būtiskākos faktorus, kas ietekmē fiziskās aktivitātes samazināšanos, R.Rodes un 
līdzautori norāda fizisko mazspēju, sliktu veselību, nepietiekamu finansējumu un nepieciešamību 
aprūpēt slimīgu partneri. Savukārt R.Šepards papildus veselības un finansējuma faktoriem 
norāda arī uz transportēšanās problēmām, ierobežotu aktivitāšu pieejamību un kompanjonu 
trūkums. Turklāt autors atzīmē, ka arī sabiedrības uzskati ietekmē aktivitātes līmeni senioru 
vecumā, jo valda uzskats, ka pensijā cilvēkam ir jāatpūšas. Pastāv arī stereotipi, ka vingrinoties 
seniori var pārpūlēties vai savainoties un līdz ar to kaitēt savai veselībai. R.Šepards savā darbā 
atzīmē, ka cilvēki šajā vecumā nav homogēna grupa, jo viena vecuma cilvēkiem ir vērojamas 
būtiskas atšķirības gan funkcionālajā, gan psiholoģiski emocionālajā stāvoklī [225]. 

Ņemot vērā mazkustīguma problēmas aktualitāti, turpmākie pētījumi, kas tiek veikti 
šajā virzienā atklāj aizvien jaunus aspektus, kuri ietekmē fizisko aktivitāti šajā vecumposmā. Kā 
norāda pēdējie pētījumi, kas raksturo gados vecu cilvēku neiesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs, 
būtiskākie faktori ir: 

 veselības stāvoklis un bailes no pakrišanas [18]; 
 fizisko aktivitāšu partneru trūkums, kas ir raksturīgi galvenokārt sievietēm [18]; 
 fiziska nespēja vai nevēlēšanās veikt vingrināšanos [217]. 

Citi mazaktivitātes riska faktori sevī iekļauj transporta aspektu, finansiālo stāvokli, 
sociālās saskarsmes iespējas un spēja veikt paredzētās aktivitātes [159]. Aptaukošanās tiek 
minēts kā viens no mazkustīguma riska faktoriem, kas piemīt visām vecuma grupām. Veiktajos 
pētījumos nav precīzi definēts, vai aptaukošanās ir fiziskās mazaktivitātes cēlonis vai rezultāts. 
Kā norāda A.Kamerons (A.Cameron) un līdzautori, mijsakarība var būt abpusēja, t.i., 
aptaukošanās var būt gan kā cēlonis, gan kā sekas nepietiekamai aktivitātei [39]. Sociāli 
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ekonomiskie faktori - izglītība, profesija un ienākumi arī var ietekmēt kopējo fiziskās aktivitātes 
līmeni. Iepriekšminētajā pētījumā A.Kamerons un līdzautori konstatēja, ka aptaukošanās, līdz ar 
to fiziskā aktivitāte, ir saistīta ar personas izglītības līmeni. Izglītība var ietekmēt spēju uztvert 
un interpretēt informāciju par vingrinājumu ieguldījumu veselībā. 

Viens no pirmajiem plaša mēroga pētījumiem par fizisko aktivitāšu veidiem starp gados 
veciem cilvēkiem Lielbritānijā uzrādīja, ka pastaigas, mājasdarbi un dārzkopība ir visizplatītākās 
aktivitātes [59]. Arī H.Kendiga un līdzautoru Melburnas iedzīvotāju pētījumā visbiežāk tika 
minētas pastaigas, mājsaimniecības darbi, dārzkopība, kam sekoja brīvā laika vingrinājumi vai 
sports [130]. Tika noskaidrots, ka viena trešdaļa cilvēku līdz 75 gadu vecumam, iesaistās gan 
vieglās, gan enerģiskās aktivitātēs. Taču cilvēki, kuri ir vecāki par 75 gadiem galvenokārt 
iesaistās tikai vieglajās aktivitātēs [130]. 

Pēc M.Brauna (M.Brown) un līdzautoru kvalitatīvajos pētījumos iegūtajiem datiem, 
fizisko aktivitāti veicinošie faktori var tikt iedalīti piecās plašās tēmās: 

 veselība un labklājība; 
 sabiedrības atbalsts; 
 lietderīgas darbošanās apziņa; 
 izvairīšanās no negatīvajiem novecošanas stereotipiem; 
 vide. 
Savukārt fizisko aktivitāti kavējošie faktori ir: 
 slikta veselība; 
 nav neviena ar ko kopā veikt vingrinājumus; 
 vide (limitēta aktivitāšu izvēles pieejamība); 
 intereses trūkums [34]. 

Kā norāda kvalitatīvo pētījumu dati seniori ārzemēs piedalās dažādās fiziskās 
aktivitātēs, kas izpaužas gan ikdienas darbos, gan socializācijas procesā, gan arī sportiskās 
aktivitātēs [34]: 

 klubu, komandu vai grupu aktivitātes (dejas, golfs, boulings un taml.); 
 aktivitātes, kam nepieciešama infrastruktūra, piemēram, peldbaseini vai sporta zāles; 
 individuālās aktivitātes (pastaigas, riteņbraukšana u.c.); 
 darbs ap māju un pagalmā; 
 sociālas aktivitātes, piemēram, darbs sabiedrības labā vai spēlēšanās ar mazbērniem.  

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu 2006.gada pētījuma (FINBALT 
monitorings) rezultāti uzrāda zemu iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs. Tika 
konstatēts, ka respondentu skaits vecumposmā 55-64 gadi, kas veic 30 minūšu vingrinājumus   
2-3 reizes nedēļā Latvijā, samazinājās no 33% 1998.gadā līdz 25% - 2006.gadā, savukārt Somijā 
šie skaitļi attiecīgi bija 67% un 69% [142]. Šī vecumposma cilvēku nepietiekamu kustību 
aktivitāti apliecina arī respondentu atbildes par brīvā laika pavadīšanas ieradumiem. Latvijā 
vairāk kā puse (54,5%) no respondentiem brīvo laiku pavada galvenokārt pasīvi. Turpretī Somijā 
aktivitātes ar mazu fizisku piepūli brīvajā laikā veic 27,2% aptaujāto (8.tabula) [110].  
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8.tabula  

Latvijas un Somijas iedzīvotāju (55-64 gadi) fiziskā aktivitāte  
brīvajā laikā [142] 

Latvija Somija 
Kurš no sekojošiem aprakstiem visvairāk 
atbilst Jūsu brīvā laika nodarbībām? 

Cik bieži respondenti vingro vai kāda 
fiziska piepūle ir brīvajā laikā? 

Lasīšana, televizora skatīšanās 54,5% Maza fiziska piepūle 27,2%
Pastaiga, braukšana ar divriteni 30,4% Vingrinās vismaz 4 st. Nedēļā 55,1%
Lēns skrējiens un citi fiziskās 
kultūras veidi 

14,8% Vingrinās vismaz 3 st. Nedēļā 17,3%

Smagi fiziskie treniņi 0,3% Fiziski treniņi sporta sacensībām 0,4% 

 

Tikai vienā no FA parametriem, tas ir, par patērēto laiku, dodoties uz darbu kājām vai ar 
divriteni, Latvijas respondenti norādīja pozitīvāku rezultātu. Respektīvi, aptaujāto īpatsvars, kuri, 
dodoties uz darbu kājām vai ar velosipēdu, ceļā pavadot vismaz 15 min, Latvijā ir 47%, bet 
Somijā tikai 23%. Tas varētu būt izskaidrojams, ka Somijā šajā vecumā nestrādājošo īpatsvars ir 
lielāks nekā Latvijā un iespējams arī ar materiālo stāvokli, jo Somijā 28% šī vecumposma 
iedzīvotāju brauc uz darbu ar automobili, turpretī Latvijā tie ir tikai 17,5% respondentu. Pozitīva 
tendence ir vērojama arī saistībā ar veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanos fizisko aktivitāšu 
veicināšanā. Kā norāda FINBALT aptaujas dati respondentu īpatsvars, kuriem ārsts pēdējā gada 
laikā ir ieteicis palielināt fizisko aktivitāti 2000.gadā bija 10,5%, savukārt 2006.gadā tas 
palielinājās līdz 18%, lai gan lielākā daļa aptaujāto, tas ir 58%, norādīja, ka viņiem neviens nav 
ieteicis pievērst lielāku uzmanību FA [142]. FINBALT pētījuma uzrādītie dati apliecina fizisko 
aktivitāšu veicināšanas nepieciešamību visos vecumposmos. Šajā monitoringā iztrūkst datu par 
gados vecāku (virs 65 gadiem) cilvēku veselību ietekmējušiem paradumiem, bet, vērojot 
tendenci, ka līdz ar novecošanos samazināties arī fiziskai aktivitātei, var secināt, ka turpmākajos 
pētījumos šim vecumposmam ir jāpievērš īpaša uzmanība. 

Fiziskās aktivitātes pozitīvā ietekme veselības nostiprināšanā, dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un dzīves ilguma palielināšanā ir zinātniski apstiprināta daudzos pētījumos. Tādēļ, 
balstoties uz pētījumu rezultātiem, jau kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem tika 
pievērsta uzmanība FA rekomendāciju izstrādei, tai skaitā arī senioru vecuma cilvēkiem.  

Metodisko ieteikumu rašanās pirmsākumi ir meklējami Somijā, kur zinātnieku grupa 
M.Karvonena vadībā 1957.gadā publicēja pētījuma rezultātus, kuri šobrīd var tikt uzskatīti par 
klasisku metodi vingrinājumu slodzes intensitātes noteikšanai [124]. Veicot pētījumu ar 
medicīnas studentiem, kuri uz slīdošā celiņa realizēja izturības treniņa programmu, noteica, ka 
60% intensitāte no sirdsdarbības rezerves (HRR – starpība starp maksimālo sirdsdarbības 
frekfenci un pulsu miera stāvoklī), būtiski uzlabo kardiorespiratorās spējas. Arī pēc pusgadsimta 
šis pieņēmums tiek uzturēts spēkā, lai noteiktu minimāli nepieciešamo slodzes intensitāti 
kardiorespiratoro spēju uzlabošanai. 

1968.gadā Amerikas gaisa spēku terapeits K.Kūpers (K.Cooper) publicēja savu pirmo 
grāmatu „Aerobics”, kurā tika vienkārši aprakstīts nepieciešamais kustību apjoms nedēļas laikā. 
Viņš ieviesa punktu sistēmu slodzes uzskaitei. Nedēļā tika ieteikts uzkrāt 30 punktus, piemēram, 
1.6 km skrējiens ātrāk par 8 min ir 5 punkti, un 4,5 km soļošana ātrāka par 43 min ir 6 punkti 
[54]. Tas bija pirmais mēģinājums publiski uzrunāt auditoriju par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību veselības nostiprināšanai. Lai gan viņa sistēma netika veidota pamatojoties uz 
plašu pētījumu rezultātiem, tomēr, ņemot vērā viņa lielo praktisko pieredzi un komunikācijas 
spējas, ieteikumi guva lielu atsaucību, un tika aizsākta plaša kustība - „skriešana veselībai”. 
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Būtisku ieguldījumu turpmākajā rekomendāciju izstrādē ir sniegusi Amerikas Sporta 
medicīnas koledža (ACSM). Pateicoties šīs iestādes vadošajam pētniekam M.Pollokam 
(M.Pollock), pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados tika iegūti plašu pētījumu rezultāti par 
FA pozitīvo ietekmi veselības nostiprināšanā. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, 1975.gadā 
ACSM publicēja ieteikumus pieaugušajiem bez veselības traucējumiem. Tika norādīts, ka 
kardiovaskulāro spēju uzlabošanai ir nepieciešamas 20-45 min ilgas nodarbības 3-5 reizes nedēļā 
ar intensitāti 70-90% no sirdsdarbības rezerves (HRR). Turpinoties pētījumiem, laika gaitā 
ieteikumos tika ieviestas vairākas izmaiņas. 1980. un 1986.gadā paplašināja nodarbību intervālu  
15-60 min un samazināja HRR līdz 70-85%. 1991.gadā intensitāte tika samazināta līdz 60% no 
HRR. 1995.gadā intensitāte atkārtoti tika samazināta līdz 50% un kā minimālais vienas 
nodarbības ilgums tika norādīts 20min [247]. 

1992.gadā Amerikas Sirds asociācija (AHA) nāca ar paziņojumu, ka fiziskās aktivitātes 
samazina sirds un asinsvadu saslimšanas risku. G.Fletčers (G.Fletcher) un līdzautori ieteica veikt 
aktivitātes, kas ietver visas lielākās muskuļu grupas, 3-4 reizes nedēļā pa 30-60 min ar 50% no 
personas vingrinājuma veiktspējas, t.i., skābekļa maksimālā(O2max) patēriņa vai vingrinājuma 
lielākās iespējamās intensitātes [84]. Pētnieki norādīja, ka arī zemas intensitātes regulāras 
aktivitātes, piemēram, mājas vai dārza darbi, pastaigas u.c. ilgstošā laika posmā var sniegt 
redzamus veselības ieguvumus un mazināt saslimšanas risku. Pirms tam AHA pētīja fiziskās 
aktivitātes ietekmi uz kardiovaskulāro sistēmu, bet oficiāli mazkustīgums netika iekļauts SAS 
risku grupā. Šīs ietekmīgās medicīnas asociācijas paziņojums veicināja fizisko aktivitāšu 
programmu iekļaušanu veselības profilakses un aprūpes sistēmā valstiskā līmenī.  

1993.gadā ASV valdības Slimību novēršanas un kontroles centrs (CDC) sadarbībā ar 
iepriekš minēto Sporta medicīnas koledžu (ACSM) izveidoja plašu darba grupu fizisko aktivitāšu 
vadlīniju izstrādei, kas veicina veselības ieguvumus. Tika izvirzīti trīs uzdevumi: pirmkārt, veikt 
plašu pētījumu analīzi par FA ietekmi, otrkārt, izstrādāt modeli, kas norādītu aktivitāšu veidus, 
apjomu un intensitāti, un, treškārt, pielāgot modeli, lai tas būtu pieejams plašai sabiedrības daļai. 
Šī darba rezultāti tika publicēti 1995.gadā un izraisīja ievērojamu polemiku, jo būtiskākie 
secinājumi bija jauninājums un zināmā pretrunā ar iepriekš definētām vadlīnijām. Zinātnieku 
grupa R.Pate vadībā izvirzīja galveno ideju, ka „katram ASV pieaugušajam būtu jāuzkrāj 30 vai 
vairāk minūšu fizisko aktivitāšu vidējā intensitātē vēlams katrā nedēļas dienā” [180]. Šī 
zinātnieku grupa uzskatīja, ka būtiskākais ir sniegt informāciju mazkustīga dzīvesveida 
cilvēkiem par iespējamību gūt veselības uzlabojumus arī no īsa laika posma aktivitātēm (8-10 
min) vidējā intensitātē, kas dienas laikā summējas virs 30 min. Ieviešot šo jauno uzstādījumu, 
tika pilnveidots modelis „vingrošana – fiziskā sagatavotība”, paplašinot to ar paradigmu „fiziskā 
aktivitāte – veselība”. Šī tēze ļāva uzrunāt lielu sabiedrības daļu, arī tos, kuri bija mazaktīvi un 
bija grūti iedrošināmi regulāru aktivitāšu uzsākšanai. Kā divus būtiskākos atzinumus šajā 
pētījumā var minēt, pirmkārt, tika uzsvērti veselības ieguvumi, izmantojot vidējas intensitātes 
fiziskās aktivitātes, otrkārt, kopējais dienas laikā veiktais fizisko aktivitāšu apjoms ir daudz 
būtiskāks par to raksturlielumiem (intensitāte, atkārtojumu skaits, ilgums). Kā norāda pētījuma 
autori, papildus iztērēto aptuveni 200 kaloriju dienā, kas pielīdzinās 3 km iešanai kājām, ir 
pietiekami veselības uzlabošanai. Autori, protams, atzina, ka lielāks FA apjoms var sniegt arī 
labākus veselības ieguvumus.  

Šī pētījuma rezultāti izsauca lielu rezonansi, tādēļ Amerikas Nacionālais veselības 
institūts (The Natoinal Institutes of Health - NIH) 1996.gadā organizēja kongresu viedokļu 
saskaņošanai. Šajā kongresā tika gūts apstiprinājums pieņēmumam, ka kopējā sabiedrības 
veselība varētu tikt uzlabota, ja katrs iedzīvotājs ikdienā veiktu vismaz 30 minūšu vidējas 
intensitātes aktivitātes, papildus veselības ieguvumi var tikt iegūti, paaugstinot aktivitātes līmeni 
un intensitāti [187]. Šo pieņēmumu apstiprināja arī Pasaules Veselības organizācija, kas ir 
atbildīgā institūcija par veselības politikas veidošanu Apvienoto Nāciju Organizācijā [81]. 
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Vislielākie veselības ieguvumi tiek sasniegti, pārtraucot mazkustīgu dzīvesveidu un 
pakāpeniski palielinot fizisko aktivitāti. Turpinot paaugstināt aktivitāšu apjomu un intensitāti, arī 
ir vērojami veselības ieguvumi, bet to īpatsvars samazinās (7. attēls). Tas norāda uz 
nepieciešamību atbalstīt un popularizēt vidējas intensitātes aktivitātes, kas ir iekļaujamas 
ikdienas dzīves ritmā. 

 

7.att.  Fiziskās aktivitātes slodzes - atbildes reakcija [181] 

 

Kā vienu no nozīmīgākajām publikācijām ir jāmin arī 1996.gadā izdoto „Physical 
Activity and Health: A Report of the Surgeon General”, ko pārraudzīja ASV valdība. Šī 
ziņojuma tapšanā tika iesaistīti aptuveni 195 eksperti no dažādām valstiskām un nevalstiskām 
organizācijām. Publikācijas mērķis bija apkopot iepriekš minētos pētījumus, rekomendācijas un 
citus literatūras avotus un noteikt fiziskās aktivitātes nozīmi slimību profilaksē, kā arī norādīt 
iespējamos risinājumus FA veicināšanā. Šajā ziņojumā tika plaši pārskatīta FA un veselības 
mijiedarbība vēsturiskajā skatījumā, kā arī izvērtēta iepriekš publicēto rekomendāciju ietekme uz 
sabiedrības darbības modeļiem un tendencēm. Dotais ziņojums pastiprināja uzskatu vienotību 
starp zinātniekiem, sporta speciālistiem, veselības, sociālās un izglītības darbiniekiem, ka 
Amerikas iedzīvotāju mazkustīgais dzīvesveids negatīvi ietekmē veselību un vidējas intensitātes 
fiziskās aktivitātes var sniegt būtiskus veselības uzlabojumus. Šī ziņojuma galvenā atziņa bija, ka 
„visu vecumu cilvēki var uzlabot savas dzīves kvalitāti, iekļaujot ikdienas gaitās vidējas 
intensitātes aktivitātes. Regulāras (pēc iespējas katru dienu) ātras pastaigas, braukšana ar riteni 
vai pat mājas vai dārza darbi, kas ilgst vismaz 30-45 min., samazina sirds slimību, hipertensijas, 
kolorektālā vēža un diabēta saslimšanas risku” [247]. Otra būtiska atziņa - „vairāk ir labāk”, tas 
nozīmē, ka cilvēki, kuri jau ir vidēji aktīvi, paaugstinot savu aktivitātes intensitāti un apjomu, var 
gūt papildus veselības ieguvumus. Gan šis ziņojums, gan CDC/ACSM 1995.gada 
rekomendācijas tika bieži citētas dažādos zinātniskajos rakstos, ņemti par pamatu, izstrādājot 
turpmākos ieteikumus, kā arī izmantoti citu valstu veselības un sporta politikas dokumentu 
sagatavošanā, tādēļ tie ir uzskatāmi par fizisko aktivitāšu vadlīniju pamatdokumentiem. 

Kopš 1978.gada ACSM fiziskās slodzes parametru noteikšanai izmanto vairākus 
komponentus: frekvence jeb nodarbību biežums, slodzes intensitāte, izpildes laiks un slodzes 
veids. Angļu valodā šos parametrus saīsināti apzīmē ar terminu F.I.T.T. (frequency, intensity, 
time, type). 1990.gadā ACSM rekomendāciju programmā tika iekļauti arī ieteikumi ķermeņa 
muskulatūras nostiprināšanai. Līdz ar to tika akcentēta nepieciešamība saglabāt muskuļu masu, 
veicot spēku attīstošos vingrinājumus, kas nodrošina individuālo neatkarību ikdienas aktivitātēs. 

A – Mazkustīgums  

B – Vidēja aktivitāte  

C – Augsta aktivitāte 
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Turpinoties sabiedrības novecošanas procesam, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par 
senioru iesaistīšanu fiziskajās aktivitātēs, kas ļautu pēc iespējas ilgāk saglabāt pilnvērtīgu viņu 
dzīves kvalitāti. 1997.gadā Pasaules Veselības organizācija, apkopojot informāciju par veselības 
ieguvumiem, kas tiek iegūti paaugstinot fizisko aktivitāti, sniedza rekomendācijas, kas tika 
adresētas tieši gados veciem cilvēkiem [238]. Rekomendācijās tika ieteikts ik dienu veikt vismaz 
30min dažāda veida aktivitātes, tajā skaitā arī ikdienas mājas darbus, kas prasa fizisku piepūli. 
Tika akcentēta arī nepieciešamība veikt vingrinājumus lokanības un līdzsvara izjūtas 
saglabāšanai, kā arī vingrinājumus muskuļu spēka saglabāšanai.  

Kā vienu no pirmām strukturētām rekomendācijām senioriem var minēt Kanādas 
valdības 1999.gadā sagatavoto programmu „Health Canada” [111]. Programmā tika iekļauti 
ieteikumi veikt vidējas līdz augstas intensitātes aerobas aktivitātes 4-7 dienas nedēļā un 2-4 
reizes nedēļā veikt spēku attīstošos vingrinājumus pa 10 atkārtojumu reizēm, kā arī tika ieteiktas 
ikdienas lokanības un līdzsvara aktivitātes. 

Turpmākajos gados daudzi eksperti un organizācijas, kas bija saistīti ar veselības 
veicināšanas jautājumiem, saskatīja nepieciešamību pilnveidot rekomendācijas, izdalot atsevišķu 
mērķgrupu - gados vecus cilvēkus virs 65 gadiem un cilvēkus ar vāju fizisku sagatavotību. Tādēļ 
1999.gadā sadarbībā ar Starptautisko Dabas zinātņu institūtu (International Life Sciences 
Institute) tika izveidota ekspertu darba grupa, kas, pamatojoties uz literatūras avotiem, plašu 
pētījumu rezultātiem un esošo rekomendāciju apkopojumu, uzsāka ieteikumu izstrādi, kas 
adresēta gados veciem cilvēkiem.  

Ņemot vērā, ka daudzie iepriekšējie pētījumi apstiprināja aerobo aktivitāšu pozitīvo 
ietekmi veselības nodrošināšanā visos vecumposmos, galvenā uzmanība tika vērsta uz spēka un 
līdzsvara saglabāšanas nozīmes izpētei. Veicot plašu informatīvo analīzi, ekspertu grupa 
diskusiju rezultātā 2001.gadā sagatavoja profilaktisko ieteikumu projektu. Īsi pēc tam ACSM un 
AHA organizācijas piekrita pilnveidot CDC/ACSM 1995.gada rekomendācijas pieaugušajiem. 
Lai novērstu iespējamās neskaidrības, tika sagatavotas pilnveidojamās rekomendācijas gan 
pieaugušajiem, gan gados veciem cilvēkiem. Līdz 2004.gadam turpinājās rekomendāciju 
papildināšana, recenzēšana un datu saskaņošana ar iepriekš pieņemtajiem ACSM un AHA 
ieteikumiem. 

2007.gada augustā tika publicēti galīgie ACSM/AHA fizisko aktivitāšu rekomendāciju 
varianti, kas tika paredzēti divām mērķgrupām: pirmā - pieaugušie līdz 65 gadiem bez veselības 
traucējumiem [106], otrā grupa - seniori virs 65 gadiem un cilvēki ar funkcionāliem vai 
hroniskiem veselības traucējumiem vecumā no 50 līdz 64 gadiem [171]. Hroniskie veselības 
traucējumi ietver nepieciešamību pēc regulāras medicīniskas vai farmakoloģiskās ārstēšanās, 
savukārt funkcionālie – nespēja patstāvīgi veikt ikdienas darbības, piemēram, uzkopt māju vai 
veikt iepirkumus. Šajā grupā netiek iekļauti cilvēki ar hroniskām slimībām, kas neietekmē viņu 
spējas būt fiziski aktīvi (piemēram, gremošanas traucējumi vai kontrolējamā hipertensija). 
ACSM/AHA 2007.gada publicētajos ieteikumos tiek piedāvāts minimālais fizisko aktivitāšu 
apjoms, kas būtiski samazina hronisku saslimšanas risku, priekšlaicīgās nāves iespējamību, 
funkcionālos ierobežojumus un vecuma izraisīto mazspēju. Rekomendācijās tiek aprakstītas 
aerobās, muskuļu spēka un lokanības aktivitātes, kā arī līdzsvara vingrinājumi. 

2008.gadā ASV tika publicēts apjomīgs darbs: „Physical Activity Guidelines for 
Americans”, kas iekļāva arī sadaļu senioriem virs 65 gadiem. Šajās vadlīnijās nav būtisku 
atšķirību ar iepriekš apskatītajām ACSM/AHA rekomendācijām, tomēr ir dažas nianses. 

Kā redzams izstrādāto rekomendāciju kopsavilkuma 9.tabulā, spēku attīstošo 
vingrinājumu atkārtojumu skaits ir 8-12 reizes, kas norāda lielāku intensitāti. Savukārt ASV 
Novecošanas institūta (National Institute on Aging) rokasgrāmatā gados veciem cilvēkiem ir 
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norādīts atkārtojumu skaits 10-15 reizes, bet palielinot intensitāti, sākotnējais atkārtojumu skaits 
ir 8 reizes [79]. 

 

9.tabula 

Fizisko aktivitāšu rekomendāciju kopsavilkums (1999.-2008.gads) 
Rekomendāciju 

izstrādes 
institūcija 

Nodarbību 
biežums 

 
F 

Slodzes 
intensitāte 

 
I

Slodzes 
realizēšanas 

laiks 
T 

Aktivitātes 
veids 

 
T 

 
 
 

HEALTH 
CANADA 

Older adults 
 

1999.g.[111] 

4-7 x nedēļā Vidēja, kas 
pakāpeniski 
var sasniegt 

augstu

Kopumā no 30-
60min vismaz 

pa 10min vienā 
reizē

Jebkāda veida fiziskās 
aktivitātes veselības 

nostiprināšanai 

2-4 x nedēļā Svars ko var 
pacelt vismaz 
10 reizes (līdz 
maks.piep.)

 Muskuļu spēka 
saglabāšana 

Katru dienu   Lokanības un līdzsvara 
vingrinājumi

 
 

ACSM/AHA 
Healthy adults 

(18-65g.) 
2007.g.[106] 

Vismaz 5 x 
nedēļā 

 
vai 

3x nedēļā  

Vidēja 3-6 ME
 
 

Augsta virs 6 
ME

Kopumā 30min 
vismaz pa 

10min vienā 
reizē 

Vismaz 20 min 

 
 

Kardiorespiratorās 
aktivitātes  

izturības attīstīšanai
Vismaz 2x 

nedēļā 
8-12 

atkārtojumi 
8-10 

vingrinājumi 
Vingrinājumi visām 
lielākajām muskuļu 

grupām spēka attīstīšanai
 
 
 
 

ACSM/AHA 
Older adults 

(65g. un  
50-64g. ar 
veselības 

traucējumiem) 
2007.g.[171] 

Vismaz 5 x 
nedēļā 

 
vai  

 
3x nedēļā 

Vidēja 5-6 no 
10 punktu 

skalas 
 

Augsta 7-8 no 
10 punktu 

skalas

Kopumā 30min 
vismaz pa 

10min vienā 
reizē 

 
Vismaz 20 min 

 
 

Kardiorespiratorās 
aktivitātes izturības 

attīstīšanai 

Vismaz 2x 
nedēļā 

10-15 
atkārtojumi 

8-10 
vingrinājumi 

Vingrinājumi visām 
lielākajām muskuļu 

grupām spēka attīstīšanai
Vismaz 2x 

nedēļā 
  Vingr. lokanības un 

līdzsvara saglabāšanai vai 
uzlabošanai 

 
 
 
 

Physical Activity 
Guidelines for 

Americans  
2008.g.[190] 
(virs 65 g.) 

Visas nedēļas 
laikā 

(ieteicams  
3 x nedēļā) 

Vidēja 5-6 p. 
vai kombinējot 
ar augstu 7-8 
no 10 punktu 

skalas 

150min/ned.
 
 
 

75min/ned.

 
Kardiorespiratorās 

aktivitātes 

Vismaz 2x 
nedēļā 

8-12 
atkārtojumi 
(līdz vairs 

nevar pacelt 
bez palīdzības)

Nav noteikts 
(ieteicams 1-3 

piegājieni vienai 
muskuļu grupai) 

Vingrinājumi visām 
lielākajām muskuļu 

grupām spēka attīstīšanai 

Ieteicams 3 x 
nedēļā 

  Vingrinājumi līdzsvara 
saglabāšanai
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Otra nianse ir attiecināma uz aerobo spēju attīstīšanu, jo tiek norādīts kopējais 
minimālais aktivitāšu apjoms, kas ir izteikts minūtēs. Tas tiek pamatots ar zinātniskiem 
pierādījumiem, ka 500–1000ME minūtes nedēļā sniedz būtiskus veselības ieguvumus. Tas 
nozīmē, ka persona veicot 150 min vidējas intensitātes (3,3ME) slodzi, sasniedz nepieciešamo 
minimālo apjomu, bet optimālais mērķis būtu realizēt 300 min. Līdz ar to tiek akcentēts, ka 
būtiskākais ir sasniegt nepieciešamo apjomu nedēļā (500-1000ME/min), ko var realizēt arī 
variējot slodzes intensitāti. Sabiedrības pilnīgākai izpratnei par nepieciešamās slodzes intensitāti, 
tiek lietoti relatīvās intensitātes jēdzieni „vidēja” un „augsta”, kas ir izteikta 10 punktu skalā.  

Fiziskās aktivitātes saglabāšanai tiek norādīta nepieciešamība iekļaut to ikdienas dzīves 
ritmā, izvēloties dažādu veidu aktivitātes, gan vingrinājumus, gan sadzīves darbības. Arī šajās 
vadlīnijās tika norādīts, ka minētie ieteikumi ir tikai minimāli nepieciešamais aktivitātes apjoms 
un, palielinot to, var tikt sasniegti papildus veselības ieguvumi.  

Austrālijā, Kanādā, Jaunzēlandē un vairākās Eiropas valstīs arī tika izstrādātas 
nacionālās fizisko aktivitāšu rekomendācijas, bet to saturs būtiski neatšķiras no iepriekšminēto 
rekomendāciju atziņām. Zināmas nianses ir vērojamas Japānas valdības izstrādātajās vadlīnijās. 
Tās ir paredzētas iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 69 gadiem un iekļauj trīs komponentus: 

1) fiziskās aktivitātes - 23 ME stundas /nedēļā (60 min vidējas intensitātes 3ME 
katru dienu vai 8000 – 10000 soļi dienā); 

2) fiziskie vingrinājumi - 4 ME stundas/nedēļā ( t.i. 60 min ātras soļošanas vai 35 
min lēna skrējiena vai tenisa spēles); 

3) vēlamie VO2max parametri 60-69 gados: 
vīriešiem – 33 (ml x kg-1x min-1); sievietēm – 28 (ml x kg-1x min-1) [80]. 

Kā var secināt no dotajiem parametriem, Japānas iedzīvotāji tiek aicināti būt aktīvāki, 
salīdzinājumā ar citu valstu ieteikumiem. Tas varētu būt izskaidrojams ar iedzīvotāju esošo 
pietiekami augsto vidējo fiziskās aktivitātes līmeni un kultūras īpatnībām. 

Analizējot citu valstu pieredzi fizisko aktivitāšu rekomendāciju piedāvājumā, nākas 
secināt, ka lielākoties tās tiek balstītas uz ASV publicēto „Physical Activity and Health: A Report 
of the Surgeon General” ziņojumu un tiek akcentēta nepieciešamība būt aktīviem vismaz 30 min 
dienā. Šī pamat atziņa ir iekļauta arī Brazīlijas, Skotijas, Nīderlandes, Somijas, Lielbritānijas un 
citu valstu nacionālajās vadlīnijās [220].  

 

1.4.2. Fizisko aktivitāšu rekomendācijas senioriem  
 

Apkopojot izanalizētās zinātniskās atziņas, var izdalīt galvenos komponentus, kas ir 
jāņem vērā, veidojot fizisko aktivitāti veicinošo programmu cilvēkiem senioru vecumā. 
Programmā ir jābūt iekļautām aktivitātēm fizisko īpašību attīstīšanai. Fiziskām aktivitātēm ir 
jābūt saskaņotām ar medicīniski indicētām aktivitātēm. Efektīvākai līdzdalībai ir nepieciešams 
individuālais FA plāns un vēlamās fiziskās aktivitātes uzvedības veicināšanā ir jāņem vērā gan 
teorētiskās atziņas, gan individuālie motīvi un barjeras.  

Aerobās aktivitātes 

Veselības saglabāšanai un uzlabošanai ir nepieciešams veikt vidējas intensitātes aerobas 
fiziskas aktivitātes vismaz 30 minūtes piecas dienas nedēļā, vai arī to var aizvietot ar 20 minūšu 
augstas intensitātes aerobo aktivitāti trīs dienas nedēļā [189]. Ieteicamais minimums var būt 
sasniegts arī kombinējot vidējas un augstas intensitātes slodzes. Optimālais aerobo aktivitāšu 
apjoms ir 300 minūtes nedēļā [190]. Vidējās intensitātes aerobās aktivitātes ir saistītas ar 
indivīda aerobo darba spēju vidēju piepūli. Gados vecu cilvēku aerobās darba spējas ir atšķirīgas, 
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jo, piemēram, vidējas intensitātes slodze (3-6 ME) dažiem cilvēkiem ir lēna iešana kājām, 
savukārt citiem tā ir ātra soļošana. Tādēļ slodzes noteikšanai ir jāizmanto intensitātes relatīvie 
parametri. Slodzes noteikšanai tiek izmantota 10 punktu skala, kur nekustīga darbība, piemēram, 
sēdēšana, gulēšana, ir 0 un pilnīgs spēka izsīkums ir 10, respektīvi, vidēja intensitāte ir starp 5 un 
6, kas izraisa ievērojamu sirds darbības un elpošanas paātrināšanos. Šajā pašā punktu skalā 
augstas intensitātes aktivitāte ir starp 7 un 8 un izraisa lielu sirds darbības un elpošanas 
paātrināšanos. Šo ieteicamo slodzes apjomu ir nepieciešams veikt papildus ikdienas aktivitātēm: 
zemas intensitātes (pašaprūpe, ēdiena gatavošana, iepirkšanās) un vidējas intensitātes, kuru 
ilgums nepārsniedz 10 minūtes (pārvietošanās pa mājām, īsi pārgājieni). Uzsākot fizisko 
aktivitāšu darbības plānu, gados veciem cilvēkiem būtu nepieciešama speciālistu uzraudzība un 
palīdzība apgūt vēlamās slodzes intensitātes noteikšanas metodes. Gadījumā, ja persona nav 
bijusi pietiekami aktīva, sākuma posmā - pirmās 2 nedēļās - ir ieteicams uzsākt aktivitātes ar 
zemas intensitātes slodzi (līdz 4punktiem) un pakāpeniski, ik pēc divām nedēļām, paaugstināt 
intensitāti par 5% no sirdsdarbības rezerves rādītāja, palielinot aktivitātes ilgumu par 5 minūtēm 
[183]. 

Muskuļu spēku attīstošās aktivitātes 

Lai nodrošinātu funkcionālo neatkarību senioru vecumā, ir jāveic aktivitātes, kas 
saglabā vai palielina muskuļu spēku un izturību vismaz divas dienas nedēļā [189, 190]. Spēka 
vingrinājumi gados veciem cilvēkiem ilgus gadus netika ieteikti, jo pastāvēja uzskats, ka tas var 
nelabvēlīgi ietekmēt sirds asinsvadu sistēmas darbību. Tomēr pēdējo gadu pētījumi ir snieguši 
neapstrīdamus pierādījumus, ka spēku attīstošās aktivitātes ir nepieciešamas funkcionālo spēju 
saglabāšanai un šo vingrinājumu risks ir nenozīmīgs salīdzinājumā ar veselības 
ieguvumiem[104]. 

ACSM/AHA 2007.gada rekomendācijās ir norādīts, ka būtu nepieciešams veikt vismaz 
vienu piegājienu ar 8-10 vingrinājumiem. Aktivitātes ir jāveic ne mazāk kā divas reizes nedēļā, 
ievērojot vismaz vienas dienas starplaiku un ir jānodarbina visas lielākās muskuļu grupas. Lai 
sasniegtu vēlamo treniņa efektu, pretestībai vai svaram ir jābūt tik lielam, ko var pārvarēt 10-15 
reizes katrā vingrinājumā. Muskuļu piepūles intensitātei ir jābūt starp vidēju un augstu. 10 
punktu skalā (0 – nav kustības un 10 – maksimāla muskuļu piepūle), vidēja intensitāte ir starp 5 
un 6 un augsta intensitāte ir starp 7 un 8. Augstas intensitātes slodzes ir piemērojamas tikai 
personām ar pietiekamu fizisku sagatavotību, pieredzi un zināšanām par pareizu vingrinājumu 
izpildes tehniku. Senioriem spēku attīstošie vingrinājumi ir jāizpilda lēnā tempā, saskaņojot to ar 
elpošanu. Piepūles laiks ir aptuveni 3 sek. kustības nofiksēšana – 1 sek. un 3 sek. atgriešanās 
sākuma stāvoklī. Nedrīkst pieļaut elpošanas aizturēšanu, ir jāelpo ritmiski - vingrinājuma 
piepūles fāzē –ieelpa, muskuļu atbrīvošanās fāzē izelpa. Pēc spēku attīstošām nodarbībām ir 
jāveic stiepšanās vingrinājumi. Regulāru nodarbību ietekmē notiek organisma adaptācijas 
procesi, tādēļ palielinoties muskuļu spēkam ir jāpalielina arī slodze. Slodzes palielināšanai var 
tikt izmantota metode - „par 2 atkārtojumiem vairāk 2 reizes pēc kārtas”. Tas nozīmē, ka slodze 
var tikt palielināta, ja persona var pārvarēt vingrinājuma pretestību par 2 atkārtojumiem vairāk 2 
nodarbības pēc kārtas. Piemēram, cilvēks var izpildīt vingrinājumu ar hantelēm 17 reizes 2 
nodarbības pēc kārtas, tad nākošreiz var palielināt hanteļu svaru līdz tās var pacelt 13-15 reizes. 
Spēku attīstošās aktivitātes ir vingrinājumi ar pretestību, svaru celšana un citas aktivitātes, kurās 
ir nepieciešams lielo muskuļu grupu sasprindzinājums. Spēku attīstošie vingrinājumi ir īpaši 
aktuāli gados veciem cilvēkiem, kuri dzīvo pilsētās un neveic intensīvu fizisku darbu, kā arī 
ziemas periodā, kad samazinās kopējā ikdienas aktivitāte.  

Lokanības aktivitātes 

Lai saglabātu lokanību, kas ir nepieciešama regulārām fiziskām aktivitātēm un ikdienas 
pienākumu veikšanai, senioriem būtu jāveic aktivitātes, kas saglabā vai uzlabo lokanību, ne 
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mazāk kā 10 minūtes vismaz divas reizes nedēļā [189]. Lokanības vingrinājumus iesaka veikt 
katru reizi pirms un pēc aerobo vai muskuļu spēka vingrinājumiem kā iesildīšanās vai 
atsildīšanās vingrinājumus, iesaistot galvenās muskuļu grupas, noturot tās maksimālā iestiepumā 
10-30 sek. un katru vingrinājumu atkārtojot 3–4 reizes [161].  

Līdzsvara vingrinājumi 

Senioriem, kuriem ir paaugstināts kritienu iespējamības risks (pārvietošanās problēmas, 
bieži kritieni), traumu mazināšanai būtu jāveic vingrinājumi, kas saglabā vai uzlabo līdzsvaru 
[189]. Līdzsvara vingrinājumu veikšana trīs reizes nedēļā tiek uzskatīta par pietiekamu kritienu 
riska samazināšanai [208]. Vingrinājumu izpildīšanas ilgums un apjoms ir atkarīgs no personas 
vestibulārās sistēmas individuālajām īpatnībām. Regulāri veicot līdzsvara vingrinājumus, 
kritienu iespējamība samazinās par 35-45% [89]. Ņemot vērā, ka ir zinātniski pamatota līdzsvara 
vingrinājumu efektivitāte, bet nav pietiekamu pētījumu datu par ikdienas aktivitātēm ar līdzsvara 
elementiem (piemēram, dejošana), programmas saturā galvenokārt ir jāiekļauj vingrinājumi 
līdzsvara saglabāšanai dažādos sākuma stāvokļos ar atvērtām un aizvērtām acīm, kā arī 
pārvietošanos pa dažādām virsmām ar apgrūtinošiem uzdevumiem. Ārzemju zinātniskajos 
avotos plaši tiek aprakstīti Austrumu vingrošanas veidi – Tai Dzi un Ci Gun, kas labvēlīgi 
ietekmē daudzas organisma sistēmas, tajā skaitā uzlabo arī līdzsvara izjūtu [259]. Atsevišķos 
pētījumos ir konstatēts, ka arī vidējas intensitātes spēku attīstošie vingrinājumi 90min nedēļā, kas 
apvienoti ar 1 stundas pastaigām, būtiski samazina kritienu risku gados veciem cilvēkiem [16].  

Profilaktisko un terapeitisko ieteikumu integrācija  

Senioriem ar vienu vai vairākām slimību diagnozēm, kuru ārstēšanā fiziskām 
aktivitātēm ir terapeitisks raksturs, tās ir jāveic atbilstoši ieteikumiem, papildinot tās ar citām 
aktivitātēm, kuras nav kontrindicētas [189]. Tas nozīmē, lai izvairītos no saslimšanas ar citām 
hroniskām slimībām, papildus nozīmētajai terapeitiskajai fiziskajai aktivitātei ieteicams veikt 
profilaksei paredzētās fiziskās aktivitātes. Piemēram, cilvēkam ar osteoporozi arī ir jāveic 
aerobās un muskuļu spēku attīstošās aktivitātes un līdzsvara vingrinājumi atbilstoši ieteiktajam 
minimālajam daudzumam, bet papildus ir nepieciešams izpildīt vingrinājumus ar svariem vai 
pretestību [246]. Pacientam ar artrītu ir nepieciešams veikt ieteiktās profilaktiskās fiziskās 
aktivitātes, akcentējot muskuļu spēka vingrinājumus, kas palīdz saglabāt kustību apjomu 
locītavās.  

Daudzu slimību gadījumos (sirds un asinsvadu slimības, hipertonija, 2. tipa diabēts, 
insults, paaugstināts holesterīna līmenis, osteoporoze un osteoartrīts) profilaktiskās fizisko 
aktivitāšu rekomendācijas ir līdzīgas terapeitiskiem ieteikumiem [218]. Tas nozīmē, ka arī 
cilvēki ar hroniskajām slimībām var iesaistīties fizisko aktivitāšu programmā, bet ir jāapzinās 
pieļaujamā slodze un kontrindicētās aktivitātes. Ja tomēr hroniski veselības traucējumi neļauj 
veikt minimālo fizisko aktivitāšu apjomu, šiem cilvēkiem ir jāiesaistās regulārās fiziskās 
aktivitātēs atbilstoši savām spējām un veselības stāvoklim, sekojoši izvairoties no 
mazkustīguma, kas var būt par iemeslu slimības progresēšanai. 

Fiziskās aktivitātes plāns 

Senioriem, piedaloties fiziskās aktivitātes veicināšanas programmā, būtu ieteicams 
ievērot arī individuālo plānu, kas nodrošinātu vēlamo aktivitātes apjomu ilgākā laika posmā. 

Izstrādājot fizisko aktivitāšu plānu personām ar hroniskiem veselības traucējumiem, 
nepieciešams apvienot vienā plānā gan profilaktiskos, gan terapeitiskos ieteikumus. Plānā ir 
jāparedz, kādas aktivitātes ir nepieciešamas konkrētai personai, kādā intensitātē un kādā veidā 
tās tiks veiktas, kādos apstākļos plāns tiks realizēts. Gadījumā, ja cilvēks nav pietiekami aktīvs 
(netiek realizēti minimālie apjomu ieteikumi), plānā būtu jāparedz slodzes palielināšanas 
pakāpenības princips. Vispirms tiek palielināts kopējais aktivitāšu skaits, kas ir lielāks par 10 
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min, pēc tam pakāpeniski ir jāpalielina katras nodarbības ilgums, un tikai tad, kad organisms 
adaptējas slodzei, var tikt palielināta intensitāte. Senioriem ir jāmāca un jāiedrošina regulāri 
veikt fiziskās aktivitātes ietekmes paškontroli, kā arī viņiem ir jāspēj pārvērtēt savu aktivitāšu 
plāns līdz ar fizisko spēju izmaiņām. 

Veidojot fiziskās aktivitātes plānu senioriem ar hroniskām slimībām, jāapsver risks, kas 
saistīts ar konkrēto slimību un tās ārstēšanu. Personām ar kustību traucējumiem vai nopietnām 
hroniskām slimībām, piemēram, sirds un plaušu slimību rehabilitācijas periodā, nepieciešams 
veikt fiziskās sagatavotības izvērtējumu (slodzes tolerances testu u.c.). Izstrādājot fizisko 
aktivitāšu plānu, ir jāapsver kustību ierobežojumi, iespējamais krišanas risks, indivīda spējas un 
fiziskās sagatavotības līmenis, ar aktivitātēm saistīto risku samazināšanas iespējas, stratēģija 
pakāpeniskai fiziskās aktivitātes līmeņa paaugstināšanai (ja personas fiziskās aktivitātes līmenis 
ir zemāks nekā ieteiktais), uzvedības modeļa maiņas iespējas, kas nodrošinātu regulāru fizisko 
aktivitāšu veikšanu un individuālās rakstura iezīmes. Pirms fiziskās aktivitātes līmeņa 
paaugstināšanas ir ieteicams konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu, lai kopīgi apsvērtu 
iespējamo organisma atbildes reakciju un tās atbilstību geriatriskās medicīnas pamatprincipiem. 
Pēc vispārpieņemtajiem ieteikumiem katram pieaugušajam vismaz reizi gadā būtu profilaktiski 
jāapmeklē veselības aprūpes speciālists, kurš varētu konsultēt arī par fiziskās aktivitātes plāna 
realizēšanu [218]. 

Iesakot fiziskās aktivitātes senioriem, ir jāņem vērā vairāki apstākļi. Šajā vecumposmā 
būtiski izmainās sirds asinsvadu sistēmas darbība, samazinās maksimālā sirdsdarbības frekvence 
un sirds muskuļa apjoms, samazinoties kapilārajam tīklam un asinsvadu elastībai, palielinās 
hipertensijas risks. Sirds asinsvadu slimību gadījumā tas var ietekmēt kardiosistēmas reakciju uz 
slodzi. Turklāt saslimšanas pakāpe palielina vingrināšanās izraisītās miokarda išēmijas 
iespējamību, kas ekstremālās situācijās palielina pēkšņās nāves risku. Hronisku slimību gadījumā 
(osteoporoze, HOPS - hroniska obstruktīva plaušu saslimšana, demence u.c.) palielinās ar fizisko 
aktivitāti saistītu traumu risks. Muskuļu spēka zudums un kaulu sistēmas izmaiņas ir būtiskākie 
faktori, kas mazina gados vecu cilvēku iesaistīšanos aktivitātēs. Pirms fizisko aktivitāšu 
programmas uzsākšanas gados veciem cilvēkiem ir nepieciešams medicīniskais novērtējums. 
Šajā izvērtējumā ir jāiekļauj ne tikai organisma fiziskie izmeklējumi, bet arī ir jānosaka 
sociālpsiholoģiskie ierobežojumi, kas ir attiecināmi šai vecuma grupai. Personām bez veselības 
traucējumiem vecumā no 60 līdz 69 gadiem, kas uzsāk zemas vai mērenas intensitātes 
aktivitātes, piemēram, soļošana vai pastaigas ātrā tempā, papildus izmeklējumi nebūtu 
nepieciešami. Turpretī aktīvākām nodarbībām, kā arī visiem sirds mazspējas slimniekiem ir 
nepieciešami papildus medicīniskie izmeklējumi. Tomēr zinātnisko pētījumu rezultāti norāda, 
ka, ja tiek sastādīts indivīdam piemērots fiziskās aktivitātes plāns, nopietnu traumu gadījumi 
būtiski samazinās [176]. Viens no svarīgākajiem faktoriem cilvēkiem virs 65 gadiem ir personas 
funkcionālā patstāvība, kas iekļauj spēju pārvietoties patstāvīgi bez citu palīdzības. 
Vingrinājumu aktivitātēm kopumā ir jābūt tendētām uz veselību attīstošu fizisko sagatavotību, 
kas samazina hronisku saslimšanu iespējamības risku un uzlabo vispārējo dzīves kvalitāti. 
Svarīgākais ir samazināt, sēžot pavadīto laiku. Pētījumu rezultāti apstiprina, ka slimību risks 
ievērojami samazinās, pat ja tiek veiktas pastaigājas tikai 45–75 minūtes nedēļā [151].  

Kā tika minēts iepriekš, minimāli nepieciešamo fizisko aktivitāšu rekomendācijas 
būtiski neatšķiras pieaugušajiem un senioriem, tomēr ir jāņem vērā daži aspekti, kas attiecas uz 
vingrinājumu intensitāti, biežumu un veidu. Šajā vecumposmā organisma darba spējas caurmērā 
ir zemākas nekā gados jaunākiem cilvēkiem, tādēļ ir svarīgi uzsākt aktivitātes ar mazu 
enerģētisko patēriņu (40%-50% no VO2max) pirmajās nodarbību nedēļās. Lielāka uzmanība ir 
jāpievērš iesildīšanās un pēcslodzes nodarbību sadaļai. Uzsākot fiziskās aktivitātes, izvēlas 
viszemāko efektivitātes līmeni, kas nodrošina sasniedzamus veselības ieguvumus, īpaši tas ir 
jāņem vērā, ja tiek iesaistīti cilvēki, kuri iepriekš bija mazaktīvi. Ir jāuzsver vidējas intensitātes 
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aktivitāšu priekšrocības salīdzinājumā ar augstas intensitātes. Augstas intensitātes slodze ir 
piemērojama tikai atsevišķiem senioriem ar pietiekamām fiziskām darbaspējām, pieredzi un 
motivāciju. Nepietiekamā fiziskā sagatavotība, hroniskas slimības un funkcionālie traucējumi 
neļauj veikt augstas intensitātes slodzes, kā arī šādas intensitātes fiziskām aktivitātēm ir lielāks 
traumu risks un lielāks nodarbību pārtraukšanu skaits [88]. Cilvēkiem ar nepietiekamu fizisko 
sagatavotību sākotnēji būtu nepieciešams uzsākt aktivitātes, veicot slodzi mazāku par „5” no 10 
punktu skalas un realizēt to vairākos piegājienos līdz 10 min katrā reizē [189]. Hronisku slimību 
gadījumos minimāli nepieciešamās fiziskās aktivitātes apjoms ir jāsaskaņo ar terapeitiski 
ieteiktiem vingrinājumiem. 

Vēlamās fiziskās aktivitātes uzvedības veicināšana 

Ilgstošas aktivitātes un optimāla veselības stāvokļa saglabāšanai ir jāizvirza reāls 
mērķis, t.i., 30–60 minūšu ilga vidējas intensitātes aerobā fiziskā aktivitāte katru dienu, kas tiek 
papildināti ar spēku attīstošiem vingrinājumiem. Fizisko aktivitāti ir jāpalielina pakāpeniski, 
izvirzot īstermiņa (2-4nedēļas) mērķus, līdz tiek sasniegts vēlamais līmenis. Tas samazina 
ievainojumu risku, padara aktivitātes daudz patīkamākas un ļauj realizēt izvirzītos mērķus, 
apzinoties pat nelielus sasniegumus. Gados veci cilvēki var ilgāku laiku realizēt viena līmeņa un 
intensitātes fizisko aktivitāti, kas sniedz viņiem vingrināšanās pieredzi, uzlabo darbaspējas un 
pozitīvi ietekmē pašapziņu. Personas pašefektivitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem 
uzdevumiem fiziskās aktivitātes veicināšanā. Liela nozīme ir arī ārējam sociālajam atbalstam 
vēlamo mērķu sasniegšanai. Socializēšanās iespējas un ārējais atbalsts ir viens no grupu 
nodarbību priekšrocību aspektiem.  

Efektīvai fiziskās aktivitātes veicināšanas programmas realizācijai ir nepieciešams 
apzināt arī uzvedību ietekmējošos ārējos un iekšējos faktorus. Pamatojoties uz izpētīto literatūru, 
var izdalīt četrus vispārinātus faktorus, kas ietekmē iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs. 

1. Dzīvesveids. Tiem, kuri nodarbojas regulāri, tā ir ilgstoša dzīves sastāvdaļa. Tā 
uztur un balsta cilvēka tēlu. Viņi sevi redz kā aktīvus un spēcīgus cilvēkus, tas kalpo kā 
motivācija turpināt nodarbības. Tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir pārtraukuši regulāras fiziskās 
aktivitātes, ir grūti to atsākt gan fiziski, gan psiholoģiski. Sociālās dzīves izmaiņas un veselības 
stāvokļa pasliktināšanās samazina ikdienas kustību apjomu [34]. Senioru vecumā būtiski ir 
nodrošināt labi pārzināmu ārējo vidi, kurā attiecības un aktivitātes tiek saglabātas un veidotas, 
tādēļ pārāk īsas vai epizodiskas nodarbības bieži vien nav pieņemamas. 

2. Veselība un uzskati par to. Slimības un vājums var būt objektīvas barjeras 
regulārām aktivitātēm. Kā arī bailes no tā, ka vingrināšanās var izraisīt fizisku kaitējumu bieži 
tiek minētas, lai attaisnotu savu nepiedalīšanos. Senioru vecuma cilvēkiem iepriekš pieredzētās 
veselības problēmas var radīt emocionālu barjeru turpmākām aktivitātēm [225]. Savukārt 
cilvēkiem, kas apzinās fizisko aktivitāšu nozīmīgumu veselības saglabāšanā, tas var būt spēcīgs 
motīvs regulārām nodarbībām.  

3. Iespējamie ieguvumi. Primārais nodarbību motīvs ir psiholoģiskās un emocionālās 
labsajūtas gūšana. Vecākiem cilvēkiem vingrinājumi bieži vien ir saistīti ar paštēlu (justies labi) 
un fizisku izskatu (izskatīties labi). Viens no vissvarīgākajiem ieguvumiem literatūrā tiek minēts 
socializēšanās iespējas: satikt jaunus cilvēkus, uzturēt draudzību un vienkārši iziet ārā no mājas. 
Iespēja būt sociāli aktīvam, pretošanās sociālajai izolācijai un garīgajai stagnācijai tiek uzskatīts 
par primāriem motīviem, bet vingrināšanās ir tikai līdzeklis. Visu vecumu grupu cilvēki 
labprātāk piedalās aktivitātēs kopā ar līdzīga vecuma, spēju un uztveres personām (indivīdi jūtas 
ērtāk homogēnās grupās). Sociāls kontakts ir primārais motīvs, gan kā vajadzība (ja nav neviena 
ar ko iet, rodas piedalīšanās barjera), gan kā iznākums (jaunu draugu satikšana). Sabiedrības 
atbalsta ziņā, svarīgi aktivitāšu iedrošinātāji ir partneri un citi ģimenes locekļi, sociālo un 
medicīnas pakalpojumu nodrošinātāji [203]. 
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4. Fiziskā vide. Fizisko aktivitāšu pieejamība var kavēt vai veicināt piedalīšanos. 
Laiks, vieta un vide ir faktori, kas nosaka iesaistīšanās pakāpi. Senioru vecumā nozīmīga ir 
drošības sajūta, tādēļ būtiski aspekti ir ceļu satiksmes intensitāte, urbanizācijas līmenis, 
kriminogēnā situācija u.c. drošības faktori [34].  

Fiziskā aktivitāte kā cilvēka darbības izpausme ir ļoti sarežģīta un sastāv no daudziem 
komponentiem. Fiziskā aktivitāte var realizēties dažādās formās: veicot darba pienākumus, 
aktivitātes brīvajā laikā, pārvietojoties kājām vai ar velosipēdu, kā arī neapzinātās kustības. 
Personas motīvus un rīcību nosaka pieņemtais uzvedības modelis, kas ietekmē arī fizisko 
aktivitāti. Fiziskās aktivitātes nepieciešamība tiek norādīta kā viens no būtiskākajiem aspektiem 
veselības veicināšanas procesā. Ir izstrādātas teorētiskās rekomendācijas par nepieciešamo 
minimālo FA senioriem, tomēr, kā norāda pētījumu dati, tikai neliels iedzīvotāju skaits sasniedz 
ikdienā nepieciešamo līmeni. Latvijā šobrīd ir nepilnīga informācija par senioru fiziskās 
aktivitātes līmeni un to veidiem, kā arī nav pētīti faktori, kas to var ietekmēt. Promocijas darba 
pētījumu gaitā ir izpētīti gan teorētiskie šīs problēmas aspekti, gan arī sniegts praktiskais 
ieguldījums fiziskās aktivitātes veicināšanai cilvēkiem senioru vecumā. 
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2. DARBA UZDEVUMI, METODES UN PĒTĪJUMA 
ORGANIZĒŠANA 

 

2.1. Darba uzdevumi 

 

Analizējot zinātnisko literatūru, tika konstatētas vairākas pretrunas, kas norāda uz 
nepieciešamību detalizētāk izpētīt problēmjautājumus, kas ir saistīti ar veselību veicinošo fizisko 
aktivitāti. Neskatoties uz zinātniski pamatotām atziņām par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi 
veselības saglabāšanā, tikai neliels iedzīvotāju skaits iesaistās regulārajās nodarbībās. Latvijā šī 
problēma ir īpaši izteikta, jo gandrīz puse (49%) no SKDS aptaujas dalībniekiem norādīja, ka 
vispār nenodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm [141]. Veiktajos pētījumos tiek 
atzīmēts, ka pat iesaistoties organizētajās aktivitātēs, ir liels cilvēku skaits, kuri pārtrauc 
regulāras nodarbības pirmajos sešos mēnešos [75]. Vēlamā uzvedības modeļa izveidošana ir 
viens no būtiskākajiem faktoriem, lai sasniegtu optimālo kopējo fizisko aktivitāti ikdienā. Latvijā 
ir nepietiekama zinātnisko pētījumu datu bāze par senioru vecuma cilvēku fizisko aktivitāti un 
nav zinātniski pamatotas metodikas tās veicināšanai. Tādēļ darba mērķis ir: izveidot un aprobēt 
zinātniski pamatotu veselību veicinošo fizisko aktivitāšu programmu 60-75 gadus veciem 
cilvēkiem, kas balstās uz uzvedības maiņas teoriju atziņām un atbilst dalībnieku funkcionālajām 
iespējām, fizisko aktivitāšu interesēm un vajadzībām. 

Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījumu rezultātu analīzi, tika izvirzīta 
promocijas darba hipotēze: cilvēkiem vecumā no 60 līdz 75 gadiem, realizējot veselību 
veicinošo fizisko aktivitāšu programmu, subjektīvie un objektīvie veselības parametri uzlabojas, 
ja: 

 programmas dalībniekam ir gatavība mainīt savu uzvedību, kas sekmē fizisko aktivitāti; 
 vēlamās fiziskās aktivitātes uzvedības atbalstošie pasākumi organizētajās nodarbībās ir 

veidoti, balstoties uz uzvedības maiņas teoriju atziņām, un tiek ņemta vērā dalībnieku 
iepriekšējā fizisko aktivitāšu pieredze; 

 programmā ievieš izglītojošo saturu veselības veicināšanai un integrē to praktiskajās 
nodarbībās. 

Pētījuma hipotēzes apstiprināšanai un darba mērķa realizēšanai tika noteikti sekojoši 
pētījuma uzdevumi: 

1. Noteikt fiziskās aktivitātes līmeni un uzvedību ietekmējošos faktorus 60-75 
gadus veciem cilvēkiem un izpētīt to sakarības ar veselības subjektīvajiem un 
objektīvajiem parametriem. 

Veicot Latvijas iedzīvotāju aptauju, tika noskaidrots šī vecumposma fiziskās aktivitātes 
līmenis dažādos reģionos un sociālajās vidēs. Ņemot vērā aptaujā iekļauto respondentu izlasi, 
iegūtie rezultāti ir vispārināmi un sniedz kopējo pārskatu par esošo situāciju šajā vecumposmā. 
Aptaujā tika noskaidroti arī faktori, kas ietekmē personas fiziskās aktivitātes ieradumus un 
gatavību tos mainīt. Kā arī noskaidrota mijiedarbība starp fiziskās aktivitātes līmeni un veselības 
subjektīvo pašvērtējumu, kas ietekmē dzīves kvalitāti un objektīviem parametriem, ko sniedz 
sirds asinsvadu risku noteikšana. 

2. Izpētīt 60-75 gadus vecu cilvēku viedokli par fiziskajām aktivitātēm un noteikt 
to veicinošos un kavējošos faktorus. 

Ar mērķi padziļināti izpētīt faktorus, kas ietekmē cilvēka fiziskās aktivitātes ieradumus, 



57 
 

tika veiktas daļēji strukturētās intervijas ar respondentiem, kuri piedalījās pedagoģiskajā 
eksperimentā. Apkopojot kvalitatīvā pētījumā iegūtos datus, tika izdalītas vairākas kategorijas, 
kas raksturo fizisko aktivitāti veicinošos aspektus, kā arī noteikti kavējošie faktori, kas ir 
raksturīgi šajā vecumposmā. Analizējot kvalitatīvos datus, tika noskaidroti pētāmās problēmas 
cēloņi, kas izpaužas 60-75 gadus vecu cilvēku rīcībā un ir saistīti ar fizisko aktivitāti.  

3. Izveidot fizisko aktivitāšu programmu veselību ietekmējošo parametru 
uzlabošanai. 

Izanalizējot pieejamo zinātnisko literatūru, apkopojot aptauju un interviju datus un 
izvērtējot pedagoģiskajā eksperimentā iegūtās atziņas, tika izveidota fizisko aktivitāti veicinošā 
programma 24 nodarbību apjomā. Programma tiek balstīta uz Sociāli kognitīvās teorijas 
uzvedības maiņas atziņām, kas ietver jaunas pieredzes apgūšanu, ārējā atbalsta nodrošināšanu, 
motivējošo instrumentu pielietošanu. 

4. Novērtēt izveidotās programmas ietekmi uz 60-75 gadus vecu cilvēku fiziskās 
aktivitātes, veselību ietekmējošo parametru un fizisko spēju izmaiņu dinamiku 
viena gada garumā. 

Pedagoģiskā eksperimenta laikā tika realizēta veselību veicinošā fizisko aktivitāšu 
programma, kuras galvenais mērķis ir paaugstināt dalībnieku fiziskās aktivitātes līmeni, kas 
uzlabotu veselības un fizisko spēju rādītājus. Parametru izmaiņu dinamikas fiksēšanai tika veikta 
aptauja un testēšana eksperimentālajā un kontroles grupā trijos posmos viena gada garumā. 
Izvērtējot rezultātu, dinamiku var spriest par realizētās programmas efektivitāti. 

 

2.2. Pētījuma metodes 

 

Promocijas darbā izvirzīto uzdevumu realizācijai tika izvēlētas sekojošas metodes: 
teorētiskās- zinātniskās literatūras avotu izpēte, citu pētījumu rezultātu analīze;  
empīriskās- aptauja (anketēšana, daļēji strukturētā intervija); pedagoģiskais eksperiments, fizisko 
īpašību testēšana;  
kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija- iegūto kvalitatīvo datu kodēšana un grupēšana, 
rezultātu grafiskā attēlošana;  
matemātiskā statistika.  

Lai izpētītu Latvijas iedzīvotāju vecumposmā no 60 līdz 75 gadiem fizisko aktivitāti 
ietekmējošos faktorus, promocijas darba realizācijā tika pielietota kvantitatīvo un kvalitatīvo 
pētniecības metožu triangulācija. Sākotnējo datu ieguvei tika veikta aptauja, kurā tika 
noskaidrotas mijiedarbības starp sekojošiem faktoriem: ar veselību saistītā dzīves kvalitāte, 
fiziskā aktivitāte, fiziskās vingrināšanās rezultātu gaidas, gatavība mainīt fizisko aktivitāti. Daļēji 
strukturētā intervija tika izmantota kā viena no kvalitatīvo datu vākšanas metodēm padziļinātai 
pētījuma problemātikas izpētei, ņemot vērā pētījumā iesaistīto dalībnieku subjektīvo pieredzi. 
Veicot teorētisko atziņu un interviju datu analīzi, tika izveidota fizisko aktivitāti veicinošā 
programma, kas tika aprobēta pedagoģiskā eksperimenta laikā. 

 

2.2.1. Zinātniskās literatūras analīze  

 

Pamatojoties uz zinātniskās literatūras avotu izpētes atziņām, promocijas darbā tika 
sagatavots teorētiskais pamatojums empīrisko pētījumu veikšanai, kas sniedz iespēju izvirzīt 
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darba hipotēzi un mērķi. Balstoties uz izanalizēto informāciju par fizisko aktivitāšu 
rekomendācijām, uzvedību ietekmējošiem faktoriem un veselības nodrošināšanas aspektiem, tika 
izstrādāts konceptuālais pamats fizisko aktivitāšu programmai, kas tika aprobēta pedagoģiskajā 
eksperimentā. Citos pētījumos iegūto datu analīze sniedz iespēju salīdzināt tos ar promocijas 
darba rezultātiem un interpretēt uzkrātās informācijas kontekstā.  

Promocijas darba pētījuma realizēšanas procesā tika analizēti 265 literatūras avoti, no 
tiem 39 – latviešu valodā, 224 – angļu valodā, 2 – krievu valodā. 

 

2.2.2. Aptaujas metode  

 

Lai realizētu promocijas darba pirmo uzdevumu, tika veikta aptauja, kurā piedalījās 632 
respondenti. Aptauja norisinājās divos posmos. Pirmais posms notika laikā no 2009.gada 
decembra līdz 2010.gada februārim. Pirmajā posmā tika aprobētas anketas, kuras tika paredzēts 
izmantot turpmākajā pētījumā. Ziemas laika posms tika izvēlēts ar nolūku noskaidrot 
respondentu fizisko aktivitāti hipotētiski vismazāk aktīvajā periodā. Tika sagatavots sekojošu 
anketu kopums: 

 ar veselību saistītās dzīves kvalitātes SF-36v2 aptauja; 
 starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (IPAQ); 
 vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skala (MOEES); 
 fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmu skala; 
 sociāldemogrāfiskie rādītāji. 

Aptaujā piedalījās 273 Latgales reģiona respondenti.  

Latvijas iedzīvotāji Sirds veselības kabinetos, kas atrodas vairākās Latvijas pilsētās, 
vienu reizi gadā bez maksas un bez ārsta nosūtījuma var pārbaudīt sirds veselības riskus. Sirds 
veselības kabineta apmeklētājiem tika piedāvāts aizpildīt aptaujas anketas un lūgta atļauja 
izmantot viņu mērījumu datus. Respondentu atlases princips atbilst vienkāršās gadījumizlases 
principiem. Respondentu anonimitātes saglabāšanai, personību identificējošie dati netika fiksēti 
un anketu aizpildīšana, tika uzskatīta, kā piekrišana līdzdalībai pētījumā (4.pielikums). 

Otrs pētījuma posms notika 2010.gada decembrī. Pētījuma dizains atbilst šķērsgriezuma 
populācijas pētījumam, kas paredz problēmjautājumu izpēti reprezentatīvai izlasei atbilstošiem 
respondentiem definētajā laikā. Latvijas iedzīvotāju ģenerālkopas reprezentatīvai izlasei ir 
nepieciešami 1000 respondenti [95]. Iedzīvotāju skaits vecumā no 60 līdz 75 gadiem ir 341,9 
tūkstoši [43] t.i. 15,12%. Pedagoģiskajos un socioloģiskajos pētījumos pieļaujamā maksimālā 
izlases kļūda ir 5% [67]. Izlases apjoma aprēķināšanai tika izmantota šāda formula: 
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n = nepieciešamais vienību skaits izlases kopā;  
∆ = izlases kļūda (5% jeb 0,05); 
N = ģenerālās kopas apjoms (341900); 
W = 0,5.  

Aptaujai tika sagatavotas 400 anketas, bet turpmākai analīzei bija derīgas 359 pilnībā 
aizpildītas anketas. Anketu kopumu tika piedāvāts aizpildīt Sirds veselības kabineta 
apmeklētājiem dažādos reģionos (Rīga, Rēzekne, Valmiera, Jelgava Bauska, Kandava, Tukums). 
Izlases respondentu sadalījums pa reģioniem, dzīves vietas un dzimuma atbilda Latvijas 
iedzīvotāju sadalījumam. Plānotās un realizētās izlases apjoms ir pietiekams, lai tā atbilstu 



59 
 

reprezentatīvai izlasei. Tas norāda, ka iegūtie dati ir vispārināmi Latvijas populācijai vecuma 
grupā no 60 līdz 75 gadiem, kas ļauj novērtēt šī vecumposma iedzīvotāju fiziskās aktivitātes un 
ar to saistīto parametru mijsakarības.  

 

2.2.2.1. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes SF-36v2 anketa  
 

Lai noskaidrotu respondentu fiziskās aktivitātes saistību ar veselības pašvērtējuma 
parametriem, aptaujā iekļauta daudzos pētījumos validētā un pasaulē plaši izmantotā ar veselību 
saistītās dzīves kvalitātes anketa (Short Form Health Survey SF-36v2). Šīs anketas izmantošanai 
tika iegādāta licence no firmas QualityMetric Incorporated, kas nodrošina ar adaptētu aptaujas 
versiju latviešu valodā un programmatūru rezultātu apstrādei.  

Izvēloties atbildes atbilstoši Likerta skalai 36 jautājumos, tiek iegūti 8 faktori, kas raksturo 
respondenta dzīves kvalitāti pēdējo 4 nedēļu laika posmā. 

Fiziskā funkcionēšana (physical functioning – PF). 
Ierobežojumu pakāpes noteikšana, veicot ikdienas fiziskās aktivitātes. 
Fiziskā loma (role physical – RP). 
Nosaka iespējas veikt ikdienas aktivitātes atbilstoši fiziskai veselībai. 
Ķermeņa sāpes (bodily pain – BP). 
Personas ķermenisko sāpju pakāpes un to ietekmējošo ierobežojumu noteikšana. 
Veselība kopumā (general health – GH). 
Veselības stāvokļa subjektīvais novērtējums. 
Vitalitāte (vitality –VT). 
Noguruma, dzīvesprieka, laimes un citu faktoru izvērtējums.  
Sociāla funkcionēšana (sodai functioning – SF). 
Sociālās komunicēšanas aspektu novērtējums. 
Emocionālā loma (role emotional – RE). 
Emocionālā statusa noteikšana. 
Garīgā veselība ( mental health – MH). 
Psiholoģisko stresu simptomu noteikšana. 

Anketas psihometriskais raksturojums norāda, ka šie faktori var tik izdalīti fiziskās un 
garīgās veselības komponentos (Physical Component Summary PCS un Mental Component 
Summary MCS). Kopējo fiziskās veselības komponenti raksturo sekojoši faktori: fiziskā 
funkcionēšana, fiziskā loma, ķermeņa sāpes, veselība kopumā. Savukārt sociālās 
funkcionēšanas, emocionālās lomas, garīgās veselības un vitalitātes faktori raksturo garīgās 
veselības komponenti. Lai gan veselības kopumā un vitalitātes faktoriem ir vērojama abpusēja 
ietekme uz abiem komponentiem.  

Anketas autori to ir iztulkojuši un adaptējuši Latvijas kultūrvidei. Rezultātu 
apstrādei un interpretācijai tiek izmantota standartizēta datorprogramma, kas rezultātu analīzē 
izmanto normatīvās skalas atbilstoši iedzīvotāju vecumam un dzimumam. Visi faktori un abi 
komponenti tiek izteikti procentiļu skalā, kur 50 punkti norāda vidējo veselības parametru 
attiecīgajā populācijā ar standartnovirzi 10 punkti. Respektīvi, izmantojot šo skalu, var 
salīdzināt dažāda vecuma un dzimuma respondentus vienotā punktu sistēmā. Rezultāti, kas ir 
mazāki par 50 punktiem norāda uz sliktāku veselības faktora novērtējumu, bet rezultāti virs 50 
punktiem uzrāda labāku veselības stāvokli, salīdzinoši ar vidējo populācijā konstatēto. 
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2.2.2.2. Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (IPAQ)  

 

Promocijas darba pirmajā posmā, analizējot pieejamo zinātnisko literatūru tika 
konstatēts, ka Latvijā nav adaptētu aptauju, kas noteiktu respondenta FA līmeni un rezultāti būtu 
izteikti noteiktās mērvienībās (piemēram, metaboliskais ekvivalents) vai iedalītas aktivitātes 
līmeņos (piemēram, zema, vidēja, augsta FA). Ārzemju literatūras avotos tiek minētas vairākas 
anketas, kas ir piemērojamas gados vecu cilvēku fiziskās aktivitātes noteikšanai. Visbiežāk tiek 
izmantotas sekojošas aptaujas: YALE Physical Activity Survey (YPAS)[258], Physical Activity 
Questionnaire for Older Adults (CHAMPS) [44], The Physical Activity Scale for the Elderly 
(PASE) [191]. Minētās aptaujas ir piemērojamas cilvēkiem vecumposmā no 60 gadiem un 
vecākiem. Bet izvērtējot to saturu, var secināt, ka to aizpildīšana ir diezgan komplicēta un 
laikietilpīga, kas neļauj tās iekļaut kopējā promocijas darbā paredzētajā aptauju blokā. Kā arī 
iegūtie rezultāti nesniedz iespēju tos salīdzināt ar citiem pētījumiem. Līdz ar to izvērtējot anketu 
pieejamību, atbilstību vecumposmam un iespējamību iekļaut to kopējā aptaujā tika secināts, ka 
šobrīd plaši izmantotā Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (International Physical Activity 
Questionnaires – IPAQ) ir visatbilstošākā promocijas darba izvirzītajam mērķim [116]. EBSCO 
datubāzē laika posmā no 2001. līdz 2010.gadam ir uzrādīti 647 pētījumi, kuros izmantota šī 
aptauja.  

Kā tika norādīts Eiropas ekspertu ziņojumā (European Network for Action on Ageing 
and Physical Actictivity) IPAQ aptauja pētījumos gados veciem cilvēkiem tiek izmantota 40,9% 
gadījumos [87]. Atsevišķos pētījumos tika salīdzinātas pieejamās aptaujas fiziskās aktivitātes 
noteikšanai gados veciem cilvēkiem un kā vispiemērotākā tika atzīta IPAQ anketa [19, 199]. 

Dotais instruments ir validizēts ar kritēriju metodi vairākos pētījumos un ir adaptēts 19 
valstīs. Aptauja ietver gan īso (7 jautājumi), gan pilno versiju (27 jautājumi). Darbs pie aptaujas 
izstrādes tika uzsākts 1998.gadā Ženēvā, un 2000.gadā tika veikti plašs aptaujas aprobācijas un 
validizācijas pētījums [56]. Kā pētījumu rezultāts ir izstrādātā aptauja, ar kuras palīdzību var 
iegūt starptautiski salīdzināmus datus par fizisko aktivitāti. Lai gan vairākos pētījumos IPAQ 
aptaujas validitāte tiek uzrādīta kā vidēja vai vāja [149], tomēr izmantojot šo instrumentu, var 
diferencēt respondentu fizisko aktivitāti lielā populācijā.  

Latvijā IPAQ aptauja ir izmantota tikai atsevišķos pētījumos [76, 143, 261]. Šajos 
pētījumos netika atspoguļots pilns adaptācijas process, tādēļ tika izvirzīts uzdevums veikt IPAQ 
aptaujas kultūradaptācijas procesu atbilstoši metodoloģijas prasībām.  

Izvērtējot pieejamo literatūru, tika izvēlēta IPAQ īsā versija, jo salīdzinājumā ar pilno 
versiju tā uzrāda mazāku iespējamību pārvērtēt reālo FA, jo saturā ir mazāk jautājumu un nav 
atsevišķi izdalīta FA, veicot algotu darbu, kas nav aktuāli promocijas pētījuma vecuma grupai. Šī 
atziņa tika apstiprināta arī aptaujas validizācijas procesā, veicot plašu pētījumu 12 valstīs [56]. 
Anketas struktūra balstās uz aktivitāšu atsaukšanu atmiņā, kuras tika veiktas pēdējo 7 dienu 
laikā. Anketas pirmajos jautājumos tiek noskaidrots laiks, kas tiek patērēts visām aktivitātēm, 
kas atbilst augstai un mērenai intensitātei, kam seko jautājums par pārvietošanos kājām. Atbildēs 
uz jautājumiem tiek norādīts aktivitātēm veltītais laiks minūtēs un stundās. Datu analīzē tiek 
izmantots sekojošs fizisko aktivitāšu iedalījums:  

 augstas intensitātes aktivitātes – 8 ME 
 mērenas intensitātes aktivitātes – 4 ME 
 iešana kājām – 3,3ME 

Kā mazkustīguma indikators anketā ir iekļauts jautājums par kopējo, sēžot pavadīto laiku. 
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Atbilstoši rezultātu apstrādes metodoloģijai, kas ir aprakstīta aptaujas mājaslapā [117], 
respondentu fiziskā aktivitāte tiek iedalīta trijās kategorijās (10.tabula). 

 

10.tabula 

Fiziskās aktivitātes kategorijas atbilstoši IPAQ iedalījumam 

Fiziskā aktivitātes 
līmenis 

Atbilstības nosacījumi 

1. Nepietiekama  

fiziskā aktivitāte 

- nav uzrādīta jebkāda fiziskā aktivitāte 
- uzrādīta daļēja aktivitāte, bet nepietiekamā apjomā, lai atbilstu 

2. vai 3. līmenim 

2. Minimāli 
nepieciešamā fiziskā 
aktivitāte 

- 3 vai vairākas dienas veicot augstas intensitātes FA vismaz 20 
min dienā vai; 

- 5 vai vairākas dienas veicot mērenas intensitātes FA vai ejot 
kājām vismaz 30 min dienā vai; 

- 5 vai vairākas dienas jebkādā apvienojumā veicot augstas un 
mērenas intensitātes FA vai ejot kājām sasniedzot kopumā 
vismaz 600 ME/min/nedēļā 

3. Veselību veicinošā 
fiziskā aktivitāte 

- 3 vai vairākas dienas veicot augstas intensitātes FA sasniedzot 
kopumā vismaz 1500 ME/min/nedēļā vai; 

- 7 dienas jebkādā apvienojumā veicot augstas un mērenas 
intensitātes FA vai ejot kājām sasniedzot kopumā vismaz 3000 
ME/min/nedēļā 

 

Atbilstoši datu apstrādes protokolam aptaujas ar iztrūkstošiem rezultātiem vai ja 
kopējais aktivitāšu apjoms pārsniedz 16 stundas dienā, tās netiek iekļautas turpmākai analīzei. Ja 
kādā no aktivitātēm tiek uzrādīts laiks, kas pārsniedz 3 stundas, apstrādājot rezultātus dati tiek 
pārkodēti līdz 180 min.  

M.Raščevska norāda, ka aptaujas adaptācijas procesam ir vairāki posmi: vispārīgās 
zinātniskās informācijas izpēte par doto instrumentu, adaptēšanas atļaujas saņemšana no aptaujas 
izveidotājiem, tulkošanas process, tulkotās aptaujas empīriskā pārbaude pilotpētījumā, aptaujas 
administrēšana jaunajā kultūrvidē, aptaujas adaptācijas dokumentēšana un aptaujas vērtību 
interpretācijas izstrāde [200]. Sazinoties ar IPAQ aptaujas darba komitejas vadītāju B.Einsvortu 
(B.Ainsworth), tika saņemta atļauja veikt aptaujas adaptāciju Latvijā atbilstoši IPAQ mājas lapā 
aprakstītajam protokolam [117]. Promocijas darba izstrādes gaitā tika veikta aptaujas tulkošanas 
un atpakaļtulkošanas process, veikti vairāki pilotpētījumi un realizēta aptaujas administrēšana 
jaunajā kultūrvidē [125, 127]. 

 

2.2.2.3. Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skala (MOEES) 

 

Sociāli kognitīvās teorijas pamatlicējs A.Bandura definē vairākus noteicošos faktorus, 
kas ietekmē indivīda uzvedību [15]. Veselību ietekmējošā uzvedība, tai skaitā arī fiziskā 
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aktivitāte, ir cieši saistīta ar cilvēka pašticību savai rīcībai, izvirzītajiem mērķiem, šķēršļu 
pārvarēšanu un rīcības sagaidāmajiem rezultātiem. Vingrināšanās sagaidāmie rezultāti var tikt 
iedalīti trijās kategorijās: fiziskie, pašnovērtēšanas un sociālie ieguvumi [14]. Veicot regulāras 
aktivitātes, personai ir zināma pārliecība par sagaidāmajiem rezultātiem, kas izpaužas fiziskās 
veselības aspektā, piemēram, izmaiņas sirds-asinsrites sistēmā, ķermeņa svara kontrole utt. Kā 
norāda savā darbā H.Hausenblas un kolēģi, fiziskie ieguvumi var būt primārs motīvs fiziskām 
aktivitātēm gados jaunākiem cilvēkiem, jo tas ir cieši saistīts ar ārējo izskatu un vitalitātes 
izpausmēm [108]. Savukārt, kā norāda M.Boots (M.Booth) un līdzautori, gados vecākiem 
cilvēkiem tieši sociālie aspekti ir svarīgāki, iekļaujoties dažādās fiziskās aktivitātēs [24]. Tas ļauj 
iepazīt jaunus cilvēkus, būt sabiedrībā un saglabāt aktīvas socializēšanās iespējas. Kā atsevišķs 
fizisko aktivitāšu sagaidāmo rezultātu aspekts tiek izdalīts pašnovērtēšanas faktors. Tas 
atspoguļojas pārliecībā, ka fiziskā aktivitāte ietekmē arī iekšējos emocionālos un psiholoģiskos 
faktorus, tādus kā garastāvoklis, pārliecība par savām spējām, garīgā aktivitāte.  

Pamatojoties uz šīm atziņām, T.Vojcicki (T.Wójcicki) un līdzautori 2009.gadā ir 
izstrādājuši Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skalu (Multidimensional 
Outcome Expectations for Exercise Scale-MOEES) [256]. Šīs skalas izstrādē piedalījās Illinoisas 
Universitātes profesors E.MakAulijs (E.McAuley), kas ir viens no vadošajiem ASV pētniekiem 
fiziskās aktivitātes ietekmējošo faktoru izpētē [158]. Kā norāda autori, literatūras avotos ir 
aprakstītas vairākas aptaujas, kas nosaka respondentu viedokli par sagaidāmajiem rezultātiem, 
veicot fiziskās aktivitātes, taču tajās netiek izdalīti trīs iepriekšminētie faktori, kas ir definēti 
Sociāli kognitīvajā teorijā. Skalas izstrādes procesā no vairākām aprobētām anketām tika atlasīti 
apgalvojumi, kas visinformatīvāk atspoguļo sagaidāmos ieguvumus trijos faktoros (fiziskie, 
sociālie un pašnovērtējuma ieguvumi). Šī skala ir publiski pieejama un ir validizēta gados vecu 
cilvēku populācijā, kas atbilst promocijas darba uzdevumu risināšanai [156, 168].  

Izstrādātā skala sastāv no 15 apgalvojumiem. Respondentam Likerta skalā, kur 1 ir 
„pilnīgi nepiekrītu” un 5 – „pilnīgi piekrītu”, ir jānovērtē, cik lielā mērā viņš piekrīt dotajam 
apgalvojumam. Piemēram: „Vingrināšanās uzlabos manas spējas veikt ikdienas aktivitātes” 
atbilst fizisko ieguvumu faktoram, „Vingrināšanās uzlabos manu garastāvokli”- pašnovērtēšanas 
ieguvumi un „Vingrināšanās palīdzēs man labāk saprasties ar cilvēkiem” – sociālie ieguvumi. 
Lielāks kopējais punktu skaits norāda uz lielāku respondenta pārliecību par pozitīviem 
ieguvumiem, ko sniedz regulāra fiziskā aktivitāte. Datu analīzē un interpretācijā tika izmantoti 
gan kopējie aptaujas rezultāti, gan vidējie rādītāji katrā no faktoriem. 

Anketas adaptācijas procesā tika veikta tulkošana no angļu valodas un atpakaļ 
tulkošana. Veikts pilotpētījums, kas apstiprināja anketas atbilstību aptaujas oriģinālajam 
faktorsadalījumam [126].  

 

2.2.2.4. Fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmu skala  
 

Pielietojot Transteorētisko jeb uzvedības Pārmaiņu posmu modeli, pēdējos 20 gados 
tika veikti plaši pētījumi, kas atklāj veselību ietekmējošās rīcības psiholoģiskos aspektus. Lai gan 
sākotnēji šis modelis tika izstrādāts, pētot, kādus uzvedības posmus cilvēki pārvar atmetot 
smēķēšanu, tomēr attīstoties teorijai, tā tika pielietota arī citu veselību ietekmējošu rīcību izpētē, 
tajā skaitā arī nosakot gatavību mainīt savu fizisko aktivitāti. Kā norāda nosaukums 
starpteorētiskais modelis ir veidojies sintezējot vairākas teorijas, un galvenā atziņa ir, ka jebkuras 
uzvedības izmaiņas, nav galējas, bet gan daļa no pārmaiņu cikla. Uzvedības maiņas cikls sastāv 
no vairākiem posmiem, kuri var attīstīties cilvēka rīcībā abpusēji. Tiek izdalīti pieci posmi, kas 
var būt attiecināmi arī uz cilvēka gatavību būt fiziski aktīvam. Pirms nodoma, nodoma 
veidošanās, gatavošanās pārmaiņām, darbības uzsākums un saglabāšana. Iekļaujot šo mainīgo 
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kopējā, aptaujas blokā ir iespējams noskaidrot, cik lielā mērā pārliecība par fizisko aktivitāšu 
ieguvumiem ir savstarpēji saistīta ar reālo darbību.  

Lai noteiktu respondentu gatavību regulāri veikt fiziskās aktivitātes tika izvēlēta 
publiski pieejama anketa, ko izstrādāja B.Markus (B.Marcus) un līdzautori [154]. Aptaujā ir 
pieci apgalvojumi, kas atbilst iepriekšminētiem posmiem. Piemēram: „Es šobrīd neveicu 
regulāras aktivitātes, bet plānoju tās uzsākt nākošo 30 dienu laikā” atbilst gatavošanās 
pārmaiņām posmam. Respondentam ir jāizvēlas viena no atbildēm. Promocijas darba gaitā tika 
veikta aptaujas tulkošanas un atpakaļ tulkošanas process un ticamības pārbaudei tika izmantota 
metode testēšana-atkārtota testēšana (test-retest). Rezultātu savstarpējā korelācija pēc 2 nedēļu 
atkārtotas aptaujas bija r=0.81 (p≤0.05).  

 

2.2.3. Dokumentu analīze  
 

Aptaujas datu analīzē tika iekļauta informācija, kas iegūta no Sirds veselības kabineta 
apmeklētāju anamnēzes. Sirds veselības kabineta izmeklējumu procedūra iekļauj standartizētos 
mērījumus: arteriālā asinsspiediena noteikšana, auguma un svara mērījumi, vidukļa apkārtmēra 
noteikšana (promocijas darba ietvaros papildus tika veikts gurnu apkārtmēra mērījums), kopējā 
holesterīna un cukura līmeņa asinīs noteikšana, izmantojot stripu ekspresmetodi, kā arī konstatēti 
citi veselību ietekmējoši faktori (iedzimtība, smēķēšana, stresa līmenis, ēšanas ieradumi). 
Medicīnas darbinieks pēc standartizēta algoritma nosaka apmeklētāja SCORE indeksu, kas 
procentuāli raksturo risku iegūt sirds asinsvadu saslimšanu nākošo 10 gadu laikā. Pēc 
izmeklējumu veikšanas medicīnas darbinieks sniedz konsultācijas par sirds un asinsvadu slimību 
riskiem, informē par iespējām, kā rūpēties par savu veselību, un nepieciešamības gadījumā 
rekomendē griezties pie ģimenes ārsta papildus izmeklējumiem.  

Tika iegūta arī informācija par respondentu dzimumu, vecumu, izglītību, dzīves vietu 
(pilsēta vai lauku teritorija). Kā sociālekonomiskie rādītāji tika definēti – nodarbošanās (pensijā vai 
strādā), ģimenes stāvoklis (dzīvo vienatnē vai ar ģimenes locekļiem). Lai gan esošajā situācijā tikai 
neliela daļa cilvēku šajā vecuma posmā saņem adekvātu finansiālu atbalstu no valsts, tomēr tika 
iekļauts jautājums par subjektīvo sava materiālā stāvokļa novērtēšanu robežās no „nepietiekami” 
līdz „ļoti labi”.  

 

2.2.4. Daļēji strukturētā intervija 

 

Pētījuma rezultātu ticamības paaugstināšanai tika pielietota datu triangulācija, kas 
paredz iegūto kvantitatīvo datu interpretācijā iekļaut kvalitatīvajā pētījumā iegūtās atziņas. 
Kvalitatīvās izpētes metodes sniedz iespēju izpētīt problēmjautājuma cēloņus un likumsakarības.  

Viens no kvalitatīvās pētniecības veidiem ir iegūto datu interpretējošais pētījums. 
Interpretējošā pētījuma metode balstās uz atziņu, ka mūsu zināšanas par realitāti, tajā skaitā 
cilvēku rīcību modeļu veidošanās, ir individuāla un mainīga sociāla konstrukcija. Tādējādi 
pētnieks nevar definēt un attēlot objektīvo realitāti, jo informācija tiek interpretēta, balstoties uz 
iepriekšējo pieredzi, kas ir pretstatā pozitīvisma atziņām zinātnē [254].  

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā respondenti izprot pētāmo problēmu un, izmantojot 
viņu viedokļus un uzskatus kā instrumentu, indukcijas ceļā aprakstīt rezultātus. Iegūstot 
kvalitatīvā pētījuma datus, problēmjautājums tiek analizēts no dalībnieku perspektīvas, ņemot 
vērā viņu pieredzi, attieksmi un viedokļus, kas sniedz tiešu un nepastarpinātu informāciju [165]. 
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Promocijas darba otrā uzdevuma realizēšanai tika veiktas 20 daļēji strukturētas 
intervijas. Pētījumā tika izmantota nevarbūtiska respondentu izlases metode, pielietojot ērtuma 
paņēmienu (respondenti piedalījās Sirds veselības kabineta izmeklējumos) [57]. Dalībnieku 
atlases kritēriji bija vecums, abu dzimumu piedalīšanās, atšķirīgs fiziskās aktivitātes līmenis, 
citas tautības cilvēku pārstāvniecība. Intervijās piedalījās 13 sievietes, no kurām 9 piedalījās 
fizisko aktivitāšu izglītības programmā un 7 vīrieši, no kuriem viens piedalījās programmā. 
Nosakot galīgo respondentu izlases skaitu, galvenais uzdevums bija iegūt pēc iespējas plašāku un 
detalizētāku cilvēku pieredzi par pētījuma problēmjautājumu. Veicot papildus intervijas, netika 
iegūta būtiska informācija, kas varētu atklāt jaunas tēmas vai kategorijas [184]. 

Respondentu vecums bija no 62 līdz 74 gadiem. Respondentu tautība netika diferencēta, 
bet pētījumā tika pārstāvēti respondenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, tādēļ intervijas 
notika krieviski. Interviju ilgums bija no 25 līdz 55 minūtēm. Intervijas notika Rēzeknes 
Augstskolas telpās, pirms tam vienojoties par piemērotāko laiku telefoniski.  

Pirms intervijas tika saņemta pētījuma dalībnieka atļauja par sarunas ierakstīšanu 
audioformātā un to transkripciju. Traskripcijās izmantotie vārdi ir dalībnieku pseidonīmi, kas 
atbilst dzimumam un var norādīt uz nacionālo piederību. Iegūtais informatīvais teksts tika 
kodēts. Izdalītie kodi tika sagrupēti apakštēmās, kas turpmākajā analīzē tika apvienotas 
kategorijās [92]. Kategoriju analītiskais apraksts atklāj problēmjautājuma interpretāciju no 
pētījuma subjekta perspektīvas. 

Daļēji strukturētā intervija ir viena no kvalitatīvo datu vākšanas metodēm, kuras mērķis 
ir atklāt definētās problēmas cēloņus, veicot informācijas ieguvi nepastarpināti no izpētes objekta 
dabiskajā vidē. Kā norāda metodes nosaukums, daļēji strukturētā intervija paredz 
pamatjautājumus, ar kuru palīdzību cenšas atklāt izpētes problēmas būtību un mainīgos papildus 
jautājumus atklāto nianšu detalizētai izpētei. Intervijas laikā tika uzdoti sekojoši pamatjautājumi: 

 kādas darbības vai aktivitātes tiek veiktas ikdienā; 
 kā respondents izprot jēdzienu fiziskā aktivitāte; 
 kāda ir respondenta fizisko aktivitāšu pieredze; 
 ko sniedz fiziskā aktivitāte; 
 kādi faktori veicina vai traucē būt fiziski aktīvam; 

Katrs no dalībniekiem varēja brīvi izvērst sev aktuālo jautājumu, atklājot savu fizisko 
aktivitāšu pieredzi. Papildjautājumi tika uzdoti, ja respondenti norādīja uz jauniem aspektiem, 
kurus bija nepieciešams aprakstīt detalizētāk. Intervijas beigās respondents tika aicināts sniegt 
savus komentārus vai jautājumus par notikušo sarunu un piedāvāts satikties vēlreiz transkripcijas 
teksta pārskatīšanai. 

Kā norāda R.Džonsons (R.Johnson), kvalitatīvā pētījuma rezultātu ticamības 
nodrošināšanai var tikt izmantota ekspertu analīze [122]. Pētījuma protokola izstrādē un iegūto 
datu interpretācijas gaitā, tika iesaistīti divi pieredzējuši zinātnieki, kas ir eksperti kvalitatīvajā 
pētniecībā. 

 

2.2.5. Pedagoģiskais eksperiments 

 

Pedagoģiskā eksperimenta grupu veidošanai tika sagatavots informatīvs raksts vietējā 
avīzē „Rēzeknes Vēstis” ar aicinājumu pieteikties pētījumā Rēzeknes pilsētas un novada 
iedzīvotājiem (2.pielikums). Pētījuma dalībniekiem tika piedāvāts veikt bezmaksas Sirds 
kabineta izmeklējumus un noteikt fizisko spēju parametrus, kā arī aizpildīt aptaujas anketas. 



65 
 

Eksperimentālās un kontrolgrupas dalībnieku parametru dinamikas fiksēšanai tika veikti 
sekojoši mērījumi: Sirds veselības kabineta izmeklējumi, fiziskās aktivitātes un to ietekmējošo 
faktoru aptauja, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes anketa SF-36, (6.pielikums) un fizisko 
spēju noteikšana. 

Kontrolmērījumi eksperimentālajai grupai tika veikti trīs posmos: pirmo reizi pirms 
pedagoģiskā eksperimenta uzsākšanas, otro reizi pēc 6 mēnešiem, pabeidzot izglītojošo 
programmu, un trešo reizi pēc 12 mēnešiem. Tā kā viens no darba uzdevumiem bija novērtēt 
eksperimenta rezultātu dinamiku viena gada periodā, kontrolgrupai kontrolmērījumi notika divas 
reizes, t.i., pirms un pēc eksperimenta.  

Pedagoģiskā eksperimenta gaitā tika realizēta izveidota programma fiziskās aktivitātes 
paaugstināšanai. Izstrādājot programmu, tika ņemti vērā kvalitatīvā pētījumā iegūtās atziņas par 
senioru aktivitāti veicinošiem un kavējošiem faktoriem. Programmas saturs balstās uz Sociāli 
kognitīvās teorijas nostādnēm par ārējā atbalsta nepieciešamību, darbošanās mērķu izvirzīšanu 
un to realizēšanas kontroli un vienošanos par ieplānoto darbību. Nodarbību vingrināšanās daļā 
izvēlētās metodes un slodzes dozējums balstījās uz izstrādātajām rekomendācijām par 
nepieciešamo fizisko aktivitāti senioriem [171, 190]. Dalībnieki, kas piedalījās pētījuma 
praktiskajā daļā, aizpildīja veidlapu, kas apliecina viņu veselības stāvokļa atbilstību programmas 
ietvaros veicamām aktivitātēm un viņu piekrišanu datu apstrādei (5.pielikums). 

Pētījuma dalībnieku fiziskās sagatavotības līmeņa noteikšana 

Dzīves kvalitāte gados veciem cilvēkiem lielā mērā ir saistīta ar spējām veikt ikdienas 
aktivitātes, kas prasa fizisku piepūli. Funkcionālās neatkarības saglabāšana ir viens no 
primārajiem aspektiem, kas nodrošina cilvēka pilnvērtīgu sociālo aktivitāti. Fiziskā sagatavotība 
ir organisma morfoloģisko un funkcionālo īpašību kopums, kas indivīdam nodrošina spējas veikt 
fizisku darbību. Tā ietver kardiorespiratorās darbspējas, muskuļu sistēmas izpausmes (spēks, 
muskuļu izturība, ātrumspēks), kā arī kustību koordināciju, reakcijas laiku, lokanību un ķermeņa 
kompozīciju. Fizisko īpašību noteikšana, kas cieši saistītas ar funkcionālām darbaspējām, ir 
viens no noteicošiem faktoriem rehabilitējošo vai veselību veicinošo fizisko aktivitāšu 
programmu plānošanā un rezultātu izvērtējumā. Analizējot literatūru var secināt, ka senioru 
funkcionālās neatkarības saglabāšanai ir nozīmīgas sekojošas fiziskās īpašības: muskuļu spēks 
(īpaši kāju un roku muskulatūra), plecu un gurnu joslas locītavu lokanība, aerobā izturība un 
dinamiskais līdzsvars. Atbilstoši šīm atziņām ir izstrādāts Senioru vingruma tests (Senior Fitness 
Test), kas literatūrā ir pazīstams arī kā Fullerton tests, jo šo testu izstrādāja R.Riklija (R.Rikli) un 
C.Džons (C.Jones) Kalifornijas Valsts universitātē Fullertonā [164].  

1998.gadā tika veikta Senioru vingruma testa (SVT) validizācijas procedūra [206] un 
izstrādātas rezultātu normatīvās tabulas atbilstošam vecumposmam [205]. Šis tests ir guvis lielu 
atsaucību dažādos pētījumos un ir iekļauts, kā fizisko aktivitāšu programmu sastāvdaļa. SVT ir 
viegli administrējams, drošs testu dalībniekiem, iegūtie dati ir informatīvi un ir izmantojami gan 
personas rezultātu dinamikas fiksēšanai, gan kā rīcības motivējošais faktors.  

SVT administrēšana promocijas darba gaitā notika atbilstoši procedūrai, kas ir 
aprakstīta rokasgrāmatā – Senior Fitness Test Manual [205]. Promocijas darba pedagoģiskā 
eksperimenta dalībniekiem tika veikti sekojoši seši kontrolvingrinājumi: piecelšanās no krēsla, 
rokas saliekšana ar hanteli, sniegšanās uz priekšu, sēžot uz krēsla, roku salikšana aiz muguras, 
piecelties un iet un 6 min iešanas tests.  
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Piecelšanās no krēsla 

Sagatavošanās  
Dalībnieks apsēžas uz krēsla vidus, kājas plecu platumā, atbalsts uz pilnas pēdas, rokas 
sakrustotas pret krūtīm (8.attēls). Pēc signāla „Sākt” dalībnieks pilnībā pieceļas un apsēžas uz 
krēsla, kā tas ir norādīts zīmējumā. Dalībniekam ir jāveic pēc iespējas vairāk piecelšanās reizes 
30sek laikā. Uzdevumu sākumā nodemonstrē lēnā tempā, tad veic pēc iespējas ātri, cik pieļauj 
drošības apsvērumi. Pirms testa dalībnieks izpilda vienu vai divas piecelšanās reizes, lai 
pārliecinātos par pareizu uzdevuma izpildīšanas veidu. 

Rezultāta fiksēšana  

Rezultāts ir kopējais piecelšanās reižu skaits 30sek. Ja beidzoties testa laikam (30sek) dalībnieks 
piecēlies vairāk par pusi, to ieskaita kā pilnu reizi. Testu veic tikai vienu reizi. 

 

 

 

 

 

8.att.  Piecelšanās no krēsla izpildīšanas tehnika 

Drošības noteikumi 

Atbalstīt krēslu pret sienu, vai kādam tas ir jānotur stabilā stāvoklī. 
Ņemt vērā līdzsvara problēmas. 
Dalībniekam uzrādot sūdzības par sāpēm, testu nekavējoties pārtraukt. 

 

Rokas saliekšana 

Sagatavošanās 
Sievietēm 2,27kg, vīriešiem 3,63kg hanteles. Dalībnieks apsēžas ar taisnu muguru, pēdas plati uz 
grīdas. Augums mazliet uz tās krēsla malas, ar kuru roku izpildīs uzdevumu. Hantele tiek turēta 
lejā perpendikulāri grīdai plaukstas satvērienā (9.attēls). Celt smagumu saliecot roku elkoņa 
locītavā un pagriežot plaukstu pret sevi. Nolaižot smagumu, roka atgriežas sākuma pozīcijā, kā 
tas norādīts zīmējumā. Dalībnieks izmēģina kustību vienu vai divas reizes bez smaguma. Pēc 
signāla „Sākt” kustība (pilnībā saliecot un iztaisnojot roku elkoņa locītavā) ir jāveic pēc iespējas 
vairāk reizes 30sek laikā. Otra roka testa laikā ir jāsaglabā nekustīga. Pie auguma piespiests 
elkonis palīdz stabilizēt otru roku.  

Rezultāta fiksēšana 

Rezultāts ir kopējais rokas saliekšanas reižu skaits 30sek. Ja beidzoties testa laikam (30sek) 
dalībnieks roku ir saliecis vairāk par pusi, to ieskaita kā pilnu reizi. Testu veic tikai vienu reizi. 

 

 

 

 

 

9.att.  Rokas saliekšanas ar hanteli izpildīšanas tehnika 
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Drošības noteikumi 

Dalībniekam uzrādot sūdzības par sāpēm, testu nekavējoties pārtraukt. 

 

Sniegšanās uz priekšu sēžot uz krēsla 

Sagatavošanās 

Dalībnieks sēž uz krēsla malas, kā tas norādīts 10.attēlā. Kājas augšējā daļa uz krēsla malas. 
Izvēlētā kāja ir iztaisnota ar papēdi uz grīdas un pēdas locītavā saliekta 900 leņķī. Otra kāja ir 
saliekta ar pilnu pēdu uz grīdas. Plaukstas saliktas kopā, saskaroties vidējiem pirkstiem. 
Saliecoties jostas daļā stiepjas uz priekšu līdz pirkstgaliem vai tālāk. Ja iztaisnotā kāja sāk 
saliekties, ir jālūdz dalībniekam lēnām virzīties atpakaļ, līdz kāja ceļgalā ir atkal iztaisnota. 
Maksimāli aizsniedzoties stāvoklis ir jānofiksē 2sek. Dalībniekam ir jāveic vairāki mēģinājumi, 
lai izvēlētos ar kuru kāju veikt uzdevumu (pareiza kājas izvēle var ietekmēt rezultātu). Pēc 
izvēles veic vairākus iesildīšanās mēģinājumus. 

Rezultāta fiksēšana 

Veic divus mērījumus, labāko rezultātu fiksē. Atzīmē, kura kāja bija iztaisnota. Nulles punkts 
atrodas pie kāju pirkstgaliem. Ja dalībnieks neaizsniedzas līdz kāju pirkstgaliem, tad fiksē 
attālumu no roku vidējiem pirkstiem līdz tuvākajai cm atzīmei pie nulles punkta ar precizitāti 
0,5cm un fiksē ar mīnus „-”zīmi. Ja dalībnieks aizsniedzas tālāk par nulles punktu, rezultātu fiksē 
ar plus „+” zīmi. 

 

 

 

 

 

10.att.  Noliekšanās uz priekšu, sēžot uz krēsla 

 

Drošības noteikumi 

Atbalstīt krēslu pret sienu.  
Atgādināt dalībniekiem, ka noliecoties, ir jāizelpo un ir jāizvairās no straujiem grūdieniem. 
Jānoliecas tikai tik tālu, kad parādās viegls diskomforts, bet nekādā gadījumā līdz parādās sāpes.  
Neveikt testu cilvēkiem ar smagu osteoporozes pakāpi vai cilvēkiem ar sāpēm noliecoties. 

 

Roku salikšana aiz muguras 

Sagatavošanās  

Dalībnieks pēc izvēles vienu roku saliec aiz muguras un otru virs pleca, kā tas norādīts 11.attēlā. 
Elkonim ir jābūt vērstam uz augšu. Ir jācenšas sakļaut abu roku vidējos pirkstus. Sakļaut pirkstus 
un pievilkt tuvāk nav atļauts. Dalībniekam ir jāveic vairāki mēģinājumi, lai noteiktu, kura roka 
atradīsies augšā.  

Rezultāta fiksēšana 

Veic divus mērījumus, labāko rezultātu fiksē. Atzīmē, kura roka bija augšā. Nulles punkts ir ja 
dalībnieka vidējie pirksti saskaras. Ja dalībnieka pirkstu gali nesaskaras, tad fiksē attālumu starp 
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tiem ar precizitāti 0,5cm un fiksē ar mīnus „-”zīmi. Ja dalībnieka pirkti pārklājas, tad rezultātu 
fiksē ar plus „+” zīmi. 

Drošības noteikumi 

Ir jāizvairās no straujām kustībām.  
Ja parādās sāpes, uzdevums ir jāpārtrauc. 
Neaizturēt elpu uzdevuma veikšanas laikā.  

 

 

 

 

11.att. Roku salikšana aiz muguras 

Piecelties un iet 

Sagatavošanās 

Krēslu atbalsta pret sienu un 2,44m attālumā no krēsla priekšējās malas novieto konusu 
(12.attēls). Dalībnieks sēž uz krēsla vidus, mugura iztaisnota, pēdas plati uz grīdas, rokas uz 
augšstilbiem. Viena pēda ir mazliet priekšā un augums mazliet noliekts uz priekšu. Pēc signāla 
„Sākt” dalībnieks pieceļas un pēc iespējas ātrā tempā apiet apkārt konusam un atgriežoties 
apsēžas. Dalībnieks veic vienu izmēģinājuma reizi. 

Rezultāta fiksēšana 

Hronometru ieslēdz uzreiz pēc starta signāla un aptur, kad dalībnieks ir pilnībā apsēdies. Testu 
veic divas reizes, labāko rezultātu fiksē ar 1/10sek precizitāti. 

Drošības noteikumi 

Reģistrējot testu, ir jāatrodas starp konusu un krēslu, lai nepieciešamības gadījumā spētu palīdzēt 
dalībniekam saglābāt līdzsvaru.  

Novērot vai vājākie dalībnieki veic drošu piecelšanos un apsēšanos. 

 

 

 

 

12.att.  Kontrolvingrinājuma „piecelties un iet” inventāra izvietojums 

6min iešanas tests 

Sagatavošanās 

Sagatavo laukumu, kā norādīts 13.attēlā. Divi vai vairāki dalībnieki var vienlaicīgi piedalīties 
testā, kas veicina motivāciju. Uzņemot laiku, ir jāatrodas laukuma iekšpusē un jāmotivē 
dalībniekus labākā rezultāta sasniegšanai. Laiku nosauc par atlikušajām 3 un 2 minūtēm. 
Dalībnieks jebkurā laikā var apsēsties un atpūsties, bet laiks netiek apturēts. Pēc testa laika 
beigšanās (6 min), un rezultāta fiksēšanas, dalībnieki atpūšoties turpina soļot vienu minūti. 
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Rezultāta fiksēšana 

6 minūšu laikā, soļojot ātrā tempā, ir jāveic pēc iespējas lielākais apļu skaits. Rezultātu fiksē, kā 
kopējo paveikto attālumu ar precizitāti līdz tuvākajai 4,57m atzīmei. 

 

 

 

 

 

 

13.att.  6 min iešanas laukuma izmēri 

 

Drošības noteikumi 

Testu veikt drošai iešanai piemērotā vietā. Ārpus iešanas zonas novietot vairākus krēslus atpūtai.  
Pārtraukt testu, ja dalībniekam parādās pārpūles pazīmes. 

 

2.2.6. Matemātiskā statistika 

 

Empīrisko datu salīdzinošai analīzei, tika izmantota datu statistiskās apstrādes pakete 
SPSS 15,0. Aptaujas datu analīzē tika pielietota: 

 aprakstošā statistika; 
 korelācijas koeficientu aprēķināšana, lai noteiktu dažādu mainīgo savstarpējo ciešumu; 
 neatkarīgo paraugkopu salīdzināšana, izmantojot Stjūdenta kritēriju; 
 vienfaktora dispersijas analīze, ANOVA tests; 
 pazīmju neatkarības noteikšanai Hī kvadrāta tests. 

Anketu aprobācijas gaitā tika izmantots: faktoranalīzes(Factor Analysis) metode, skalas 
iekšējās saskaņotības koeficients (Kronbaha-alfa), atkārtotas testēšanas metode (test-retest). 

Pedagoģiskā eksperimenta rezultātu analīzei tika izmantota atkarīgo un neatkarīgo 
paraugkopu salīdzināšana, pielietojot Stjūdenta kritēriju. 

Nozīmīgāko parametru rezultātu vidējie rādītāji tika izteikti procentuālajā vērtējumā. 
Sakarība starp mainīgajiem tika noteikta kā būtiska, ja p≤0,05; ļoti būtiska, ja p≤0,01; 

maksimāli būtiska, ja p≤0,001; un sakarība starp mainīgajiem ir nebūtiska, ja p>0,05 [68]. 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība, jeb statistiski ticama divu mainīgo mijsakarība 359 

respondentu paraugkopai ir r=0,104 (α=0,05), savukārt pedagoģiskā eksperimenta mazākajai 
paraugkopai ar 22 dalībniekiem - r=0,404 (α=0,05). 
 

2.3. Pētījuma organizēšana 
 

I posms.  

2007.gadā uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze par fizisko aktivitāšu nozīmi 
veselības un dzīves kvalitātes saglabāšanā gados veciem cilvēkiem. Tika noteikti galvenie 
jautājumi turpmākajam darbam pētījuma problēmas risināšanai, izvirzīta sākotnējā pētījuma 
hipotēze. 
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II posms 

2008.-2009.gads – teorētiskās literatūras analīze, pētījuma hipotēzes pilnveidošana un 
promocijas darba mērķa un uzdevumu noteikšana. Sadarbībā ar Izglītības Inovācijas fondu, 
apkopojot teorētiskās atziņas, tika izstrādāts mācību līdzeklis „Fiziskās aktivitātes gados veciem 
cilvēkiem”. Paralēli literatūras analīzei tika veikts Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti 
(IPAQ) īsās versijas adaptācijas process. Tika veikta aptaujas tulkošanas un atpakaļ tulkošanas 
etaps un pilotpētījumu realizācija. Kā arī tika iegādāta licence standartizētās ar veselību saistītās 
dzīves kvalitātes anketas SF-36v2 latviešu versijas izmantošanai turpmākajā pētījumā. 
Apkopojot informāciju par validētām metodēm fizisko īpašību noteikšanai senioriem, tika 
izvēlēts un iztulkots Senioru vingruma tests pētījuma dalībnieku testēšanai. 

III posms 

2009.-2010.gads – pedagoģiskais eksperiments. Sadarbībā ar Sirds Veselības kabinetu 
2009.gada decembrī tika noteikti pētījuma dalībnieku sirds slimību riska faktori. Tika veiktas 
respondentu aptaujas: Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (IPAQ) īsā versija un ar 
veselību saistītā dzīves kvalitātes aptauja, kā arī dalībniekiem ar atbilstošu veselības stāvokli tika 
veikta fizisko īpašību noteikšana, izmantojot Senioru vingruma testu. Pētījuma rezultātu 
apkopošanai un saglabāšanas izveidota datubāze: http://www.ru.lv/~vecums.  

Dalībnieki, kuri piekrita turpmākajai līdzdalībai pētījumā, apmeklēja fizisko aktivitāti 
veicinošo programmu vienreiz nedēļā 1-1,5st. Personas, kuras veica izmeklējumus Sirds 
veselības kabinetā, bet neturpināja apmeklēt programmu tika iekļautas pētījuma kontrolgrupā. 
Pedagoģiskā eksperimenta laikā notika 12 informatīvās tikšanās ar lekcijām un praktiskām 
nodarbībām par ikdienas FA nozīmi, veselības ieguvumiem, drošu vingrinājumu izpildi, slodzes 
noteikšanas metodēm, dienasgrāmatas pierakstīšanu, vingrinājumu kompleksa izmatošanu mājās, 
atbalsta grupu veidošanu u.c. 12 praktiskās nodarbības iemaņu nostiprināšanai un interešu grupu 
veidošanai. Pētījuma laikā ir veiktas individuālās intervijas ar mērķi noteikt respondentu viedokli 
par fiziskajām aktivitātēm.  

Sākotnējo rezultātu ievadīšana un apstrāde. Apkopoto datu prezentēšana starptautiskajās 
konferencēs.  

2010.gada jūnijā notika atkārtoti izmeklējumi eksperimentālajai grupai. 

IV posms  

2009.-2010.gads – aptauja. Sadarbībā ar Sirds veselības kabinetiem Rēzeknē, Rīgā, 
Jūrmalā, Jelgavā, Bauskā, Tukumā, Kandavā un Valmierā tika veikta plaša iedzīvotāju aptauja. 
Sirds veselības kabineta apmeklētājiem ar viņu piekrišanu tika piedāvāts aizpildīt aptaujas 
anketas un sniegt informāciju par medicīnisko izmeklējumu rezultātiem.  

V posms 

2010.gada janvāris – marts – kvalitatīvo datu interpretējošais pētījums. Ar pētījuma 
dalībniekiem tika veiktas daļēji strukturētās intervijas, kuru mērķis bija noskaidrot senioru 
viedokli par fiziskām aktivitātēm kopumā un faktoriem, kas kavē vai veicina to iekļaušanu 
ikdienā. Tika veikta 20 interviju ierakstu transkripcija un datu analīze. Analizējot pētījuma datus, 
tika veikta transkripciju kodēšana. Apvienojot pēc nozīmes līdzīgus kodus tika izveidotas 
apakštēmas, savukārt kuras sagrupējot tika analizētas galvenās tēmas, kas raksturo veselību 
ietekmējošās fiziskās aktivitātes veicinošos un kavējošos faktorus. 

VI posms 

2010.gada decembris. Sadarbībā ar Sirds veselības kabinetu – atkārtoti izmeklējumi 
eksperimentālajai un kontroles grupai pēc viena gada no pētījuma uzsākšanas. Pedagoģiskā 
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eksperimenta kopējo rezultātu apstrāde un analīze. Pētījuma rezultātu aprobācija starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs. Promocijas darba aptaujas un pedagoģiskā eksperimenta 
organizēšanas struktūra ir norādīta 14. un 15.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.att. Promocijas darba aptaujas struktūra 

 

Anketu aprobācija 
2009.decembris -2010.februāris 

 

Aptaujāti 300 respondenti Latgales reģionā. Derīgas apstrādei 273 anketas  

(Nr.1-193 un 701-780) 

Anketas: 

Fiziskās aktivitātes aptauja IPAQ 

Vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu skala MOEES 

Gatavība pārmaiņām skala  

Dzīves kvalitātes anketa SF-36v2  

Sociodemogrāfiskie dati 

Šķērsgriezuma pētījums 
2010. novembris-decembris 

 

Aptauja veikta sadarbībā ar Sirds veselības kabinetiem Latvijas pilsētās:  

Rīga, Jūrmala 200 (Nr.300  -  399-199)  

Latgale - Rēzekne 50 (nr. 200-249) 

Vidzeme - Valmiera 50 (Nr.400-450) 

Zemgale - Jelgava, Bauska 50 (Nr.500-549) 

Kurzeme - Tukums, Kandava 50(Nr. 600-649) 

Derīgas apstrādei:359 anketas 

Aptaujas: 

Sirds Veselības kabinetu mērījumi (antropometriskie dati, asins analīces u.c.) 

Fiziskās aktivitātes aptauja IPAQ 

Vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu skala MOEES 

Gatavība pārmaiņām skala  

Dzīves kvalitātes anketa SF-36v2  

Sociodemogrāfiskie dati 
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15.att.   Promocijas darba pētījuma organizēšanas struktūra 
 

Kopējais iedzīvotāju skaits 
vecumā 60-75 gadi Rēzeknes 
pilsētā un novadā 

N=10354 

Sirds veselības kabineta 
apmeklētāji, kuriem tika 
piedāvāts piedalīties pētījumā 

N=161 

Atteikumi 
N=35 
(veselības 
stāvoklis, nespēj 
lasīt latviski, 
nevēlas piedalīties 
pētījumā) 

Pētījuma dalībnieki, kas 
aizpildīja anketas 

N=126

Izslēgti pēc 
iekļaušanās 
kritēriju 
neatbilstības 
(neatbilstošs 
veselības stāvoklis 
Senioru vingruma 
testa veikšanai) 
N=54 

Pētījuma dalībnieki, kas veica 
pilnu pētījuma protokolu 

N=72

Pētījuma dalībnieki, kas 
uzsāka fizisko aktivitāšu 
izglītojošo programmu 

N=34

Pētījuma dalībnieki, kas 
apmeklēja vismaz 18 nodarbības 
(75%) 6 mēnešu laikā un 
atkārtoti veica pētījuma 
protokolu         N=24 

Daļēji 
strukturēto 
interviju 
dalībnieki 
N=10 

Pētījuma dalībnieki, kuriem 
atkārtoti veikts pilns pētījuma 
protokols pēc viena gada   

N=22 

Pētījuma 
kontrolgrupa  
N=38 

Kontrolgrupas dalībnieki, 
kuriem atkārtoti veikts pilns 
pētījuma protokols pēc viena 
gada  N=25 

Daļēji 
strukturēto 
interviju 
dalībnieki 
N=10 
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3. VESELĪBU VEICINOŠĀS FIZISKO AKTIVITĀŠU 
PROGRAMMAS IZVEIDE, APROBĀCIJA UN IZVĒRTĒŠANA  

 

3.1. Senioru fiziskās aktivitātes un to ietekmējošo faktoru noteikšanas anketu 
adaptācija Latvijas kultūrvidē 

 

3.1.1. Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) kultūradaptācija Latvijā 

 

Promocijas darba viens no uzdevumiem bija izpētīt senioru fiziskās aktivitātes līmeņa, 
uzvedību ietekmējošo faktoru un veselības novērtējuma subjektīvo un objektīvo faktoru 
savstarpējās likumsakarības. Aptauja tika organizēta divos posmos. Pirmā posma uzdevums bija 
pārbaudīt izmantojamo anketu validitāti un iegūt sākotnējos datus turpmākajiem pētījumiem.  

Anketas adaptācijai tika veikta tulkošana no angļu valodas latviski. Šim darbam tika 
pieaicināti divi Rēzeknes Augstskolas angļu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze zinātnisko 
darbu tulkošanā. Tika veikts aptaujas divkāršs tulkojums. Tiekoties darba grupā ar tulkiem, tika 
pārskatīti divi iztulkotie anketas teksti un izveidots viens aptaujas darba variants, kas apvienoja 
abu tulkojumu precīzākos terminu raksturojumus. Anketas darba variants tika nodots citam 
tulkam, kas veica atpakaļ tulkošanu angļu valodā. Salīdzinot atpakaļ tulkojumu ar oriģinālu, 
konstatētās atšķirības tika analizētas, un nepieciešamības gadījumā darba variants tika precizēts. 
Atkārtoti tiekoties darba grupā, tika konstatēts, ka iztulkotais teksts ir pielīdzināms oriģinālam 
angļu valodā, jo ir saglabāta sākotnējā informācija, teikumu konstrukcija un aptaujas terminu 
būtība. Tādēļ var secināt, ka aptaujas tulkošana ir veikta korekti un sagatavotais darba variants 
var tikt izmantots pilotpētījumā.  

Tulkotās IPAQ anketas empīriskā pārbaude tika organizēta pilotpētījumā, kurā tika 
iesaistītas 39 sievietes vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Pilotpētījums notika 2009.gada janvārī. 
Pētījumā brīvprātīgi iesaistījās Rēzeknes pensionāru dienas centra apmeklētājas, kuras tika lūgtas 
aizpildīt aptaujas anketu un pēc katras sadaļas tika intervētas par jautājumu un vārdu izpratni. 

Pilotpētījuma gaitā tika noskaidrots, ka ir nepieciešams aizvietot terminus „intensīvas” 
un „vidēji intensīvas” fiziskās aktivitātes ar vārdiem „ļoti grūtas” un „mērenas” fiziskās 
aktivitātes. Tas ļauj labāk respondentiem diferencēt aktivitāšu intensitāti. Kā arī tika aizvietota 
anketas oriģinālā izmantotā mērenās aktivitātes raksturojošā darbība „tenisa spēle divatā”, ar 
aktivitātes piemēru „logu mazgāšana”, kas ir atbilstošāka Latvijas kultūrvidei. Citas izmaiņas 
anketas tekstā nebija nepieciešamas.  

Apkopojot pilotpētījuma rezultātus, tika secināts, ka, veicot nepieciešamās korekcijas, 
anketas tulkošanas process ir bijis adekvāts un tā ir izmantojama turpmākajiem pētījumiem. 

Pirmajā pētījuma posmā piedalījās 273 respondenti vecumā no 60 līdz 75 gadiem 
(vid.67,0±4,75 gadi). Respondentu raksturojošie parametru: dzimums, vecums, dzīves vieta, 
ģimenes stāvoklis, nodarbošanās, ienākumu pašvērtējums vidējie rezultāti ir norādīti 11.tabulā. 
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11.tabula 

Pētījuma pirmā posma respondentu raksturojošie dati 

Parametri Skaits Procenti 
Sievietes 143 52,4 
Vīrieši 130 47,6 
Vecuma grupa:   
60-64 86 31,5 
65-69 91 33,3 
70-75 96 35,2 
Dzīves vieta:   
Pilsēta 157 57,5 
lauku teritorija 116 42,5 
Ģimenes stāvoklis:   
dzīvo kopā ar partneri 95 34,8 
dzīvo kopā ar bērnu ģimeni 87 31,9 
dzīvo soc. aprūpes namā 6 2,2 
dzīvo viens/a pats/i 85 31,1 
Nodarbošanās:   
Pensijā 207 75,8 
algots darbinieks 42 15,4 
Pašnodarbināts 4 1,5 
Bezdarbnieks 20 7,3 
Ienākumu pašvērtējums:   
nepietiekami  107 39,2 
Apmierinoši 127 46,5 
Labi 39 14,3 
ļoti labi 0 0 
Izglītība:   
Pamatizglītība 35 12,8 
Vidējā 43 15,7 
vidējā profesionālā 107 39,2 
Augstākā 88 32,3 

 

Lai noteiktu sākotnējos datus par senioru fiziskās aktivitātes līmeni, tika izmantota 
adaptētā IPAQ anketa. Aptaujas rezultāti tika apkopoti, nosakot fiziskās aktivitātes līmeni, 
izmantojot IPAQ metodiku. Nepietiekama aktivitāte tiek ir attiecināma, ja respondents norāda 
mazāk nekā 600 ME nedēļā. Minimāla fiziskā aktivitāte tiek definēta, ja rezultāts ir līdz 3000 
ME nedēļā un pietiekama, ja rezultāts pārsniedz 3000 ME nedēļā. Kā mazkustīguma indikators 
tiek fiksēts vienā dienā sēžot pavadītais laiks. 

Apkopojot datus tika konstatēts, ka 44,2% aptaujāto ir pietiekami aktīvi. Šāds 
aktivitātes apjoms ir līdzvērtīgs vismaz 2 stundu pastaigām katru dienu. 30,8% respondentu ir 
minimāli aktīvi, tas nozīmē, ka viņu fiziskā aktivitāte ir pielīdzināma no 30 līdz 120 minūtēm 
iešanas kājām katru dienu. Katrs ceturtais (25%) respondents uzrādīja nepietiekamu fizisko 
aktivitāti. Vidēji sēžot pavadītais laiks ir 354 minūtes t.i. gandrīz 6 stundas dienā. 
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Rotated Component Matrix a,b
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 

Grupa = 1b. 

3.1.2.Vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu daudzdimensiju skalas (MOEES) 
adaptācijas rezultāti 

 
Zinātniskajā literatūrā tiek norādīts, ka viens no būtiskākajiem faktoriem, kas raksturo 

piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs, ir pārliecība par sagaidāmiem ieguvumiem [159]. Viens no 
jaunākajiem instrumentiem cilvēku pārliecības noteikšanai ir T.Vojcicki (T.Wójcicki) [256] un 
līdzautoru izstrādātā vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu daudzdimensiju skala 
(Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale-MOEES). Šīs anketas tulkošanas un 
pilotpētījuma procedūra tika veikta iepriekšējos pētījumos un publicēta starptautiskās 
konferences materiālos [126].  

Analizējot aptaujas pirmā posma rezultātus, tika veikta MOEES skalas faktoranalīze. 
Salīdzinot iegūtos datus ar skalas autoru rezultātiem, tika konstatēta fizisko ieguvumu faktora 
atbilstība oriģinālajam variantam. Savukārt sociālo un pašnovērtēšanas aspektus raksturojošie 
jautājumi pārklājās un neizdalījās, kā atsevišķs faktors (12.tabula). Līdzīgs faktorsadalījums tika 
uzrādīts arī pilotpētījumā. 

12.tabula 

MOEES skalas fizisko, sociālo un pašnovērtējuma faktoru sadalījums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Faktors Jautājumi 
M1 Fiziskais faktors Vingrināšanās uzlabos manas spējas veikt ikdienas aktivitātes 
M2 Sociālais faktors Vingrināšanās uzlabos manu sabiedrisko stāvokli 
M3 Fiziskais faktors Vingrināšanās uzlabos manu kopējo fizisko stāvokli 
M4 Pašnovērtējuma faktors Vingrināšanās palīdzēs pārvarēt stresu  
M5 Fiziskais faktors Vingrināšanās nostiprinās manus kaulus 
M6 Pašnovērtējuma faktors Vingrināšanās uzlabos manu garastāvokli 
M7 Fiziskais faktors Vingrināšanās palielinās manu muskuļu spēku 
M8 Sociālais faktors Vingrināšanās palīdzēs man labāk saprasties ar cilvēkiem 
M9 Fiziskais faktors Vingrināšanās palīdzēs svara kontrolē 
M10 Pašnovērtējuma faktors Vingrināšanās uzlabos manu psiholoģisko stāvokli  
M11 Sociālais faktors Vingrināšanās nodrošinās sabiedriskumu 
M12 Fiziskais faktors Vingrināšanās uzlabos manas sirds-asinsrites sistēmas darbību 
M13 Pašnovērtējuma faktors Vingrināšanās palielinās mana prāta darbaspējas  
M14 Sociālais faktors Vingrināšanās veicinās to, ka citi mani pieņem un akceptē 
M15 Pašnovērtējuma faktors Vingrināšanās sniegs man apzināšanos par savām spējām 
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Iegūtais faktoru sadalījums norāda, ka Latvijas kultūrvidē sociālie un pašvērtējuma 
ieguvumi, ko sniedz fiziskās aktivitātes, netiek diferencētas, un tas tiek uztverts kā vienots 
komponents. Tas nozīmē, ka kontekstā ar fizisko komponentu, visus pārējos ieguvumus cilvēki 
uztver, kā papildus faktorus, ko sniedz fiziskā aktivitāte. Ņemot vērā teorētiskos atzinumus par 
pētāmās parādības iespējamām izpausmēm, tika veikta papildus faktoru analīze. Veicot 
padziļinātu izpēti, tika analizēti tikai tie jautājumi, kas teorētiski atbilst sociālajam un 
pašnovērtējuma faktoriem. Šajā gadījumā, analizētie jautājumi sadalās atbilstoši teorētiskajiem 
faktoriem (13.tabula). 

13.tabula 

MOEES skalas sociālā un pašvērtējuma faktoru sadalījums  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot MOEES rezultātus pēc dzimuma pazīmes statistiski ticamas atšķirības netika 
konstatētas, tas ļauj secināt, ka anketa var tikt izmantota ar līdzīgu ticamību gan vīriešu, gan 
sieviešu populācijā. 273 respondentu izlases aptaujā MOEES iekšējās saskaņotības rādītājs ir 
pietiekami augsts (Kronbaha alfa koeficients =0.960) [5], tas ļauj secināt par anketas 
psihometrisko parametru atbilstību Latvijas populācijai šajā vecumā. 

 
3.2. Senioru fiziskās aktivitātes līmeņa, to ietekmējošo uzvedības faktoru un  
veselības novērtējuma subjektīvo un objektīvo faktoru mijsakarību analīze 

  

Promocijas darba pētījuma otrajā posmā, kas notika 2010.gada novembrī un decembrī, 
tika analizēti dati, kuri tika iegūti no Sirds veselības kabinetu apmeklētāju aptaujas. Kopā aptaujā 
piedalījās 400 dalībnieki, turpmākai rezultātu analīzei par derīgām tika atzītas 359 anketas.  

Pētījuma dalībnieku vecums bija no 60 līdz 75 gadiem (vid. 68,4 ± 3,45 gadi). 
Respondentu raksturojošie parametru: dzimums, vecums, dzīves vieta, ģimenes stāvoklis, 
nodarbošanās, ienākumu pašvērtējums vidējie rezultāti ir norādīti 14.tabulā. 
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14.tabula 

Pētījuma otrā posma respondentu raksturojošie dati 

Parametri Skaits Procenti 
Sievietes 228 63,5 
Vīrieši 131 36,5 

Vecuma grupa:   
60-64g. 125 34,8 
65-69g. 87 24,2 
70-75g. 147 40,9 

Dzīves vieta:   
Pilsēta 284 79,1 
lauku teritorija 75 20,9 
Ģimenes stāvoklis:   
dzīvo kopā ar partneri 129 35,9 
dzīvo kopā ar bērnu ģimeni 79 22,0 
dzīvo soc. aprūpes namā 25 7,0 
dzīvo viens/a pats/i 126 35,1 

Nodarbošanās:   
Pensijā 255 71,0 
algots darbinieks 65 18,1 
Pašnodarbināts 26 7,2 
Bezdarbnieks 13 3,6 

Ienākumu pašvērtējums:   
nepietiekami  143 39,8 
Apmierinoši 202 56,3 
Labi 14 3,9 
ļoti labi 0 0 
Izglītība:   
Pamatizglītība 34 9,5 
Vidējā 61 17 
vidējā profesionālā 136 37,9 
Augstākā 128 35,6 

 

3.2.1. Senioru fiziskās aktivitātes līmeņa un to raksturojošo intensitātes parametru analīze 

 

Fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme uz organisma funkcionālām spējām, dzīves 
kvalitātes parametriem un labas veselības saglabāšanu ir pamatota daudzos zinātniskajos 
pētījumos [188]. Tomēr kā norāda V.Čodzko-Zajko (W.Chodzko-Zajko) un līdzautoru pētījums 
[51] senioru fiziskā aktivitāte ir nepietiekama. Pēc ASV valdības Slimību novēršanas un 
kontroles centra datiem 34% iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem ir ar mazkustīgu dzīvesveidu 
[42]. Apkopojot pieejamo informāciju, var secināt, ka Latvijā cilvēku fiziskās aktivitātes 
parametri vecuma posmā no 60 līdz 75 gadiem vēl netika pētīti. Ar fizisko aktivitāti saistīto 
jautājumu izpēte notiek Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 
(FINBALT) ietvaros, bet šajā aptaujā tiek iekļauta tikai vecuma grupa no 55 līdz 64 gadiem. 
Tādējādi promocijas darbā iegūtie dati var tikt uzskatīti par sākotnējiem rezultātiem par fiziskās 
aktivitātes parametriem vecuma grupā no 60 līdz 75 gadiem.  
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Analizējot pētījuma datus, tika konstatēts, ka gandrīz puse no respondentiem (49,0%) 
uzrāda pietiekamu fizisko aktivitāti. 30,4% respondentu ir ar minimāli nepieciešamu fizisko 
aktivitāti un 20,6% aptaujāto ir nepietiekami aktīvi (16.attēls).  

 

 

16.att. Fiziskās aktivitātes līmeņu sadalījums pēc pašvērtējuma anketas IPAQ rezultātiem 

 

Lai gan izmantojot fiziskās aktivitātes līmeņa noteikšanai pašvērtējuma metodi, pastāv 
iespēja respondentiem pārvērtēt savu reālo aktivitātes apjomu, tomēr plašu pētījumu 
organizēšanā galvenokārt tiek izmantotas pašvērtējumu aptaujas, tādēļ iegūtie dati ir savstarpēji 
salīdzināmi [23]. 

Salīdzinot fiziskās aktivitātes līmeņus starp vīriešiem un sievietēm, statistiski ticamas 
atšķirības netika konstatētas. Tomēr, analizējot fizisko aktivitāšu intensitātes parametrus, tika 
konstatēts, ka vīriešiem ir statistiski ticama atšķirība veicot intensīvas FA. Tas norāda, ka arī šajā 
vecuma posmā vīrieši veic ikdienas aktivitātes, kas prasa lielāku fizisku piepūli. Tas būtiski 
ietekmē kopējo rezultātu, tādēļ vīriešu grupā tika uzrādīts lielāks kopējais aktivitāšu apjoms. 
Atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, veicot mērenās aktivitātes un ejot pavadīto laiku, nav 
statistiski būtiskas.  

Analizējot sieviešu un vīriešu grupas atsevišķi pa vecumposmiem, var secināt, ka FA 
samazināšanās visos intensitātes līmeņos, līdz ar vecumu ir būtiskas tikai sievietēm. Vīriešiem 
statistiski ticamas izmaiņas, ko ietekmē vecums, ir tikai veicot intensīvas aktivitātes. Tas norāda, 
ka vīrieši līdz ar vecumu tomēr saglabā ierasto aktivitāti mērenā intensitātē un pārvietojoties 
kājām. Sievietēm aktivitāte būtiski samazinās visos intensitātes līmeņos. 

S.Trosts un līdzautori veicot pētījumu apkopojošo analīzi, konstatēja, ka galvenie 
fiziskās aktivitātes līmeni ietekmējošie faktori ir dzimums un vecums [243]. Pēc autoru datiem 
vīrieši ir tendēti vairāk iesaistīties fiziskajās aktivitātēs, un līdz ar gadiem fiziskās aktivitātes 
līmenis samazinās abiem dzimumiem. Analizējot promocijas darba rezultātus, arī tika konstatēta 
fiziskās aktivitātes līmeņa samazināšanās tendence. Strauja aktivitātes samazināšanās tika 
novērota vecuma posmā pēc 69 gadu sasniegšanas. Vecuma posmā 65-69 gadi 57,5% 
respondentiem ir pietiekama fiziskā aktivitāte, bet grupā virs 70 gadiem tā ir tikai 35,4% 
gadījumos. Līdz ar vecuma palielināšanos, pieaug arī cilvēku skaits, kuriem ir nepietiekama 
fiziskā aktivitāte. Vecuma grupā 60-64 gadi nepietiekama aktivitāte ir konstatēta 9,6% 
gadījumos, bet no 70 līdz 75 gadiem gandrīz katrs trešais seniors (30,6%) ir ar nepietiekamu 
fizisko aktivitāti (17.attēls). Konstatētās izmaiņas ir statistiski ticamas (p<0,05).  
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17. att.  Fiziskās aktivitātes līmeņu izmaiņas vecuma grupās 

 

Būtiskas izmaiņas starp vecuma grupām tika konstatētas arī analizējot aktivitāšu 
intensitātes vidējos rezultātus. Aprēķinot katrā vecuma grupā vidējos parametrus, var secināt, ka 
kopējās aktivitātes samazināšanos galvenokārt ietekmē intensīvās FA. Vecuma grupā 60-64gadi 
vidēji intensīvās aktivitātes tiek veiktas 1665,60 ±2712,62 ME nedēļā, kas ir līdzvērtīgi 30 
minūtēm intensīva darba katru dienu. Savukārt vecuma grupā 65-69 gadi šis rādītājs samazinās 
gandrīz uz pusi (827,59±1381,87 ME nedēļā). Vecuma grupā 70-75 gadi tas samazinās līdz 
607,89±1943,45 ME nedēļā (18.attēls). Strauja intensīvo aktivitāšu samazināšanās pēc 64 
gadiem ir pamatojama ar aktīvo darba gaitu pārtraukšanu, to apliecina arī pētījuma dati, ka no 
visiem, kas uzrādīja nepietiekamu fizisko aktivitāti 90,5% bija pensionāri. Ne tik strauja, bet 
tomēr statistiski ticama samazināšanās ir vērojama arī veicot mērenās aktivitātes. Vecuma grupā 
60-64 gadi vidējais mēreno aktivitāšu apjoms ir 2235,68±1847,32 ME nedēļā, bet vecumā virs 
70 gadiem tas samazinās līdz 1834,15±1804,19 ME nedēļā. Izmaiņas tika konstatētas arī 
aktivitātēs, kas tiek veiktas ejot kājām. Šis ir vienīgais rādītājs, kas palielinājās vecuma grupā 65-
69 gadi (1788,64±1547,16 ME nedēļā). To var skaidrot ar pensionēšanās vecuma sasniegšanu, 
kad cilvēkiem brīvā laika apjoms salīdzinoši palielinās un iespējams vairāk sāk pārvietoties 
kājām. Tomēr tas nespēj kompensēt kopējās fiziskās aktivitātes samazināšanās tendenci. Vecuma 
grupā 70-75 gadi šis parametrs samazinās līdz 1279,65±1373,43 ME nedēļā.  

Ņemot vērā, ka intensīvas FA var būt kontrindicētas cilvēkiem ar veselības 
traucējumiem, iegūtie dati apliecina nepieciešamību vēlākajos dzīves gados veicināt kopējās 
aktivitātes saglabāšanu, palielinot mērenās fiziskās aktivitātes un ejot kājām pavadīto laiku. Kā 
norāda L.Brailijs (L.Brawley) [31] un A.Teilors (A.Taylor) [236] ar līdzautoriem seniori 
labprātāk piedalās aktivitātēs ar zemu vai mērenu intensitāti (viegli mājas darbi, pastaigas vai 
vingrinājumi sēžot krēslā). Tas ir jāņem vērā, organizējot FA veicinošos pasākumus. Zemākas 
intensitātes aktivitātes ir ar mazāku traumēšanās risku, un dalībniekiem ar funkcionāliem 
traucējumiem tās nešķiet apdraudošas.  
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18. att.  Fiziskās aktivitātes intensitātes sadalījums vecuma grupās 

  

Pēc R.Brounsona (R.Brownson) [37] un S.Trosta [243] ar līdzautoriem veiktajiem 
pētījumiem izglītības līmenis ietekmē kopējo fizisko aktivitāti. Analizējot, kā izglītības līmenis 
ietekmē kopējo fizisko aktivitāti, tika konstatēta statistiski ticama atšķirība rezultātos 
nepietiekamas aktivitātes līmenī. Palielinoties mācībās pavadītajam laikam, samazinājās 
mazaktivitāte. Respondenti ar pamatizglītības līmeni 32,4% gadījumos uzrādīja nepietiekamu 
aktivitāti, savukārt ar augstāko izglītību šajā grupā bija tikai 16,4%. Analizējot datus pēc 
intensitātes parametriem dažādās izglītības grupās, ticama rezultātu atšķirība tika konstatētas 
starp pamatizglītības un vidējās izglītības grupām. Starp šīm grupām tika novērota būtiska 
atšķirība, veicot mērenās aktivitātes un ejot kājām patērēto laiku. Cilvēkiem ar pamatizglītību 
kopējā nedēļas aktivitāte ir 3654,94ME, bet ar vidējo izglītību 4967,63ME (19.attēls). Fiziskās 
aktivitātes atšķirības cilvēkiem ar vidējo un augstāko izglītību netika konstatētas.  

Iegūtie dati sakrīt ar citu pētījumu rezultātiem, kas raksturo izglītības pakāpes 
nozīmīgumu, saglabājot fizisko aktivitāti vēlākajā dzīves posmā. Apkopotie rezultāti ļauj secināt, 
ka izglītojošam faktoram ir būtiska loma fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumu organizēšanā.  
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19.att.  Fiziskās aktivitātes intensitātes sadalījums  
cilvēkiem ar dažādu izglītības pakāpi 

 

Zinātniskajā literatūrā ir atšķirīgi pētījumu dati par fiziskās aktivitātes un ģimenes 
stāvokļa mijsakarībām. A.Kings un līdzautori savā pētījumā konstatēja lielāku iesaistīšanos brīvā 
laika fiziskajās aktivitātēs tiem cilvēkiem, kuri bija precējušies [134]. J.Salmona pētījumā tika 
noskaidrots, ka cilvēki, kas galvenokārt uztur mājsaimniecību, mazāk iesaistās brīvā laika 
aktivitātēs [215]. Savukārt citos pētījumos savstarpējās mijsakarības starp fizisko aktivitāti un 
ģimenes stāvokli netika konstatēta [37, 132]. 

Cilvēki, kuri atrodas sociālajā aprūpē, bieži vien ir ar ļoti nopietniem funkcionālajiem 
traucējumiem. Tas izpaudās arī promocijas darba pētījuma rezultātu analīzē, jo 84,0% gadījumos 
cilvēkiem, kas atradās sociālajā aprūpē, tika konstatēta nepietiekama fiziskā aktivitāte. Arī 
cilvēkiem, kuri dzīvo kopā ar bērnu ģimeni, ir samazināta fiziskā aktivitāte, jo tika vienai 
trešdaļai (31,6%) ir pietiekams FA līmenis. Tas norāda uz nepieciešamību sabiedrībā atgādināt 
par FA nepieciešamību jebkurā vecumā, un, aprūpējot gados vecu cilvēku, ir jānodrošina ar 
iespēju saglabāt aktivitāti ikdienā.  

Analizējot datus, tika konstatētas arī fiziskās aktivitātes apjoma samazināšanās 
cilvēkiem ar zemāku ienākumu pašnovērtējumu. Vairāk kā pusei no respondentiem (56,4% un 
57,1%), kas norādīja savus ienākumus kā „apmierinoši” un „labi”, tika uzrādīts pietiekams 
aktivitātes līmenis. No visiem respondentiem 39,8% uzrādīja, ka viņu ienākumi ir 
„nepietiekami” un šajā grupā bija vislielākais respondentu skaits, kas uzrādīja nepietiekamu 
fizisko aktivitāti t.i. 28,7% 

Kopējo fiziskās aktivitātes apjomu būtiski ietekmē arī dzīves vieta. Teorētiskais 
pieņēmums, ka laukos cilvēki šajā vecuma posmā ir aktīvāki, apstiprinājās veiktajā pētījumā. Kā 
var redzēt 21.attēlā, lauku teritorijā dzīvojošie seniori veic lielāka apjoma aktivitātes visās 
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intensitātes pakāpēs. Kā arī sēžot pavadītais laiks pilsētas iedzīvotājiem ir statistiski lielāks 
(vidēji 417min un 306 min)  

  

20.att. Fiziskās aktivitātes intensitātes sadalījums pilsētas un lauku teritorijas iedzīvotājiem 

Apkopojot IPAQ aptaujas rezultātus, var secināt, ka gandrīz puse (49%) respondentu 
savu ikdienas aktivitāti novērtē pietiekamā līmenī, tomēr līdz ar novecošanu tā statistiski ticami 
samazinās. Lielākais samazinājums tika konstatēts fiziskām aktivitātēm, kas tiek veiktas ar 
augstu intensitāti. Lielāks kopējās fiziskās aktivitātes apjoms tika konstatēts cilvēkiem ar 
augstāku izglītības līmeni un tiem, kas pastāvīgi dzīvo lauku teritorijā.  

 

3.2.2. Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skalas datu analīze 

 

Analizējot sagaidāmo vingrināšanās ieguvumu skalas (MOEES) rezultātu izmaiņas 
dažādos vecuma posmos, tika konstatēts, ka līdz ar novecošanos samazinās arī cerības, jeb 
gaidas par ieguvumiem, ko var sniegt fiziskās aktivitātes. Fiksētās izmaiņas ir statistiski ticamas 
(p<0,05). Pēc iegūtajiem aptaujas rezultātiem var secināt, ka cilvēki vecuma grupā no 60 līdz 65 
gadiem kopumā ir tendēti uz pozitīvo pārliecību par ieguvumiem, ko sniedz vingrināšanās. 
Vidējais rezultāts, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā triju faktoru (fiziskie, sociālie un 
pašnovērtējuma) vidējos datus, ir 3,5±0,69 punkti pēc Likerta skalas. Tas var tikt vērtēts kā 
daļēji pozitīvas gaidas, veicot vingrināšanos, jo atrodas starp apgalvojumiem „varbūt” un 
„piekrītu”. Vecuma grupā 70-75 gadi triju faktoru vidējais rādītājs samazinās līdz 2,9±0,96 
punktiem, kas norāda uz nepārliecinātu viedokli par sagaidāmiem ieguvumiem. Līdzīgas 
rezultātu samazināšanās tendences ir novērojamas arī ja tiek analizēti trīs faktori atsevišķi 
(21.attēls.).  
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21.att. MOEES skalas sagaidāmo ieguvumu faktoru  
vidējo rezultātu izmaiņas pa vecumposmiem  

 

Skalas autori savā pētījumā norādīja, ka līdz ar vecumu palielinās fizisko aktivitāšu 
sociālā faktora nozīme [256], bet promocijas darba pētījumā netika konstatēta šādas izmaiņas. 
Kā norāda pētījuma rezultāti, seniori visvairāk novērtē fiziskos ieguvumus, ko var sniegt 
vingrināšanās, savukārt sociālais un pašvērtējuma faktori ir mazāk nozīmīgi. Vidējais rezultāts 
visām vecuma grupām fiziskajam faktoram ir 3,5±0,93 punkti, pašnovērtējuma faktoram – 
3,1±0,99 punkti, bet sociālajam faktoram tikai 2,7±1,03 punkti. To norāda arī pētījuma 
kvalitatīvo datu analīze, kur kā viens no primārajiem motīviem regulārām aktivitātēm tika minēta 
veselības saglabāšana. Intervijās dominēja pārliecība, ka vingrināšanās galvenie ieguvumi ir 
saistāmi ar veselības faktoriem. Sociālā faktora ietvaros, tika minētas socializēšanās iespējas 
aktivitātēs, kas notiek grupās vai ar partneri, kas ir būtiski šajā vecumposmā. Iegūtie dati varētu 
būt izskaidrojumi ar atšķirīgu sociālekonomisko stāvokli mūsu valstī. Latvijā cilvēki, kuri ir 
fiziski aktīvi, galvenokārt to novērtē kā medicīnai alternatīvu iespēju saglabāt savu veselību. 
Savukārt Amerikā, kur tika izstrādāta skala, medicīnisko pakalpojumu pieejamība šim 
vecumposmam ir plašāka, tādēļ komunicēšanās un citi sociālie faktori, ko sniedz vingrināšanās, 
senioriem kļūst nozīmīgāki. Pašnovērtējuma faktoru raksturojošie ieguvumi, tādi kā, stresa 
līmeņa samazināšanās, prāta darbaspēju uzlabošanās u.tml., kvalitatīvā pētījuma datos 
atspoguļojās nenozīmīgi.  

Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skalas MOEES faktori uzrāda 
vienas parādības dažādus aspektus, bet ar vienotu tendenci. To apliecina cieša savstarpēja 
korelācija starp fizisko (MOEES_F), sociālo (MOEES_S) un pašnovērtējuma (MOEES_P) 
faktoriem (15.tabula). Tas norāda, ka iegūto datu interpretācijā var tikt izmantots arī triju faktoru 
vidējais MOEES rādītājs. 
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15.tabula 

Vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu faktoru savstarpējā korelācija 

 

Statistiski ticamas atšķirības tika konstatētas arī starp respondentu grupām atbilstoši 
ģimenes stāvoklim. Cilvēki, kas dzīvo vieni paši vai ar partneri uzrādīja lielāku pozitīvo 
pārliecību par sagaidāmiem ieguvumiem, salīdzinājumā ar tiem, kas dzīvo kopā ar bērnu ģimeni 
vai sociālās aprūpes namā. Triju faktoru vidējais rezultāts cilvēkiem, kas dzīvo ar partneri ir 
3,3±0,92 punkti un tiem kas dzīvo vieni paši – 3,2±0,86. Senioriem, kas dzīvo kopā ar bērnu 
ģimenēm, tika konstatēta zemāka pārliecība par iespējamiem ieguvumiem t.i. 3,0±0,83 punktu. 
Cilvēkiem, kas dzīvo sociālās aprūpes namā tika konstatēta viszemākā pārliecība par fizisko 
aktivitāšu iespējamiem ieguvumiem, kas bija tikai 2,5±0,95 punkti. Atšķirības starp grupām ir 
statistiski ticamas (p<0,05). Iegūtie dati ļauj secināt, ka cilvēks, kurš atrodas citu aprūpē, 
fiziskām aktivitātēm piešķir mazāku nozīmi salīdzinājumā ar tiem, kas patstāvīgi organizē savu 
ikdienu, tas saskan ar fiziskās aktivitātes anketas rezultātiem. Tādējādi no iegūtajiem rezultātiem 
var secināt, ka ieguvumi, ko var sniegt regulāras fiziskās aktivitātes, galvenokārt tiek saistītas ar 
neatkarīgas darbošanās spēju saglabāšanu.  

Analizējot respondentu grupas pēc dzīvesvietas, tika konstatēts, ka pilsētu iedzīvotājiem 
ir statistiski ticami augstāks kopējais MOEES novērtējums, salīdzinājumā ar lauku iedzīvotājiem 
(3,2±0,91punkti pilsētas un 3,0±0,85punkti lauku iedzīvotājiem). Tas norāda, ka lauku 
iedzīvotājiem regulāras fiziskās aktivitātes ir ikdiena un viņi ar tām neasociē papildus iespējamos 
ieguvumus. To apliecina arī interviju analīze, kur tiek norādīts, ka rūpes par mājsaimniecību ir 
galvenais aktivitāšu veids un tās tiek veiktas tikai ar praktisku nolūku. 

Vērtējot rezultātus pēc cilvēku ienākuma līmeņa pašvērtējuma, netika konstatētas 
statistiski ticamas (p>0,05) atšķirības starp grupām. Tas ļauj secināt, ka cilvēkiem ar dažādu 
ienākumu līmeni ir līdzīga pārliecība par sagaidāmiem ieguvumiem, veicot regulāras fiziskās 
aktivitātes. 

  

3.2.3. Senioru fiziskās aktivitātes analīze atbilstoši uzvedības maiņas posmu teorijai 

 

Pēc J.Pročaskas un C.Diklementas uzvedības maiņas posmu modeļa ir pieci gatavības 
stāvokļi:  

1. Pirms nodoma - cilvēks neplāno mainīt savu dzīvesveidu; 
2. Nodoma veidošanās – apzināšanās par rīcības pārmaiņu nepieciešamību;  

Correlations
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3. Gatavošanās pārmaiņām - cilvēks ir gatavs mainīt savu rīcību tuvākajā laikā; 
4. Darbības uzsākuma posms – pārmaiņas rīcībā ir notikušas, bet tās vēl nav stabilas; 
5. Darbības saglabāšanas posms –ir izveidojies jauns, noturīgs rīcības modelis. [197] 

Pēc dažādu autoru datiem, vairāk kā puse cilvēku šajā vecumā ir darbības realizēšanas 
posmā (uzsākšanas vai saglabāšanas). Y.Tsengs un līdzautori 53,9% gadījumos konstatēja 
fiziskās aktivitātes, kā noturīgu dzīvesveida ieradumu, bet 23,4% cilvēku nebija gatavi 
pārmaiņām [244]. Līdzīgus rezultātus atklāja arī T.Vei-Čens (T.Wei-Chen) ar līdzautoriem, jo 
darbības realizēšanas posmos tika norādīti 54,2% un pirms nodoma posmā – 19,4%. Šī pētījuma 
autori norādīja tikai daļēju posmu maiņas teorijas parametru atbilstību reālajam fiziskās 
aktivitātes līmenim [255].  

Promocijas darba pētījumā tika iegūti pretēji rezultāti, jo gandrīz puse (49,9%) no 
respondentiem norādīja, ka neplāno uzsākt regulāras aktivitātes tuvāko 6 mēnešu laikā. No 
visiem aptaujātajiem tikai 26,7% gadījumos ir aktivitātes realizēšanas posmā, un tikai 19,5% 
cilvēkiem tas ir izveidojies kā dzīves ieradums (22.attēls).  

  

 

22.att. Respondentu sadalījums pēc gatavības veikt regulāras fiziskās aktivitātes 

 

Analizējot respondentu fiziskās aktivitātes pašvērtējuma rezultātus, tika konstatēta 
statistiski ticama (p<0,05) mijsakarība starp kopējo aktivitātes līmeni un personas darbības 
posmu (23.attēls). 
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23.att. Kopējās fiziskās aktivitātes vidējo rezultātu salīdzinājums ar uzvedības 
maiņas posmiem 

 

Cilvēkiem, kuriem ikdienas fiziskās aktivitātes ir kā dzīves ieradums, kopējais to 
apjoms ir 7886,1± 3285,42 ME nedēļā. Vismazākais kopējais fiziskās aktivitātes apjoms nedēļā 
(3306,9±1543,23 ME/ned.) ir cilvēkiem, kas neplāno uzsākt regulāras aktivitātes tuvāko 6 
mēnešu laikā. Tika konstatēta tendence, ka cilvēki, kuri ir izvēles priekšā un jau ir gatavi 
pārmaiņām, uzrādīja lielāku kopējo aktivitāti (6105,0±2891,53ME/ned.), salīdzinoši ar tiem, kas 
nodarbojas regulāri, bet mazāk kā 6 mēnešus (4048,0±1565,24ME/ned.). Tas norāda uz ārējā 
atbalsta nepieciešamību, lai uzsākot regulārās aktivitātes, nesamazinātos kopējais ikdienas 
aktivitātes līmenis. Kā savos pētījumos secina daži autori, uzsākot regulāras vingrināšanās 
nodarbības, pastāv iespējamība, ka organisms, lai saglabātu ierasto enerģētisko līdzsvaru, 
neapzināti samazina spontānās jeb neapzinātās fiziskās aktivitātes [90, 152]. Kā arī pastāv 
psiholoģiska rakstura risks, ka cilvēks veicot dažus vingrinājumus, izjūt adekvātu nogurumu, bet 
atlikušo dienas daļu pavada pasīvi. Apkopojot rezultātus, tas ļauj secināt, ka būtiska nozīme ir 
izglītojoša rakstura nodarbībām, kas sniedz ārējo atbalstu aktivitātes saglabāšanai ilgstošā 
posmā, un sniedz skaidrojošu informāciju, par nepieciešamību iekļaut FA ikdienas dzīves ritmā. 

 

3.2.4. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes anketas SF-36v2 komponentu analīze 

  

Izmantotā anketa tiek plaši pielietota ar veselību saistīto dzīves kvalitātes parametru 
noteikšanai [253]. Anketas SF-36v2 rezultātu analīzei tiek izmantota licencēta pielikuma 
programmatūra, kurā iegūtie dati tiek interpretēti punktu skalā. 50 punkti ir norādīti, kā vidējais 
rezultāts kopējā populācijā. Rezultāti, kas ir mazāki par 50 punktiem, tiek vērtēti kā sliktākas 
veselības rādītāji. Analizējot aptaujas rezultātus, tika atklāts, ka Latvijas iedzīvotājiem vecuma 
posmā no 60 līdz 75 gadiem dzīves kvalitātes pašvērtējums ir zemāks nekā vidējie rezultāti visos 
komponentos, izņemot vitalitāti (24.attēls). Respondentu vidējais rādītājs fiziskās veselības 
komponentā (PCS) ir 42,33 punkti un garīgās veselības komponentā (MCS) – 42,36 punkti. 
Vitalitātes faktors, ko raksturo jautājumi par dzīvesprieku, enerģiskumu un nogurumu, ir tuvu 
optimālajam līmenim un sasniedz 49,55 punktus. 
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PCS – Fiziskās veselības komponents MCS- Garīgās veselības komponents 

PF – Fiziskā funkcionēšana VT - Vitalitāte 

RP – Fiziskā loma SF – Sociālā funkcionēšana 

BP – Ķermeņa sāpes RE – Emocionālā loma 

GH – Veselība kopumā MH – Garīgā veselība 
 24.att. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes komponentu sadalījums  

pēc SF-36v2 anketas datiem 

 

Vairāk kā puse (55% fiziskās un 52% garīgās veselības komponentā) respondentu 
uzrādīja rezultātus, kas ir zem vidējā līmeņa. Īpaši tas izpaudās komponentā „veselība kopumā” 
un „emocionālā loma”. Faktorā „veselība kopumā” 68% respondentu pašvērtējums ir zem vidējā 
līmeņa, un tikai 9% aptaujāto savu veselību novērtēja virs vidējā, kas ir vērtējama kā „laba”. Tas 
nozīmē, ka cilvēki savu veselības stāvokli šajā vecuma posmā galvenokārt novērtē neapmierinoši 
un apzinās savas veselības problēmas. Tas atspoguļojas arī „emocionālās lomas” komponentā, jo 
67% respondentu pašvērtējums ir zem vidējā līmeņa, un 14% atbilst vidējam līmenim (25.attēls). 
Tas ļauj secināt, ka lielākai daļai senioru ikdienas nomāktība un satraukums ietekmē ikdienas 
aktivitātes.  
 

 

25.att. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes komponentu procentuālais sadalījums 
attiecībā pret normatīviem datiem 
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No kopējiem datiem izceļas vitalitātes komponents, kur tikai 24% respondentu uzrādīja 
rezultātu zem vidējā rādītāja, un 37% gadījumos rezultāts bija virs vidējā. Vitalitātes komponents 
atspoguļo dzīves enerģiju, kas senioru vecumā ir salīdzinoši augsts, pat neskatoties uz esošo 
sociāli ekonomisko situāciju. To var izskaidrot ar to, ka šī paaudze ir pārdzīvojusi un izcietusi 
daudz dramatiskākus dzīves apstākļus, kas bija pēckara gados. Ņemot vērā šos rezultātus, var 
secināt, ka senioriem piemīt dzīves enerģija, kuru ir iespējams realizēt dažādos pašizpausmes 
aktivitātēs, tajā skaitā arī fizisko aktivitāšu nodarbībās. 

Analizējot rezultātus dažādās vecuma grupās, tika konstatēts, ka tikai vecumā līdz 64 
gadiem respondentu pašvērtējums fiziskās veselības komponentā atbilst normatīvajiem 
rādītājiem, kas šajā vecuma posmā ir 47,44 punkti. Vēlākajos vecuma posmos iegūtie rezultāti ir 
būtiski zemāki (p<0,05) gan fiziskās, gan garīgās veselības komponentos (26.attēls). 

 

 

26.att. SF-36v2 anketas fiziskās un garīgās veselības komponenta rezultātu sadalījums 
vecuma grupās 
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Salīdzinot pašvērtējuma rezultātus starp dzimumiem, tika konstatēts, ka vīrieši savu 
fizisko veselību novērtē labāk, kā sievietes. Vīriešiem fiziskās veselības komponenta vidējais 
rezultāts ir 43,72±10,71 punkti, bet sievietēm – 41,15±9,80 punkti, atšķirība ir statistiski ticama 
(p<0,05). Garīgās veselības komponentā būtiskas atšķirības starp dzimumiem netika konstatētas. 
Ar iegūtiem rezultātiem daļēji var pamatot arī sieviešu aktīvāku iesaistīšanos organizētajās 
nodarbībās un lielāku ieinteresētību par savu veselību. To apliecina arī kvalitatīvā pētījuma dati, 
kur veselības saglabāšanas aspekts, tika norādīts, kā viens no primārajiem motīviem, iesaistoties 
fiziskajās aktivitātēs.  

Veicot salīdzinošo analīzi starp fiziskās aktivitātes intensitātes un veselības 
pašvērtējuma datiem, var secināt, ka statistiski ticamas rezultātu atšķirības starp dzimumiem tika 
konstatētas tikai intensīvās fiziskās slodzes un fiziskās veselības parametros. Tas ļauj secināt par 
papildus fiziskās slodzes pozitīvo ietekmi uz veselības pašvērtējumu. To apliecina arī savstarpējā 
korelācija starp intensīvo fizisko aktivitāti un fiziskās veselības komponentu, vīriešiem tā ir 0,69 
un sievietēm 0,37 (p<0,01). 

Analizējot iegūtos datus starp dzimumiem dažādos vecuma posmos, tika konstatēts, ka 
vecuma grupā no 60 līdz 65 gadiem būtisku atšķirību nav (p>0,05). Tomēr vecuma grupā 65-69 
gadi sievietēm parādās statistiski ticami (p<0,05) sliktāks veselības novērtējums fiziskās lomas, 
ķermeņa sāpes, veselība kopumā un sociālajā funkcionēšanas komponentos (27. attēls).  

 

 

27.att. Fiziskās un garīgās veselības komponentu atšķirības  
starp vecuma grupām un dzimumiem 
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Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka sievietes agrāk pensionējas, līdz ar to samazinās 
kopējā fiziskā aktivitātes, mainās sociālās lomas, kā arī būtiski samazinās ienākumi. Beidzot 
aktīvās darba gaitas, sievietēm saasinās ķermenisko sāpju izjūtas, un viņas pievērš lielāku 
uzmanību veselības jautājumiem. Šajā vecuma posmā sievietēm būtiski samazinās sociālās 
funkcionēšanas komponents, kas ļauj secināt, ka līdz ar pieaugošām veselības problēmām viņas 
jūtas ārpus sociuma. Tādēļ ir svarīgi risināt resocializēšanas problēmas un piedāvāt aktivitātes, 
kas mazina negatīvās izpausmes šajā vecuma posmā. 

Analizējot iegūtos datus starp cilvēkiem ar dažādu ģimenes stāvokli, tika konstatēta 
līdzīga situācija, kā ar fiziskās aktivitātes rādītājiem. Viszemākais veselības pašnovērtējums ir 
cilvēkiem, kas atrodas sociālās aprūpes namā (PCS-31,24±10,00; MCS-32,97±9,87). Kā arī 
statistiski ticama rezultātu atšķirība fiziskās veselības komponentā tika fiksēta starp cilvēkiem, 
kas dzīvo ar bērnu ģimeni un senioriem, kas ir vieni paši vai dzīvo ar partneri. Tas apliecina 
fiziskās aktivitātes un veselības pašnovērtējuma mijsakarību. 

Salīdzinot rezultātus starp cilvēkiem ar dažādu dzīves vietu, tika noskaidrots, ka lauku 
teritorijas iedzīvotājiem fiziskās veselības komponents ir 40,56±10,39 punkti, kas ir būtiski 
zemāks salīdzinot ar pilsētas iedzīvotājiem - 42,93±10,13 punkti. Garīgās veselības komponentā 
būtiskas atšķirības netika konstatētas. Tas ļauj secināt, ka neskatoties uz lielāku kopējo fiziskās 
aktivitātes līmeni, būtiska nozīme veselības saglabāšanai ir arī medicīnisko pakalpojumu 
pieejamībai. To apliecina arī rezultāti, analizējot veselības pašnovērtējumu grupās ar dažādu 
ienākumu līmeni. Cilvēkiem, kas savus ienākumus novērtēja, kā „nepietiekamus”, ievērojami 
sliktāki rezultāti bija gan fiziskās, gan garīgās veselības komponentos. Respondenti, kas 
novērtēja ienākumus „apmierinoši” un „labi”, šie parametri bija būtiski labāki (p<0,05). 

Apkopojot rezultātus var secināt, ka ir konstatēta tendence, ka novecojot rezultātu, 
samazināšanās notiek visos veselības pašnovērtējuma komponentos. Sievietēm tas notiek 
straujāk vecuma posmā no 64 līdz 69 gadiem, savukārt vīriešiem pēc 69 gadiem straujāk 
pasliktinās novērtējums veselībai kopumā un sociālajā funkcionēšanā. Iedzīvotāju veselības 
stāvokļa pasliktināšanās rada nopietnus apdraudējumus gan sociālajā, gan ekonomikas sfērā. 
Tādējādi iegūtie rezultāti apliecina nepieciešamību veikt preventīvos pasākumus veselības 
faktoru saglabāšanai, tajā skaitā izstrādāt un ieviest fiziskās aktivitātes veicināšanas programmas. 

 

3.2.5. Sirds asinsvadu slimību riska faktoru analīze 

 

Kā norāda T.Manini un līdzautoru pētījuma dati, mazkustīgums ir cieši saistīts ar 
paaugstinātu nāves risku, kas visbiežāk izpaužas kā sirds asinsvadu slimību (SAS) saasināšanās. 
Kā būtiskākie SAS riska faktori tiek vērtēti: paaugstināts arteriālais asinsspiediens, smēķēšana, 
pārmērīga alkohola lietošana, tauku un ogļhidrātu vielu maiņas traucējumi, paaugstināts ķermeņa 
svars un nepietiekama fiziskā aktivitāte[150]. 

Objektīvo veselības faktoru novērtēšanai tika izmantoti Sirds veselības kabineta 
izmeklējuma dati. Procentuālais rezultātu apkopojums ir norādīts 16.tabulā. 



91 
 

16.tabula 

Sirds veselības kabineta izmeklējumu riska faktoru procentuālais sadalījums 

Parametri Skaits Procenti 
Arteriālā hipertensija 230 64,1 
Smēķētāji 46 12,8 
Cukura diabēts 46 12,8 
Paaugstināta sirdsdarbības frekfence 87 24,2 
Miokarda infarkts 49 13,6 
Aritmija 74 20,6 
Insults 23 6,4 
Biežas stresa situācijas 181 50,4 

Kopējais holesterīna līmenis   
< 5,0 mmol 90 25,1 
5-5,9 mmol 100 27,9 
6,0-7,0 mmol 123 34,3 
> 7,0 mmol 46 12,8 

Glikozes līmenis    
< 3,3 19 5,3 
3,3-5,89 mmol 276 76,9 
5,9-6,9 mmol 47 13,1 
>7,0 mmol 17 4,7 

ĶMI   
18,5-24,9 94 26,2 
25-29,9 159 44,3 
30-34,9 75 20,9 
35-39,9 20 5,6 
> 40 11 3,1 

Vidukļa gurnu attiecība   
vīr. > 0,95; siev. > 0,85  309 86,1 

SCORE index   
5-10% 95 26,5 
11-20% 184 51,3 
21-40% 70 19,5 
>40% 10 2,8 

 

Analizējot Sirds veselības kabineta izmeklējumus, var secināt, ka tikai 26,5% 
respondentu ir salīdzinoši zems SCORE risks (5-10%), t.i., risks nākošajos 10 dzīves gados 
saslimt ar kādu no sirds asinsvadu slimībām. Šo riska līmeni nosaka medicīnas darbinieks, 
pielietojot standartizētu algoritmu, kurā tiek apkopoti vairāki riska faktori. 

Kā vienu no būtiskākajiem riska faktoriem var minēt arteriālo hipertensiju, kas dažādās 
izpausmes pakāpēs piemīt 64,1% respondentu. Arī antropometriskie rādītāji lielākai cilvēku daļai 
ir virs ieteicamo normu robežām. Ķermeņa masas indekss normas robežās ir tikai 26,2% 
cilvēkiem. 86,1% gadījumos vidukļa un gurnu mērījumu attiecība pārsniedz riska zonu. 
Aptuveni pusei no respondentiem (47,1%) ir paaugstināts kopējā holesterīna līmenis asinīs. 

Salīdzinoši nelielam izmeklēto skaitam tika konstatēts paaugstināts glikozes līmenis 
asinīs t.i. 17,8%. Lai gan pēc 2010.gadā veiktā Kardioloģijas zinātniskā institūta šķērsgriezuma 
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pētījuma hiperglikēmijas izplatība vīriešiem pēc 45 gadiem ir robežās starp 41–51% atkarībā no 
vecuma [74]. Rādījumu atšķirības var būt pamatotas ar izmeklējuma procedūras atšķirībām. 
Sirds veselības kabineta apmeklētāji ne vienmēr varēja norādīt pēdējās ēdienreizes laiku. Ir 
jāatzīmē fakts, ka šajā vecumposmā smēķēšanas ieradums nav plaši izplatīts, jo tikai 12,8% 
norādīja, ka viņi to dara regulāri. Tomēr kā norāda Kardioloģijas institūta pētījuma dati, vecuma 
grupā no 55 līdz 74 gadiem vīriešiem 28,5% respondentu ir smēķējuši iepriekš, bet to ir atmetuši. 
Tas ir jāņem vērā, jo smēķēšanas nelabvēlīgā ietekme var izraisīt paliekošas izmaiņas organismā. 

 

3.2.6. Fiziskās aktivitātes mijsakarības ar uzvedību un veselību ietekmējošiem parametriem 

 

Kā jau tika minēts iepriekš, pārliecība par sagaidāmiem ieguvumiem, ko var sniegt 
vingrināšanās, ir cieši saistīta ar kopējo fizisko aktivitāti. To apliecina arī savstarpējā datu 
analīze starp MOEES un IPAQ anketu rezultātiem. Veicot abu anketu vidējo rezultātu analīzi, 
tika konstatēta statistiski ticama korelācija (r=0,346; p<0,05). Tas ļauj secināt, ka seniori, kas 
augstāk novērtē ieguvumus, ko sniedz vingrināšanās, arī ikdienā ir aktīvāki. Turpmākajā 
MOEES datu statistiskajā analīzē rezultāti tika sadalīti trijās grupās (klasteros), atbilstoši 
pārliecības faktoru izpausmes spēcīgumam. Pirmajā klastera grupā ietilpst respondentu dati, kuru 
MOEES anketas atbildēs dominē neticība par iespējamiem fiziskajiem, sociālajiem un 
pašnovērtējuma ieguvumiem. Otrajā grupā iekļauti dati, kur respondenti galvenokārt izvēlējās 
atbildes variantu „varbūt”, t.i., viņi nav pārliecināti par iespējamiem ieguvumiem. 3.grupā 
apkopoti aptaujāto dati, kuriem ir pozitīva pārliecība vingrināšanās ieguvumiem visos faktoros. 
Salīdzinot klasteru grupu datus ar IPAQ rezultātiem tika konstatēts, ka pusei (50%) no pirmās 
grupas respondentiem ir nepietiekama fiziskā aktivitāte, un tikai 14,9% gadījumos tā ir 
pietiekama. Otrajā grupā 48% respondentu ir pietiekami aktīvi un 17,6% mazaktīvi. Trešajā 
grupā galvenokārt ir pietiekami aktīvi respondenti t.i. 68,6%, bet nepietiekami aktīvi tikai 8% 
(28. attēls).  

 

 

 28.att. Fiziskās aktivitātes procentuālais sadalījums pēc pārliecības 
 par vingrināšanas ieguvumiem 
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Analizētie dati ļauj secināt, ka pozitīva pārliecība par sagaidāmiem ieguvumiem 
dažādos aspektos ir tieši saistīta ar kopējo fizisko aktivitāti. Līdz ar to, veicot izglītojošos 
pasākumus, kas ir vērsti uz cilvēku pārliecības veidošanu par veselības ieguvumiem, ko sniedz 
regulāra vingrināšanās, ir iespējams veicināt kopējo fizisko aktivitāti. 

Statistiski ticamas rezultātu atšķirības tika konstatētas arī starp cilvēku grupām, kas 
atrodas dažādos fiziskās aktivitātes ieradumu posmos. Tika noteikta vidēji cieša korelācija starp 
MOEES un fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmu skalas rezultātu vidējiem rādītājiem (r=-0,478; 
p<0,05). Novērtējot katrā fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmā MOEES vidējos rezultātus tika 
noteikts, ka cilvēkiem, kas nav gatavi mainīt savus ieradumus (pirmsnodoma posms) vidējais 
rezultāts ir 2,7±0,81 punkti, t.i., viņiem galvenokārt ir negatīva pārliecība par iespējamiem 
ieguvumiem. Savukārt cilvēkiem, kas plāno uzsākt regulāras aktivitātes, pozitīvā pārliecība ir 
palielinājusies un ir 3,4±0,69 punkti. Cilvēkiem, kas ikdienā ir fiziski aktīvi un veic to regulāri, 
pārliecība par iespējamiem ieguvumiem galvenokārt ir pozitīva, un vidējais rezultāts ir 3,8±0,97 
punkti (29. attēls).  

 

  

29.att. Pārliecība par iespējamiem ieguvumiem atbilstoši  
fiziskās aktivitātes uzvedības izmaiņas posmiem 

 

Iegūtie rezultāti apstiprina iepriekš analizētos datus, un ļauj secināt, ka pārliecība par 
iespējamiem ieguvumiem, esot fiziski aktīvam, ir viens no galvenajiem faktoriem, kas raksturo 
iekšējos motīvus regulārām aktivitātēm. Ietekmējot cilvēku pārliecību par fizisko aktivitāšu 
nozīmi, pastāv liela iespēja mainīt arī viņu fiziskās aktivitātes ieradumus. Ņemot vērā pētījumā 
konstatēto situāciju, ka vairāk kā puse senioru neveic regulāras veselību veicinošas aktivitātes, 
īpaša nozīme ir jāvelta sabiedrības izglītošanas pasākumu organizēšanai. 

Statistiski ticama korelācija tika konstatēta starp visiem MOEES faktoriem un dzīves 
kvalitātes anketas SF-36v2 komponentiem (17.tabula). Tas norāda, ka cilvēkiem, kas regulārām 
fiziskām aktivitātēm piešķir pozitīvāku vērtējumu, ir arī augstāks dzīves kvalitātes novērtējums. 
Īpaši tas izpaužas fiziskās funkcionēšanas (r=0,422), veselības kopumā (r=0,432) un vitalitātes 
(r=0,425) komponentēs.  
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17. tabula 

Vingrināšanās ieguvumu faktoru un veselības pašvērtējuma komponentu  
savstarpējā korelācija 

 

Fiziskās aktivitātes ietekme atspoguļojās arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes 
anketas SF-36v2 parametru izvērtējumā. Cilvēki ar lielāku fizisko aktivitāti uzrādīja arī labākus 
veselības pašvērtējuma datus. Respondentiem, kuru kopējā fiziskā aktivitāte nedēļā pārsniedza 
3000ME, fiziskās veselības komponents (PCS) bija 49,3±8,4 punkti un garīgās veselības 
komponents (MCS) 46,1±7,9 punkti. Bet senioriem ar mazkustīgu dzīves veidu PCS bija tikai 
32,6±8,7 punkti un MCS – 32,1±9,2punkti (30.attēls). Tas norāda, ka palielinot aktivitāti, 
veselības pašvērtējuma rezultāti tuvojas normatīvajam līmenim, kas pēc SF-36v2 anketas 
parametriem ir 50±10 punkti. 

Correlations
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.000 .000 .000 .000
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30.att. Fiziskās un garīgās veselības komponentu sadalījums pēc fiziskās aktivitātes  

Turpinot rezultātu statistisko analīzi, tika konstatēts, ka tikai 13,1% senioru SF-36v2 
anketā uzrādīja veselības pašvērtējumu virs 50 punktiem vismaz vienā no veselības 
komponentiem. Cilvēkiem, kuriem fiziskās veselības pašvērtējums bija virs 50 punktiem, 81% 
gadījumos bija pietiekama fiziskā aktivitāte. Respondentiem ar sliktāku veselības pašvērtējumu 
tikai 34% gadījumos bija pietiekama un 29% aptaujāto bija nepietiekama fiziskā aktivitāte 
(31.attēls).  

 

 

31.att. Fiziskās un garīgās veselības komponentu procentuālais sadalījums atbilstoši 
fiziskās aktivitātes līmenim  

 

Analizējot respondentu datus, kuru veselības pašnovērtējums bija virs 50 punktiem, tika 
noteikts, ka viņu vidējā aktivitāte ir 7723,2±3827,4 ME nedēļā, kas ir pielīdzināms 2,5 stundām 
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ilgām pastaigām un 2,5 stundām mērenas intensitātes aktivitāšu katru dienu. Pārējiem 
respondentiem, kuriem pašvērtējums bija zem 50 punktiem, vidējā aktivitāte bija gandrīz uz pusi 
mazāka – 3884,7±4268,8 ME nedēļā. Arī sēžot pavadītais laiks būtiski atšķīrās starp šīm 
grupām. Cilvēki ar labāku veselības pašnovērtējumu vidēji sēžot pavadīja 298,1±154,3 min 
dienā, kas būtiski mazāk salīdzinot ar pārējiem respondentiem (408,1±211,5 min dienā). Iegūtie 
dati ļauj secināt, ka labas veselības pašvērtējums ir tieši saistīts ar kopējo fizisko aktivitāti. Pēc 
S.Bleira (S.Blair) un līdzautoru datiem, esošās rekomendācijas, kas norāda par minimāli 
nepieciešamām 30 min aktivitātēm vidējā intensitātē, var būt nepietiekams apjoms būtisku 
veselības ieguvumu sasniegšanai [22]. Tādēļ būtiski ikdienas fiziskajās aktivitātēs iekļaut 
papildus vingrināšanos, kas var pozitīvi ietekmēt veselības parametrus.  

Fiziskās aktivitātes līmenis ietekmē arī objektīvos veselības parametrus. Salīdzinot 
IPAQ anketas datus ar Sirds veselības kabineta izmeklējumu rezultātiem ir noteikta statistiski 
ticama (p<0,05) mijsakarība, ka cilvēkiem ar uzrādīto kādu no slimībām (cukura diabēts, 
infarkts, insults, hipertonija, aritmija) ir zemāks kopējais aktivitātes līmenis. Analizējot sirds 
asinsvadu slimību risku un fiziskās aktivitātes datus, tika noteiktas būtiskas mijsakarības. 

Kā norāda Kardioloģijas institūta veiktā pētījuma dati, Latvijas iedzīvotājiem ir 
nopietnas liekā svara problēmas. Šajā pētījumā tika konstatēts, ka 67,8% no visiem iedzīvotājiem 
ir ĶMI indekss virs 25 kg/m2, no tiem 30,1% ir aptaukošanās [74]. Senioru vecumā šī problēma 
kļūst vēl aktuālāka, jo Sirds veselības kabineta izmeklējumu dati norāda, ka vecuma posmā no 
60 līdz 75 gadiem tikai 26,2% ĶMI ir normas robežās. 44,3% gadījumos ir palielināts svars un 
gandrīz trešdaļai (29,6%) ir adipoze dažādās pakāpēs. Palielinoties ĶMI parametram, kopējās 
aktivitātes apjoms statistiski ticami samazinās. Cilvēkiem ar nepietiekamu fizisko aktivitāti 
81,1% gadījumos ĶMI ir virs 25 kg/m2, no tiem 44,6% ir konstatēta adipoze. Līdzīga situācija ir 
konstatēta, analizējot vidukļa un gurnu attiecību. No visiem respondentiem tikai 13,9% 
gadījumos šis rādītājs ir normas robežās (vīriešiem līdz 0,95 sievietēm līdz 0,85) [123]. 
Cilvēkiem ar nepietiekamu fizisko aktivitāti 89,2% gadījumos gurnu un vidukļa attiecība 
pārsniedz sirds veselības riska parametrus. 

Analizējot citu sirds veselības risku faktoru mijsakarību ar fiziskās aktivitātes apjomu, 
tika konstatēts, ka sirds darbības frekfence normas robežās (līdz 80 sit./min) 54,4% gadījumos ir 
cilvēkiem ar pietiekamu fizisko aktivitāti. Savukārt ar nepietiekamu fizisko aktivitāti normāls 
pulss ir tikai 15,8% cilvēkiem. Cilvēkiem ar paaugstinātu pulsu kopējais fizisko aktivitāšu 
apjoms ir statistiski ticami mazāks. 

Lai gan no visiem respondentiem tikai 17,8% tika konstatēts paaugstināts glikozes 
līmenis asinīs, tomēr fiziskās aktivitātes apjoms ir atkarīgs no šī parametra. Tikai 12,0% no 
visiem respondentiem, kuriem glikoze ir virs normas, spēj saglabāt pietiekamu fizisko aktivitāti.  

Gandrīz pusei (47,1%) no visiem pētījuma dalībniekiem tika konstatēts kopējā 
holesterīna daudzums asinīs virs robežlīmeņa (5,9 mmol). Tikai 25,1% gadījumos tika uzrādīts 
vēlamais līmenis līdz 5 mmol. Analizējot kā fiziskās aktivitātes apjoms ietekmē kopējā 
holesterīna līmeni asinīs tika konstatētas, ka cilvēkiem ar paaugstinātu holesterīna līmeni 
aktivitātes vidējais rezultāts ir 3896,2±4194,2 ME nedēļā. Tas ir statistiski mazāks par vēlamā un 
robežlīmeņa vidējiem rezultātiem, kas ir 4824,0±4548,8 ME nedēļā.  

Statistiski ticamas atšķirības tika konstatētas arī grupā ar paaugstinātu asinsspiedienu. 
78,4% no visiem cilvēkiem ar paaugstinātu spiedienu ir mazaktīvi, bet pietiekami aktīvo grupā 
tas samazinās līdz 55,1% (32.attēls). 
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32.att. Arteriālā asinsspiediena un fiziskās aktivitātes mijsakarības 

 

Medicīnas darbinieki veic sirds asinsrites slimību risku faktoru apkopojošo analīzi pēc 
standartizēta algoritma, kas tiek vērtēts, kā SCORE indekss [123]. Analizējot kopējo sirds 
veselības risku SCORE, tika konstatētas būtiskas atšķirības starp fiziskās aktivitātes līmeņiem. 
Cilvēkiem ar pietiekamu fizisko aktivitāti 56,8% gadījumos SCORE indekss robežās no 5-10%, 
bet cilvēkiem ar augstu riska indeksu fiziskā aktivitāte galvenokārt ir nepietiekama (33.attēls). 
Tas nozīmē, ka pēc SCORE aprēķināšanas algoritma, cilvēkiem ar augstāku kopējo fiziskās 
aktivitātes līmeni ir zemāks risks nākošajos 10 gados iegūt sirds asinsvadu slimību. 

 

 

33.att. Fiziskās aktivitātes procentuālais sadalījums  
pēc sirds asinsvadu slimību riska indeksa SCORE 

 

Apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka fiziskās aktivitātes līmenis ir cieši saistīts 
arī ar objektīviem veselības parametriem. Ņemot vērā promocijas darba kvalitatīvā pētījuma 
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daļas atziņas, kurās atspoguļojās, ka ārstu rekomendācijas ir ļoti nozīmīgas un seniori tās 
respektē. Tas ļauj secināt, ka fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumos vairāk ir jāiesaista 
medicīnas darbinieki.  

Lai gan promocijas darba pētījumā pietiekams fiziskās aktivitātes līmenis tika konstatēts 
gandrīz pusei respondentu, tomēr veselību veicinošas aktivitātes regulāri veic tikai ceturtā daļa 
aptaujāto. Tas atspoguļojas galvenajos veselības rādītājos, kas vērtējami kā sliktāki par normu. Ir 
noteikts, ka cilvēkiem ar mazāku aktivitātes līmeni ir sliktāki gan objektīvie, gan subjektīvie 
veselības parametri. Pētījumā atklāta tendence, ka līdz ar gadiem samazinās gan fiziskās 
aktivitātes apjoms, gan pārliecība par iespējamiem ieguvumiem, ko var tās var sniegt. Iegūtie 
rezultāti ļauj secināt, ka vecuma posmā no 60 līdz 75 gadiem pārliecība par vingrināšanās 
sagaidāmiem ieguvumiem atspoguļojas ikdienas aktivitātē un dzīves kvalitātes pašnovērtējumā. 
Tas norāda uz nepieciešamību veikt informējoša un izglītojoša satura pasākumus, kā arī izstrādāt 
un ieviest praksē zinātniski pamatotas fizisko aktivitāti veicinošās programmas senioriem. Īpaša 
uzmanība ir jāpievērš veselības ieguvumiem, jo šajā vecumposmā tas nozīmīgākais faktors, kas 
ietekmē kopējo aktivitāti. Veicinot pārliecību, ka arī vēlākajos dzīves gados regulāra 
vingrināšanās spēj uzlabot vai saglabāt veselību, ir iespējams motivēt seniorus ikdienas 
aktivitātēm. Uzlabojot iedzīvotāju fiziskās spējas un garīgo labsajūtu, tiks mazināta sociāli 
ekonomiskā spriedze, kas ir saistīta ar sabiedrības vecuma struktūras ilgtermiņa izmaiņām. 

 

3.3. Fizisko aktivitāšu pieredze 60-75 gadus veciem cilvēkiem 

 

3.3.1. Senioru viedokļi par veselību veicinošo fizisko aktivitāti 

 

Viens no kvalitatīvo datu iegūšanas pamatjautājumiem bija noteikt, kā šajā 
vecumposmā cilvēki izprot jēdzienu „fiziskā aktivitāte” un kādas aktivitātes tiek veiktas ikdienā. 
Apkopojot transkripciju datus, var secināt, ka aptaujātie respondenti šo jēdzienu definē līdzīgi kā 
tas ir pieņemts zinātniskajā literatūrā, t.i., „jebkura organisma kustība, kas tiek veikta ar muskuļu 
palīdzību un patērē enerģiju” [41]. Piemēram, Pēteris min, ka „fiziskā aktivitāte ir tā, kas prasa 
jebkāda veida piepūli”. Arī pēc Anitas domām, tās ir „…fiziskas darbības, kas sagādā noteiktu 
piepūli, darbības, ko cilvēks veic katru dienu, tā noteikti nav tikai vingrināšanās, skriešana vai 
tas, ko parasti dara fizkultūras nodarbībās”. „ Fiziskā aktivitāte nozīmē kustēšanos, nesēdēšanu 
uz vietas….. tas ir vajag vairāk staigāt, kustēties.” (Juris). 

Taču diemžēl lielai daļai intervējamo jēdziens „fiziskā aktivitāte” asociējas tieši ar 
sportiskām aktivitātēm un fiziski grūta darba veikšanu. Respondenti norādīja, ka fiziskā 
aktivitāte ir darbs dārzā, vingrošana vai piedalīšanās kādās no sporta spēlēm, trenēšanās sporta 
zālē. Uz to norāda arī Silvija: „…cilvēka ķermeņa kustība noteiktā laikā un situācijā. Tas ir 
cilvēka fizisks darbs dārzā tīrumā, smagumu celšana, kā arī sportošana” un Jānis: „…Veselīgs 
dzīvesveids, strādāšana svaigā gaisā, dārzā, sports”.  

Respondenti apzinās, ka „fiziskās aktivitātes sniedz spēku un veselību” (Marija,), 
„palīdz iegūt skaistu stāju” (Irēna), taču jēdziena „fiziskā aktivitāte” nepilnīga izpratne liek 
izturēties pret to visai noraidoši, jo „nav ierasts, ka veci cilvēki nodarbojas ar sportu. (..) Manos 
gados tas nav ieteicams,” (Aija), savukārt Irēna savā apgalvojumā izsakās vēl kritiskāk: „Es 
neciešu fizkultūru”. Tiek minēti arī dažādi faktori, kas neļauj palielināt fizisko aktivitāti - „spēka 
nepietiek un veselība neļauj” (Māra),  
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Tādējādi, arī cilvēki, kuri ikdienā dara fizisku darbu (rok, ravē, strādā lauku darbus 
u.tml.), uzskata, ka tā „manam vecumam ir pilnīgi pietiekama slodze. Nejūtu, ka vajag 
nodarboties ar sportu papildus” (Marija); „neizjūtu nepieciešamību pēc papildus aktivitātēm” 
(Aija). 

Apkopojot iepriekš minēto, var konstatēt, ka respondentu atbildes lielā mērā saistās ar 
darbu, kas prasa fizisku piepūli un nodarbošanos ar sportu. Vairumam aptaujāto jēdziens 
„fiziskās aktivitātes” asociējas ar augstas intensitātes aktivitātēm. Lai gan fiziska aktivitāte var 
būt arī zemas intensitātes, piemēram, trauku mazgāšana vai pusdienu gatavošana. Kad tika lūgts 
nosaukt piemērus, lai raksturotu šo jēdzienu, tās netika minētas. Tikai neliela daļa respondentu 
minēja pastaigas kā fizisko aktivitāšu piemēru. 

Tas savukārt norāda uz to, ka vairumam cilvēku ir pārāk maz informācijas par to, kas 
īsti ir fiziskā aktivitāte un kāda ir tās ietekme uz cilvēka organismu. Pēc intervijās sniegto atbilžu 
apkopojuma rezultātiem nākas secināt, ka fiziski (līdz ar to arī sociāli) neaktīvi, pasīvi ir tie 
cilvēki, kuriem izveidojies stereotips, ka fiziskās aktivitātes un sports, trenēšanās ir sinonīmi 
jēdzieni. Savukārt smags fizisks darbs rada pārpūlēšanos – nogurumu, kas bieži vien saistās ar 
nepatīkamām izjūtām, tāpēc šie cilvēki nevēlas iesaistīties nekādās papildus aktivitātēs. 

Taču „daudz senjoru vispār neko nedomā un nezina par vingrošanu vai citām fiziskām 
aktivitātēm” (Jānis). Tādējādi cilvēkiem ir nepieciešams vairāk informācijas par to, ka pastāv 
daudz dažādu fizisko aktivitāšu veidu un iespēju, kas gan prasa zināmu fizisku piepūli, taču 
„būtiski uzlabo pašsajūtu (..), garastāvokli” (Marina), liek justies labāk ne tikai dotajā momentā, 
bet arī ikdienā, kas uzlabo dzīves kvalitāti. Tas parādās sekojošos citātos: „pats galvenais – 
stiprina ķermeni un garu (Marina), „tā uztur arī dvēselisko mieru, un tas kļūst līdzsvarotāks. Tu 
skaties uz pasauli tādām efektīvām acīm, un tas priecē. Kopumā rodas tāda kā harmonija.” 
(Tatjana) 

Sarunas turpinājumā tika lūgts pētījuma dalībniekiem pastāstīt par savas ikdienas 
aktivitātēm. Minētās aktivitātes galvenokārt ir saistītas ar mājas darbiem un rūpes par ģimeni. 
Atšķirības aktivitātes apjomā tika fiksētas cilvēkiem, kuri dzīvo laukos, vai privātajās mājās. 
Viņiem daudz laika paiet mājsaimniecības uzturēšanai, kas prasa arī pietiekami lielu fizisko 
aktivitāti. Cilvēkiem, kuri dzīvo pilsētā dzīvokļos ikdiena ir vienveidīga ar nelielu fizisku 
aktivitāti. Dienas ritms būtiski neatšķiras nedēļas laikā, bet ir vērojama tendence, ka cilvēki 
cenšas saglabāt mazdārziņus, kas veicinātu viņu aktivitāti siltajā laika periodā. Tikai daži no 
respondentiem atzīmēja, ka veic regulārus vingrinājumus ikdienā: 

Vera: „Diena paiet kā jau katra diena viss viens tas pats …un vakarā atkal, vajag ko 
paadīt, vajag ko pamazgāt, nu kā i mājās. Istabas jānokopj, jāpamazgā un veļa jāpamazgā, nu 
vis kaut kas. …Es ar lāpstu daudz vasarā, pavasarī, visu ar rociņām... I kartupeļus sastādām un 
vadziņas sataisām, visu!” 

Marina: „Ikdiena ir viena otrai līdzīgas, katrs rīts sākas ar vingrošanu. … nu sestdiena 
paiet kārtojot māju, lai gan daudz nav jākārto.” 

Uz jautājumu „Vai Jūs veicat kādas papildus fiziskās aktivitātes?” daudzu respondentu 
sniegtajās atbildēs uzsvērti izskanēja frāze „manā vecumā”. „Cilvēki kļūst pasīvi, negrib 
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm”, aizbildinoties, ka „viņu vecumā tas nav vajadzīgs” 
(Marija) vai arī „manā vecumā tas var kaitēt veselībai” (Jānis). Daudzi respondenti atzina, ka 
aprobežojas ar ierastajiem ikdienas darbiem – iznest atkritumus, aiziet uz veikalu, uzkāpt pa 
trepēm, izmazgāt traukus, noslaucīt putekļus u.tml. „Ikdiena paiet kā jau vecam cilvēkam 
pienākas. No rīta izeju pastaigāties, ja sanāk laiks, tad pa mājām kaut ko padaros…, vai tur 
televizoru paskatos…”(Veneranda); „vasarā esmu aktīvāka, tad strādāju dārzā, braucu 
sēņot…” (Māra).  
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Apkopojot iegūtos, datus var secināt, ka senioriem fiziskās aktivitātes galvenokārt 
izpaužas kā praktiska darbošanās, kas sniedz zināmu galarezultātu. Viņiem primārs ir rezultāts 
(izaudzēt dārzeņus, redzēt kā izaug iestādītās puķes, aprūpēta ģimene, iegādāta pārtika utt.), 
veicot šīs aktivitātes tiek iegūts gan gandarījums par padarīto, gan apziņa, ka veiktā fiziskā 
aktivitāte ir, bijusi lietderīga. Lai gan respondenti viennozīmīgi atzīst, ka pastaigas ir 
nepieciešamas un tās būtu jāveic regulāri, tomēr tās galvenokārt tiek realizētas tikai 
pārvietojoties uz nepieciešamajiem galamērķiem. Interviju rezultāti norāda, ka spraigas pastaigas 
jeb soļošana ātrā tempā nav izplatīta aktivitāte Latvijas senioru vidū. Iemesli tam var būt dažādi: 

- nav piemērotu pilsētas vides apstākļu, jo „manā pusē nav trotuāra, vieni dubļi. Nu, jā... 
galvenais nav trotuāru... (..), tur vēl tie suņi pa ielu. Ziemā tur vispār nav kur iet, trotuāri 
netīrīti. Te uz Miera ielas pusi, arī nav trotuāru nekur. Aizej līdz baznīcai un tur arī viss 
tāds, vieni dubļi tie (Veronika), „vispār pilsētā tāds smacīgs gaiss, tās automašīnu 
izplūdes gāzes...” (Antoņina) 

- bailes no iespējamiem kritieniem. Pēc radušās kļūmēm pārgājiena, skrējiena vai kādas 
citas aktivitātes laikā respondenti atzīst, ka turpmākajās aktivitātēs viņi kļuvuši ļoti 
piesardzīgi, īpaši uz nelīdzena ceļa vai ziemas periodā, tādējādi attaisnojot savu 
mazaktivitāti. Pēteris: „ Paklupu aiz akmens, samežģīju kāju.” Arī Marija atzīst: „Jā, 
ziemā ir mazāk kustību, nekur tālu neaiziesi pa slidenu ceļu... Pakrist var.. roku vai kāju 
salauzt... ko tad, manā vecumā?” 

- izvairīšanās no intensitātes, kas paātrina elpošanu un sirdsdarbību, kas ir organisma 
signāls par palielinātu slodzi, kas šajā vecumā pēc respondentu domām nav 
nepieciešama. Daudzi respondenti atzīst, ka fiziskās aktivitātes vajadzētu vairāk, bet „ir 
bailes, vienīgi varbūt speciālistu uzraudzībā...” (Veneranda), „tā kā mana veselība nav 
tik laba, tad es neko vairāk kā pastaigu ar suni nevaru atļauties..., tas jau tā pietiekami 
paātrina manu elpošanu... lielu piepūli nevaru atļauties, nē... Baidos par savu veselību” 
(Pāvels) 

Lai gan daudzos ārzemju pētījumos tiek akcentēts, ka cilvēki šajā vecumā galvenokārt 
novērtē psiholoģiskos un sociālos ieguvumus, ko sniedz fiziskās aktivitātes un veselības 
ieguvumi nav primāri [53, 256] tomēr promocijas darbā iegūtie dati apliecina pretējo. Pētījumā 
intervētie seniori, kā vienu no būtiskākajiem ieguvumiem akcentēja veselības nostiprināšanu un 
funkcionālo darbaspēju saglabāšanu. 

 

3.3.2. Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes ietekmējošie faktori 

 

Zinātniskajā literatūrā tiek definēti vairāki faktori, kas ietekmē cilvēku iesaistīšanos 
fiziskajās aktivitātēs. S.Allenders un kolēģi, veicot kvalitatīvo pētījumu pārskatu, definēja 
galvenos iemeslus, kas ietekmē piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs. Kā motivējošie faktori tika 
minēti: sociālais atbalsts, veselības ieguvumi, prieka sajūta. Savukārt nepietiekama izpratne par 
nepieciešamo aktivitāšu apjomu un piemērotu paraugu trūkums tika uzrādīti kā galvenie 
kavējošie faktori [4]. R.Dišmans (R.Dishman) norādīja, ka galvenie fizisko aktivitāti 
ietekmējošie faktori ir: sociodemogrāfiskie kritēriji, zināšanas, attieksme un pārliecība [65].  

Visus minētos aspektus var iedalīt divās kategorijās - fizisko aktivitāti veicinošie un 
kavējošie faktori. Sociāli ekoloģiskais modelis izšķir četrus līmeņus, kas var ietekmēt fizisko 
aktivitāti [214]. Balstoties uz šo teoriju, intervijās iegūto datu kontentanalīze tika veikta 
individuālās izpausmes, sociālās, fiziskās un politiskās vides līmeņos, katrā no tiem izdalot 
veicinošos un kavējošos faktorus. Intervijās iegūtie dati tika interpretēti, transkripcijās izdalot 
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nozīmīgus citātus, kas spilgti raksturo respondenta pozitīvo vai negatīvo pieredzi. Analizējot 
nozīmīgo citātu saturu, tika noteikta to būtība, kas tika izteikta satura vienībās. Satura vienība ir 
kodolīgs citāta apraksts, kam tika piešķirts kods, atbilstoši Sociāli ekoloģiskā modeļa līmeņiem. 

Interviju kontentanalīzē izmantotie kodi.  

Fizisko aktivitāti veicinošie faktori: 

 individuālās izpausmes līmenis (zināšanas, attieksme, motīvi, prasmes). Koda 
saīsinājums – veicin_ind. 

 sociālās vides līmenis (atbalsts, sabiedrības normas, socializēšanās). Koda saīsinājums – 
veicin_soc. 

 fiziskās vides līmenis (apkārtējā vide, pieejamība, laika apstākļi). Koda saīsinājums – 
veiccin_fiz. 

 politiskās vides līmenis (pašvaldības un citu institūciju atbalsts). Koda saīsinājums – 
veicin_polit. 

  

Fizisko aktivitāti kavējošie faktori: 

 individuālās izpausmes līmenis (nedrošība, motivācijas trūkums, barjeras). Koda 
saīsinājums – kav_ind. 

 sociālās vides līmenis (sabiedrības uzskati, atbalsta trūkums, sociālās iespējas). Koda 
saīsinājums – kav_soc. 

 fiziskās vides līmenis (apkārtējā vide, pieejamība, laika apstākļi). Koda saīsinājums – 
kav_fiz. 

 politiskās vides līmenis (pašvaldības un citu institūciju atbalsts). Koda saīsinājums – 
kav_polit. 

Apvienojot satura vienības, kas līdzīgi raksturo dažādu cilvēku pieredzi, tika izveidotas 
apakštēmas. Vispārinot iegūtās apakštēmas un grupējot tās plašākās tēmās, tiek iegūtas jaunas 
kategorijas, kas raksturo pētāmo jautājumu konkrētos terminos [138]. 

Apkopojot kvalitatīvajā pētījumā iegūtos datus, 34.attēlā ir definētas galvenās tēmas un 
apakštēmas, kas raksturo fiziskās aktivitātes veicinošos un kavējošos faktorus. 

Galvenie veicinošie faktori tika apvienoti sekojošajās virstēmās: 

 iekšējā motivācija; 
 ārējais atbalsts; 
 veselības ieguvumi; 
 pozitīvā iepriekšējā pieredze; 
 pozitīvs emocionālais fons. 

Faktori, kas negatīvi ietekmē iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs ir definēti sekojošajās 
virstēmās: 

 veselības ierobežojumi; 
 apkārtējā vide; 
 sociālā attieksme; 
 resursu trūkums; 
 individuālā reakcija. 
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34. att. Kvalitatīvā pētījumā iegūto atziņu virstēmas un tās raksturojošās apakštēmas 
par fizisko aktivitāti kavējošiem un veicinošiem faktoriem 
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Lai gan, kā var redzēt virstēmās, atspoguļotie atzinumi būtiski neatšķiras no iepriekš 
analizētajiem faktoriem, kas tika aprakstīti citos pētījumos, tomēr apakštēmās parādās jauni 
aspekti, kas ir raksturīgi Latvijas kultūrvidei.  

Turpinājumā tiks analizēti fizisko aktivitāti veicinošie faktori, kurus papildina 
apakštēmas. 

Veselības ieguvumi 

Vecuma pazīmju mazināšana. Respondentu intervijās veselības nostiprināšana ir viens 
no primārajiem faktoriem fiziskās aktivitātes saglabāšanai. Vēlēšanās pēc iespējas ilgāk saglabāt 
labu fizisku formu un aizkavēt ar novecošanos saistīto pazīmju parādīšanos daudziem ir 
vadmotīvs līdzdalībai fizisko aktivitāšu nodarbībās. Piemēram, Tatjana atklāti saka: ”Nu, kā… 
Saprotiet… es vienkārši negribu novecot.. Man nav tādas vēlēšanās. Jo, kad es sāku slimot, man 
ir grūti… pat mugura… man ir grūti- es nevaru, to, nevaru šito… Mani tas sāk pat tracināt… Es 
ātrāk cenšos no šī stāvokļa atbrīvoties.” 

Alternatīva medikamentiem. Daudzi respondenti atzīst, ka lieto dažādus medikamentus 
sāpju mazināšanai, taču viņi apzinās, ka bloķēt sāpes vēl nenozīmē atrisināt veselības problēmas. 
Ar to, ka „ ārsti iedod zāles, lai samazinātu sāpes” (Māra), nebūt nepietiek. „Lai to visu 
atjaunotu, ir vajadzīgs vingrot. Manam vīram apmēram 20 gadi atpakaļ – viņš praktiski no 
jauna mācījās staigāt. Un viņš ilgu laiku vingroja ar gumijām, viņam bija muguras problēmas. 
Es domāju, ka man ar jāsāk. Vienu brīdi bija tik lielas sāpes, ka nevarēju pastaigāt.” 

Pārliecību, ka vingrināšanās, fiziskās aktivitātes ir „Veselība, veselība! Tas viss ir 
veselībai!” Vera, radījušas arī vairākkārtējas medicīniskas iejaukšanās, kas uz noteiktu laika 
posmu atvieglo, mazina sāpes, bet rezultātā ir radījušas papildus veselības traucējumus. „Ka man 
daktere taisīja blokādes: „Οй, я сделаю блокаду, и всё пройдёт. ” Vienreiz sataisa, otrreiz 
sataisa, jau man šite i tā man sabeidza. Es domāju, cik es ilgi tā varu? Nu i tad, kad sāk mocīt 
visādas kaites, tad atkal ķeramies pie tā, ka tomēr kaut kas savas veselības labā ir jādara!” 

Tādējādi respondenti ir nonākuši pie secinājuma, ka to „ko es varu izdarīt, 
pieņemsim,… tas būs priekš manis… priekš manas veselības. Nekam citam… manai veselībai. Es 
sajutu  pati uz savas  muguras, ka tas man palīdzēja, saprotiet, ka es nevis pateicoties tabletēm 
spēju piecelties, bet tieši ar fizisko aktivitāšu palīdzību.”(Māra) 

Lai gan veselības nostiprināšana ir viens no primārajiem fizisko aktivitāšu mērķiem, 
tomēr ļoti daudzus intervijas dalībniekus uztrauc liekā svara parādīšanās. 

Svara kontrole. Vairums respondentu atzīst, ka viņiem ir vēlēšanās samazināt svaru. 
Tāpat viņi arī norādīja, ka jūtas neērti ar palielinātu svaru. ”Nu, tas, ka es palieku dūšīgāka un es 
jau sāku just, ka man grūti paliek. Es eju pret kalnu, man grūti elpot jau. Kaut ko daru, man 
mugura jau sāk sāpēt. Kādreiz es varēju celt un nest, nu, es jau laukos kādreiz biju – tur visi tie 
darbi, tāpēc es biju tāda spēcīga ļoti. Bet es nolēmu, ka vajag kaut ko darīt tāpēc, ka drēbes jau 
visas jāmaina bija. …Galvenais – to vēderu noņemt. Kur to vēderu likt – nezinu.” (Zinaīda).  

Antoņina atzīst, ka”... ļoti negribas, lai es ziemas mēnešos pieņemtos svarā. Man tas 
kaut kā grūti. Ja es uzņemu 3 kg pa ziemu, man jau ir grūti. Nu es cenšos, lai es kaut kā mazāk 
pieņemtos svarā. Vasarā nē, vasarā tādu problēmu nav. Vasarā ir dārzs un lauki, un viss kaut 
kas, bet vot taisni šitajos ziemas mēnešos mazāk kusties un vairāk sēdi mājās, tad vot kaut kā 
pieņemos svarā... man tas kaut kā uztrauc, ja es pieņemu liekus kg kaut vai 2 vai 3 pa ziemu, 
kaut kā negribu...”  

Tādējādi svara samazināšana vai vismaz saglabāšana, nepieļaujot tā pieaugumu, arī ir 
viens no iemesliem, kas mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm – jo īpaši tad, ja to ir 
ieteicis ārsts. 
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Ārstu rekomendācijas daudziem respondentiem ir būtiskas, jo ārsti viņiem ir 
autoritātes, un „vajadzētu ieklausīties viņu norādījumos. Vajadzētu, jā…, ja runātu… Man, 
piemēram, pašai brīdināja, nu, nepieņemties svarā. Tātad… es mēģinu ieklausīties (Zinaīda) 
Taču ne visi ārsti ir tik godprātīgi un atklāti norāda uz lētākiem un, iespējams arī efektīvākiem, 
līdzekļiem veselības uzlabošanai. Kā uzsver daudzi respondenti, daļa ārstu labprātāk izvēlas 
medikamentozu ārstēšanu nevis mudina pievērsties fiziskām aktivitātēm. Arī Anna ir saskārusies 
ar šo problēmu, tāpēc viņa viedoklis ir šāds: „Nū, man liekas, ka tā būtu arī ārsta, kā saka, 
pirmais uzdevums, ka jums vajag samazināt svaru, ka jums vajag fiziskās aktivitātes, bet neviens 
jau to nesaka! Ka tik dārgākas tabletes izrakstīt un uzredzēšanos!  

Fizisko spēju saglabāšana. Apkopojot intervijās sniegtās atbildes vairums respondentu, 
tai skaitā Aija, atzīst, ka „jaunībā daudz nodarbojos ar sportu, biju aktīva un moža, laikam ejot, 
pārstāju to darīt..., arī strādāt sāku... laika bija mazāk... Tā es pārtraucu... arī radās veselības 
problēmas. Gribētos tagad, lai kājas būtu stiprākas, tā nesāpētu…” Tādējādi, atceroties jaunības 
dienu panākumus, respondentu atbildēs jūtama nostalģiska smeldze par zaudēto fizisko formu: 
„Tagad man patīk… tas, ka vismaz pastaigāt pa pagalmu varu”(Juris). Tādējādi, gadiem ejot, 
fizisko spēju saglabāšana kļūst aizvien svarīgāka. Antoņina: „Nu, es jau saku ... pirmkārt, jau to 
fizisko formu saglabāt, nu kontekstā jau arī ar veselību...attiecībā pret ceļu locītavām es teiksim, 
nu es uzskatu, ka tur liela mana vaina bij , nevajadzēja man to saudzējošo režīmu ieslēgt tā 
teikt.”  

Intervijās iegūto datu turpmākajā interpretācijā tika izmantota kontentanalīze. 
Apkopojot intervijās izdalīto satura vienību skaitu, tika noteiktas biežāk minētās apakštēmas un 
Sociāli ekoloģiskajam modelim atbilstošie kodi (18.tabula).  

18.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Veselības ieguvumi kodu atkārtošanās biežums  

Veselības ieguvumi 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Veicin_ind Veicin_soc Veicin_fiz Veicin_polit Kopā 
Vecuma pazīmju mazināšana 4 - - - 4 
Alternatīva medikamentiem 5 1 - - 6 

Svara kontrole 5 - -  5 
Ārstu rekomendācijas - 5 - - 5 

Fizisko spēju saglabāšana 4 2 - - 6 
Kopā 18 8 0 0 26 

 

Visbiežāk minētās apakštēmas ir „Alternatīva medikamentiem” un „Fizisko spēju 
saglabāšana”, tas norāda, ka cilvēki, kas piedalījās intervijās, fiziskās aktivitātes novērtē 
galvenokārt, kā iespēju saglabāt veselību, neizmantojot medicīnisko aprūpi. Iegūtie dati sasaucas 
ar pētījumu par veselības pakalpojumu pieejamību, kurā tiek norādīts, ka cilvēkiem šajā 
vecumposmā ir ierobežotas iespējas pilnvērtīgi saņemt medicīnisko aprūpi [114]. Augsts fizisko 
ieguvumu novērtējums tika iegūts arī promocijas darba aptaujas rezultātos, tas norāda, ka seniori 
fiziskās aktivitātes galvenokārt vērtē, kā iespēju saglabāt labu veselību.  

Kā galvenais motivējošais komponents ir individuālās izpausmes līmenis, kas šajā 
virstēmā tika minēts 18 reizes. Tas norāda, ka primārajam ietekmes līmenim uzvedības modeļa 
izmaiņai, ir jābūt vērstam uz personības iekšējās motivācijas veicināšanu. Arī sociālās vides 
komponentam ir motivējoša rakstura nozīme, tas tika minēts 8 reizes. Visbiežāk respondenti 
norādīja, ka būtiska loma fizisko aktivitāšu veicināšanā ir ārstu rekomendācijām. Veselības 
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ieguvumu virstēmā neatklājās fiziskās un politiskās vides komponenti, tas norāda, ka šobrīd 
cilvēki neizjūt ārējo (ar medicīnu saistīto) instucionālo atbalstu fiziskās aktivitātes veicināšanai. 

Motivācija darbībai 

Analizējot iegūtos rezultātus, var secināt, ka būtiska loma iekšējās motivācijas 
veidošanai ir uzvedības modeļu atdarināšanai un apziņai, ka veiktās aktivitātes ir lietderīgas. 
Svarīga nozīme aktivitāšu realizēšanai ir to mērķtiecīgumam, cilvēkam ir skaidri jāredz mērķi, 
ko var sasniegt esot fiziski aktīvam.  

Līdzināšanās citiem. Lai izvirzītu mērķi un sasniegtu jebkādus rezultātus, cilvēkiem ir 
vajadzīgs skaidrs priekšstats par to, tādējādi liela nozīme ir paraugam. Katram cilvēkam 
neatkarīgi no vecuma ir savs tā saucamais elks, kuram viņš gribētu vismaz daļēji līdzināties. Ja 
bērnībā tie ir dažādi animāciju filmu supervaroņi, tad, gadiem ejot, šie priekšstati kļūst aizvien 
reālāki un pieticīgāki. Respondenti atzīst, ka „vajag kādam līdzināties kaut vai… Ne jau otru 
nokopēt vai …, bet vismaz atdarināt, lai viņam, nu, līdzīgam būt,… un iespēju robežās 
sasniegt…, nu…, ka tu arī pats to vari. Tādā veidā, jā… Ka vot tas cilvēks var, kāpēc es 
nevarētu... Arī man vajadzētu varēt, jā…” (Zinaīda). Tādējādi zināmā mērā, bieži vien cilvēkam 
pašam to neapzinoties, norit salīdzināšana, kas ierosina sacensību, līdz ar to arī vēlmi tajā 
uzvarēt. Cilvēks tiecas pierādīt sev (dažreiz arī apkārtējiem), ka viņš ir spējīgs rīkoties tā, lai 
sasniegtu izvirzīto mērķi. Arī iepriekšminētajā, Zinaīdas teiktajā, atspoguļojas vēlēšanās sasniegt 
mērķi, proti, līdzināties kādam, respektīvi, saglabāt savu aktivitāti, kas sniedz veselības 
ieguvumus. Redzot apkārtējo pozitīvo piemēru, cilvēks apzinās savas un tiecas līdzināties citiem 
un realizēt līdzīgu uzvedības modeli.  

Pozitīvais piemērs sabiedrībā sniedz pārliecību, ka ir iespējams saglabāt aktīvu 
dzīvesveidu un labu veselību arī vēlākajā dzīves posmā. Apkārtējo līdzcilvēku uzvedības modeļu 
paraugs veicina iekšējo pašticību savām spējām. Veronika: „Ja paskatoties uz tādām vecākām 
dāmiņām, kuras tur sevi formā, taisni patīkami, man kaut kā arī gribas, lai nebūtu tur tas... nu 
vot... tāādā veidā... arī priekš... es domāju priekš sirds slimībām arī tās kustības vairāk, negribas 
jau, lai būtu kaut kas ar spiedienu, tas no mazkustības”. 

Jaunu mērķu sasniegšana. Cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir kļuvuši mazaktīvi, 
pasīvi, nereti ir ļoti grūti atsākt savu aktivitāti, tāpēc ir nepieciešams pamudinājums, stimuls to 
darīt. Ja šis pasivitātes periods ir bijis ilgāks, cilvēks zaudē ticību saviem spēkiem, tad viņš „ Kā 
sniega bumba jāiekustina” (Marija). Būtiski ir likt cilvēkam noticēt savām spējām un 
pārliecināt, ka fiziskās aktivitātes var būtiski ietekmēt viņa dzīves kvalitāti. „Ticību sev var iegūt 
pakāpeniski. Pats sāc sev patikt, ka tu labāk izskaties. Kad labāk viss sanāk un ka veselības 
problēmas pazūd. Tādā veidā ticību sev rod pakāpeniski.” (Zinaīda).  

Lietderīgums darbojoties. Daudzās intervijās izpaudās doma, ka jebkurai darbībai ir 
jābūt mērķtiecīgai ar redzamu rezultātu. Visspilgtāk tas izpaudās sarunās ar cilvēkiem, kuri 
darbojas dārzā. Viņi norādīja, ka lielāko gandarījumu tie gūst no tā, ka redz sava ieguldītā darba 
galarezultātu. Uzsākot darbus pavasarī, viņi zina, ka rudenī būs raža, ko var raksturot kā 
ilgtermiņa ieguvumus. Plānojot ikdienas aktivitātes dārzā, cilvēki izvirza sev īstermiņa 
uzdevumus. Strādājot ikdienā piemājas saimniecībā vai mazdārziņā, viņi izjūt pienākumu 
rūpēties par stādiem, sēt, ravēt, priecāties par izaudzēto ražu. Tādējādi cilvēks jūtas noderīgs, jo 
spēj rūpēties, apkopt – pat ja tie ir tikai augi, puķes. Cilvēki redz savas darbošanās vērtību, plāno 
savu rīcību un ir motivēti darboties atbilstoši iecerētajam. Kā atzīst respondenti, ”Vasarā, 
protams, dārzs un puķes... zeme savu prasa...” (Aija), „...tas ir lietderīgi un patīkami. Man 
laukos jebkurš darbs sagādā prieku, jo tas tiek darīts pašas un ģimenes labā.” (Irēna) 

Savās atbildēs respondenti vairāk kārt akcentēja lietderīgu darbošanos dārzā vai mājās, 
kas prasa fizisku piepūli. No tā var secināt, ka fiziskā aktivitāte asociējas ar jūtamu piepūli, bet 
iešana kājām ikdienā notiek tādā tempā, kas neizraisa fizisku sasprindzinājumu. Tas atklājās 



106 
 

atbildēs, kad tika lūgts respondentiem pastāstīt par savas ikdienas aktivitātēm un viņu pastaigu 
ieradumiem.  

Lai gan Pēteris atzīst pastaigas nepieciešamību, bet tās nav tendētas veselības 
uzlabošanai: „… nē, nē es tādā mierīgā solī eju, man jau vairs nav kur skriet. Es tā mierīgi 
aizeju uz veikalu, nu tad iepērkos, ko vajag un uz mājām … a kur man vēl iet.” 

Liela respondentu daļa norādīja, ka viņiem ir vajadzīgs kāds pastaigu galamērķis. Daži 
respondenti norādīja, ka pastaigas ir ieteicis ārsts un tādēļ viņi tās veic regulāri. Tomēr, 
apkopojot iegūtos datus, nākas secināt, ka veselības ieguvumi, ko var sniegt regulāras pastaigas, 
netiek vērtēti augstāk par nepieciešamo piepūli ārējo šķēršļu pārvarēšanai. Savā pieredzē dalās, 
piemēram, Vera: ”…tad tanī mājā ar kaimiņieni, viņai arī ļoti mugura sāp, kājas sāp. Es saku: 
„Tā, Ejam pastaigāties!” Nu un ātrā solī, iesim uz Ančupānu mežu. Nu, vienreiz, otrreiz, trešo, 
katru dienu staigājām, staigājām. Un vienreiz tikko aizgājām tur, kur uz kapiem pagrieziens un 
pie tā meža vēl nepiegājām, un viens, nezinu vai piedzēries vai viņš nedzēries, no grāvja pieceļas 
vīrietis. Mēs šokā! Un tādā skriešanā atpakaļ uz mājām, kilometri divi, ka bijām momentā 
atpakaļ. Ar to mūsu staigāšana uz mežu bija cauri! ” 

Protams, ir vērā ņemams fakts, ka apkārtējā vide bieži vien nav piemērota regulārām 
pastaigām, tomēr intervējot tika apzināti arī cilvēki, kuri, neskatoties uz šķēršļiem, arī 74 gadu 
vecumā ik dienas veic vismaz 5 km garas pastaigas. Tas norāda, ka cilvēki ar augstu motivācijas 
pakāpi spēj rast risinājumus vēlamai darbībai. To savās atbildēs apstiprina arī Antons: „… a man 
nekas netraucē arī ziemā. Zini man ir tāds maršruts tur gar upi līdz slimnīcai, tad pāri tiltam, pa 
Ludzas ielu un līdz mājām nu vot es katru dienu to izstaigāju… nu baigi labi ” 

Analizējot intervijas datus tika izdalīta virstēma „Iekšējā motivācija darbībai”, kuru 
visbiežāk raksturoja apakštēma ar atslēgas vārdu „lietderīgums”, tā tika minēta 5 reizes 
(19.tabula). Cilvēki novērtē aktivitātes, ja tās sniedz praktisku labumu un ir mērķtiecīgas. Cilvēki 
norādīja, ka ir nepieciešams konkrēti sasniedzams mērķis, lai spētu sevi motivēt darbībai. 

Motivācijas virstēmā galvenokārt tika atzīmēts individuālās izpausmes un sociālās vides 
līmenis. Sešas reizes tika minēts, ka nozīmīgs faktors fizisko aktivitāšu veikšanai ir iekšējā 
motivācija. Analizējot sociālās vides komponentu, var secināt, ka cilvēkiem būtiska nozīme ir 
justies līdzvērtīgiem ar citiem savā vecumā un apkārtējo piemērs ir motīvs pašu darbībai. 
Fiziskās vides līmenī kā kustības motivējošs faktors tika minēta tikai mazdārziņa esamība. Citu 
vides faktoru respondenti intervijās neminēja. Politiskās vides līmenī motivējošie faktori netika 
norādīti.  

 

19.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Iekšējā motivācija darbībai kodu atkārtošanās 
biežums  

Iekšējā motivācija darbībai 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Veicin_ind Veicin_soc Veicin_fiz Veicin_polit Kopā 
Līdzināšanās citiem - 3 - - 3 

Jaunu mērķu sasniegšana 3 1 - - 4 
Lietderīgums darbojoties 3 1 1 - 5 

Kopā 6 5 1 0 12 
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Ārējais atbalsts 

Nodarbības grupā tiek minētas, kā vispiemērotākās aktivitātes, kas palīdz motivēt sevi 
fiziskām aktivitātēm. Daudzi respondenti domā, „ka grupās būtu labāk, tad tev būtu jāiet, mājās 
ir tā ka citreiz piecelies ai kā negribas... varbūt vēlāk... tā arī izpaliek, bet, ja kaut kur jāiet, tad 
ir jāiet...” (Tatjana). 

Grupu nodarbībās realizējas arī viens no būtiskiem aspektiem, kas ir aprakstīts 
A.Banduras Sociāli kognitīvajā teorijā. Viens no personas pašefektivitātes paaugstināšanas 
veidiem ir uzvedības modelēšana vērojot. Cilvēks, redzot sev līdzīgus un veiksmīgi veicot 
uzdevumus, paaugstina ticību arī savām spējām. To apliecina arī Vera: „Nu, nezinu, varbūt tas, 
ka ir tā cenšanās, gribas labāk padarīt to, kārtīgāk, un it kā varbūt tā nenogursti un 
interesantāk.”  

Grupu nodarbībās svarīgs ir socializēšanās faktors. Iespēja satikties ar citiem, uzturēt 
kontaktus, tā ir iespēja „izrauties no četru sienu varianta” (Veronika). „… Ir forši satikties ar 
tādiem cilvēkiem. Paraugs ir vajadzīgs droši vien... arī… Tas vispār arī palīdz kaut kā… sevi, kā 
saka, mobilizēt… uz to, savākt sevi, varbūt… kaut cik iekšēji… Ja drusku, kā saka…, nu, ja sāc 
slinkot”(Anna).  

Kā ieguvumus, ko sniedz aktivitātes grupā, respondenti minēja pozitīvo emocionālo 
fonu, drošības sajūtu, motivāciju piedalīties nodarbībās regulāri, kā arī nepieciešamības gadījumā 
iespēju saņemt kvalificētu palīdzību. „Jā nu grupā, protams, ir labāk, tad jau instruktors tev 
parādīs, kā un ko tur pareizi darīt … Zini, ka neizdarīsi kaut ko nepareizi vai tur 
nesastiepsi…citreiz ir tā ar to vingrošanu” (Pēteris). 

Respondenti norādīja, ka lielākais kavēklis regulārām aktivitātēm ir slinkums, bet 
nodarbības grupā palīdz rast iekšējo motivāciju. Grupu priekšrocība ir arī tā, ka „interesantāk 
grupā ir, jo mājās jau ne vienmēr pats sevi vari tā..nostādīt...kaut ko darīt... Slinkums...Dažreiz 
jau gribas arī paslinkot... Aij, šodien nu nē, nedarīšu...rīt...” (Anna). 

Bet ir arī cilvēki ar augstu pašticības pakāpi, kuriem fiziskās aktivitātes saglabāšanai 
nav nepieciešams ārējais atbalsts, kā, piemēram, Anita: „Es varu gan tā, gan tā.. Varu grupā… 
grupā, iespējams, tas ir jautrāk, bet mājās tas ir citādi. Es varu arī mājās… Man saistībā ar šo 
problēma nepastāv. Es varu gan tā, gan tā.” 

Piemēram, Annai ir pārliecība, ka aktīva darbošanās var būt kā labs pozitīvs piemērs un 
var ietekmēt citu cilvēku rīcību: „Nu es domāju, ka mēs iesim grupā ar to nūjošanu, ka viens otrs 
paskatīsies, varbūt arī pievienosies! Ka redzēs, ka ir tā grupa. Es jau sen redzēju, ka šitā 
te...Vaļa stadionā nūjoja...” 

Kā norāda respondenti, ārējiem informācijas nesējiem arī ir būtiska loma sabiedrības 
viedokļa veidošanā. Intervijās tika minēts, ka preses izdevumos publicētā informācija cilvēkiem 
ir nozīmīga un „rakstītā vārda spēka” faktors ir joprojām svarīgs šajā vecumposmā.  

Jāzeps: „”Dzīvo vesels”, tāds žurnāls ir, man te tagad sākas muguras sāpes, šite jostas 
vietā un kājas... un tur tā speciāli viens dakteris raksta, ka viņš esot pēc operācijas sācis ar 
vingrojumiem, jo it kā tās visādas zāles, sprices es negribu arī tās tabletes negribu, jo viņas 
bojā, vienu ārstē, citu bojā, nu sāpes noņem, bet tabletes jau neārstē.” 

Kā motivējošo faktoru rīcībai, respondenti minēja arī arējos negatīvos piemērus. Redzot 
sabiedrībā, kādas sekas var izraisīt mazkustīgums, cilvēkos tiek rosinātas pārdomas par fizisko 
aktivitāšu nepieciešamību.  

Veronika: „Pati no sevis vienkārši ņemos. Nu, tā, nu… Saku, informāciju avīzē izlasīju. 
Paskatoties uz apkārtējiem, ka nu tiešām cilvēki aptaukojas… Nedod Dievs!...” 
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Būtiska loma regulārām nodarbībām ir aktivitāšu partnerim. Atsevišķās intervijās tika 
minēts, ka kopīgas aktivitātes nodrošina arī komunicēšanās vajadzības. 

Anna: „I būtu draudzīgāki cilvēki, būtu ar ko vairāk šite te staigāt. Cilvēki... būtu ar ko 
parunāties... Un vakarā ar ko varētu... Nu nevar ar vienu, ej ar otru!” 

Savukārt cilvēkiem ar nepietiekamu pašticību ārējie apstākļi, tai skaitā, partnera 
trūkums, ir kā attaisnojums pasivitātei. Kā saka Zinaīda: „Bija tāda doma, ka pēc sešiem... pēc 
filmas varētu iet pastaigāties, bet te bija dubļi. Tā kā manā pusē nav trotuāra, vieni dubļi, tad 
negribējās vienai pašai... Solījās kaimiņiene. A tagad iestājās darbā, viņa tagad neies.” 

Intervijās respondenti bieži minēja ārējā atbalsta nepieciešamību fizisko aktivitāšu 
realizēšanai. Uz to norāda arī kopējais kodu atkārtošanās biežums t.i. 25 reizes, kas ir gandrīz 
līdzvērtīgs kodu skaitam „Veselības ieguvumu” virstēmā. Visbiežāk, kā motivējošais faktors, 
tika minētas nodarbības grupā, kopumā uz to norādīja 12 reizes. Svarīga nozīme ir arī ārējiem 
informācijas nesējiem, kas motivē aktīvai rīcībai, tas tika minēts 6 reizes (20.tabula).  

Apkopojot satura vienības, kas paskaidro ārējo atbalstu, tika ņemti vērā transkripciju 
fragmenti, kas ietvēra sociālās vides komponentu, kopumā tas atkārtojās 23 reizes. Tomēr šajā 
virstēmā parādījās arī politiskās vides līmenis, jo vienu reizi tika minēta pašvaldības nozīme 
aktivitāšu veicināšanā.  

20.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Ārējais atbalsts kodu atkārtošanās biežums  

Ārējais atbalsts 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Veicin_ind Veicin_soc Veicin_fiz Veicin_polit Kopā 
Nodarbības grupā 1 11 - - 12 
Pozitīvs piemērs - 4 - - 4 

Ārējie informācijas nesēji - 6 - 1 7 
Aktivitāšu partneris - 2 - - 2 

Kopā 1 23 0 1 25 

 

Pozitīvs emocionālais fons 

Laba saskaņa grupā. Veiksmīgai darbībai grupā svarīgs nosacījums ir pozitīvais 
emocionālais fons un ārējais atbalsts neveiksmju gadījumā. Viens no būtiskiem iemesliem, kas 
var atturēt cilvēkus piedalīties grupu nodarbībās, ir nedrošība par to, vai izdosies darboties 
līdzvērtīgi citiem. Tāpēc, baidoties no iespējamās kritikas, daļa respondentu tomēr izvēlas 
nodarbības vienatnē. „Tā kā kritiku man īpaši netīk klausīties, labāk tomēr darboties vienatnē, 
tad varu locīties un gorīties, kā vien vēlos” (Irēna) 

Svarīga arī individuāla pieeja, ko veiksmīgi nodrošina darbs nelielās grupās. Cilvēks jūt, 
ka viņam tiek pievērsta īpaša uzmanība un radīta arī emocionāla, relaksējoša atmosfēra. 
Nodarbības mūzikas pavadījumā uzlabo garastāvokli un veicina iesaistīšanos dažādās 
aktivitātēs. „Pie Taigas bij ļoti laba atmosfēra- mūzika, smaržīgas sveces... Taiga lika darīt cik 
var, ar katru reizi vairāk un vairāk. Nebij jākaunas, ka nevar ko izdarīt. Bij labas sajūtas, 
neviens nepievērš uzmanību. Viņa saka ko un kā jādara” (Māra)...  

Arī darbojoties vienatnē, respondenti labprāt vingrināšanās laikā ieslēdz mūziku. 
”Vajag man pietupienus padarīt... varu padejot, mūziku ieslēdzu. Jā, mūzikas pavadībā, ja man 
noskaņojums ir- varu.” (Tatjana) 
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Svarīga ir arī nodarbību vide, jo, kā norāda Veronika, pozitīva ārējā fiziskā vide arī 
nodrošina labvēlīgu emocionālo fonu. „.. Es biju Vācijā un redzēju! Tur tādā vecumā kā es, tur 
dāmītes safrizētas un visas gar jūras krastu staigāja un dziesmas dziedāja! Viņas šikas un...Un 
stāv viņi pie jūras un vingro, un smejas, un visu un...”  

Apkopojot satura vienības, kas atspoguļoja pozitīva noskaņojuma veidošanās 
nosacījumus, muzikālais pavadījums tika minēts visbiežāk - 5 reizes (21.tabula). Tas ļauj secināt, 
ka arī šajā vecumposmā organizējot, nodarbības svarīgi ir izmantot atbilstošu mūziku, kas 
veicinātu aktīvāku iesaistīšanos aktivitātēs. Lai gan interviju satura vienības, kas norāda uz 
emocionālo stāvokli, visbiežāk tika minētas individuālās izpausmes līmenī (5 reizes), tomēr 
būtiska loma ir arī fiziskajai un sociālajai videi.  

21.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Pozitīvs emocionāls fons kodu atkārtošanās 
biežums  

Pozitīvs emocionālais fons 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Veicin_ind Veicin_soc Veicin_fiz Veicin_polit Kopā
Laba saskaņa grupā 1 3 - - 4 

Nodarbības mūzikas pavadījumā 4 - 1 - 5 
Patīkama nodarbību vide - - 3 - 3 

Kopā 5 3 4 0 12 

 

Pozitīva iepriekšējā pieredze 

Lai gan aktivitātes jaunībā nav obligāts priekšnosacījums tam, ka cilvēks turpinās būt 
fiziski aktīvs arī vēlākajos gados, tomēr ir vērojama tendence, ka ieradumi, kas ir izveidojušies 
iepriekšējos gados, saglabājas arī vēlākajā vecuma posmā. „Un tā mēs gājām uz stadionu, 
sportojām un ziemā ar slēpēm un tas bija tāds ierasts un vajadzīgs, un neviens neteica: „Es 
neiešu! Kas man par to būs!” kā tagad: „Kas man par to būs?”” (Anna). 

Cilvēki intervijās norādīja, ka nozīmīgas ir arī patīkamās emocijas pēc aktīvas 
izkustēšanās. Anita: „ Nu es jutos - labsajūta bija laba, pirmkārt, arī. Nezinu… Nē, tiešām, tā ir 
labsajūta… Gribas skriet, lekt, vēl jau darboties, gandrīz tā kā uguntiņa, tevi iededz.” 

Kā norāda S.Kouzina (S.Cousins) veiktā kvalitatīvā pētījuma dati, fiziski aktīviem 
cilvēkiem negatīvā iekšējā saruna piemīt tikpat lielā mērā kā mazaktīvajiem, tomēr ņemot vērā 
savu pieredzi, viņi spēj to kontrolēt [55]. Līdz ar to tika secināts, ka cilvēkiem, kuriem nav 
pozitīvas fizisko aktivitāšu pieredzes ir grūti mainīt savu uzvedības modeli. 

22.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Pozitīva iepriekšējā pieredze kodu atkārtošanās 
biežums  

Pozitīva iepriekšējā pieredze 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Veicin_ind Veicin_soc Veicin_fiz Veicin_polit Kopā 
Aktivitātes jaunībā 2 - - 2 4 

Patīkamas emocijas pēc 
kustībām 

2 - - - 2 

Kopā 4 0 0 2 6 
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To apliecina arī to interviju dati, kurās 4 reizes tika minētas aktivitātes jaunībā, kā 
motivējošs faktors kustību apjoma saglabāšanai vecumdienās. Šajā kontekstā divas reizes tika 
norādīts, ka tieši politiskie uzstādījumi iepriekšējā valsts iekārtā, bija ļoti būtiski faktori sportisko 
un fizisko aktivitāšu veicināšanai (22.tabula).  

Apkopojot visu satura vienību kodu atkārošanās biežumu, var secināt, ka veselības 
ieguvumi un ārējais atbalsts ir galvenie faktori, kas var motivēt cilvēkus iesaistīties fiziskajās 
aktivitātēs (23.tabula). Tādēļ var secināt, ka izstrādājot fizisko aktivitāšu veicināšanas 
programmu, ir svarīgi iekļaut informatīvo un skaidrojošo sadaļu par veselības ieguvumiem, ko 
sniedz regulāras aktivitātes. Kā arī svarīgi ir nodarbībās nodrošināt socializēšanās iespējas. Tas 
ir, paredzēt laiku pārrunām, nodrošināt vietu kontaktēšanās iespējai pirms un pēc nodarbībām, 
sniegt emocionālo atbalstu nodarbību laikā. Svarīgi priekšnosacījumi ir arī iekšējās motivācijas 
un pozitīvā fona veicināšanai nodarbību laikā. Estētiska nodarbību vide, fona mūzika, ieplānoto 
mērķu sasniegšana, grupu nodarbības - tie ir biežāk minētie faktori, kas var veicināt iesaistīšanos 
regulārajās fiziskajās aktivitātēs.  

23.tabula 

Fizisko aktivitāti veicinošo faktoru kodu atkārtošanās biežums  

Virstēmas Kodu atkārtošanās biežums 
Veicin_ind Veicin_soc Veicin_fiz Veicin_polit Kopā 

Veselības ieguvumi 18 8 0 0 26 
Iekšējā motivācija darbībai 6 5 1 0 12 

Ārējais atbalsts 1 23 0 1 25 
Pozitīvs emocionālais fons 5 3 4 0 12 

Pozitīva iepriekšējā pieredze 4 0 0 2 6 
Kopā 34 39 5 3 81 

 

Izanalizējot transkripciju kodu atkārtošanās biežumu pēc Sociāli ekoloģiskā modeļa 
struktūras, var secināt, ka sociālās vides līmenis izpaudās visbiežāk – t.i. 39 reizes. Individuālās 
izpausmes līmenis tika uzrādīts 34 reizes. Fiziskā un politiskā vide tika minēta ļoti reti, kopā 
tikai 8 reizes. Iegūtie dati ļauj secināt, ka cilvēki fizisko aktivitāšu kontekstā uzmanību 
galvenokārt pievērš personīgai rīcībai un mijiedarbībai ar apkārtējiem. Apkārtējā fiziskā vide ļoti 
reti izpaužas, kā motivējošs faktors. Tomēr kā norāda pētījumi, uzlabojot sporta būvju 
pieejamību un pielāgojot pilsētvidi aktīvam dzīvesveidam, ir iespējams palielināt cilvēku 
iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs [69]. Politiskās vides līmenis, kā veicinošais faktors, tika 
minēts galvenokārt pagātnes un vēlamajā formā. Tas norāda uz esošās situācijas kritisko 
stāvokli, kad cilvēki nesaskata valsts, pašvaldību un citu politisko institūciju atbildību fizisko 
aktivitāšu veicināšanas procesā.  

Viens no promocijas darba kvalitatīvo datu interpretējošā pētījuma uzdevumiem bija 
noskaidrot, kādi faktori kavē cilvēku iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs. Apkopojot apakštēmas, 
kas raksturo vienas parādības dažādos aspektus, tika noskaidrotas galvenās piecas tēmas, kuras 
raksturo respondentu viedokli par kavējošiem faktoriem. 

 

Veselības ierobežojumi 

Slimības. Liela problēma, sasniedzot zināmu vecumu, ir veselības stāvokļa 
pasliktināšanās. Lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka tā saucamajos aktīvās darbspējas gados (līdz 
pensijas vecuma sasniegšanai) liela daļa cilvēku pievērš nepietiekamu uzmanību savai veselībai. 
Tādējādi kādreiz līdz galam neizārstētās vai hroniskās slimības saasinās vēlākajos gados, būtiski 
ietekmējot cilvēku aktivitāti. Kā atzīst respondenti, „kādreiz diezgan daudz nodarbojos ar 
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sportu, biju aktīva un enerģiska, tad bija jāpārtrauc… veselības dēļ” (Marina). Kā minēts šajā 
citātā, saslimšanas bieži vien ir tās, kas vismaz uz laiku liek pārtraukt jebkādas fiziskās 
aktivitātes. Nav izslēgti arī nelaimes gadījumi, piemēram, kaulu lūzumi pēc kritiena, kas arī uz 
laiku būtiski ierobežo cilvēka aktivitāti. Iegūstot traumu vai atklājot kādas nopietnas veselības 
problēmas, cilvēki kļūst ļoti piesardzīgi, bez īpaša ārsta norādījuma jebkādu fizisko aktivitāti 
uzsākt nevar: „Man ir astma (..), tādējādi nekad sevišķi nenodarbojos ar fiziskām aktivitātēm, 
(..) Sakarā ar manu slimību aizmirsu par sportu. Samierinājos ar savu likteni. Es jau ļoti gribētu 
vairāk kustēties… Diemžēl tas nav atkarīgs no manis, jo, ja būtu vesela, tad noteikti vingrotu” 
(Silvija). Arī Jurijam ir līdzīga problēma: „Savā laikā visu darīju, divus pudus augšā cēlu, tagad 
ārsts saka tikai 5 kg var, vairāk nevar…”.  

Veselības stāvoklis kā attaisnojums. Nenoliedzami ir daļa cilvēku, kuriem ir nopietnas 
veselības problēmas un pārlieka fiziskā aktivitāte šīs problēmas varētu saasināt. Tāpēc jāpiekrīt 
šiem cilvēkiem, ka viņiem fiziskām aktivitātēm „būtu nepieciešams medicīnisko darbinieku 
atbalsts un uzraudzība” (Silvija). Taču lielai daļai respondentu nav medicīniski atzīta kāda 
nopietna fizisko aktivitāti ierobežojoša veselības problēma. Cilvēki nereti, sajūtot diskomfortu, 
nolemj, ka fiziskās aktivitātes viņiem ir kaitīgas, tādējādi spēka trūkums jeb bezspēks, kā 
rezultātā vērojama paātrināta vai apgrūtināta elpošana, ir iemesls, lai neiesaistītos nekādā 
darbībā, kas saistīta ar fiziskām aktivitātēm. „Viņš vienkārši… viņam fiziskā vairs nav… viņš 
fiziski nevar… Viņš varbūt iekšēji tic, es domāju… tas cilvēks, bet viņš vairs nevar uzsākt, jo 
viņam nav ne tā spēka, ne tā veselība vairs atļauj. …Tajā pašā laikā varbūt arī vecāki, ja viņš ir 
to darījis, kā saka,… sistemātiski tomēr jābūt tam… vairāk vai mazāk… Jābūt sistēmai, jā… Ja 
nav, tad… tas izkrīt posms… tu zini, kā esi juties tad un kā juties tagad…” (Zinaīda). Šādā 
situācijā pārvarēt sevi un uzsākt fiziskās aktivitātes ir ļoti grūti, jo, kā saka Irēna: „Viens otrs 
atzīst pat to, ka jebkurš fizisks darbs ir kaitīgs viņu veselībai. Tas ir atkarīgs no cilvēku izglītības 
līmeņa.” 

Palielināts svars. Radušās veselības problēmas vai arī dzīvesveida maiņa līdz ar 
aiziešanu pensijā, kad cilvēki kļūst salīdzinoši mazaktīvāki, bieži vien ir par iemeslu svara 
pieaugumam. Pārtraucot darba attiecības, pašam cilvēkam to negribot, mainās dzīves ritms, 
daudzas lietas, kas ir prasījušas aktivitāti un enerģijas patēriņu, vairs nav jādara, taču cilvēku 
ēšanas paradumi, diemžēl tik ātri nemainās. Tādējādi joprojām kalorijām bagātais uzturs un 
nepietiekamais enerģijas patēriņš cilvēkam pakāpeniski, pašam to nemanot, nereti rada zināmu 
svara pieaugumu. Tādējādi līdz ar liekā svara parādīšanos cilvēkam kļūst aizvien grūtāk 
kustēties, pārvietoties, darīt dažādus ikdienas darbus. To apliecina arī Jānis: „… biju sprigans – 
spēcīgi muskuļi, laba prese… Kā aizgāju pensijā, pametu visu, jo nebija motivācijas, pat ar 
divriteni vairs nebraucu. Tagad man ir mašīna – tur jau piepūle nav vajadzīga… (..) Ja vēl 
varētu nomest ne tikai pārs gadus, bet ari pārs kilogramus liekā svara…, tad gan es neatmestu 
trenēties…” Minētajā citātā skaidri jūtama respondenta vēlēšanās atsākt fiziskās aktivitātes, taču 
liekais svars ir pārlieku liels apgrūtinājums, lai to darītu, jo acīmredzot svara pieaugums ir radījis 
arī citas ar veselību saistītas problēmas, proti, viņam „bail, ka pārlieku lielu piepūli sirds nespēs 
izturēt.” Arī Zinaīda dalās savos novērojumos: „ Nu, jā, bet, ja viņš vairs nevar…, ka viņam ir 
tas liekais svars… viņš tur pasēž, kaut kur paknibinās… kaut ko sev, pabužina, pamīļo, tas ir 
gaužām maz…. Bet viņš vairāk nevarēja arī, kā saka, … kāda tur vairs aktivitāte…”  

Lai gan iespējamie veselības ieguvumi ir viens no biežāk minētajiem faktoriem fizisko 
aktivitāšu veikšanai, tomēr esošais veselības stāvoklis visbiežāk tiek norādīts, kā galvenais 
mazkustīguma iemesls. Kopumā veselības ierobežojumi intervijās atkārtojās 19 reizes 
(24.tabula). Intervijās hroniskās slimības, kas traucē palielināt aktivitāti, tika minētas 10 reizes. 
Daudzās intervijās nespēja veikt fiziskās aktivitātes tika pamatotas ar diskomforta sajūtu vai 
palielinātu svaru. Tas norāda uz nepieciešamību sabiedrībā uzrunāt atsevišķas mērķgrupas, kuru 
veselības stāvoklis neļauj darboties pilnā apjomā, bet viņiem būtu jānodrošina iespēja iekļauties 
adaptēto fizisko aktivitāšu programmās. Šajā virstēmā galvenokārt izpaudās individuālais 
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līmenis un veselības problēmas tika iekšējā dimensijā. Četrās intervijās tika norādīts, ka 
medicīnas darbinieki nepietiekami veltī uzmanību iespējām uzlabot veselības stāvokli, palielinot 
fizisko aktivitāti. Intervijās iegūtie dati sasaucas ar promocijas darba aptaujas rezultātiem, kur 
tika noskaidrots, ka lielai iedzīvotāju daļai šajā vecuma posmā ir nopietnas veselības problēmas. 
Tas atklāj nepieciešamību turpmāk izstrādāt un aprobēt fizisko aktivitāšu programmas cilvēkiem 
ar dažādiem veselības ierobežojumiem.  

24.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Veselības ierobežojumi kodu atkārtošanās biežums  

Veselības ierobežojumi 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Kav_ind Kav_soc Kav_fiz Kav_polit Kopā 
Slimības 6 4 - - 10 

Veselības stāvoklis kā attaisnojums 5 - - - 5 
Palielināts svars 2 - - - 2 

Mobilitātes traucējumi 2 - - - 2 
Kopā 15 4 0 0 19 

 

Sociālā attieksme 

Sabiedrības stereotipi par vecumdienām. Zinaīda: „Nu, es pateikšu, ka es pēdējā laikā 
tikai sāku iet mierīgā solī, bet vienmēr es tā gāju, ka saka: „Kur tu skrien?” Jā, ātrā solī gāju, 
bet pēdējā laikā es mēģinu sevi... Mēs te ar kaimiņieni kopā uz darbu gājām, un tad viņa saka: 
„Ko tu skrien?” Nu, neskriesim, iesim lēnām. Atkal: „Nu, ko tu atkal skrien?” Un viss. Bet tagad 
es sevi vienkārši jūtu, jau jūtu, ka es sāku piekust, un tad domāju – atkal lēni soļi. Tad kādu laiku 
eju un atkal pamanu, ka es jau esmu to soli atkal paātrinājusi. … Man tā ir teikuši: „Nu, ko jau 
tu skrien?” Tādas sievietes – tādas vienmēr iet kārtīgā, lēnā solī. … Jā. Tādos gados vajag 
jau...” 

Te spilgti atspoguļojas izveidojies stereotips par senioru aktivitātes līmeni kopumā, ko 
cilvēks, laika gaitā pamazām sāk attiecināt arī uz sevi. Iespējams, ka sieviete jūtas ļoti enerģiski 
un neizjūt nekādas vecuma pazīmes, tomēr apkārtējo viedoklis liek koriģēt savu uzvedību un 
piekrist bieži izskanošam teicienam: „ …lai jau tie jaunie skrien pa gaisu, kur ta nu mēs vairs”. 
To, ka ir izveidojies stereotips, ka līdz ar gadiem mainās arī visa veida aktivitātes, apliecina, 
piemēram, Marijas teiktais: „Agrāk aktivitāte bija lielāka, jo biju jaunāka. Nodarbojos ar sportu, 
daudz vairāk staigāju, bet tagad kur nu man vairs…”. Arī Veronika apliecina, ka pēc viņas 
domām sabiedrībā nav adekvātas uztveres par sportiskām aktivitātēm senioru vecumā: „Nu, es tā 
domāju. Piemēram, ja sāktu skriet, tad viņi padomātu, pateiktu kaut ko.” Tā rezultātā „lielākā 
daļa sabiedrības uzskata, ka senioriem vieta ir tikai dārzā, bet varbūt vainīgi pie tā ir arī paši 
seniori...” (Anna) 

Depresīvs sabiedrības noskaņojums Cilvēku aktivitāte lielā mērā ir atkarīga no 
vispārējā labklājības līmeņa un stabilitātes sabiedrībā. Kā atzīst respondenti, cilvēki ir nomākti, 
nedroši par savu un savu bērnu nākotni – draudošais pensiju samazinājums pat par dažiem latiem 
pārtikas cenu, komunālo maksājumu kāpuma situācijā rada diskomfortu. Tas nenoliedzami 
ietekmē arī cilvēku garastāvokli, arī aktivitāti. Antons „Nu manuprāt tas viss ir kontekstā ar 
situāciju, teiksim šobrīd gan ar ekonomisko, gan ar visu man liekas cilvēki ir stresā, depresijā, 
viņiem tur nodarbības kaut kādas.....tas ir...tas ir viss sīkums.” Cilvēki cenšas izvairīties no 
sabiedrības, neapmeklē pasākumus, pat, ja tie ir bezmaksas. Tādā veidā, paši to neapzinoties, 
viņi mēģina norobežot, pasargāt sevi no iespējamās negatīvās informācijas, jo lielākā vai mazākā 
mērā sabiedrībā tiek apspriestas politiskās, ekonomiskās un citās jomās notiekošās negācijas, tas 
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savukārt vēl vairāk saasina, pievērš uzmanību problēmai. 

Apkārtējo neizpratne. Cilvēki ir ļoti dažādi. Daudziem no viņiem ir grūti pieņemt citu 
viedokli un rīcību. Tādējādi, kā atzīst respondenti, viņi ir spiesti ierobežot savu aktivitāti, 
pielāgot savu uzvedību, lai neiemantotu dīvaiņa slavu, jo lielākā vai mazākā mērā līdzcilvēku 
vērtējums ir būtisks. Kā saka Anna: ”Kaimiņienes, ja redz, saka, ka... nu... arī viņai nav ko darīt, 
vot viņa... redzi, ko dara!” …Tikai šitā no stūriem! A kā ar nūjošanu iziesiet te pa Maskavas 
ielu, nu tad tevi apries visi no visām pusēm! Tāpēc, kad es uz laukiem, tad es ko gribu, to daru! 
Vai āliņģī lienu, vai ko!” Tādējādi šāda apkārtējo cilvēku neizpratne, nenovīdība, uzvedības 
modeļa nepieņemšana ir būtisks traucējošs faktors, lai veiktu fiziskas aktivitātes, jo nevienam 
negribas, lai viņu uzskata par „slaistu… Sabiedrība uzskata, ka jūs esat slaisti… labāk jūs liktu 
pie darba.” (Pāvels). 

Apkopojot transkripciju datus, var secināt, ka sabiedrībā vēl joprojām dominē uzskats, 
ka senioriem piedalīšanās regulārajās fiziskajās aktivitātēs nav atbilstošs uzvedības modelis. 
Negatīva sociāla attieksme intervijās tika minēta 20 reizes (25.tabula). Visbiežāk (9 reizes) tika 
uzrādītas bažas saskarties ar apkārtējo neizpratni, veicot aktivitātes. Identificētās satura vienības 
galvenokārt atbilda sociālās vides līmenim. Vienā intervijā tika norādīts, ka senioru intereses 
netiek ņemtas vērā arī politiskās vides līmenī. Ņemot vērā iegūtos datus, var secināt, ka ir 
nepieciešams veikt sabiedriskās domas veidošanas pasākumus, kuru mērķauditorija būtu gan 
seniori, gan citu vecumu cilvēki. Informējot sabiedrību, ir jāakcentē fizisko aktivitāšu ieguvumi 
jebkurā vecumā. Izstrādātās fizisko aktivitāšu veicināšanas programmas ietvaros tika sagatavoti 
vairāki raksti vietējā avīzē ar mērķi informēt sabiedrību par notiekošajiem pasākumiem 
(2.pielikums).  

25.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Sociālā attieksme kodu atkārtošanās biežums  

Sociālā attieksme 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Kav_ind Kav_soc Kav_fiz Kav_polit Kopā 
Sabiedrības stereotipi par 

vecumdienām 
- 6 - - 6 

Depresīvs sabiedrības noskaņojums - 5 - - 5 
Apkārtējo neizpratne - 8 - 1 9 

Kopā 0 19 0 1 20 

 

Individuālā reakcija 

Dzīves perspektīvas sašaurināšanās. Šajā vecumā daudziem cilvēkiem sašaurinās 
dzīves perspektīvas uztvere, viņi vairs neizvirza sev mērķus, kas būtu jāsasniedz. Tādējādi 
cilvēks sāk eksistēt nevis dzīvot, aizvien vairāk norobežojoties no apkārtējiem, aizvien vairāk jūt 
spēku zudumu un kļūst par apgrūtinājumu pats sev, līdz ar to „es par miršanu domāju, bija 
vecuma sajūta, ka mūžs jau galā,... kas tas bija,... tā nebija depresija,... bērns izaudzis,... bija 
lielas veselības problēmas,... kam vairs dzīvot,...” (Marija). 

Sevišķi liels emocionāls pārdzīvojums „Nu teiksim, tādos gados, kā senjoru gados – 
daudziem cilvēkiem varbūt jau aizgājusi otra pusīte…, es domāju, tas jau arī ļoti ‘iegriež’, jā… 
Teiksim, man mamma pirms divi gadi aizgāja, man arī likās, tā kā pasaule nomira…” (Zinaīda). 
Saskaroties ar šādām un līdzīgām problēmām, daudzi tā arī nespēj rast sevī dzīvesprieku, kā 
rezultātā kļūst apātiski. 

Apātija. Dzīves perspektīvas sašaurināšanās, veselības problēmas, kā arī neskaidra 
nākotne nereti rada vienaldzību pret apkārt notiekošo, tai skaitā arī pret sevi. Trūkst motivācijas - 
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„diena pagāja un labi…(..). Nezinu, kaut kāda apātija… Nu dažreiz varbūt ir tāds kā vājums, 
nespēks, nu nezinu, vienkārši negribas un viss … vienkārši dažreiz gribas un dažreiz negribas. 
Un tas ir viss!”(Antoņina). „Cilvēki, man liekas, ka maz domā... kaut kā paliek veci, slinki 
laikam... maz tās aktivitātes, varētu taču paslēpot kādreiz aiziet, bet, piemēram, pie mums pilsētā 
maz redz, ka tur kāds vecāks…. Varbūt jaunāki kaut kur brauc, vēl tā.....nu tāda vecākā paaudze, 
diezgan slinka...” 

Slinkums. Nenoliedzami daļai cilvēku senioru vecumā dažādu iemeslu dēļ tiešām trūkst 
dzīvesprieka un ir vienaldzīga vai pat depresīva attieksme pret apkārt notiekošo. Taču liela daļa 
respondentu atzīst, ka ir nepārvarams slinkums. „Vienkārši… tā ir pašas nolaidība. Vienkārši 
nolaidība. Ar to riņķi – es pamēģināju un noliku malā, viņš tur stāv aiz dīvāna. Nu, es vienkārši 
domāju, ka man pietrūkst gribasspēka.” (Anna). Šajā Annas teiktajā spilgti izpaužas 
respondentes apņemšanās aktīvi darboties, viņa ir veikusi pat finansiālu ieguldījumu, taču, 
neskatoties uz to, pietrūcis uzņēmības, lai savu mērķi īstenotu. Arī Aija ir vienisprātis par to, ka 
cilvēki „ir vienkārši slinki… Man ir vingrinājumi spondilozei jau gadu… tas palīdz, ļoti labs 
komplekss. Māsai ir osteoporoze un ieteicu ari viņai, bet viņa ir par slinku…” 

Pasīvs dzīvesveids un pašizolēšanās. Gadiem ejot cilvēki, ja kaut kādu iemeslu dēļ ir 
kļuvuši sabiedriski vai fiziski neaktīvi, tik ļoti pierod pie šāda dzīvesveida, ka bieži vien pat 
nevēlas neko mainīt, viņi kļūst „iesīkstējušies, sevī noslēgušies. Diena pagāja un, paldies 
Dievam, ka diena cauri!” (Vera). Cilvēkam nereti ir grūti atrast jomu, kurā viņš būtu noderīgs un 
vēlētos darboties. Piemēram, respondents Jānis atzīst: „Jāsaka tā, ka varbūt gribētu ko darīt, bet 
nav cita darba tik kā paēst, pastaigāt un gulēt.” Kā domā Antoņina, šādi cilvēki „… neprot, 
negrib, nav pieraduši. Viņi saka – ā, man vienalga… Laikam negrib par sevi parūpēties”. 
„Piemēram, pirmajā dzīvoklī ir divi pensionāri. Es viņiem saku i to, i to… a viņi tikai paēd un 
gultā (Veneranda).  

Kautrēšanās par savu ķermeni. Svarīgs aspekts arī šajā vecumā, kā cilvēks uztver savu 
ķermeni. Sarunās tika norādīts, ka daudzi cilvēki kautrējas par savu ārējo izskatu it īpaši, ja 
apkārt ir cita vecuma un dzimuma cilvēki. „…vienkārši, kautrējas viens otra priekšā izrādīties. 
… ir kolektīvi, es zinu, ka brauc, piemēram, uz saunām, uz pirtīm, nekautrējas, bet ir… tu vari 
saukt, bet mūžam neatsauksies… un nebrauks. Tas pats arī šeit. Viņš neizģērbsies tā, viņš jutīsies 
neomulīgi… A ko tur svešie. Tas ir simt punktos tagad tāds…” (Zinaīda). Arī Anna atzīst, ka 
„kautrēšanās... figūra mums ir izmainījusies! Kādas mēs agrāk bijām un kādas mēs tagad!”.  

Enerģijas trūkums. Kā norāda Marija, viņai trūkst tā dzīves spara, kas bija iepriekš: 
„Vakarā ir nogurums, tāpēc, ka darba diena ir tāda, kāda viņa ir. Papīri, cilvēki, zvani, bet 
vakarā jau spēki ir izsmelti.” Turpinājumā saka: „Rītā celies, plānu pilna galva, liekas tāpat kā 
agrāk tūlīt līdz pusdienām visu sakārtošu, izmazgāšu, putekļus noslaucīšu, un uz laukiem, man 
lauki tepat aiz pilsētas, 3 km, māsa dzīvo. Tur dārzi, dārzs mammas laikā bija, un tā es tur 
palīdzēšu, nekā! Kamēr visu līdz pusdienām sakop, jau gribas atpūsties, vairs nekur nav lustes 
tādas braukt uz tiem laukiem.” 

Visbiežāk intervijās minētie fizisko aktivitāti kavējošie faktori ir sagrupēti virstēmā 
„Individuālā reakcija”. Kopumā šai kategorijai atbilstošās satura vienības tika uzrādītas 29 reizes 
(26.tabula). No tām visbiežāk cilvēki sūdzējās par enerģijas trūkumu (7 reizes). Vēl septiņas 
satura vienības tika identificētas, kā pasīvs dzīvesveids un pašizolēšanās. Kavējošie faktori 
galvenokārt izpaudās individuālās izpausmes līmenī (23 reizes). Sešos gadījumos cilvēku rīcību 
ietekmēja sociālās vides faktori. Intervijās aprakstītie emocionālie stāvokļi lielā mērā sakrīt ar 
vecuma depresijas pazīmēm, kas pēc atsevišķu pētījumu datiem piemīt līdz pat 29% senioru [10]. 
Iegūtie rezultāti atklāj nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību garīgās veselības jautājumiem 
šajā vecumā. It īpaši ņemot vērā zinātniski pamatotu iespējamību mazināt depresijas izpausmes, 
iekļaujoties fizisko aktivitāšu programmās [146]. 
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26.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Individuālā reakcija kodu atkārtošanās biežums  

Individuālā reakcija 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Kav_ind Kav_soc Kav_fiz Kav_polit Kopā 
Dzīves perspektīvas sašaurināšanās 3 1 - - 4 

Apātija 4 - - - 4 
Slinkums 4 - - - 4 

Pasīvs dzīvesveids un 
pašizolēšanās 

5 2 - - 7 

Kautrēšanās par savu ķermeni - 3 - - 3 
Enerģijas trūkums 7 - - - 7 

Kopā 23 6 0 0 29 

 

Resursu ierobežojumi 

Dalības maksa ierobežo aktivitāti. Jāatzīst, ka vairumam cilvēku ir ierobežoti iztikas 
līdzekļi, tāpēc dažādu maksas nodarbību apmeklēšana iedzīvotāju vidū nav populāra. Jāzeps: 
„Baseins, kad aizeju. Nu retu reizi, ne jau bieži… Kad bija abonements, jā, bet tā ir par dārgu 
aiziet…, jā, vienkārši. Peldēties - vasarā jau izmantoju tās iespējas. Arī pensionāre Tatjana 
atzīst: „Nezinu, varbūt ir tādi, vot pulciņi, vai tādas kā te… vot… man viena paziņa, tik drusku 
jaunāka, viņa uz vēderdejām staigā, tur maksas visas un tur atkal tādiem kā mums pensionāriem 
visi maksas pulciņi....vēl viens… tāpēc vairāk neko nedarīs...” 

Neziņa par rītdienu. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijas iedzīvotājam, it īpaši 
pensionāram, nav drošības par savu un savu bērnu nākotni. Antoņina: „Politika visu daudz ļoti 
iespaido, ka nezini, kāda būs rītdiena. Tagad visi vaimanā, cik daudz par dzīvokli jāmaksā... 
produkti kļūst dārgāki”. Tādējādi priekšplānā izvirzās jautājums, kā samaksāt rēķinus, lai būtu, 
kur dzīvot; ko, cik un kādas akcijas preces nopirkt, lai būtu ko paēst. Svarīgākais ir izdzīvot 
Daudzu respondentu atbildēs jaušams rūgtums salīdzinot viņu dzīves līmeni šeit un ārzemēs. 
Piemēram, Veneranda domā, ka „tur pavisam citāds noskaņojums, tur nevajag domāt, kā tev 
izdzīvot. Kā saka, te tu vari izdzīvot, tur tu dzīvo. Bet mēs tikai izdzīvojam, un jādomā tur tā un tā 
vis kaut kas, es tā domāju vismaz. 

Nav atbilstoša piedāvājuma šim vecumposmam. Daudzi respondenti savās atbildēs 
norāda arī uz to, ka pilsētā „nav tādu nodarbību senioriem. Visi domā tikai par jauno paaudzi, 
attīsta, skolo to.” (Jānis). „Es, piemēram, ietu, ja pie mums pilsētā būtu vietas, kur iet tādā 
vecumā. Pat tad, kad aizgāju uz trenažieru zāli, tā kura poliklīnikā …nu, piedodiet! Es tur 
vienīgā sieviete, apkārt vienīgi jauni puiši.” (Irēna) 

Laika trūkums Lai gan lielākā respondentu daļa norāda, ka viņiem laiks nav 
ierobežojums un viņi spēj ieplānot aktivitātes savā ikdienā: „… Es neesmu tik ļoti noslogota, bet 
nav jau tā ka nav ko darīt … Es varu sev izbrīvēt… Arī tagad es vingrinos.”(Vera), tomēr tas 
prasa zināmu piepūli un motivāciju iekļaut ikdienas darbu ritmā papildus aktivitātes. 

Kā norāda daudzas sievietes rūpes par ģimeni ir primāras - „kamēr ēst uztaisi, istabas 
sakārto izej ārā uz veikalu, tā grozies pa māju un skat diena jau cauri”. Lai gan ar gadiem 
sociālās lomas mainās, tomēr arī bērnu ģimenes un mazbērni prasa savu uzmanību un laiku, līdz 
ar to „...ar gadiem rūpes un mazbērni nāk, tad tos mazbērnus jāskatās.... kā manām divām 
paziņām, viņas te parasti.. kaut kur jaunatne brīvdienās, viņas parasti sēž ar mazbērniem, un 
tādas tās varbūt pastaigas tikai.” (Aija) 
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Lai gan fiziskās aktivitātes ne vienmēr ir saistītas ar finansiālām izmaksām, tomēr 
cilvēki intervijās atklāja arī citu resursu faktorus, kas kavē aktivitātes (27.tabula). Laika trūkums 
ir viens no biežākajiem aizbildinājumiem, kas tika minēts 5 reizes. Trijos gadījumos tas bija 
saistīts ar sociālo pienākumu uzņemšanos. Fiziskās vides līmenis ir viens no noteicošajiem 
aspektiem, skatot resursu ierobežojumus kopumā –tas uzrādījās 7 reizes. Nozīmīgs ir arī sociālās 
vides komponents, kas tika minēts 5 reizes. Kā resursu ierobežojums tika identificēts politiskās 
vides komponents, kas raksturojās, kā finansiālā nestabilitāte valstī. Sociālekonomiskais statuss 
ir viens no noteicošajiem faktoriem regulārām fiziskām aktivitātēm [66]. Pēc iegūtiem 
rezultātiem var secināt, ka piedāvātām programmām ir jābūt finansiāli pieejamām cilvēkiem ar 
zemiem ienākumiem. Tas nozīmē, ka veiksmīgai programmas realizēšanai, ir nepieciešams 
sadarboties ar instucionālām organizācijām finansējuma piesaistīšanai.  

27.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Resursu ierobežojumi kodu atkārtošanās biežums  

Resursu ierobežojumi 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Kav_ind Kav_soc Kav_fiz Kav_polit Kopā 
Dalības maksa ierobežo aktivitāti - - 3 - 3 

Svarīgākais ir izdzīvot - - 2 - 2 
Neziņa par rītdienu - - 1 1 2 

Nav atbilstoša piedāvājuma šim 
vecumposmam 

- 2 1 - 3 

Laika trūkums 2 3 - - 5 
Kopā 2 5 7 1 15 

 

Apkārtējā vide 

Nepiemērota apkārtējā vide. Vairāki respondenti atzīst, ka daudzviet pilsētas vide nav 
piemērota aktivitātēm, jo „manā pusē nav trotuāra, vieni dubļi. Nu, jā... galvenais nav trotuāru... 
(..), tur vēl tie suņi pa ielu. Ziemā tur vispār nav kur iet, trotuāri netīrīti. Pašvaldībai vienalga, 
saka, ka nav naudas. Te uz Miera ielas pusi, arī nav trotuāru nekur. Aizej līdz baznīcai un tur arī 
viss tāds, vieni dubļi tie” (Veronika). Vai arī: „vispār pilsētā tāds smacīgs gaiss, tās automašīnu 
izplūdes gāzes…” (Antoņina) 

Bīstama vide. Atsevišķās intervijās cilvēki minēja, ka uztraucas arī par savu drošību, jo 
ir dzirdēts, ka bijuši uzbrukuma gadījumi neaizsargātiem cilvēkiem, ar nolūku iegūt viņu mantas. 
Tas viennozīmīgi attur no pastaigām tumšā dienas laikā vai nezināmā apkārtnē.  

Apkārtējā vide var būt gan motivējošs, gan kavējošs faktors. Pēc pētījuma datu analīzes 
var spriest, ka intervētie cilvēki pilsētvidi un citus ārējos apstākļus galvenokārt vērtē, kā 
aktivitāti kavējošus faktorus. Kopumā tas tika norādīts 7 gadījumos (28.tabula). Arī šajā virstēmā 
divas reizes uzrādījās negatīva politiskās vides ietekme fizisko aktivitāšu veicināšanā. 
Organizējot nodarbības senioriem, ir jāņem vērā vairākus vides faktorus. Aktivitātēm ir jānotiek 
dienas gaišajā laikā, pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Pastaigām ir jāizvēlas vietas ar piemērotu, 
līdzenu segumu rajonos ar nelielu satiksmes intensitāti.  

 

 

 

 



117 
 

28.tabula 

Intervijās identificētās virstēmas Apkārtējā vide kodu atkārtošanās biežums  

Apkārtējā vide 
Apakštēmas Kodu atkārtošanās biežums 

Kav_ind Kav_soc Kav_fiz Kav_polit Kopā 
Nepiemērota apkārtējā vide - - 3 1 4 

Bīstama vide - - 2 1 3 
Kopā 0 0 5 2 7 

Apkopojot intervijās identificēto satura vienību kodu atkārošanās biežumu, var secināt, 
ka personas iekšējās barjeras ir primārie fizisko aktivitāti kavējošie faktori (29.tabula). Tas 
atspoguļojas gan satura vienību virstēmā, gan Sociāli ekoloģiskā modeļa individuālās izpausmes 
struktūrā, kas ar 40 atkārtošanās reizēm dominēja pār citiem līmeņiem. Otrs visspēcīgāk 
raksturotais kavējošais faktors ir sociālais komponents. Pētījuma rezultāti atklāj, ka 20 gadījumos 
tika konstatēta negatīvā sociālā attieksme. Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka izstrādājot 
fizisko aktivitāti veicinošo programmu, liela uzmanība ir jāpievērš iekšējo barjeru pārvarēšanas 
metožu ieviešanai, kā arī ir jāveic sabiedrības informēšana, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.  

 

29.tabula 

Fizisko aktivitāti kavējošo faktoru kodu atkārtošanās biežums  

Virstēmas Kodu atkārtošanās biežums 
Kav_ind Kav_soc Kav_fiz Kav_polit Kopā 

Sociālā attieksme 0 19 0 1 20 
Veselības ierobežojumi 15 1 0 0 16 

Individuālā reakcija 23 6 0 0 29 
Resursu ierobežojumi 2 5 7 1 15 

Apkārtējā vide 0 0 5 2 7 
Kopā 40 31 12 4 87 

 

Veselības un resursu ierobežojumi arī ir būtiski kavējošie faktori. Visretāk (7 reizes) 
tika minēts apkārtējās vides faktors. Kopumā fiziskās vides līmenī kavējoši faktori tika minēti 12 
reizes, kas ļauj secināt, ka nesakārtotā infrastruktūra negatīvi ietekmē arī fizisko aktivitāti. Arī 
politiskās vides līmenī dominē kavējošie faktori. Nestabilā ekonomiskā situācija, vāja „Sports 
visiem” politisko dokumentu realizēšana atspoguļojas interviju rezultātos, kā valsts nespēja 
realizēt izvirzītos mērķus.  

Apkopojot kvalitatīvā pētījuma rezultātus, ir sagatavotas rekomendācijas, kas ir jāņem 
vērā, izstrādājot fizisko aktivitāšu veicināšanas programmu. 

Mērķtiecīgums 

Viens no svarīgiem aspektiem, kas ir jāņem vērā, izstrādājot fizisko aktivitāšu 
programmu, ir sasniedzamo mērķu noteikšana. Īstermiņa un ilgtermiņa mērķu noteikšana ir viens 
no būtiskiem faktoriem uzvedības motivācijas veidošanā. 

Tādējādi svarīgi ir izvirzīt reāli sasniedzamu mērķi.  
Sasniedzamu mērķu izvirzīšanai svarīgi ir ievērot četrus galvenos faktorus:  

1) izvirzītajam mērķim ir jābūt izmērāmam noteiktās vienībās; 
2) mērķim un tā realizācijas gaitai ir jābūt konkrētam un precīzi aprakstāmam; 
3) izvirzītajam mērķim ir jābūt reāli sasniedzamam noteiktā laika posmā; 
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4) mērķim ir jābūt galvenokārt orientētam uz rīcību, ko var kontrolēt, bet ne darbības 
galarezultātu. 

Uzsākot programmu, uzdevumiem ir jābūt precīzi izmērāmiem. Labs piemērs konkrētu 
uzdevumu izvirzīšanai ir noteikt cik reizes nedēļā vai cik ilgi kopumā cilvēks veiks regulāras 
pastaigas. Kā nepiemērots mērķis ir teiciens: „Ar nākošo nedēļu es iešu pastaigās biežāk”, jo 
nevar adekvāti izvērtēt vai mērķis ir sasniegts.  

Cilvēkam ir jāapzina kādos apstākļos izvirzītais mērķis var tikt realizēts. Uzstādot par 
mērķi iet pastaigās vismaz trīs reizes nedēļā, un nosakot kurās dienas tam ir vispiemērotākās, 
tiek sniegta iespēja cilvēkam plānot savu rīcību iecerētā realizēšanai.  

Izvirzot mērķi svarīgi, lai tie būtu reāli sasniedzami. Bieži vien uzstādot pārāk augstus 
mērķus, tie netiek realizēti un cilvēki jūtas kā zaudētāji, nespējīgi kontrolēt situāciju. 

Lai gan svara kontrole varētu būt spēcīgs motīvs, tomēr pastāv risks, ka šajā vecumā 
fiziskās aktivitātes apjoms un intensitāte var būt nepietiekams vēlamā svara sasniegšanai, jo 
esošais liekais svars un funkcionālās spējas, neļauj realizēt aktivitātes nepieciešamā apjomā. 
Tādēļ svarīgākais ir orientēt cilvēkus izvirzīt mērķus, kas ir saistīti ar vēlamās darbības 
izpausmēm. Palielinot fizisko aktivitāti, pozitīvās izmaiņas ir iespējamas tikai ilgākā laika 
posmā.  

Tādēļ tādi uzstādījumi, kā samazināt svaru par noteiktu kilogramu daudzumu, vai 
uzlabot fizisko īpašību parametrus var tikt izmantoti tika kā ilgtermiņa mērķi (6-12 mēn.), 
savukārt īstermiņa (1-4 ned.) ir jābūt tendētiem uz aktivitātes apjoma palielināšanu (palielināt 
pastaigu laiku, iekļaut ikdienā vingrinājumu kompleksu utt.). Veicot īstermiņa mērķu inspekciju, 
cilvēks tos realizējot, pakāpeniski palielina pārliecību par savām spējām, kas dod motivāciju 
turpināt aktivitātes ilgtermiņa mērķa sasniegšanai. Svarīgi ir kontrolēt mērķu realizācijas gaitu 
un nepieciešamības gadījumā veikt arī korekcijas.  

Pastaigas. Zinātniskajā literatūrā pastaigas tiek minētas, kā visplašāk pielietojamās un 
vispieejamākās fiziskās aktivitātes [64]. Lai gan kopumā sarunās respondenti atzīst 
nepieciešamību pēc iespējas vairāk pārvietoties kājām, tomēr, analizējot intervijas, nākas secināt, 
ka mūsu senioriem pastaigas bez noteikta galamērķa nav aktuālas. Visbiežāk minētais pastaigu 
maršruts ir līdz veikalam un atpakaļ, kā arī iešana kājām uz baznīcu vai tirgu.  

 Anna vēsta sekojošo: „Nezinu, vot, piemēram, pirmajā dzīvoklī, tur ir pensionāri 
divi. Es viņiem saku- es daru to un to. A viņi, viņi tikai, ziniet, ko dara, vīrs paskaties uz tiem 
mūsējiem, viņi paēd, tādi resni, paēd gultā un skatās televizoru. Vienu reizi sataisījās kaut kur 
iet, es saku- “пойдете вы?” - „Да надо сходить, хотя-бы пройтись”. “A я хожу, каждый 
день хожу, хожу и туда, и в костел, и магазин” visur kur izeju. A viņi atbild: “Да, ходить 
надо””. 

Zinātniskajā literatūrā tiek aprakstītas fizisko aktivitāšu programmas, kuru 
pamatelements ir ātra soļošana (brisk walking ang.v.) [179,196]. Tomēr, kā norāda pētījuma 
rezultāti, Latvijas apstākļos izglītojošajā programmā ir nepieciešams galvenokārt akcentēt 
pastaigu ilgumu, pakāpeniski palielinot to intensitāti. Kā iedarbības veids izstrādātajā fiziskās 
aktivitātes veicināšanas programmā ir iekļautas metodes, kas var motivēt mazkustīgus cilvēkus 
garākām pastaigām: 

- soļu skaitītāju izmantošana,  
- noteikta maršruta izstrāde,  
- pastaigu ilguma fiksēšana fizisko aktivitāšu dienasgrāmatā,  
- īstermiņa un ilgtermiņa mērķu definēšana.  

Nodarbības grupā. Analizējot zinātnisko literatūru, kā viens no fizisko aktivitāšu 
ieguvumiem, darbojoties grupā tiek minēta iespēja socializēties, uzturēt kontaktus un iegūt 
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jaunus draugus [158]. Īpaši tas ir aktuāli cilvēkiem, kuri dzīvo bez partnera un ir ierobežotas 
iespējas kontaktēties ar apkārtējiem. Kā vēl viens no iedarbības veidiem literatūrā tiek minētas 
fizisko aktivitāšu programmas, kuras tiek realizētas mājas apstākļos. Šādas programmas tiek 
sagatavotas atbilstoši cilvēka iespējām un ir pārraudzītas profesionāļu vadībā.  

Kā tika norādīts vienā no plašākajiem pētījumiem, kurā tika salīdzinātas mājas un grupu 
fizisko aktivitāšu programmas, N.Ašvorta (N.Ashworth), un līdzautori konstatēja, ka veselību 
ieguvumi abu veidu nodarbībās ir līdzīgi, bet ilgtermiņā vingrinājumi mājās tiek veikti regulārāk 
un ilgstošāk salīdzinājumā ar grupu nodarbībām [8]. Līdzīgas atziņas tika gūtas arī 1991.gadā 
veiktajā pētījumā, kur tika norādīts, ka vingrināšanās mājās ir efektīvākas salīdzinot ar grupu 
nodarbībām fizisko īpašību parametru uzlabošanai, lai gan šajā pētījumā netika konstatētas 
būtiskas izmaiņas asinsspiediena, asins sastāva un ķermeņa svara rādītājos [133]. A.Kings un 
līdzautori savā pētījumā konstatēja, ka cilvēki galvenokārt labprātāk nodarbojas mājās, bet 
profesionālu uzraudzībā [135]. 

Analizējot pētījumā iegūtos datus, var secināt, ka Latvijas apstākļos cilvēki galvenokārt 
izvēlēsies grupu nodarbības. Individuālās programmas nodarbībām mājās, visticamāk, negūs 
plašu atbalstu ilgtermiņa aktivitātēm. Kā norāda interviju rezultāti tikai daži cilvēki spēj motivēt 
sevi regulārai vingrošanai vienatnē.  

Dzīves perspektīvas sašaurināšanās. Sabiedrība no cilvēkiem senioru vecumā vairs 
negaida aktīvu piedalīšanos sociālajā dzīvē. Samazinoties sociālajai aktivitātei, mazinās arī 
fiziskās aktivitātes nozīmīgums, neskatoties uz zināšanām par vingrināšanās pozitīvo ietekmi 
veselības saglabāšanā [176]. C.Sarkisians un līdzautori, Amerikā veicot pētījumu ar 656 
senioriem vecumā virs 65 gadiem, atklāja, ka 30% respondentiem, kas nedēļā bija aktīvi vairāk 
kā 3 stundas, bija arī pozitīvs pašvērtējums par novecošanās procesu. Savukārt tikai 8% 
respondentu ar pozitīvu skatījumu nākotnē bija mazaktīvi [216]. Dotais pētījums norāda tiešu 
sakarību starp kopējo fizisko aktivitātes līmeni un sagaidāmo dzīves perspektīvu. Viņi izteica 
pieņēmumu, ka mainot novecošanās procesu uztveri, var mainīt arī fiziskās aktivitātes līmeni.  

Ņemot vērā kvalitatīvā pētījumā iegūto datu analīzi, izstrādājot fizisko aktivitāšu 
programmu tika ņemti vērā sekojošie faktori: 

 programmas realizācija būs efektīvāka, ja tiks realizēta līdzīga vecuma grupā; 
 programmas saturam ir jābūt orientētam uz cilvēkiem, kuri ir gatavi pārmaiņām; 
 īstermiņa un ilgtermiņa mērķu izvirzīšana, ir būtiska vēlamās rīcības 

nodrošināšanai; 
 programmas saturā ir jāiekļauj plašs informatīvs materiāls par iespējamiem 

fizisko aktivitāšu veidiem un nepieciešamo minimālo intensitāti veselības 
ieguvumu sasniegšanai. 

Pētījums tika veikts izmantojot kvalitatīvo datu vākšanas metodi, tādēļ iegūtās atziņas 
nevar būt vispārinātas, jo respondentu izlase nevar tikt uzskatīta reprezentabla. Tomēr iegūtie 
kvalitatīvie dati atklāj jaunus aspektus fiziskās aktivitātes jēdzienam, kas balstās uz senioru 
pieredzi. M.Ori (M.Ory) un līdzautoru pētījumā tika konstatēts, ka 98% respondentu, kas vecāki 
par 50 gadiem ir pārliecināti par fiziskās aktivitātes nepieciešamību veselības saglabāšanai [176]. 
Promocijas darbā iegūtie kvalitatīvie dati apstiprina šo atziņu un norāda, ka senioriem ir 
pārliecība par nepieciešamību saglabāt fizisko aktivitāti, tomēr pastāv dauzi faktori, kas ietekmē 
iesaistīšanās pakāpi. Atspoguļojot respondentu domas, izjūtas un rīcības motīvus tika atklātas 
jaunas dimensijas, kas raksturo fiziskās aktivitātes nozīmi senioru vecumā. Iegūto rezultātu 
interpretācija var sniegt jaunus virzienus turpmākajiem pētījumiem šajā jomā. Ņemot vērā, ka 
Latvijā šim vecumposmam netiek pievērsta pietiekoša uzmanība, veiktais pētījums aktualizē 
sabiedrības novecošanās problēmu, kas turpmākajos gados aizvien pastiprināsies. 
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3.4. Veselību veicinošā fizisko aktivitāšu programma senioriem 
„Esi aktīvs – būsi vesels!” 

 
Kā norāda daudzu pētījumu rezultāti, veiksmīga programmas realizēšana lielā mērā ir 

atkarīga no personas spējas mainīt savu uzvedības modeli [65]. Zinātniskajā literatūrā ir 
uzrādītas vairākas uzvedības maiņas teorijas un modeļi. Vēlamās fiziskās aktivitātes uzvedības 
modeļa veidošanai visbiežāk tiek minēti Sociāli kognitīvā teorijas atziņas. Palielinot cilvēka 
ticību savām spējām realizēt paredzēto darbību dažādās situācijās, palielinās iespēja, ka 
izveidotais rīcības modelis saglabāsies ilgāku laika posmu. Viens no teorijas būtiskākajiem 
kritērijiem ir cilvēka pašefektivitāte, kas ir personas spēja realizēt paredzēto rīcību, pat ja ir 
nepieciešams pārvarēt noteiktas grūtības. To var palielināt izmantojot četrus darbības virzienus: 
darbošanās pieredze, citu rīcības modelēšana, ārējais atbalsts, pozitīvais emocionālais stāvoklis. 
Veselību veicinošā fizisko aktivitāšu programma tika veidota, pamatojoties uz Sociāli kognitīvās 
teorijas atziņām, citu pētījumu pieredzi un ņemot vērā interviju laikā iegūto informāciju. 

Izveidotās programmas mērķis ir veicināt dalībnieku iesaistīšanos ikdienas fiziskajās 
aktivitātēs, papildinot tās ar vingrinājumiem, kas uzlabo fiziskās īpašības un palīdz saglabāt 
fiziskās un garīgās veselības izpausmes. Programmas ietvaros dalībnieki tika iedrošināti iekļaut 
papildus fiziskās aktivitātes ikdienā, piedalīties sportiskajās aktivitātēs, kas tiek piedāvātas 
tuvākajā apkārtnē vai veikt vingrināšanos patstāvīgi. Organizējot nodarbības, ir jāņem vērā 
dalībnieku veselības stāvoklis, viņu intereses, pieejamos līdzekļus, gatavību mainīt ieradumus un 
citus individuālos faktorus. Programma ir individuāli orientēta, kas palīdz cilvēkam atrast 
iekšējos motīvus un mērķus aktivitātes palielināšanai, ievērojot drošības principus. Palīdz rast 
risinājumus iespējamo kavēkļu pārvarēšanai. 

Izmantojot iepriekšminētos teorētiskos aspektus un balstoties uz izstrādātajām 
rekomendācijām [171, 190] fizisko aktivitāšu programmā tika iekļauti pieci posmi, kas tika 
realizēti 24 nodarbībās, kuras notika vienu reizi nedēļā. Nodarbības struktūra iekļāva teorētisko 
un praktisko daļu. Teorētiskajā daļā 20-30 min notika pārrunas ar dalībniekiem par fizisko 
aktivitāšu veidiem un to nozīmi veselības saglabāšanā, kā arī sniegta motivējoša informācija 
aktivitātes palielināšanai. Katrā nodarbībā pēc teorētiskās daļas notika 30-40 min praktiskās 
nodarbības, kas iekļāva 5-10 min iesildīšanās, 20-25 min vingrinājumi vidējā intensitātē ar 
dažiem spēka vingrojumiem un noslēgumā 5-10 min lokanības un līdzsvara vingrinājumi. 
Nodarbību galvenie pamatelementi un vingrinājumi ir aprakstīti 30.tabulā. 

30.tabula 

Fizisko aktivitāti veicinošās programmas nodarbību apraksts 

I posms 
Zinātniskās atziņas par fiziskās aktivitātes veidiem un to nozīmi 

Mērķis: veicināt programmas dalībnieku iekšējo motivāciju, iesaistot izglītojošās 
aktivitātēs par fizisko aktivitāšu daudzveidību un zinātniski apstiprinātiem atzinumiem par 
veselības ieguvumiem. 

1. nodarbība 
Temats Īss apraksts 

Iepazīšanās ar 
programmas saturu 

 Sirds-asinsvadu slimību risku noteikšana 
 Organisma fizisko spēju noteikšana 
 Veselības un fiziskās aktivitātes pašvērtējums 
 Individuālā aktivitāšu plāna izstrādāšana 
 Izglītojošā programma (12 nodarbības) 
 Praktiskās nodarbības (12 nodarbības) 
 Atkārtotie izmeklējumi 
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Minimāli 
nepieciešamā 
fiziskā aktivitāte 

„Fiziskā aktivitāte nav tikai sports” terminu izskaidrošana.  
FA daudzveidība (darbā, mājās, dārzā, brīvā laika aktivitātes u.c.)  
FA noteicošie faktori: intensitāte, ilgums, biežums. 
Minimālā ieteicamā FA – pēc iespējas katru dienu, vismaz 30 min mērenas 
intensitātē.  
Vēlamā FA: 150 min nedēļā mērenas kardiorespiratorās aktivitātes; 
aktivitātes lielāko muskuļu grupu spēka attīstīšanai – 2 reizes nedēļā; 
vingrinājumi lokanības un līdzsvara saglabāšanai – 3 reizes nedēļā 

Veselības 
ieguvumi palielinot 
FA 

 Regulāras fiziskās aktivitātes stiprina sirds- asinsvadu un elpošanas 
sistēmu 

 Vingrināšanās stiprina kaulus un muskuļus  
 Regulāras fiziskās aktivitātes palīdz kontrolēt ķermeņa svaru 
 Mazina diabēta rašanos vai palīdz to kontrolēt 
 Uzlabo pašsajūtu depresijas gadījumā, palīdz kontrolēt uztraukumu vai 

stresu 
 Regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt novērst atsevišķu vēža veidu 

rašanos 
 Regulāra sportošana nodrošina labāku miegu 

Ieteikumi uzsākot 
palielināt FA 

Kontroljautājumi pirms palielināt FA 
1. Vai Jūsu ārsts kādreiz ir teicis, ka Jums ir sirdsdarbības traucējumi un 
Jums būtu jāveic tikai tās aktivitātes, ko ir ieteicis ārsts?  
2. Vai Jūs jūtat sāpes krūtīs, kad veicat fiziskās aktivitātes?  
3.Pēdējā mēneša laikā, vai Jums ir bijušas sāpes krūtīs, kad neveicāt 
fiziskās aktivitātes?  
4. Vai Jūs esat zaudējuši līdzsvaru galvas reiboņu dēļ vai kādreiz esat 
zaudējuši samaņu?  
5. Vai Jums ir kaulu vai locītavu problēmas (piemēram, muguras, ceļa vai 
gūžas), kas varētu pasliktināties palielinot fizisko aktivitāti?  
6. Vai Jums pašlaik ir izrakstītas zāles (piemēram, diurētiskie līdzekļi) 
asinsspiediena vai sirds slimību ārstēšanai?  
7. Vai Jūs zināt jebkādu citu iemeslu, kā dēļ Jūs nedrīkstētu veikt fiziskās 
aktivitātes?  
Vienkāršākie ieteikumi ikdienas aktivitātēm 
 strādājot sēdošu darbu vai atpūšoties pie televizora, pēc katrām 30-45 

min. piecelieties, pastaigājiet vai izdariet dažus stiepšanās vingrinājumus; 
 noejiet dažas pieturas, pirms iekāpiet transporta līdzeklī; 
 kāpiet pa kāpnēm, nevis brauciet ar liftu; 
 veikalā izmantojiet iepirkuma groziņus, nevis stumjamos ratus; 
 bieži izmantojamās lietas novietojiet augstākos plauktos tā, lai pēc tiem 

vajadzētu pastiepties. 
 iegādājieties sunīti, kas nodrošinās Jums ikdienas pastaigas. 

Anketēšana un 
fizisko īpašību 
noteikšana 
dalībniekiem, kas 
vēlas turpināt 
piedalīšanos 
programmā 

Anketu kopums: 
fiziskās aktivitātes līmeņa noteikšana; 
veselības pašvērtējuma anketa; 
anketas par fiziskās aktivitātes nozīmi. 
Fizisko īpašību noteikšana, izmantojot Senioru vingruma testu. 
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2. nodarbība 
Temats Īss apraksts 

Diskusija par 
individuālo fizisko 
aktivitāšu pieredzi 

Iepazīšanās ar katru programmas dalībnieku. Cilvēki īsumā pastāsta par 
sevi un pieredzi, veicot FA, norāda vēlmes un motīvus, kāpēc viņi 
nolēma iesaistīties programmā. Pirmais solis grupas, kā sociālā faktora, 
izveidošanai.  

Riski un 
kontrindikācijas 
veicot FA 

Organisma normālas pazīmes reakcijai uz slodzi un pārslodzes simptomi. 
Absolūtās FA kontrindikācijas 
 tahikardija > 100 x/min. miera stāvoklī; 
 paaugstināta ķermeņa temperatūra; 
 akūta infekcijas slimības, tai skaitā saaukstēšanās slimības; 
 hroniska slimība paasinājuma stadijā; 
 nestabila stenokardija; 
 3 mēnešu pēcinfarkta periods; 
 akūts miokardīts; 
 aortas stenoze. 

Rekomendācijas 
izvēloties piemērotu 
FA līmeni 

Rekomendācijas veicot mērenas FA, ja ir veselības traucējumi, bet nav 
ģimenes ārsta vai absolūtās kontrindikācijas. 
Sirds slimības 
 Neveikt FA ja asinsspiediens ir virs 160/100 mmHg  
 Izvairīties no intensīvām FA (virs 6 punktiem) 
 Izvairīties no straujas noliekšanās un vingrinājumiem ar galvu lejā 
 Neveikt vingrinājumus guļus augstu paceļot kājas 
 Lēnām piecelties no guļus stāvokļa  
 Jāpalielina iesildīšanās posms 
 Iekļaut stiepšanās vingrinājumus pirms nodarbības 
Osteoporoze un artrīts 
 Izvairieties no lieliem triecieniem 
 Izvēlaties drošu vidi, kritienu risku mazināšanai 
 Neveiciet straujas kustības un vēzienus 
 Pārtrauciet vingrināšanos, ja tās rada sāpes uzreiz pēc nodarbībām 
 Ir nepieciešami spēka vingrinājumi, ja tas rada sāpes, tās aizvietot 

ar izometriskiem vingrinājumiem 
 Dažādojiet kustības, lai nepārslogotu atsevišķas locītavas 
 Īpaša nozīme iesildīšanās un atslodzes vingrinājumiem 
Elpošanas traucējumi 
 Ja ir nepieciešams, ir jāsaskaņo medikamentu uzņemšanas laiks pirms 

nodarbības 
 Lēna un pakāpeniska iesildīšanās pirms nodarbības 
 Vingrināšanās laikā nepieciešami atpūtas posmi (1:1) 
 Vingrinoties ir jāmācās samazināt elpošanas biežums, bet ir jāpalielina 

ieelpotā gaisa apjoms 
 Aktivizējiet diafragmālo elpošanu 
 Nepieļaujiet hiperventilāciju  
 Neveiciet FA ļoti karstā vai aukstā laikā 

 
Fizisko 
vingrinājumu veidi 

Veselības ieguvumi, ko sniedz vingrinājumi spēka, izturības, lokanības 
un līdzsvara attīstīšanai. 
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Praktiskā nodarbība Vingrinājumu komplekss ar krēslu. 
Iesildīšanās sēžot uz krēsla. Kāju un roku kustības ar nelielu amplitūdu, 
stiepšanās vingrinājumi.  
Vingrinājumi ar krēslu. 
 Piecelšanās un apsēšanās uz krēsla. 
 Roku saliekšana un iztaisnošana, turot rokās krēslu. 
 Soļošana uz vietas ar roku kustībām. 
 Puspietupieni un pagriezieni ar krēslu rokās. 
Nobeiguma daļa. Līdzsvara vingrinājumi pieturoties pie krēsla. 
Lokanības vingrinājumi sēžot uz krēsla. 

3. nodarbība 
Temats Īss apraksts 

Piemērotas fiziskās 
aktivitātes un 
slodzes izvēle 

Iespējamās fiziskās aktivitātes, kas ir pieejamas tuvākajā apkārtnē 
(nūjošanas nodarbības, peldbaseins, senioru deju kolektīvs u.c.). 
Programmas dalībnieku iedrošināšana izmēģināt jaunas sev piemērotas 
aktivitātes.  
Orientēšanās uz mērenas intensitātes aktivitātēm. Sākotnēji ir jāpalielina 
aktivitāšu ilgums un tikai pēc adoptēšanās perioda drīkst palielināt 
intensitāti. 

Slodzes dozēšanas 
metodes 

„Sarunāšanās testa” izmantošana mērenās slodzes noteikšanai. 
Slodzes dozēšana, pielietojot 10 punktu skalu. 

0- Nav slodzes 
4-6 mērena slodze 
7-9 intensīva slodze 
10 maksimāla slodze 

Pārslodzes pazīmes 
un pulsa paškontrole 

FA ir jāpārtrauc ja: 
 parādās sāpes krūšu apvidū, kaklā, plecos vai rokās 
 sajūt galvas reibšanu vai sāpes vēderā 
 parādās auksti sviedri 
 rodas krampji muskuļos 
 sajūt asas sāpes locītavās, pēdās vai kājās 

Sirdsdarbības frekfences izmaiņas fiksēšana nodarbības laikā: 
 pulsa noteikšana skaitot 10sek. 
 vēlamā pulsa noteikšana slodzes laikā; 
 medikamentu ietekme uz pulsu. 

Praktiskā nodarbība Vingrinājumu komplekss ar mazām pildbumbām. (1-1,5 kg) 
Iesildīšanās. Soļošana uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā. 
Stiepšanās vingrinājumi. 
Vingrinājumi ar pildbumbu. 

Pildbumbas apļošana ap vidukli. 
Puspietupieni ar pildbumbu rokās. 
Pildbumbas pamešana priekšā. 
Pildbumbas pārlikšana taisnās rokās sev priekšā. 
Pildbumbas ripināšana ar pēdām, sēžot uz krēsla. 
Pildbumbas saspiešana ar ceļgaliem, sēžot uz krēsla. 

Nobeiguma daļa. Līdzsvara vingrinājumi, soļojot apkārt un pāri 
pildbumbām. Lokanības vingrinājumi. 
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II posms 
 Fiziskās aktivitātes mērķu noteikšana un to realizēšanas plāns 

    Mērķis: rosināt dalībniekus izvirzīt sasniedzamos uzdevumus, kas motivētu viņus turpmākai 
darbībai un nodrošinātu vēlamo nodomu realizāciju.  
 
 

4. nodarbība 
Temats Īss apraksts 

Individuālā mērķa 
definēšana 

Sasniedzamu mērķu izvirzīšanai ir jāievēro četrus galvenos principus:  
1) izvirzītajam mērķim ir jābūt izmērāmam noteiktās vienībās; 
2) mērķim un tā realizācijas gaitai ir jābūt konkrētam un precīzi 

aprakstāmam; 
3) izvirzītajam mērķim ir jābūt reāli sasniedzamam noteiktā laika 

posmā; 
4) mērķim ir jābūt galvenokārt orientētam uz rīcību, ko var kontrolēt, 

bet ne darbības galarezultātu. 
Īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķu 
izvirzīšana 

Īstermiņa mērķim (1-4 ned.) ir jābūt virzītam uz aktivitātes apjoma 
palielināšanu (veikt pastaigas noteiktās dienās ar noteiktu ilgumu, iekļaut 
ikdienā vingrinājumu kompleksu, sākt apmeklēt baseinu utt.). Realizējot 
īstermiņa mērķi, dalībniekam palielinās pārliecība par savām spējām un 
tas veicina turpmāku aktivitāšu saglabāšanu un jaunu mērķu noteikšanu. 
 
Ilgtermiņa mērķim (6-12 mēn.) arī ir jābūt precīzi izmērāmam, lai spētu 
novērtēt vai tas ir sasniegts. Mērķi, kas ir virzīti uz vēlamās uzvedības 
modeļa iekļaušanu ikdienā (piem., ikdienas pastaigas 1 stundu vai 
regulāra vingrināšanās) ir vieglāk kontrolējami un realizējami. Savukārt 
mērķi, kas ir darbības gala rezultāts (piem., svara samazināšana par 
noteiktu kg daudzumu vai fizisko īpašību uzlabošana) ir pakļauti arī 
citiem faktoriem, tādēļ to realizēšanai ir nepieciešams komplekss 
risinājums. Šāda veida mērķu izvirzīšana ir pieļaujama, bet tiem ir jābūt 
reāli sasniedzamiem. 

Diskusija grupās Darbojoties grupās pa divi vai trīs, izvēlas dažus mērķus, kas 
dalībniekiem ir pieņemami. Pēc diskusijas ar instruktoru, katrs dalībnieks 
izvēlas vienu mērķi nākamajai nedēļai un pusgadam.  

Praktiskā nodarbība Vingrinājumu komplekss ar vingrošanas nūjām. 
Iesildīšanās. Vingrinājumi ar nūju plaukstu un elkoņu locītavām. 
Soļošana uz vietas. Stiepšanās vingrinājumi. 
Vingrinājumi ar nūjām. 
Puspietupieni vingr. nūja uz pleciem. 

Izklupieni uz priekšu un sānis ar dažādām roku kustībām. 
Roku saliekšana un iztaisnošana pret krūtīm un virs galvas. 
Vingr. pāros. Roku saliekšana ar partnera pretestību. 
Vingr. pāros. Taisnu roku pacelšana sānis. 

Nobeiguma daļa. Stiepšanās vingrinājumi ar nūju. Pagriezieni sānis, nūja 
aiz muguras. Pašmasāža ar nūju. 
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5. nodarbība 
Temats Īss apraksts 

Rīcības plāna sagatavošana    Īsa diskusija par iepriekšējās nedēļas izvirzīto īstermiņa mērķu 
realizāciju. Pārruna par nepieciešamību ieplānot savas aktivitātes 
nedēļas laikā, izvēlēties sev piemērotākās dienas un laiku to 
realizēšanai. Ieplānot regulāras aktivitātes, kas nostiprina 
kardiorespiratoro sistēmu, attīsta muskuļu spēku, uzlabo līdzsvara 
un lokanības īpašības. 

Iespējamo traucējošo 
apstākļu apzināšana un to 
pārvarēšanas iespējas 

   Moto: „Apzini savas vājās vietas”. Dalībnieki tiek rosināti 
pārdomāt iespējamos kavēkļus, kas varētu traucēt nodomu 
realizēšanai. Literatūrā biežāk minētie apstākļi ir: sāpes, slikti laika 
apstākļi, laika trūkums, slinkums. 
Darbs grupās pa 2-3 cilvēki. Izvērtējot kavējošos faktorus piedāvāt 
savu risinājumu to pārvarēšanai. Diskusijā pārrunā variantus un 
katrs dalībnieks izvēlas sev piemērotāko.  

FA kalendāra pierakstu 
veikšana 

   Dalībniekiem tiek piedāvāts izmantot fizisko aktivitāšu 
kalendāru, kurā tiek ierakstīti īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, fizisko 
aktivitāšu plāns vienam mēnesim, iespējamie kavēkļi un to 
novēršanas iespējas (3.pielikums).  

Praktiskā nodarbība Vingrinājumu komplekss ar noslogojumu (svaru aproces, hanteles, 
ūdens pudeles 0,5kg-1kg). 
Iesildīšanās. Soļošana uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā 
(bez noslogojuma). Stiepšanās vingrinājumi. 
Vingrinājumi ar noslogojumu. 

Roku saliekšana un vēzieni dažādās plaknēs. 
Izklupieni uz priekšu un sānis. 
Izklupieni uz priekšu un sānis ar roku kustībām. 
Puspietupieni ( bez noslogojuma) 
Soļošana uz vietas ar soļu kombinācijām (ar noslogojumu). 

Nobeiguma daļa. Lokanības un līdzsvara vingrinājumi (bez 
noslogojuma). 

6. nodarbība 
Temats Īss apraksts 

Motivācija    Diskusija par iekšējo un ārējo motivāciju vēlamās fiziskās 
aktivitātes nodrošināšanai. Dalībnieki dalās pieredzē, kas viņiem 
palīdz veikt aktivitātes regulāri.  

Līdzekļi motivācijas 
nostiprināšanai 

   FA kalendāra ierakstu veikšanas skaidrojumi. Veiktie pieraksti 
sniedz objektīvu informāciju dalībniekiem par viņu izvirzīto īstermiņa 
mērķu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā ir jāveic mērķu 
korekcija, panākot, lai tie ir reāli sasniedzami. 
   Soļu skaitītāji, kā viens no instrumentiem reālās fiziskās aktivitātes 
noteikšanai. Darbības principu izskaidrošana. Vēlamā apjoma 
noteikšana (aptuveni 5000 soļi dienā atkarībā no funkcionālā 
stāvokļa). Dalībniekiem tiek piedāvāts izmēģināt pieejamos soļu 
skaitītājus programmas gaitā. 
   Sociālais atbalsts. Dalībnieki tiek rosināti pārdomāt iespēju iesaistīt 
aktivitātēs savus tuviniekus vai draugus, kas palīdzētu motivēt sevi 
regulārām aktivitātēm. Programmas dalībnieki tiek aicināti sadarboties 
grupas ietvaros un pēc iespējas savstarpēji vienoties par kopīgām 
aktivitātēm.  
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Praktiskā nodarbība Vingrinājumu komplekss ar krēslu. 
Iesildīšanās sēžot uz krēsla. Kāju un roku kustības ar nelielu amplitūdu, 
stiepšanās vingrinājumi.  
Vingrinājumi ar krēslu. 
 Piecelšanās un apsēšanās uz krēsla. 

 Roku saliekšana un iztaisnošana, turot rokās krēslu. 
 Soļošana uz vietas ar roku kustībām. 
 Puspietupieni un pagriezieni ar krēslu rokās. 
Nobeiguma daļa. Līdzsvara vingrinājumi pieturoties pie krēsla. 
Lokanības vingrinājumi sēžot uz krēsla. 

III posms 
Fizisko īpašību attīstīšanas metodes 

Mērķis: apgūt veselībai drošu vingrinājumu tehniku, veicot fiziskās aktivitātes patstāvīgi.  
 
Fizisko īpašību 
saglabāšana - labas 
veselības 
priekšnosacījums 
 
Aerobo darbaspēju 
uzlabošana  

7. nodarbība 
Pārruna par cilvēka organismam piemītošajām fiziskajām īpašībām un to 
saglabāšanas nepieciešamību.  
Aktivitāšu apraksts aerobo darbaspēju uzlabošanai (ātra soļošana, 
riteņbraukšana, peldēšana u.c.). Slodzes dozēšana un paškontrole 
(„sarunāšanās tests”, pulsa noteikšana). Ieteicamā slodzes intensitāte – 
var sarunāties, bet dziedāšana sagādā grūtības. Vēlamais pulss 50-70% no 
maksimālā, ko nosaka pēc formulas: 208-0.7*vecums gados.  
Pakāpeniska slodzes palielināšana, sākotnēji palielinot apjomu un 
organismam adaptējoties paaugstina intensitāti. 

 
Praktiskā nodarbība 

Vingrinājumu komplekss mūzikas pavadījumā 
Iesildīšanās. Soļošana uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā. 
Vingrinājumi ar dažādām soļu kombinācijām un roku kustībām vidējā 
tempā. 
Soļošana uz vietas un soļu kombinācijas ātrā tempā, kontrolējot 
pašsajūtu. 
Pulsa noteikšana 10 sek. Intensitātes koriģēšana atbilstoši pašsajūtai. 
Vingrinājumi ar puspietupieniem un izklupieniem vidējā tempā. 
Nobeiguma daļa. Lokanības un līdzsvara vingrinājumi. 

 
Spēka īpašību 
attīstīšana 

8. nodarbība 
Spēka vingrinājumi un to nozīme. Dažādu vingrinājumu raksturojums (ar 
atsvariem, ar gumijas saitēm, spēka trenažieri). Drošas vingrinājumu 
izpildes nosacījumi. Veselības kontrindikācijas spēku attīstošo vingr. 
izpildīšanai. Drošības noteikumi nodarbībām trenažieru zālē. 
 

 
Praktiskā nodarbība 

Vingrinājumu komplekss trenažieru zālē 
Iesildīšanās uz velotrenažiera, pakāpeniski palielinot slodzi. Stiepšanās 
vingrinājumi. 
Trīs vingrinājumi roku un plecu joslas muskulatūrai. Atkārtojumu skaits 
10-15 reizes. Divi piegājieni katrā vingrinājumā. Atpūta starp 
piegājieniem 2-3 minūtes. Vingr. izpilda lēnā tempā, saskaņojot ar 
elpošanu. Subjektīvās piepūles intensitātes novērtējums ir starp 5 un 6 
desmit punktu skalā (0 – nav kustības un 10 – maksimāla muskuļu 
piepūle). 
Trīs vingrinājumi vēdera un muguras muskulatūrai.  
Trīs vingrinājumi kāju muskulatūras nostiprināšanai. 
Nobeiguma daļa. Stiepšanās vingrinājumi. 
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Lokanības un 
līdzsvara 
saglabāšana 

9. nodarbība 
Lokanības un līdzsvara vingrinājumu nepieciešamība. Lokanības 
vingrinājumu veidi un drošas tehnikas ievērošana. Līdzsvara 
vingrinājumu nozīme kritienu novēršanai. Drošības noteikumi veicot 
vingrinājumus. 
 

 
Praktiskā nodarbība 

 
Vingrinājumu komplekss līdzsvara un lokanības saglabāšanai 

Iesildīšanās. Soļošana uz pirkstgaliem, uz papēžiem, liekot pēda blakus 
pirkstgaliem. Iešana pa virvi un atzīmētām līnijām. Iešana pa sola šauro 
virsmu. Šķēršļu pārkāpšana.  
Vingrinājums pāros: iešana apkārt šķēršļiem ar aizvērtām acīm, klausot 
partnera norādījumus.  
Līdzsvara vingrinājumi uz vietas ar vaļējām un aizvērtām acīm.  
Vingrinājumi mūzikas pavadījumā ar dažādām soļu kombinācijām un 
roku kustībām vidējā tempā. 
Vingr. guļus stāvoklī roku un vidukļa muskulatūras nostiprināšanai. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi, iesaistot galvenās muskuļu 
grupas, noturot tās maksimālā iestiepumā 10-30 sek. un katru 
vingrinājumu atkārtojot 3–4 reizes. 
 

IV posms 
Dalībnieku pieredzes atgriezeniskā saikne 

Mērķis: nostiprināt grupas dalībnieku pārliecību par savām spējām, sniedzot ārējo atbalstu un 
socializēšanās iespējas. 
 
Īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķu 
realizēšanas iespēju 
analīze 

10. nodarbība 
Grupas diskusija par personīgo pieredzi, realizējot programmu. 

Pozitīvās vai negatīvās atziņas, veicot fiziskās aktivitātes individuāli. 
Apkārtējo atzinības izteikšana, ja ir sasniegts ieplānotais (sevis 
apbalvošanas nozīmīgums). Jaunu īstermiņa mērķu noteikšana un gala 
mērķa koriģēšana. 

 
 
Praktiskā nodarbība 

 
Vingrinājumu komplekss mūzikas pavadījumā 

Iesildīšanās. Soļošana uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā. 
Vingrinājumi ar dažādām soļu kombinācijām un roku kustībām vidējā 
tempā. Soļošana uz vietas un soļu kombinācijas ātrā tempā, kontrolējot 
pašsajūtu.  
Pulsa noteikšana 10 sek. Intensitātes koriģēšana atbilstoši pašsajūtai. 
Vingrinājumi ar puspietupieniem un izklupieniem vidējā tempā. 
Vingr. guļus stāvoklī roku un vidukļa muskulatūras nostiprināšanai. 
Nobeiguma daļa. Lokanības un līdzsvara vingrinājumi. 
 

 
Fiziskās aktivitātes 
apjoma paškontrole 

11. nodarbība 
Pārruna par soļu skaitītāju izmantošanas iespējas. Ieteicamais 

aktivitātes apjoms 5000 soļi dienā. FA kalendāra pierakstu veikšana 
paškontroles un iekšējās motivācijas nodrošināšanai. Diskusija grupā par 
personīgo pieredzi laika plānošanā un traucējošo apstākļu pārvarēšanā. 
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Praktiskā nodarbība 

Vingrinājumu komplekss trenažieru zālē 
Iesildīšanās uz velotrenažiera, pakāpeniski palielinot slodzi. Stiepšanās 
vingrinājumi. 
Trīs vingrinājumi roku un plecu joslas muskulatūrai. Atkārtojumu skaits 
10-15 reizes. Divi piegājieni katrā vingrinājumā. Atpūta starp 
piegājieniem 2-3 minūtes. Vingr. izpilda lēnā tempā, saskaņojot ar 
elpošanu. Subjektīvās piepūles intensitātes novērtējums ir starp 5 un 6 
desmit punktu skalā (0 – nav kustības un 10 – maksimāla muskuļu 
piepūle).Trīs vingrinājumi vēdera un muguras muskulatūrai. Trīs 
vingrinājumi kāju muskulatūras nostiprināšanai. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi. 

 
Ārējais atbalsts  

12. nodarbība 
Diskusija par patstāvīgu spēju saglabāt vēlamo FA līmeni ilgtermiņā. 
Darbs grupās kopīgo interešu noskaidrošanai un iespējamo domubiedru 
apzināšana turpmākām kopīgām aktivitātēm.  
Atgriešanās pie mazkustīga dzīvesveida novēršanas modelis. 
Pārruna par iespējamiem riskiem, kas var veicināt mazkustīgu 
dzīvesveidu. Iespējamo negatīvo situāciju atrisināšanas vai to ietekmes 
mazināšanas iespējas. 
Veselības ieguvumu apzināšana, mazkustīguma perioda pārtraukšanai.  
Apzināšanās, ka īslaicīgs mazkustīguma periods nevar būt par iemeslu 
pašpārliecības mazināšanās un novēršanās no aktīvā dzīvesveida.  
Aktīvā dzīvesveida iekšējās izvēles pamatošana, balstoties uz „es to gribu 
darīt” nevis uz „man tas ir jādara” aktivitātēm.  

Praktiskā nodarbība Vingrinājumu komplekss ar noslogojumu (svaru aproces, hanteles, ūdens 
pudeles 0,5kg-1kg) mūzikas pavadījumā 
Iesildīšanās. Soļošana uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā (bez 
noslogojuma). Stiepšanās vingrinājumi. 
Vingrinājumi ar noslogojumu. 

Roku saliekšana un vēzieni dažādās plaknēs. 
Izklupieni uz priekšu un sānis. 
Izklupieni uz priekšu un sānis ar roku kustībām. 
Puspietupieni ( bez noslogojuma) 
Soļošana uz vietas ar soļu kombinācijām (ar noslogojumu). 

Nobeiguma daļa. Lokanības un līdzsvara vingrinājumi (bez 
noslogojuma). 

V posms 
Praktiskās nodarbības apgūstot dažādus vingrināšanās veidus. 

Mērķis: nostiprināt vingrināšanās prasmes un apgūt jaunus fizisko aktivitāšu veidus. 
 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

13. nodarbība 
Diskusija grupā par individuālajām aktivitātēm nedēļas laikā. 

Vingrinājumu komplekss ar krēslu. 
Iesildīšanās sēžot uz krēsla. Kāju un roku kustības ar nelielu amplitūdu, 
stiepšanās vingrinājumi.  
Vingrinājumi ar krēslu vidējā tempā.  Piecelšanās un apsēšanās uz krēsla. 
Roku saliekšana un iztaisnošana, turot rokās krēslu. Pulsa paškontrole. 
Soļošana uz vietas ar roku kustībām. Puspietupieni un pagriezieni ar 
krēslu rokās. 

Nobeiguma daļa. Līdzsvara vingrinājumi pieturoties pie krēsla. 
Lokanības vingrinājumi sēžot uz krēsla. 
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Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

14. nodarbība 
Pārruna par īstermiņa mērķu realizēšanu. 

Vingrinājumu komplekss ar aerobikas elementiem. 
Iesildīšanās. Soļošana uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā. 
Vingrinājumi ar dažādām soļu kombinācijām un roku kustībām vidējā 
tempā. Soļošana uz vietas un soļu kombinācijas ātrā tempā, kontrolējot 
pašsajūtu.  
Intensitātes koriģēšana atbilstoši pašsajūtai. 
Vingrinājumi ar puspietupieniem un izklupieniem vidējā tempā. 
Vingr. guļus stāvoklī roku un vidukļa muskulatūras nostiprināšanai. 
Nobeiguma daļa. Lokanības un līdzsvara vingrinājumi. 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

15. nodarbība 
Pārruna par iespējamām kopīgi veicamām aktivitātēm interešu grupās 
nedēļas laikā. 

Vingrinājumu komplekss uz paklājiem mūzikas pavadījumā. 
Iesildīšanās. Soļošana uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā. 
Vingrinājumi uz paklāja roku un plecu joslas muskulatūras 
nostiprināšanai. 
Vingrinājumi vēdera un muguras muskulatūras nostiprināšanai. 
Puspietupieni un izklupieni, kāju muskulatūras nostiprināšanai. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi guļus uz paklājiem. 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

16. nodarbība 
Diskusija par dalībnieku pašsajūtu un noskaņojumu pēc fiziskām 
aktivitātēm. 
Apļa treniņš, iekļaujot lielākās muskuļu grupas. Viena vingrinājuma 
izpildes laiks 60-90 sek., kontrolējot pašsajūtu un intensitāti. Atpūta starp 
vingrinājumiem 90-120 sek. 
Apļa treniņa vingrinājumi: 
Roku saliekšana un iztaisnošana sev priekšā ar piestiprinātiem atsvariem. 
Rokas saliekšana un iztaisnošana virs galvas. Pretestībai izmantojot 
gumijas saites. 
No sākuma st. rokas sānis, virzīt rokas uz priekšu. Izpilda ar gumijas 
saitēm. 
Puspietupieni lēnā tempā, pieturoties pie krēsla malas. 
Sēžot uz krēsla, kāju iztaisnošana, ar piestiprinātiem atsvariem. 
Stāvus pie krēsla, kāju atcelšana sānis, ar piestiprinātiem atsvariem. 
Pārmaiņus uzkāpšana un nokāpšana no paaugstinājuma (20-30 cm). 
Guļus uz vēdera pretējā nosaukuma rokas un kājas atcelšana.  
Guļus uz muguras, kājas saliektas, ķermeņa augšdaļas atcelšana, ar 
rokām stiepjoties uz priekšu paralēli grīdai.  
Balsts uz ceļiem. Atkārtota muguras izliekšana un ieliekšana, nofiksējot 
stāvokli 2-3sek. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi. 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 
 

17. nodarbība 
Diskusija par individuālajām aktivitātēm nedēļas laikā. 

Nodarbība trenažieru zālē 
Iesildīšanās soļojot uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā. 
Stiepšanās vingrinājumi. 
Trīs vingrinājumi roku un plecu joslas muskulatūrai. Atkārtojumu skaits 
10-15 reizes. Divi piegājieni katrā vingrinājumā.  
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 Atpūta starp piegājieniem 2-3 minūtes. Vingr. izpilda lēnā tempā, 
saskaņojot ar elpošanu. Subjektīvās piepūles intensitātes novērtējums ir 
starp 5 un 6 desmit punktu skalā (0 – nav kustības un 10 – maksimāla 
muskuļu piepūle). 
Trīs vingrinājumi vēdera un muguras muskulatūrai.  
Trīs vingrinājumi kāju muskulatūras nostiprināšanai. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi. 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

18. nodarbība 
 

Grupas diskusija par personīgo pieredzi, realizējot programmu. 
Apļa treniņa nodarbība trenažieru zālē. 

Iesildīšanās soļojot uz vietas ar roku kustībām nelielā amplitūdā. 
Stiepšanās vingrinājumi. 
Vingrinājumi trenažieros, iesaistot lielākās muskuļu grupas. Viena 
vingrinājuma izpildes laiks 60-90 sek., kontrolējot pašsajūtu un 
intensitāti. Akcentēt ar vingrinājuma izpildīšanu saskaņotu elpošanas 
ritmu. Atpūta starp vingrinājumiem 2-3 min. Vingrinājumu skaits 10-12. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi. 
 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

19. nodarbība 
Pārruna par dažādiem fizisko aktivitāšu veidiem. Iepazīšanās ar līnijdeju 
pamatprincipiem (izvietojums, ritms, soļu kombinācijas).  

Līnijdeju nodarbība. 
Līnijdeju četru pamatsoļu apgūšana ar skaitījumu bez mūzikas 
pavadījuma. 
Pamatsoļu atkārtošana mūzikas pavadījumā (vidējā tempā). 
Pamatsoļu izpildīšana ar pagriezienu. 
Pamatsoļu kombinācija vienā plaknē. 
Pamatsoļu kombinācija ar pagriezienu. 

 
Praktiskā nodarbība 

20. nodarbība 
Līnijdeju nodarbība. 

Līnijdeju pamatsoļu atkārtošana ar skaitījumu bez mūzikas pavadījuma. 
Pamatsoļu atkārtošana mūzikas pavadījumā (vidējā tempā). 
Pamatsoļu izpildīšana ar pagriezienu. 
Pamatsoļu kombinācija vienā plaknē. 
Pamatsoļu kombinācija ar pagriezienu. 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

21. nodarbība 
Pārruna par austrumu vingrošanas veidiem (joga, Ci Gun, Osho Aktīvās 
meditācijas tehnika). Fizisko vingrinājumu saskaņošana ar elpošanu un 
relaksāciju.  
Praktisko nodarbību vada sertificēts speciālists. 
Dalībniekiem tiek piedāvāts apgūt Ošo Aktīvās meditācijas elementus. 
Ošo Aktīvās meditācijas tehnika ir zinātniski izstrādāta un pamatota, kas 
sastāv no piecām fāzēm. Dinamiskā sākuma daļai seko klusuma un miera 
periodi. Nodarbība noslēdzas ar improvizētām deju kustībām. Nodarbība 
notiek īpaši šīm fāzēm komponētās mūzikas pavadījumā. 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

22. nodarbība 
Diskusija par personīgo pieredzi nodarbībās veikto aktivitāšu laikā. 
Pārruna par apgūtiem fizisko aktivitāšu veidiem un nūjošanas 
pamattehnikas elementiem un atbilstoša inventāra izvēle.  
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 Veselības ieguvumi, piedaloties regulārās nūjošanas nodarbībās. 
Nūjošanas pamattehnikas elementu apgūšana. 

Iesildīšanās vingrinājumi ar nūjām. 
Sagatavojošie uzdevumi: 
roku un kāju saskaņota darbība ejot, brīvi turot nūjas pa vidu; 
pareizs plaukstas novietojums nūjas stiprinājumā; 
nūju vilkšana pa zemi, brīvi soļojot uz priekšu; 
nūju novietošana uz zemes solim pa vidu; 
aktīva roku darbība, atgrūžoties ar nūju uz priekšu. 
Nūjošanas pārgājiens (15-20 min) vidējā tempā. Distance bez stāviem 
kāpumiem, kontrolēt pašsajūtu un izvēlēties atbilstošu iešanas ātrumu. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi ar nūjām. 

 
Anketēšana un 
fizisko īpašību 
noteikšana. 
 
 
Praktiskā nodarbība 

23. nodarbība 
Anketu kopums: 
fiziskās aktivitātes līmeņa noteikšana; 
veselības pašvērtējuma anketa; 
anketas par fiziskās aktivitātes nozīmi. 
Fizisko īpašību noteikšana, izmantojot Senioru vingruma testu. 

Nūjošanas nodarbība. 
Iesildīšanās vingrinājumi ar nūjām. 
Sagatavojošo vingrinājumu atkārtošana. 
Nūjošanas pārgājiens (20-30 min). Dalībnieki iešanas ātrumu izvēlas 
atbilstoši savām spējām, nodarbības vidū sasniedzot vidējas intensitātes 
līmeni. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi ar nūjām. 

 
Pārrunas un 
praktiskā nodarbība 

24. nodarbība 
Nūjošanas nodarbība. 

Iesildīšanās vingrinājumi ar nūjām. 
Sagatavojošo vingrinājumu atkārtošana. 
Nūjošanas pārgājiens (30-40 min).  
Vingrinājumi ar nūjām pāros. 
Nobeiguma daļa. Lokanības vingrinājumi ar nūjām. 

Programmas noslēguma pasākums dabā. 
Diskusija par dalībnieku pašsajūtu un iegūto personīgo pieredzi 
nodarbību laikā. Socializēšanās aktivitātes dabas atpūtas parkā. 

 

Kā norāda vairāku pētījumu dati, viens no spēcīgākajiem priekšnoteikumiem senioru 
iesaistīšanās fiziskajās aktivitātēs ir viņu pārliecība par savām spējām realizēt iecerēto darbību 
[30, 157, 222]. Izstrādātā iedarbības programma ir paredzēta veicināt senioru pārliecību par 
savām spējām, piedaloties dažādu veidu aktivitātēs un iegūstot jaunu kustību pieredzi. To var 
panākt pakāpeniski palielinot kustību apjomu un intensitāti. Sākotnējā slodzes intensitāte ir 
zema, jo jaunu kustību apguve var būt sarežģīta šajā vecumā, kas var izraisīt traumatisma risku 
un mazināt ieinteresētību. Īpaši tas ir jāņem vērā, ja nodarbībās piedalās cilvēki ar ievērojamiem 
funkcionāliem traucējumiem. Pakāpeniska fizisko īpašību uzlabošanās pozitīvi ietekmē arī 
pārliecības veidošanos.  

Kā norāda W.Rejeski un L.Brauleijs (L.Brawley), būtiska nozīme, organizējot 
vingrināšanās programmas senioriem, ir panākt viņu ilgtermiņa iesaistīšanos aktivitātēs [201]. 
Programmu saturs ir jāveido ar mērķi sniegt dalībniekiem plašu izglītojošu informāciju, lai viņi 
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spētu realizēt regulāras fiziskās aktivitātes ne tikai grupu nodarbībās, bet arī patstāvīgi ikdienā. 
Uzvedības konsultēšana ir viena no metodēm, kas var palīdzēt senioriem pāriet no grupu 
aktivitātēm uz patstāvīgu darbošanos. Sadarbojoties ar instruktoru, ir nepieciešams izstrādāt 
individuālu plānu fizisko aktivitāšu ieviešanai ikdienas dzīves ritmā.  

  

3.5. Veselību veicinošās fizisko aktivitāšu programmas  
„Esi aktīvs-būsi vesels!” ietekmes izvērtējums 

 

Izveidotās programmas aprobēšanai un efektivitātes novērtēšanai tika veikts veidojošais 
pedagoģiskais eksperiments. Pirms eksperimenta uzsākšanas, balstoties uz teorētiskām un 
zinātnisko pētījumu atziņām, tika izveidota programmas struktūra. Eksperimenta gaitā 
programmas saturs tika koriģēts un papildināts ar aktivitātēm, kas bija nozīmīgas senioriem un 
atbilda viņu interesēm. Informācija par senioriem nozīmīgiem faktoriem tika iegūta no daļēji 
strukturēto interviju analīzes datiem.  

Eksperimentālajā grupā tika iekļauti 34 cilvēki, kas pēc Sirds veselības kabineta 
apmeklējuma piekrita piedalīties programmā „Esi aktīvs – būsi vesels”. Pētījuma rezultātu 
analīzē tika iekļauti 24 senioru dati, kuri apmeklēja vismaz 75% nodarbības (t.i. 18 nodarbības 
no 24 nodarbībām 6 mēn. laikā).  

Eksperimentālās grupas dalībniekiem izmeklējumi tika veikti trijos posmos. Sākotnējie 
dati tika iegūti 2009.gada decembrī pirms programmas uzsākšanas. Pēc programmas pabeigšanas 
2010.gada jūnijā tika veikti atkārtoti izmeklējumi. Lai noskaidrotu iegūto rezultātu noturību, un 
tos neietekmētu sezonas atšķirības, kas bija pirmajā un otrajā posmā, trešais izmeklējuma posms 
notika 2010.gada decembrī. Trešajā pētījuma posmā piedalījās 22 dalībnieki 

Programmas efektivitātes novērtēšanai tika analizēti sekojošie mainīgie: 

 Sirds veselības kabineta izmeklējuma dati; 
 Senioru vingruma testu (SVT) dati; 
 Fiziskās aktivitātes līmenis (IPAQ anketa); 
 Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes līmenis (SF-36v2 anketa); 
 Pārliecība par sagaidāmiem ieguvumiem (MOEES skala); 
 Fiziskās aktivitātes uzvedības maiņas posms (Fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmu skala) 

Izpētot iegūtos datus par senioru fiziskās aktivitātes līmeni dažādos pētījuma posmos, 
var secināt, ka galvenais pētījuma uzdevums tika sekmīgi realizēts. Pirms uzsākt programmu 
„Esi aktīvs-būsi vesels”, dalībnieku vidējā aktivitāte bija 4215,2±2100,47 ME/nedēļā. Pēc 
pusgada programmas realizēšanas šis parametrs palielinājās līdz 6038,0±3108,98 ME/nedēļā, kas 
ir statistiski ticams rezultātu uzlabojums. Analizējot rezultātus, ir jāņem vērā, ka otrs pētījuma 
izmeklējumu posms notika vasarā, kas pēc interviju datiem senioriem ir aktīvāks gada laiks. 
Tādēļ bija nepieciešams izvērtēt rezultātu noturību visa gada periodā. Trešais pētījuma 
izmeklējuma posms notika pusgadu vēlāk pēc eksperimenta noslēguma. Veicot dalībnieku 
aptauju ziemas periodā, kopējās fiziskās aktivitātes apjoms bija saglabājies virs sākotnējiem 
rezultātiem, t.i., 5103,4±1447,05 ME/nedēļā (35.attēls).  
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35.att. Eksperimentālās grupas fiziskās aktivitātes izmaiņas dinamika 

 

Statistiski ticamas rezultātu izmaiņas notika arī sēžot pavadītā laika rādītājā, kas ir 
mazkustīguma indikators. Pirms pētījuma uzsākšanas dalībnieki sēžot vidēji pavadīja 
322,0±160,54 minūtes dienā, bet noslēdzoties programmai un veicot atkārtotu aptauju pēc gada, 
šis rezultāts bija 220,3±136,88 min. dienā.  

Programmas ietvaros (11.nodarbība) dalībnieki tika apmācīti izmantot soļu skaitītājus 
savas aktivitātes kontrolēšanai. Rezultātu kontrole notika divos posmos, izmantojot soļu 
skaitītājus - Yamax Digiwalker SW-701. Pēc apmācības nodarbības 15 grupas dalībniekiem tika 
fiksēti sākotnējie dati, t.i., soļu skaits 9 dienu garumā. Atkārtoti mērījumi notika sešus mēnešus 
pēc programmas noslēguma. Rezultātu analīzei tika izmantoti pēdējo septiņu dienu ieraksti 10 
cilvēkiem, kuri piedalījās abos pētījuma posmos. Analizējot pedometrijas rezultātus, var secināt, 
ka arī objektīvie fiziskās aktivitātes parametri grupā vidēji ir statistiski ticami palielinājušies. 
Pirmajā pētījuma posmā tika fiksēts vidējais grupas rezultāts - 6348±3685 soļi dienā. Veicot 
atkārtotus mērījumus, tika konstatēts vidējais grupas rezultāts 8026±2483 soļi dienā, kas pēc 
C.Tudor–Lokes (C.Tudor-Locke) un D.Basseta klasifikācijas atbilst „pietiekami aktīvi” 
kategorijai [245]. Rezultātu pieaugums ir statistiski ticams (p<0,05). 

Realizējot fizisko aktivitāšu veicināšanas programmu, palielinājās dalībnieku pārliecība 
par iespējamiem ieguvumiem. Pirms pētījuma uzsākšanas MOEES anketas vidējais grupas 
rezultāts bija 3,99±0,43punkti, pēc eksperimenta noslēguma tas palielinājās līdz 
4,4±0,63punktiem, un trešajā aptaujas posmā tas saglabājās 4,3±0,62punktu robežās. 30,5% 
senioru, kas uzsāka līdzdalību programmā bija nodoma veidošanās posmā, t.i. viņi plānoja 
tuvāko 6 mēnešu laikā uzsākt regulāras aktivitātes, un 25,3% bija gatavošanās pārmaiņām 
posmā, t.i. viņi plānoja uzsākt regulāras aktivitātes tuvāko 30 dienu laikā. Veicot atkārtotu 
aptauju pēc viena gada, nodoma veidošanās posmā saglabājās tikai 15,9% respondentu un 
gatavošanās pārmaiņām posmā bija 13,8% (36.attēls). 
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36.att. Eksperimentālās grupas dalībnieku gatavība pārmaiņām pirms programmas 
realizēšanas un vienu gadu pēc eksperimenta 

 

Kopējās fiziskās aktivitātes apjoma palielināšanās atspoguļojās arī citu mainīgo 
parametru izmaiņu dinamikā. 

Senioru vingruma testu rezultāti var tikt vērtēti gan absolūtajos skaitļos, gan izteikti 
procentilēs atbilstoši vecuma grupai un dzimumam. Procentiļu tabulas tika izstrādātas SVT 
standartizācijas procesā, apsekojot ne vairāk kā 7000 senioru vecumā no 60 līdz 94 gadiem. 
Promocijas rezultātu statistiskajā analīzē dalībnieku kontrolvingrinājumos uzrādītie rezultāti tika 
pārvērsti procentilēs, kur 50 punktu atzīme norāda uz vidējo rezultātu attiecīgai vecuma grupai. 

Pētījuma dalībnieku fizisko īpašību novērtēšanas vidējo rezultātu izmaiņas dinamika ir 
norādīta 37.attēlā.  

 

 

37.att. Eksperimentālās grupas fizisko īpašību rezultātu izmaiņu dinamika procentilēs 
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Analizējot sākotnējos datus var secināt, ka eksperimentālās grupas dalībniekiem roku 
spēka rādītāji ievērojami pārsniedz vidējos normatīvos rādītājus, t.i. 84,46±14,84 procentiles. Arī 
citi fizisko īpašību parametri pārsniedz 50 procentiļu robežu, kas ir vērtējami, kā labāki par 
vidējiem rādītājiem populācijai kopumā šajā vecumā. Kāju spēka, lokanības, dinamiskā līdzsvara 
un izturības rezultāti ir robežās no 54 līdz 60 procentilēm.  

Novērtējot rezultātu izmaiņas dinamiku, var secināt, ka statistiski ticamas izmaiņas ir 
konstatētas kāju un roku spēka, noliekšanās uz priekšu un izturības testu rezultātos. 
Visstraujākais rezultātu uzlabojums par 24,34 procentilēm ir konstatēts kāju spēka rezultātos un 
noliekšanās uz priekšu 20,55 procentiles. Straujais rezultātu pieaugums kāju spēku 
kontrolvingrinājumā ir skaidrojams ar izveidotās programmas saturu, kur tika akcentēta 
dalībniekiem iniciatīva iekļaut papildus fiziskās aktivitātes savā ikdienā. Visbiežāk papildus 
aktivitātes izpaudās, kā aktīvas pastaigas un vingrināšanās mājās. Kāju muskulatūras 
nostiprināšanās ietekmēja arī izturības kontrolvingrinājumu rezultātus, kas palielinājās no 54,31 
procentilēm līdz 69,11. Rezultātu uzlabošanās ir par 27,25%, kas ir statistiski ticams rādītājs.  

Rezultātu uzlabošanās kontrolvingrinājumā noliekšanās uz priekšu, ļauj secināt, ka 
pētījuma dalībnieki veica papildus stiepšanās vingrinājumus arī individuāli, jo rezultātu 
izaugsmes dinamika turpinājās arī pēc programmas noslēguma. 

Pozitīvas izmaiņas tika konstatētas arī roku spēka kontrolvingrinājumā. Rezultāti 
uzlabojās par 11,99%. Ņemot vērā, ka jau sākotnējie roku spēka rezultāti bija ļoti augsti, 
pieauguma dinamika ir vērtējama kā būtiska.  

Statistiski ticamas rezultātu izmaiņas plecu lokanības un dinamiskā līdzsvara rezultātos 
netika konstatētas. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka programmā tika iekļauti vingrinājumi 
līdzsvara uzlabošanai, bet to apjoms grupu nodarbībās nebija pietiekams. Analizējot literatūru, 
var secināt, ka pilnvērtīgam stabilitātes funkciju attīstīšanai ir nepieciešamas specializētas 
programmas un motivēts individuāls darbs. Savukārt plecu locītavas lokanības attīstīšana ir 
komplicēts uzdevums, kas lielā mērā ir atkarīgs no anatomiskām izmaiņām, kuras ir izveidojušās 
novecošanās procesā.  

Analizējot ar veselību saistītās dzīves kvalitātes anketas SF-36v2 rezultātus, tika 
konstatēts, ka uzsākot pētījumu dalībnieku vidējais vērtējums abos komponentos bija mazāks par 
50 punktiem (PCS-47,2±4,81 un MCS-49,2±9,5). Fizisko aktivitāšu veicināšanas programmas 
noslēgumā būtiski uzlabojās fiziskās veselības komponents un sasniedza 50,33±5,71punktus, kas 
ir vērtējams, kā labākas veselības parametrs salīdzinot ar vidējo rādītāju populācijā. Rezultātu 
uzlabojums tika konstatēts 56,8% gadījumā. Tomēr garīgās veselības komponents samazinājās 
līdz 46±12,68 punktiem (38.attēls). Vidējā rezultāta samazināšanās daļēji izskaidro interviju 
analīzes dati, kas tika veiktas programmas kvalitatīvajā izvērtējumā. Intervētie dalībnieki 
norādīja, ka noslēdzoties programmai, viņi izjuta emocionālo diskomfortu, šķiroties no grupas 
biedriem un apzinoties, ka samazināsies socializēšanās iespējas. To apstiprina arī fakts, ka 
analizējot anketas parametrus, tika konstatēts, ka būtiskākais rezultātu samazinājums tika fiksēts 
„Emocionālās lomas” un „Sociālās funkcionēšanas” faktorus raksturojošos jautājumos. Kā arī 
pastāv zinātniska atziņa, ka gadalaika izmaiņas spēj ietekmēt psiholoģisko noskaņojumu. 
S.Grimaldi un līdzautoru pētījumā tika atklāts, ka 85% Somijas iedzīvotājiem ir konstatētas 
sezonālas garastāvokļa izmaiņas [99]. Iespējams, tas arī varēja ietekmēt promocijas darba 
rezultātus, bet šī fakta padziļinātai izpētei ir nepieciešami cita rakstura pētījumi.  
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38.att. Eksperimentālās grupas dalībnieku fiziskās un garīgās veselības komponentu 
izmaiņu dinamika 

 

Veicot atkārtotu aptauju ziemā, tika konstatēts, ka abu komponentu rezultāti atgriezās 
izejošo datu līmenī, t.i., fiziskās veselības komponents samazinājās līdz 48,7±10,94 punktiem un 
garīgās veselības komponents pietuvojās sākotnējam līmenim – 48,6±10,93. 

Analizējot objektīvos veselības rādītāju izmaiņas, kas tika iegūti Sirds veselības 
kabineta izmeklējumos visos trijos posmos, būtisku rezultātu izmaiņas netika konstatētas. To var 
izskaidrot ar notikušajām funkcionālajām izmaiņām organismā, kas ir saistītas ar novecošanās 
procesiem. Viena gada periodā veiktās papildus fiziskās aktivitātes var arī nesniegt būtisku 
ietekmi uz kardiovaskulārās sistēmas parametriem. Tas ļauj secināt, ka realizētās programmas 
efektivitāte galvenokārt izpaužas cilvēku fiziskās aktivitātes uzvedības modeļa izmaiņā. Jo 
piedaloties programmā tika panākts galvenais uzdevums - senioru kopējās fiziskās aktivitātes 
apjoma palielināšana. To apstiprina gan pašvērtējuma anketu rezultāti, gan pedometrijas dati. 
Fiziskās aktivitātes palielināšanās rezultātā uzlabojās arī dalībnieku fizisko īpašību komponenti, 
ko apstiprina Senioru vingruma testa rezultāti. 

Pedagoģiskajā eksperimentā iegūto rezultātu izmaiņu izvērtēšanai, tika izveidota 
senioru kontrolgrupa. Eksperimenta kontrolgrupā tika iekļauti 38 respondenti, kas pētījuma 
pirmajā posmā Sirds veselības kabineta apmeklējuma laikā saņēma vispārēju konsultāciju par 
fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi veselības saglabāšanā, bet neizrādīja interesi par turpmāko 
līdzdalību programmā. Ar kontrolgrupas dalībnieku piekrišanu tika reģistrēti viņu izmeklējumu 
dati un kontakttelefoni, lai ar viņiem sazinātos pēc viena gada. Pēc viena gada pārtraukuma 
atkārtotos izmeklējumos piekrita piedalīties 25 cilvēki. Rezultātu analīzei tika izmantoti to 
dalībnieku dati, kuri piedalījās pētījuma pirmajā posmā un vienu gadu vēlāk.  

Pirms eksperimenta uzsākšanas statistiski ticamas atšķirības starp grupu vidējiem 
parametriem netika konstatētas, tas ļauj secināt, ka pētāmās grupas ir viendabīgas (31.tabula). 
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31.tabula 

Eksperimentālās un kontrolgrupas dalībnieku raksturlielumi 

Parametri Eksperimentālā grupa Kontrolgrupa 
Vecums 64,9±4,9 66±5,2 
Vīrieši 5 8 
Sievietes 17 17 
Izglītības gadi 13,7±2,7 12,2±3,1 
ĶMI 29,76±5,54 28,5±4,14 
Gurnu vidukļa attiecība 0,84±0,06 0,87±0,82 
SCORE indekss 10,6±5,8 13,33±5,65 

  

Analizējot sākotnējos datus, tika konstatēts, ka fiziskās aktivitātes apjoms kontrolgrupai 
ir 3956,6±2008,34 ME/ned. un eksperimentālai grupai 4215,2±2100,47 ME/ned. Rezultātu 
atšķirības pirms eksperimenta uzsākšanas nebija statistiski būtiskas. Veicot atkārtotu anketēšanu 
pēc viena gada, tika atklāts, ka eksperimentālajai grupai fiziskās aktivitātes apjoms statistiski 
ticami palielinājās, bet kontrolgrupai rezultāti palika iepriekšējā līmenī. Fiziskās aktivitātes 
veicināšanas programmas ietekmē rezultātu atšķirības starp grupām statistiski ticami palielinājās 
(39.attēls).  

 

 

39.att. Eksperimentālās un kontrolgrupas fiziskās aktivitātes rezultātu izmaiņas dinamika 

 

Fiziskās aktivitātes anketā ir iekļauts jautājums, par sēžot pavadīto laiku, kas ir 
mazkustīguma indikators. Arī šajā parametrā pētījuma pirmajā posmā atšķirības starp grupām 
nebija statistiski ticamas. Toties atkārtotā anketēšanā pēc viena gada tika konstatēts, ka 
eksperimentālās grupas dalībnieki ievērojami mazāk pavada laiku sēžot (220±53 min/ned.), 
salīdzinot ar kontrolgrupas senioriem (360±23min/ned.). Iegūtie rezultāti apstiprina izveidotās 
programmas efektivitāti kopējās fiziskās aktivitātes līmeņa palielināšanai. 

Kā jau tika analizēts iepriekš, fiziskās aktivitātes apjoma palielināšanās rezultātā 
eksperimentālās grupas dalībniekiem uzlabojās fiziskie parametri vairākos kontrolvingrinājumos 
(kāju un roku spēks, izturība, vidukļa lokanība). Grupu savstarpējai analīzei tika izmantoti to 
kontrolvingrinājumu dati, kuros netika konstatētas statistiski būtiskas atšķirības sākotnējos 
rezultātos.  
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Izpētot iegūtos datus var secināt, ka līdz ar rezultātu uzlabošanos statistiski ticamas 
izmaiņas starp grupām ir konstatētas trijos kontrolvingrinājumos, kas nosaka kāju, roku spēku un 
izturību (40.attēls). Dinamiskā līdzsvara kontrolvingrinājumā rezultātu atšķirība nav būtiska. 
Salīdzinot kontrolgrupas sākotnējos rezultātus ar datiem, kas iegūti pēc viena gada, tika 
konstatēts, ka roku spēka un izturības rezultāti ir būtiski samazinājušies. Roku spēka 
kontrolvingrinājumā rezultāti samazinājās par 11,77%, kas ir skaidrojams ar novecošanās 
procesā notiekošo muskuļu masas samazināšanos. Spēka parametru samazināšanās ietekmēja arī 
6 minūšu iešanas kontrolvingrinājuma rezultātus, kas samazinājās par 13,84%.  

 

 

40.att. Eksperimentālās un kontrolgrupas fizisko īpašību kontrolvingrinājumu rezultāti 

 

Kontrolgrupas rezultātu negatīvā dinamika apliecina nepieciešamību veikt papildus 
fiziskās aktivitātes, kas veicina muskuļu spēka parametru saglabāšanu vai palielināšanu arī 
senioru vecumā. Apkopojot fizisko īpašību kontrolvingrinājumu rezultātu izmaiņas dinamiku 
eksperimentālajā un kontrolgrupā, var secināt, ka izveidotā programma sniedz paliekošu pozitīvo 
efektu. Rezultātu uzlabošanās arī pēc programmas pabeigšanas, liek secināt, ka ir panākts 
galvenais mērķis – senioru uzvedības modeļa koriģēšana, kas izpaužas kā papildus fizisko 
aktivitāšu iekļaušana savā ikdienā.  

Analizējot ar fizisko aktivitāti saistītos psiholoģiskos faktorus, starp grupām tika 
konstatētas būtiskas atšķirības. Kā to apliecina teorētiskās atziņas, cilvēki, kuri iesaistījās fizisko 
aktivitāšu programmā, bija gatavi pārmaiņām. 45,8% no visas eksperimentālās grupas tika 
identificēti „Nodoma veidošanās” un „Gatavošanās pārmaiņām” posmā. Savukārt kontroles 
grupā 40,3% cilvēku bija „Pirmsnodoma” posmā, kas norāda, ka viņi pat neplāno mainīt 
uzvedības modeli. Veicot atkārtotu aptauju pēc viena gada, kontroles grupā būtiskas izmaiņas 
netika konstatētas. Aktīvas darbošanās posmos kopā bija tikai 29,3% respondentu, bet 
eksperimentālajā grupā tas būtiski palielinājās un sasniedza 65,3%.  

Izpētot sākotnējos datus par pārliecību par sagaidāmiem ieguvumiem, ko sniedz 
regulāras aktivitātes, tika konstatēts salīdzinoši augsts vidējais rezultāts 3,9punkti, kas bija 
līdzīgs abām grupām. Tas norāda, ka abu grupu respondenti pozitīvi novērtē fizisko aktivitāšu 
ietekmi, tomēr pastāv citi iekšējie faktori, kas nosaka viņu gatavību iesaistīties organizētajās 
aktivitātēs. Tas apstiprina nepieciešamību veikt padziļinātu izpēti par iekšējiem faktoriem, kas 
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ietekmē iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs, un tas tika veikts promocijas darba kvalitatīvā 
pētījuma daļā.  

Salīdzinot ar veselību saistītās dzīves kvalitātes anketas SF-36v2 abu grupu rezultātus, 
tika konstatēts, ka būtiskas atšķirības starp eksperimentālās un kontrolgrupas sākotnējiem un 
atkārtotiem datiem nav konstatētas. Veicot Sirds veselības kabineta izmeklējumus 
(asinsspiediens, cukura un holesterīna līmenis asinīs, antropometrijas dati), starp grupām arī 
netika konstatētas statistiski ticamas atšķirības. 

Apkopojot eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātus var secināt, ka realizējot 
izveidoto programmu, ir iespējams būtiski palielināt kopējo fiziskās aktivitātes līmeni, kā 
rezultātā uzlabojas arī fizisko īpašību parametri. Iegūtie rezultātu uzlabojumi ir noturīgi viena 
gada garumā. Programmas dalībniekiem, kuri regulāri apmeklēja organizētās nodarbības tika 
konstatētas arī uzvedības modeļa izmaiņas, ko apstiprina rezultātu pozitīvā dinamika arī pēc 
organizēto nodarbību pārtraukšanas. Sirds veselības riska faktoru mazināšanai ir nepieciešams 
turpināt realizēt papildus fiziskās aktivitātes ilgstošākā laika posmā.  
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SECINĀJUMI 

1. Pamatojoties uz veiktās aptaujas rezultātiem var secināt, ka gandrīz puse no 
Latvijas iedzīvotāju respondentiem vecumā no 60 līdz 75 gadiem (49,0%) uzrāda pietiekamu 
fizisko aktivitāti. 30,4% respondentu ir ar minimāli nepieciešamu fizisko aktivitāti un 20,6% 
aptaujāto ir nepietiekami aktīvi.  

Līdz ar novecošanu ir konstatēta kopējās fiziskās aktivitātes samazināšanās tendence. 
Īpaši strauji fiziskās aktivitātes līmenis samazinās vecuma grupā virs 69 gadiem. Vecumā no 70 
līdz 75 gadiem gandrīz katrs trešais seniors (30,6%) ir ar nepietiekamu fizisko aktivitāti. Kopējās 
fiziskās aktivitātes izmaiņas visbūtiskāk ietekmē augstas intensitātes kustību apjoma 
samazināšanās, kas var būt saistīti ar veselības limitējošiem faktoriem šajā vecuma posmā.  

Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka ir nepieciešams akcentēt mēreno aktivitāšu 
apjoma palielināšanu ar mērķi kompensēt intensitātes samazināšanos. 

Pētījumā tika noskaidrots, ka cilvēki, kas dzīvo vieni paši vai ar partneri, ir aktīvāki, 
salīdzinājumā ar tiem, kas dzīvo kopā ar ģimeni vai atrodas sociālajā aprūpē.  

Kopējās aktivitātes līmeni būtiski ietekmē arī dzīves vieta (p<0,05). Pilsētas 
iedzīvotājiem vidējais aktivitātes apjoms ir 3919,28±3963,48 ME nedēļā, bet pilsētas 
iedzīvotājiem tas ir par 57,15% lielāks (6159,14±5452,1 ME nedēļā).  

Salīdzinot fiziskās aktivitātes līmeņus vīriešiem un sievietēm, statistiski ticamas 
atšķirības netika konstatētas (p>0,05). Tomēr, analizējot fizisko aktivitāšu intensitātes 
parametrus, tika konstatēts, ka vīrieši ikdienā veic vairāk intensīvas fiziskās aktivitātes (p<0,05).  

Pētījumā tika atklāts, ka līdz ar novecošanos samazinās arī cerības jeb gaidas par 
ieguvumiem, ko var sniegt fiziskās aktivitātes. Pēc iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka seniori 
visaugstāk novērtē fiziskos ieguvumus, ko var sniegt vingrināšanās, savukārt sociālais un 
pašvērtējuma faktori ir mazāk nozīmīgi.  

Lai gan gandrīz puse no visiem respondentu rezultātiem atbilst pietiekamas aktivitātes 
līmenim, tomēr tikai 19,5% no senioriem veic papildus veselību veicinošas fiziskās aktivitātes. 
49,9% aptaujāto norādīja, ka viņi neplāno uzsākt regulāras fiziskās aktivitātes tuvāko 6 mēnešu 
laikā.  

Analizējot aptaujas rezultātus, tika atklāts, ka Latvijas iedzīvotājiem šajā vecumā ar 
veselību saistītās dzīves kvalitātes pašvērtējums ir zemāks par normatīvajiem rādītājiem gan 
fiziskās veselības, gan garīgās veselības komponentā.  

Neapmierinošs veselības pašvērtējums izpaudās arī Sirds veselības kabineta 
izmeklējumu rezultātos. Tikai 26,5% respondentu ir salīdzinoši zems sirds slimību iegūšanas 
risks. 70,8% cilvēku šajā vecumā risks nākošajos 10 dzīves gados saslimt ar kādu no sirds 
asinsvadu slimībām ir no 11% līdz 40%. 

Apkopojot aptaujas rezultātus var secināt, ka fiziskās aktivitātes līmenis būtiski 
(p<0,05) ietekmē gan subjektīvos, gan objektīvos veselības rādītājus. Fiziskās aktivitātes līmenis 
ir cieši saistīts ar pārliecību par iespējamiem ieguvumiem un gatavību mainīt savu uzvedību, kas 
ietekmē fizisko aktivitāti. 

 
2. Apkopojot daļēji strukturēto interviju datus, tika konstatēts, ka senioriem fiziskās 

aktivitātes lielā mērā saistās ar darbu, kas prasa fizisku piepūli un nodarbošanos ar sportu. 
Mazaktīvi ir tie cilvēki, kuriem izveidojies stereotips, ka fiziskās aktivitātes un sports, trenēšanās 
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ir sinonīmi jēdzieni. Savukārt smags fizisks darbs rada pārpūlēšanos – nogurumu, kas bieži vien 
saistās ar nepatīkamām izjūtām, tāpēc šie cilvēki nevēlas iesaistīties papildus aktivitātēs. 

Pēc iegūtajiem interviju datiem var secināt, ka fizisko aktivitāti veicinošie faktori 
visbiežāk atspoguļojas sociālās vides un individuālās izpausmes līmenī. Kā viens no galvenajiem 
veicinošajiem faktoriem individuālās izpausmes līmenī ir iespējamie veselības ieguvumi. 
Sociālās vides līmenī, kā iespējamais motivējošais faktors, ārējais atbalsts tika minēts visbiežāk.  

Pamatojoties uz apkopoto interviju datiem, var secināt, ka personas iekšējās barjeras ir 
primārie fizisko aktivitāti kavējošie faktori. Visbiežāk tika minēti veselības ierobežojumi un 
individuālās reakcijas formas, tādas kā enerģijas trūkums un pašizolēšanās. Apkārtējās sociālās 
vides līmenī visbiežāk, kā kavējošie faktori tika minēti negatīvā attieksme un resursu trūkums. 
Visspilgtāk tas izpaudās kā apkārtējo neizpratne un stereotipi par vecumdienām. 

No kvalitatīvajā pētījumā iegūtajiem datiem izriet, ka: 

 seniori ir motivēti veikt fiziskās aktivitātes, ja to galarezultāts ir praktisks un 
lietderīgs; 

 veselības ieguvumi ir viens no galvenajiem iemesliem aktivitātes saglabāšanai; 

 sabiedrības uzskati, sociālekonomiskā un apkārtējā vide neveicina fiziskās 
aktivitātes senioru vecumā; 

 grupu nodarbības ir viens no visefektīvākajiem veidiem aktivitātes veicināšanai, 
jo tās sniedz arī sociālo atbalstu. 
 
3. Pamatojoties uz uzvedības maiņas teoriju struktūru un balstoties uz starptautiski 

atzītajām rekomendācijām par nepieciešamajām fiziskajām aktivitātēm, tika izveidota veselību 
veicinošā fizisko aktivitāšu programma, kas iekļāva arī Latvijas iedzīvotāju veiktās aptaujas 
rezultātu un daļēji strukturēto interviju apkopojumu atziņas. Izveidotā programma sekmē 
dalībnieku iesaistīšanos ikdienas fiziskajās aktivitātēs un veicina pielietot vingrinājumus, kas 
uzlabo fiziskās īpašības un palīdz saglabāt fiziskās un garīgās veselības izpausmes. 

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas sekmē cilvēku iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs, 
ir gaidas par iespējamiem ieguvumiem. Gatavību mainīt savu uzvedību, kas ietekmē fizisko 
aktivitāti, var veicināt, integrējot praktiskajās nodarbībās izglītojošo saturu, kas ietver: 
informāciju par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā, motivāciju veicinošās 
aktivitātes, slodzes paškontroles un drošas vingrināšanās tehnikas apgūšanu, mērķtiecīgu 
aktivitāšu plānošanu un ārējo sociālo atbalstu. Pakāpeniski apgūstot jaunu kustību iemaņas un 
sasniedzot īstermiņa izvirzītos mērķus, programmas dalībniekiem nostiprinājās pārliecība par 
iespējamiem ieguvumiem. 

Realizējot 24 nodarbību programmu, kuru ilgums ir 30-60 min vienu reizi nedēļā vidējā 
intensitātē un papildinot tās ar individuālajām aktivitātēm spēka, izturības un lokanības īpašību 
attīstīšanai, ir panāktas statistiski ticamas izmaiņas fizisko īpašību testos, būtiski palielinājās 
kopējās fiziskās aktivitātes līmenis, kā arī uzlabojās pašvērtējuma fiziskās veselības   
komponents (p<0,05).  

 
4. Izvērtējot realizētās programmas ietekmi, tiek secināts, ka dalībniekiem, kas 

regulāri apmeklēja nodarbības, statistiski ticami (p<0,05) palielinājās kopējās fiziskās aktivitātes 
apjoms, un tas saglabājās augstākā līmenī arī pēc pusgada pēc organizēto nodarbību 
pārtraukšanas.  
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Fiziskās aktivitātes līmeņa paaugstināšanās pozitīvi izpaudās fizisko spēju izmaiņu 
dinamikā. Salīdzinot ar kontrolgrupu, būtiski uzlabojās kāju un roku spēka kontrolvingrinājuma 
rezultāti (p<0,05), kā arī programmas dalībnieki spēja veikt lielāku attālumu 6 iešanas testā. 
Rezultātu uzlabošanās tika konstatēta arī atkārtotos mērījumos pēc pusgada pēc organizēto 
nodarbību pārtraukšanas. 

Apkopojot anketu rezultātus, var secināt, ka nodarbību gaitā dalībniekiem palielinājās 
pārliecība par iespējamiem ieguvumiem, veicot fiziskās aktivitātes. Pusgadu pēc programmas 
noslēgšanas 65,3% dalībnieku veica papildus veselību veicinošās fiziskās aktivitātes, bet, 
uzsākot pētījumu, to darīja tikai 32,8% no visiem senioriem. 

Noslēdzot fizisko aktivitāšu programmu, 56,8% no visiem dalībniekiem uzlabojās 
pašvērtējuma fiziskās veselības komponents. 

Izpētot objektīvo veselības rādītāju izmaiņas, kas tika iegūti Sirds veselības kabineta 
izmeklējumos pirms programmas uzsākšanas un pēc tās noslēguma, statistiski ticamas rezultātu 
izmaiņas netika konstatētas (p>0,05).  

Apkopotie pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka realizētā programma veicina cilvēku 
fizisko aktivitāti ietekmējošās uzvedības izmaiņas un tās efektivitāti apliecina rezultātu 
noturīgums pusgada periodā pēc organizēto nodarbību pārtraukšanas. 
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1.pielikums  

Daļēji strukturēto interviju nozīmīgie citāti 

 

Senioru viedokļi par fizisko aktivitāti 

 

Kas ir fiziskā aktivitāte
Nozīmīgie citāti Satura vienības

Pēteris (63 gadi): fiziskā aktivitāte ir tā, kas prasa jebkāda veida piepūli. Visu veidu aktivitātes
Anita (66 gadi): …fiziskas darbības, kas sagādā noteiktu piepūli, darbības, ko 
cilvēks veic katru dienu, tā noteikti nav tikai vingrināšanās, skriešana vai tas, ko 
parasti dara fizkultūras nodarbībās. 

Ikdienas darbošanās 
un sportiskās 
aktivitātes

Juris (67 gadi): Fiziskā aktivitāte nozīmē kustēšanos, nesēdēšanu uz vietas….. tas ir 
vajag vairāk staigāt, kustēties. 

Fiziskā aktivitāte-
kustēšanās

Silvija (65 gadi): …cilvēka ķermeņa kustība noteiktā laikā un situācijā. Tas ir 
cilvēka fizisks darbs dārzā tīrumā, smagumu celšana, kā arī sportošana.

Fizisks darbs, 
sportošana

Jānis (68 gadi): …Veselīgs dzīvesveids, strādāšana svaigā gaisā, dārzā, sports. Fizisks darbs, 
sportošana

Marija (72 gadi): fiziskās aktivitātes sniedz spēku un veselību. Aktivitātes veselībai
Irēna (62 gadi): … palīdz iegūt skaistu stāju. Aktivitātes stājai
Aija (63 gadi): Nav ierasts, ka veci cilvēki nodarbojas ar sportu. (..) Manos gados 
tas nav ieteicams… 

Senioriem 
vingrināšanās nav 
ieteicama 

Irēna (62 gadi): Es neciešu fizkultūru. Vingrināšanās izsauc 
negatīvas emocijas 

Marija (72 gadi): Manam vecumam ir pilnīgi pietiekama slodze. Nejūtu, ka vajag 
nodarboties ar sportu papildus. Manā vecumā tas nav vajadzīgs.

Manā vecumā tas nav 
vajadzīgs

Aija (63 gadi): neizjūtu nepieciešamību pēc papildus aktivitātēm Nav nepieciešamības
Jānis (68 gadi):…daudz senjoru vispār neko nedomā un nezina par vingrošanu vai 
citām fiziskām aktivitātēm 

Nepietiekama 
informācija

Jānis (68 gadi): Cilvēki kļūst pasīvi, negrib nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. …  Nav vēlēšanās, 
nepietiekama 
informācija

Marina (62 gadi):  būtiski uzlabo pašsajūtu (..), garastāvokli Patīkamas emocijas
Marina (62 gadi):   pats galvenais – stiprina ķermeni un garu Veselības ieguvumi
Tatjana (65 gadi): …tā uztur arī dvēselisko mieru, un tas kļūst līdzsvarotāks. Tu 
skaties uz pasauli tādām efektīvām acīm, un tas priecē. Kopumā rodas tāda kā 
harmonija. 

Pozitīvs emocionālais 
ieguvums 

Vera (65 gadi): Diena paiet kā jau katra diena viss viens tas pats …un vakarā atkal, 
vajag ko paadīt, vajag ko pamazgāt, nu kā i mājās. Istabas jānokopj, jāpamazgā un 
veļa jāpamazgā, nu vis kaut kas. …Es ar lāpstu daudz vasarā, pavasarī, visu ar 
rociņām... I kartupeļus sastādām un vadziņas sataisām, visu!”

Ikdienas aktivitātes ir 
nemainīgas. 
Aktivitātes mazdārziņā 

Marina (62 gadi): „Ikdiena ir viena otrai līdzīgas, katrs rīts sākas ar vingrošanu. … 
nu sestdiena paiet kārtojot māju, lai gan daudz nav jākārto.

Nedēļas ikdienas ritms 
ir nemainīgs 

Marija (72 gadi): Cilvēki kļūst pasīvi, negrib nodarboties ar fiziskām aktivitātēm 
…viņu vecumā tas nav vajadzīgs 

Nav nepieciešamības 
darboties

Jānis (68 gadi): … manā vecumā tas var kaitēt veselībai. Aktivitātes var kaitēt
Veneranda (72 gadi): Ikdiena paiet kā jau vecam cilvēkam pienākas. No rīta izeju 
pastaigāties, ja sanāk laiks, tad pa mājām kaut ko padaros…, vai tur televizoru 
paskatos…  

Aktivitāšu 
vienveidīgums 

Māra (63 gadi): Nu,… vasarā esmu aktīvāka, tad strādāju dārzā, braucu sēņot Sezonalitāte
Marija (72 gadi): Jā, ziemā ir mazāk kustību, nekur tālu neaiziesi pa slidenu ceļu... 
Pakrist var.. roku vai kāju salauzt... ko tad, manā vecumā?

Ziemas laika apstākļi 
ierobežo aktivitātes
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Veronika (69 gadi): Nu, jā, galvenais, ka manā pusē nav trotuāra, vieni dubļi. Nu, 
jā... galvenais nav trotuāru... (..), tur vēl tie suņi pa ielu. Ziemā tur vispār nav kur 
iet, trotuāri netīrīti. Te uz Miera ielas pusi, arī nav trotuāru nekur. Aizej līdz 
baznīcai un tur arī viss tāds, vieni dubļi tie…

Nepiemērota pilsētas 
vide 

Antoņina (62 gadi): Vispār pilsētā tāds smacīgs gaiss, tās automašīnu izplūdes 
gāzes... 

Nepiemērota pilsētas 
vide 

Pēteris (63 gadi): Paklupu aiz akmens, samežģīju kāju. Tagad eju tikai pa līdzenu 
ceļu.  

Negatīva pieredze

Veneranda (72 gadi): …ir bailes, vienīgi varbūt speciālistu uzraudzībā Nedrošība
Pāvels (66 gadi): tā kā mana veselība nav tik laba, tad es neko vairāk kā pastaigu 
ar suni nevaru atļauties..., tas jau tā pietiekami paātrina manu elpošanu... lielu 
piepūli nevaru atļauties, nē... Baidos par savu veselību

Nedrošība par savu 
veselību 

Anna (66 gadi): Nezinu, vot, piemēram, pirmajā dzīvoklī, tur ir pensionāri divi. Es 
viņiem saku- es daru to un to. A viņi, viņi tikai, ziniet, ko dara, vīrs paskaties uz 
tiem mūsējiem, viņi paēd, tādi resni, paēd gultā un skatās televizoru. Vienu reizi 
sataisījās kaut kur iet, es saku- “пойдете вы?” - „Да надо сходить, хотя-бы 
пройтись”. “A я хожу, каждый день хожу, хожу и туда, и в костел, и магазин” 
visur kur izeju. A viņi atbild: “Да, ходидь надо””

Pārliecība, ka 
pastaigas ir 
nepieciešamas 

Pāvels (66 gadi): Nu vot skriešana varbūt, nu ne jau tā tempā, bet pēc savām 
spējām, staigāšana varbūt... 

Pozitīvie aktivitāšu 
piemēri: lēns skrējiens, 
pastaigas

Māra (63 gadi): Es domāju, ka tagad tā noteikti iet uz augšu – cilvēki sāk vairāk 
rūpēties paši par sevi. 
 

Sabiedrībā palielinās 
interese par savu 
veselību 

Zinaīda (62 gadi): Man arī jau reizēm brīnās – nu kur tu paspēj visu…? Bet… 
laikam…, tāpēc, ka gribas izrauties no tās rutīnas, kas… tā – četru sienu varianta, 
jā…! Kur tevi sauca… vai… kam tu esi noderīgs, varbūt…. Tāpēc arī, teiksim, tu 
ej, dari 

Aktīva dzīves pozīcija- 
vēlēšanās būt aktīvam 
visur 

Jurijs (71 gads): Man liekas var iekustināt to, kas jau mazliet kustas, var viņu vairāk 
iekustināt, kurš katru brīvu brīdi jau grib atgulties dīvānā, nu diez vai viņu varētu 
iekustināt.  

var iekustināt to, kas 
jau mazliet kustas 

Tatjana (66 gadi): Citreiz paliek tā kā drusku pa grūtu. Citreiz liekas, labāk 
pasēdēšu filmu paskatīšos, bet, filmu skatoties, es arī kājas izloku, rokas, gribas tā 
lai būtu kustība vairāk....

Kustības pārvarot 
Grūtības 

Tatjana (66 gadi): Ja tu sēdēsi un raudāsi, tad vēl ātrāk aiziesi uz Viņsauli! Kaut cik 
vajag sevi saturēt! Vīru arī nevaru piespiest vingrot...Hm... Viņš vesels, viņam 
nekas nekaiš. Viņš saka, labāk iešu sniegu tīrīt! Nu vot sevi uzturēt kaut cik, kaut 
cik! Fakts, ka tas ir par maz. 

Vīriešiem primārs ir 
fizisks darbs 

Zinaīda (62 gadi):Varbūt, ka viņš labi jūtas… tā kā viņam ir uz šo brīdi… viņam 
pietiekoši un viņam nevajag…. Varbūt tā… Tāpēc viņš neiesaistās… 

Pietiekama ikdienas 
aktivitāte

Antons (74 gadi):…Es domāju ne, laiku es varu ieplānot.
 

Laika trūkums nav 
problēma 

Veronika (69 gadi):Laika trūkumam, man liekas, ja es gribu kaut ko, tad man nav tā 
laika trūkuma, es pat no nakts atraušu, ja vajadzēs, es esmu tāds cilvēks. Ja man 
vajag kaut ko izdarīt – pat, ja man ir slikti vai es nevarēšu …

Laika trūkums nav 
problēma 

Māra (63gadi): Nē… es varu vienkārši to laiku atrast. Es varu… Es neesmu tik ļoti 
noslogota… Es varu sev izbrīvēt… Arī tagad es vingrinos. Varu to darīt 10 
minūtes, varu 15 minūtes, varu arī 30 minūtes – kā man sagribēsies.

Laika trūkums nav 
problēma 

Veronika (69 gadi):Salīdzinot ar to, kā es grozos un daru vis kaut ko, nu, varētu būt 
jau es tievāka. Un ēšanā es it kā aprobežoju sevi, skatos – ko, kā, un viss, bet svars 
nekrīt. 

Esot aktīva nav 
vēlamā rezultāta 
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Veicinošie faktori  

 

Tēma: Veselības ieguvumi 

Apakštēma: vecuma pazīmju mazināšana 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Silvija (65 gadi): Man tas bija veselības problēmas! Un tad es sāku domāt 
kā es agrāk varēju sportot un skriet, un būt un visu! Ka es ne lauzta, ne 
plēsta, ne kā! Nu fakts, ka šitās vēnas tur sāk tur viss, bet nu, ka nekas 
plīsis nav, tad jāiet un kaut kas jādara! 

Iepriekšējā pieredze un 
veselības saglabāšana, kā 
motivācija aktivitātēm 

Veic_ind 

Tatjana (66 gadi): Nu, kā… Saprotiet… es vienkārši negribu novecot.. 
Man nav tādas vēlēšanās. Jo, kad es sāku slimot, man ir grūti… pat 
mugura… man ir grūti- es nevaru, to, nevaru šito… Mani tas sāk pat 
tracināt… Es ātrāk cenšos no šī stāvokļa atbrīvoties.” 

Vēlēšanās atbrīvoties no 
veselības problēmām un 
vecuma pazīmēm 

Veic_ind 

Anna (66 gadi):Te pēkšņi man kaut kādi ierobežojumi… nevaru pa trepēm 
uzkāpt vai vēl kas… Tas mani sāk tracināt, un es sāku kaut ko darīt, lai 
ātrāk tiktu no tā vaļā. Man to nevajag – neveselību.   

Kustību ierobežojumi 
motivē darboties 

Veic_ind 
 

Anita(69 gadi):Vienai sirds, es zinu, otra arī slima. Tas laikam no cilvēka, 
kurš grib. Es jau tā aktīva, ja es izlasu kaut ko man vajag to darīt. Es 
domāju, ka veselība būs, ilgāk dzīvošu, norūdīšos. Nu katrs dēļ sevis 
cenšas. Iesaku citiem, kuri uzklausa, kuri neuzklausa. 

Veselīgas dzīves 
pagarināšana 

Veic_ind 

Apakštēma: alternatīva medikamentiem
Nozīmīgie citāti Satura vienība Kods 

Vera(65 gadi): Veselība, veselība! Tas viss ir veselībai...Ka man daktere 
taisīja blokādes: „Οй, я сделаю блокаду, и всё пройдёт.”… Vienreiz 
sataisa, otrreiz sataisa, jau man šite… i tā man sabeidza. Es domāju, cik es 
ilgi tā varu? Nu i tad, kad sāk mocīt visādas kaites, tad atkal ķeramies pie 
tā, ka tomēr kaut kas savas veselības labā ir jādara! 

Aktivitātes medikamentu 
aizvietošanai 

Veic_ind 

Māra (63 gadi): Manam vīram apmēram 20 gadi atpakaļ – viņš praktiski 
no jauna mācījās staigāt. Un viņš ilgu laiku vingroja ar gumijām, viņam 
bija muguras problēmas. Es domāju, ka man ar jāsāk. Vienu brīdi bija tik 
lielas sāpes, ka nevarēju pastaigāt. 

Vingrināšanās kā terapija Veic_ind 

Māra (63 gadi):… ko es varu izdarīt, pieņemsim,… tas būs priekš manis… 
priekš manas veselības. Nekam citam… manai veselībai. Es sajutu  pati uz 
savas  muguras, ka tas man palīdzēja, saprotiet, ka es nevis pateicoties 
tabletēm spēju piecelties, bet tieši ar fizisko aktivitāšu palīdzību. 

Aktivitātes medikamentu 
aizvietošanai 

Veic_ind 

Anita (69 gadi): Veselības stāvoklis, no sēdēšanas sāka sāpēt kauli, 
spranda, kakls un galva. Ārsts atzina spondilozi, māsa dabūja vingrošanas 
kompleksu. 

Mazkustīgums –sāpju 
cēlonis 

Veic_soc 

Māra (63 gadi): Tagad es tā nopietnāk uztveru tos vingrinājumus, jo sāka 
parādīties veselības problēmas. 

Sāk vingrot, kad parādās 
sāpes 

Veic_ind 

Zinaīda (62 gadi): Pirmkārt, lai veselība būtu… Veselība ir svarīga lieta…. 
Nenopirksi… Pie ārsta, es saku…, aiziesi…, tabletes vai kaut ko…, nav 
tas mērķis, kā saka… plus mīnus…, tāpat asinsspiediens, piemēram, agri 
parādījies, tātad arī vajag no viņa kaut kā vaļā tikt… nu jāsāk par to domāt. 

Veselības saglabāšana Veic_ind 

Apakštēma: ārstu rekomdācijas 
Nozīmīgie citāti Satura vienība Kods 

Un kā Jūs domājat, vai šādā vecuma posmā cilvēki ieklausītos ģimenes 
ārstu ieteikumos, par fizisko aktivitāti, ka ārsts rekomendētu? 
Tatjana (66 gadi): Nu, tas senioru vecumā. Nu....es domāju gan. Varbūt ne 
visi, bet daļa noteikti. Daļa varbūt noteikti. 

Ārsti var ietekmēt izvēli Veic_soc 

Un, teiksi, kaut vai, piemēram, ģimenes ārsti runātu par to vairāk… kā 
jums šķiet, cilvēkiem tā ticība mainītos? 
Zinaīda (62 gadi): Protams, vajadzētu ieklausīties viņu (ārstu) 
norādījumos. Vajadzētu, jā… ja runātu… Man, piemēram, pašai brīdināja, 
nu, nepieņemties svarā. Tātad… es mēģinu ieklausīties  

Ārsta rekomendācijas ir 
nozīmīgas  

Veic_soc 
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To ģimenes ārsts ieteica? 
Antons (74 gadi): Man šoreiz, jā… Tāpēc, ka man te gūžās drusciņ sāp… 
un līdz ar to, kā sakot… sāku darboties… un es jūtu, ka kaut kur tā sāpīte 
pazūd, mazāka, tātad, paldies Dievam... līdz ar to… bet nu…, pirmkārt, 
svarā nepieņemties…, tātad, ja es jūtos, ka es varu kustēties un man kļūst, 
paliek labāk, tātad arī tur kāda vainīte… man priekš sevis… es uzskatu, ka 
man tas ir labums. 

Izpilda ārstu ieteikumus  Veic_soc 

Silvija (65 gadi): …būtu nepieciešams medicīnisko darbinieku atbalsts un 
uzraudzība.  

Nepieciešams medicīnas 
darbinieku atbalsts 

Veic_soc 

Anna (66 gadi): Jūs to varat savā darbā uzrakstīt, noteikti man liekas, ka 
tas ir jāraksta! Sadarbība ar ģimenes ārstiem un kādas tur vēl veselības 
grupas vai kas... Lai visi uz to orientējas, ka man ne tikai tabletes, bet arī 
fiziskās aktivitātes. Un tur, kur sanatorijā kādreiz tāds vecs dakteris kā viņš 
teica: „Es kā kara ārsts saku- kur sāp tur arī barojiet” Kā vot man plecs 
sāpēja, un es pacelt nevaru, viņš saka: „A nu nāc šurp!” Tā, ka, tā vieta, 
kur sāp, tur arī ir jānoslogo! Caur sāpi, caur sāpi! A ne tā, ka man sāp, es 
neko nedarīšu un gulēšu!  

Nepieciešama sadarbība 
ar ārstiem 

Veic_soc 

Apakštēma: fizisko spēju saglabāšana 
Nozīmīgie citāti Satura vienība Kods 

Antoņina (62 gadi): Nu, es jau saku... pirmkārt, jau to fizisko formu 
saglabāt, nu kontekstā jau arī ar veselību...attiecībā pret ceļu locītavām es 
teiksim, nu es uzskatu, ka tur liela mana vaina bij, nevajadzēja man to 
saudzējošo režīmu ieslēgt tā teikt. Vismaz tajā brīdī, kad nesāp, bet es tā 
pieradu… 

Aktivitātes spēju zuduma 
novēršanai 

Veic_ind 

Pāvels (66 gadi): Un, lai būtu kājas muskuļi visi tie tādi vairāk, pie 
mazākās piepūles, lai viņi nesāpētu un nejustu. Savu pusi dienas atnēsāt 
malku uz rokām, un vakarā, protams, es jūtos tā – nogurusi, bet rītā es 
pieceļos, it kā man nekas nebūtu bijis. 

Fiziskā spēka saglabāšana Veic_ind 

Aija (67 gadi): Jaunībā daudz nodarbojos ar sportu, biju aktīva un moža, 
laikam ejot, pārstāju to darīt..., arī strādāt sāku... laika bija mazāk... Tā es 
pārtraucu... arī radās veselības problēmas. Gribētos tagad, lai kājas būtu 
stiprākas, tā nesāpētu… 

Kāju spēka palielināšana Veic_ind 

Juris (67 gadi): Šobrīd... nu šobrīd es gribētu sevi noskaņot darīt kaut ko, 
vismaz kaut ko, vismaz tos pašus vingrojumus. Bet šobrīd jā, gribētos jau 
to formu saglabāt vismaz tādā līmenī, kāda šobrīd ir …: Tagad man 
patīk… tas, ka vismaz pastaigāt pa pagalmu varu… 

Vēlēšanās darboties, lai 
saglabātu esošo fizisko 
stāvokli 

Veic_ind 

Vera (65 gadi): Ja arī, teiksim, tai pašai mammītei, teicu- ej tu vairāk 
staigāt…- es jau tik daudz nostaigājos… ka man slikti, ta man slikti… 
slikti arī bija… Tātad… nedrīkst nolaisties līdz tam… es gribētu teikt arī… 
katram sava tiesa… pacensties… sevi mobilizēt, tiešām… kustēties, cik 
jau nu varu… jo vairāk, jo labāk, tiešām… Jā…, ir jākustas… gan 
sirsniņai, gan visam… 

Darboties savu iespēju 
līmenī 

Veic_soc 

Zinaīda (62 gadi): Darbam man tas vajadzīgs, galu galā taču… tomēr 
aktīvam būt vēl jau… Nedrīkst nolaisties. Esmu centusies, bet nu, lai 
Dievs palīdz, kā saka, tiešām… turēties līmenī vajag… Vajag darboties, 
vajag kustēties…  

Ārējā nepieciešamība 
saglabāt aktivitāti 

Veic_soc 

Apakštēma: svara kontrole 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Zinaīda (62 gadi): Nu, tas, ka es palieku dūšīgāka un es jau sāku just, ka 
man grūti paliek. Es eju pret kalnu, man grūti elpot jau. Kaut ko daru, man 
mugura jau sāk sāpēt. Kādreiz es varēju celt un nest, nu, es jau laukos 
kādreiz biju – tur visi tie darbi, tāpēc es biju tāda spēcīga ļoti. Bet es 
nolēmu, ka vajag kaut ko darīt tāpēc, ka drēbes jau visas jāmaina bija. 
…Galvenais – to vēderu noņemt. Kur to vēderu likt – nezinu. 

Liekais svars apgrūtina 
ikdienu  

Veic_ind 

Tatjana (66 gadi): Es nevaru pieņemties. Ja svars sāk pieaugt un grūti, 
gribot negribot sāku… vai sērkociņus no grīdas pa vienai uzlasīt… 
 

Svara palielināšanās 
aktivizē  

Veic_ind 
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Antoņina (62 gadi):... ļoti negribas, lai es ziemas mēnešos pieņemtos 
svarā. Man tas kaut kā grūti. Ja es uzņemu 3 kg pa ziemu, man jau ir grūti. 
Nu es cenšos, lai es kaut kā mazāk pieņemtos svarā. Vasarā nē, vasarā tādu 
problēmu nav. Vasarā ir dārzs un lauki, un viss kaut kas, bet vot taisni 
šitajos ziemas mēnešos mazāk kusties un vairāk sēdi mājās, tad vot kaut kā 
pieņemos svarā... man tas kaut kā uztrauc, ja es pieņemu liekus kg kaut vai 
2 vai 3 pa ziemu, kaut kā negribu...  

Liekā svara problēmas 
ziemas laikā 

Veic_ind 

Tatjana (66 gadi): Nu kaut kā jā, nu man kaut kā grūti uzreiz elpot liekas 
grūti, es kā 5 stāvā dzīvoju, man ka jāaiziet uz 5 stāvu, tad smagāka 
elpošana un viss kaut kas, un man vot līdz šim laikam tas uztrauc, ja sāk 
parādīties lieki kg, tāpēc es vairāk kaut kā, bet vingrošanu es tagad sāku 
laikam kādus pus gadu atpakaļ, es agrāk nekad speciāli nevingroju mājās. 

Liekais svars mobilizē 
aktivitātēm 

Veic_ind 

Anna (66 gadi): Nu es domāju, ka man tad locītavas nesāpētu, es tā pie 
sevis domāju... man jau kāja vairs tā nesāp. Vot atkal, lai neuzņemtu tos 
liekos kg. Nu tad es tā domāju, ka staigājot uz to grupu, tomēr ar cilvēkiem 
iepazīties, neesi viens tā vairāk. 

Aktivitātes svara un sāpju 
mazināšanai 

Veic_ind 

Tēma: motivācija darbībai 
Apakštēma: līdzināšanās citiem

Nozīmīgie citāti Satura vienības  Kods 
Zinaīda(62 gadi): Vajag kādam līdzināties kaut vai… Ne jau otru nokopēt 
vai …, bet vismaz atdarināt, lai viņam, nu, līdzīgam būt,… un iespēju 
robežās sasniegt…, nu…, ka tu arī pats to vari. Tādā veidā, jā… Ka vot tas 
cilvēks var, kāpēc es nevarētu?... Arī man vajadzētu varēt, jā… 

Pozitīva piemēra 
nepieciešamība 

Veic_soc 

Veronika(69 gadi): Ja paskatoties uz tādām vecākām dāmiņām, kuras tur 
sevi formā, taisni patīkami, man kaut kā arī gribas, lai nebūtu tur tas... nu 
vot... tādā veidā... arī priekš... es domāju priekš sirds slimībām arī tās 
kustības vairāk, negribas jau, lai būtu kaut kas ar spiedienu, tas no 
mazkustības. 

Pozitīvs piemērs, vēlme 
līdzināties citam 

Veic_soc 

Anna(66 gadi): … Ir forši satikties ar tādiem cilvēkiem. Paraugs ir 
vajadzīgs droši vien... arī… Tas vispār arī palīdz kaut kā… sevi, kā saka, 
mobilizēt… uz to, savākt sevi, varbūt… kaut cik iekšēji… Ja drusku, kā 
saka…, nu, ja sāc slinkot.  

Darbojoties grupā ir citu 
paraugs  

Veic_soc 

Apakštēma: jaunu mērķu sasniegšana 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Veronika(69 gadi): … un es katru vakaru sapņoju plānus uz gadu, pēc tam 
uz mēnesi, pēc tam uz nedēļu. Man viss ir sarakstīts. Kādreiz es ļoti 
nervozēju, ja es neizpildīju to savu plānu, bet tagad es nenervozēju, es 
pārrakstu tik uz cita papīra to visu.  

Savas ikdienas plānošana Veic_ind 

Zinaīda(62 gadi): Bet to... vajag sevi noskaņot, ka es to varu! Ja sevi 
nenoskaņo, neko nevar darīt! 

Nepieciešama iekšējā 
noskaņošanās 

Veic_ind 

Marija(72 gadi): Cilvēki ir jāiekustina… Kā sniega bumba jāiekustina. Tad 
tas aizripos…. Kā saka… iekustēsies un sāks kaut ko darīt. 

Vajadzīgs pamudinājums Veic_soc 

Zinaīda(62 gadi): Ticību sev var iegūt pakāpeniski. Pats sāc sev patikt, ka 
tu labāk izskaties. Kad labāk viss sanāk un ka veselības problēmas pazūd. 
Tādā veidā ticību sev rod pakāpeniski. 

Pakāpeniski sasniedzot 
iecerēto, rodas pārliecība 
par savām spējām 

Veic_ind 

Apakštēma: lietderīgums darbojoties  
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Aija(67 gadi): Vasarā, protams, dārzs un puķes... zeme savu prasa...Ziemā 
kā tik pa mājām… ”  

Aktivitātes mazdārziņā Veic_fiz 

Irēna(62 gadi):...tas ir lietderīgi un patīkami. Man laukos jebkurš darbs 
sagādā prieku, jo tas tiek darīts pašas un ģimenes labā. 

Aktivitātes dārzā ir 
lietderīgas ģimenei 

Veic_soc 

Pēteris(63 gadi): … nē, nē es tādā mierīgā solī eju, man jau vairs nav kur 
skriet. Es tā mierīgi aizeju uz veikalu, nu tad iepērkos, ko vajag un uz 
mājām … a kur man vēl iet.” 

Pastaigas ar noteiktu 
galamērķi 

Veic_ind 

Antons(74 gadi): … a man nekas netraucē arī ziemā. Zini man ir tāds 
maršruts tur gar upi līdz slimnīcai, tad pāri tiltam, pa Ludzas ielu un līdz 
mājām nu vot es katru dienu to izstaigāju… nu baigi labi  

Regulāras pastaigas pa 
noteiktu maršrutu 

Veic_ind 
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Tēma: ārējais atbalsts 
Apakštēma:grupu nodarbības 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Māra (63 gadi): Nezinu, es domāju šāda grupa var palīdzēt, kur cilvēks ir 
nodarbināts ar sevi, neviens neaizrāda, ka Tev nesanāk.  

Apkārtējo atbalsts Veic_soc 

Tatjana (66 gadi): Protams, ka grupās būtu labāk, tad tev būtu jāiet, mājās 
ir tā ka citreiz piecelies ai kā negribas... varbūt vēlāk... tā arī izpaliek, bet, 
ja kaut kur jāiet, tad ir jāiet... 

Nodarbībām grupās ir 
noteikts mērķis 

Veic_soc 

Pēteris (63 gadi): Jā nu grupā, protams, ir labāk, tad jau instruktors tev 
parādīs, kā un ko tur pareizi darīt … Zini, ka neizdarīsi kaut ko nepareizi 
vai tur nesastiepsi…citreiz ir tā ar to vingrošanu. 

Nepieciešams zinošs 
aktivitāšu vadītājs 

Veic_soc 

Anna (66 gadi): Protams, interesantāk grupā ir, jo mājās jau ne vienmēr 
pats sevi vari tā..nostādīt...kaut ko darīt... Slinkums...Dažreiz jau gribas arī 
paslinkot... Aij, šodien nu nē, nedarīšu...rīt... 

Grupu darbs motivē 
regulārām aktivitātēm 

Veic_soc 

Jurijs (71 gads): Ka tev būtu noteikti jāiet kādā stundā, es domāju, ka 
grupās būtu labāk, grupa tomēr ir grupa, ar cilvēkiem iepazīties... 

Nodarbības grupā, kā 
socializācijas iespēja 

Veic_soc 

Antoņina (62 gadi): Nu, priekšrocības varbūt tā... interesantāk grupā ir, jo 
mājās jau ne vienmēr pats sevi vari tā..nostādīt...kaut ko darīt. Dažreiz jau 
gribas arī paslinkot! Aij, šodien nu nē, neiešu...rīt.. 

Grupas nodarbības 
motivē regulārām 
aktivitātēm 

Veic_soc 

Kas tieši, darbojoties grupā, jums labāk patīk? 
Vera (65 gadi): Nu, nezinu, varbūt tas, ka ir tā cenšanās, gribas labāk 
padarīt to, kārtīgāk, un it kā varbūt tā nenogursti un interesantāk  

Darbojoties grupā ir 
motivācija veikt vairāk un 
tas ir interesantāk  

Veic_soc 

Tatjana (66 gadi): Mēs pat centrā mēģinājām uz tiem trenažieriem 
pastaigāt, nu interesanti it kā, bet tikai tur atnāk viena grupa, otra grupa un 
laiks jau pagāja, un it kā jau visi uz mājām, bet tu taču viens tur nepaliksi. 
A mēs tur uz tā, kur skrejamais celiņš, kaut ko vēl laikam varēja, es 
nezinu. Ja būtu tā ar ko staigāt, varbūt arī varētu staigāt, vienam arī ir kā 
ir, vienam kā jau vienam, kad ir ar ko, tad jā, cita lieta. Kā mēs tagad ar 
Larisu staigājam, tad jā…. 

Vienam arī ir kā ir, 
vienam kā jau vienam 

Veic_soc 

Anna (66 gadi): Ka būtu tagad, ka nav ko darīt uz laukiem, ka nebraucam, 
tagad varētu staigāt, ja būtu grupa! Viens pats... nu ir kā ir!  

Viens pats... nu ir kā ir!  Veic_soc 

Māra (63 gadi): Varbūt tas, ka es nevaru sevi piespiest viena pati. Mājās 
atrodas citi darbi, nevis tā vingrošana. Tagad stimuls ir tas, ka mēs 
sestdienās tā grupiņās pastrādājam. Es domāju, ka man nevajadzētu 60 
gados parādīties tādām problēmām, bet nu viņas ir. Tad es saprotu, ka man 
kaut kas ir jādara. 

Trūkst motivācijas 
darboties vienatnē 

Veic_soc 

Veronika (69 gadi): Nu arī gribējās pārmaiņas, cilvēkus satikt… kaut ko 
jaunu. Tas arī ir svarīgi. Ļoti svarīgi. Man piemēram viss patīk, kas jauns, 
interesants, nedzirdēts, neredzēts. 

Nodarbības grupā iespēja 
socializēties un apgūt 
jaunu pieredzi 

Veic_soc 

Tatjana (66 gadi): Es varu gan tā, gan tā. Varu grupā… grupā, iespējams, 
tas ir jautrāk, bet mājās tas ir citādi. Es varu arī mājās… Man saistībā ar šo 
problēma nepastāv. Es varu gan tā, gan tā. 

Pietiekama motivācija 
darboties arī vienatnē 

Veic_ind 

Apakštēma:pozitīvs piemērs
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Bet, ja mēs šeit ar grupiņu izietu ārā, kaut kur parkā sāktu vingrot? 
Māra (63 gadi): Nu i skatītos, i pierastu, ka tā vajag, i cits atnāktu! Jā! 

Nu i skatītos, i pierastu, 
ka tā vajag, i cits 
atnāktu! 

Veic_soc 

Anna (66 gadi): Nu es domāju, ka mēs iesim grupā ar to nūjošanu, ka viens 
otrs paskatīsies, varbūt arī pievienosies! Ka redzēs, ka ir tā grupa. Es jau 
sen redzēju, ka šitā te...Vaļa stadionā nūjoja… 

Pievienosies grupu 
nodarbībām 

Veic_soc 

Zinaīda (62 gadi): Ja paskatoties uz tādām vecākām dāmiņām, kuras tur 
sevi formā, taisni patīkami, man kaut kā arī gribas, lai nebūtu tur tas... nu 
vot... tāādā veidā... arī priekš... es domāju priekš sirds slimībām arī tās 
kustības vairāk, negribas jau lai būtu kaut kas ar spiedienu, tas no 
mazkustības 

Ārējais piemērs darbībai Veic_soc 

Intervētājs: Tas ir nepieciešams, tas ārējais? 
Antoņina (62 gadi): Jā! Tas arī ļoti daudz dotu! Vot es gaidu to nūjošanu!  
 

Nūjošana, kā veiksmīga 
grupu aktivitāte 

Veic_soc 
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Apakštēma:ārējie informācijas nesēji 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Anna (66 gadi): Avīzes vajag rakstīt vairāk! Mēs ta uzzinājām pēc avīzes!  Rakstītā vārda spēks Veic_soc 
Antoņina (62 gadi): Un lai viens otram arī iestāsta, ka vajag. A citādi 
sabiedrība iesīkstējusi un ka tik neko nedarīt! 

Citu ieteikumi Veic_soc 

Antons (74 gadi): Grūti, man liekas… ka cilvēkam pat dod gatavu… Es 
domāju, ka tādu ir daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīga… ir avīzē 
informācija… teiksim, kad es izlasīju, jā,… no sevis, kā saka, vadoties, 
bet… tā ir tomēr tāda pasivitāte cilvēku. Viņam dod, dod, bet citreiz viņš 
neņem pretī, arī taču, nu, neņem…! 

Informācijas 
nepieciešamība 

Veic_soc 

Tatjana (66 gadi): Es domāju tam būtu tādam bijušam sportistam, kas zina 
to lietu, vai kādam sporta skolotājam, kas tieši pilda, kas organizē, bet 
apmaksāt varētu pašvaldība....Pamatā pašvaldība, protams arī 
pensionāriem vajadzētu būt ar iniciatīvu. 

Organizēšanai ir 
nepieciešams 
instucionāls atbalsts 

Veic_polit 

Jāzeps (72 gadi): „Dzīvo vesels”, tāds žurnāls ir, man te tagad sākas 
muguras sāpes, šite jostas vietā un kājas... un tur tā speciāli viens dakteris 
raksta, ka viņš esot pēc operācijas sācis ar vingrojumiem, jo it kā tās 
visādas zāles, sprices es negribu arī tās tabletes negribu, jo viņas bojā, 
vienu ārstē, citu bojā, nu sāpes noņem, bet tabletes jau neārstē.  

Medicīnas informatīvie 
materiāli 

Veic_soc 

Irēna (62 gadi):...sāku nodarboties.tās asinsrites dēļ, man kā vīrs nomira 
ar tiem asinsrites traucējumiem, tā es sāku kaut kā vairāk 
aizdomāties.... 

man kā vīrs nomira ar 
tiem asinsrites 
traucējumiem, tā es sāku 
kaut kā vairāk 
aizdomāties 

Veic_soc 

Veronika (69 gadi): Pati no sevis vienkārši ņemos. Nu, tā, nu… Saku, 
informāciju avīzē izlasīju. Paskatoties uz apkārtējiem, ka nu tiešām cilvēki 
aptaukojas… Nedod Dievs!... 

Negatīvais ārējais 
piemērs, veicina aktivitāti 

Veic_soc 

Apakštēma:aktivitāšu partners  
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Anna (66 gadi): I būtu draudzīgāki cilvēki, būtu ar ko vairāk šite te staigāt. 
Cilvēki... būtu ar ko parunāties... Un vakarā ar ko varētu... Nu nevar ar 
vienu, ej ar otru! 

Aktivitāšu partnera 
nepieciešamība 

Veic_soc 

Antoņina (62 gadi):Mēs kopā ar kaimiņieni bieži kopā izejam pastaigāties, 
satiekamies parunājam par vis kaut ko.. 

Pastaigas divatā Veic_soc 

Tēma:pozitīvs emocionālais fons
Apakštēma: laba saskaņa grupā. 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Irēna(62 gadi): Tā kā kritiku man īpaši netīk klausīties, labāk tomēr 
darboties vienatnē, tad varu locīties un gorīties, kā vien vēlos, bet savējo 
vidū man nav problēmu. 

Izvairīšanās no kritikas Veic_soc 

Zinaīda(62 gadi): Tā ir arī tikšanās. Ir svarīga arī tikšanās. Ar cilvēku, no 
kā tu ņem to …. Ne jau tik daudz to enerģiju, bet to pozitīvo, kas nāk no tā 
cilvēka. Tas arī ir svarīgi. Nenāks arī pie pasniedzēja, kurš, varbūt, 
izstaros… tev nepatīkami.  

Pozitīva sadarbība ar 
instruktoru ietekmē 
turpmāku darbošanos 
grupā 

Veic_soc 

Māra(63 gadi): Tur bij sapulcējušies daudz un dažādu paaudžu cilvēki. 
Taiga lika darīt cik var, ar katru reizi vairāk un vairāk. Nebij jākaunas, ka 
nevar ko izdarīt. Bij labas sajūtas, neviens nepievērš uzmanību.  

Pozitīvas emocijas, ja nav 
jākautrējas par savām 
spējām 

Veic_ind 

Tatjana(66 gadi): Interesanti ir tad, kad ir kopā, kaut kādā sabiedrībā tu 
esi – tas jau ir interesanti. 

Interesanti ir tad, kad ir 
kopā 

Veic_soc 

Apakštēma: vingrināšanās mūzikas pavadījumā  
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Māra(63 gadi): Ja skan mūzika, es varu viena pati mājās uzdancot mūzikas 
ritmā, man ļoti patīk dejot.  

Mūzika motivē 
aktivitātēm 

Veic_fiz 

Tatjana(66 gadi): Jā, pēc tam varu pa dienu… pēkšņi atceros: ”Vajag man 
pietupienus padarīt”, varu padejot, mūziku ieslēgt. Jā, mūzikas pavadībā, 
ja man noskaņojums ir-varu. 
 

Pozitīvs emocionāls 
noskaņojums ir aktivitātes 
priekšnosacījums 

Veic_ind 
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Valentīna (66 gadi): Man patīk, līnijdejas arī ir labi, bet man patīk 
tautiskās nodarbes. … Jā, arī vingrošanas dikti patīk. 
 

Pozitīvie aktivitāšu 
piemēri: līnijdejas, 
vingrošana 

Veic_ind 

Tatjana (66 gadi): Un varbūt kaut kādas tādas priekš lokanības...man jau 
patīk staigāt... saka ka ejot jāskatās uz 4 stāvu... un skatoties kā citi vīrieši 
staigā, man patīk, vot dejas, ka paskaties uz tiem puišiem, jaunatne, viņiem 
ir pavisam citāda stāja.. 

Pozitīvie aktivitāšu 
piemēri: pastaigas, dejas 

Veic_ind 

Anita (69 gadi): Vienkārši tādi varbūt vingrojumi, tādi ne ļoti grūti, un 
viss. Deju soļi tie, es pateikšu, ka, piemēram, man patīk, dejot ļoti man 
patīk, bet, nu, šim laikam neiegrozītos tajos īstajos. 
 

Pozitīvie aktivitāšu 
piemēri: vienkāršas 
kustības mūzikas 
pavadījumā 

Veic_ind 

Apakštēma: patīkama nodarbību vide 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Veronika (69 gadi): Es biju Vācijā un redzēju! Tur tādā vecumā kā es, tur 
dāmītes safrizētas un visas gar jūras krastu staigāja un dziesmas dziedāja! 
Viņas šikas un...Un stāv viņi pie jūras un vingro, un smejas, un visu un... 

Sakārtota vide ir 
aktivitātes 
priekšnosacījums 

Veic_fiz 

Zinaīda (62 gadi): …Arī tie apstākļi, vide tā, arī ir svarīga. Nepieciešama sakārtota  
Vide 

Veic_fiz 
 

Māra (63 gadi): Pie Taigas bij ļoti laba atmosfēra- mūzika, smaržīgas 
sveces... 

Patīkama atmosfēra Veic_fiz 

Tēma: pozitīva iepriekšējā pieredze 
Apakštēma: aktivitāte jaunībā 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Anna(66 gadi): Un tā mēs gājām uz stadionu, sportojām un ziemā ar 
slēpēm un tas bija tāds ierasts un vajadzīgs, un neviens neteica: „Es 
neiešu! Kas man par to būs!” kā tagad: „Kas man par to būs?” 

Aktīva darbošanās 
jaunībā 

Veic_ind 

Jurijs (71 gads): Mums no skolas jau bija iemācīts sports un es mācījos 
Bērzgales vidusskolā, un mums bija sporta skolotājs, fizkultūras skolotājs 
Degsnis, un mums tas bija iemācīts un mēs gājām un kā vajadzēja! Visur 
piedalījāmies, visās olimpiādēs, visur braucām. 

Plašas iespējas darboties 
skolā 

Veic_polit 

Antons(74 gadi): Tad mēs gājām un mums patika! Neviens jau ar varu 
nedzina! Bet tas ir jau ieaudzināts no 1. klases.  

Aktivitātes, kas ir 
ieaudzinātas 

Veic_polit 

Veronika… Nu kā es sportoju, es sportoju... Mēs kad kādreiz vecajā 
rūpnīcā vēl strādājām, mēs pēc darba gājām uz stadionu.  

Aktīva darbošanās 
jaunībā 

Veic_ind 

Apakštēma: patīkamas emocijas pēc kustībām  
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Anita (69 gadi): Nu es jutos - labsajūta bija laba, pirmkārt, arī. Nezinu… 
Nē, tiešām, tā ir labsajūta… Gribas skriet, lekt, vēl jau darboties, gandrīz 
tā kā uguntiņa, tevi iededz. 

Pozitīvais emocionālais 
fons pēc aktivitātēm 

Veic_ind 

Marina (62 gadi): būtiski uzlabo pašsajūtu... garastāvokli, bet pats 
galvenais - stiprina ķermeni un garu 

Pašsajūtas uzlabošanās Veic_ind 
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Kavējošie faktori 

Tēma: Veselības ierobežojumi 

Apakštēma: palielināts svars 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Zinaīda (62 gadi): Nu, jā, bet, ja viņš vairs nevar…, ka viņam ir tas liekais 
svars… viņš tur pasēž, kaut kur paknibinās kaut ko sev, pabužina, pamīļo, 
tas ir gaužām maz, bet viņš vairāk nevarēja arī, kā saka, bet nu… kāda tur 
vairs aktivitāte… 

Esošais veselības 
stāvoklis neļauj būt 
aktīvam 

Kav_ind 

Jānis (68 gadi): … biju sprigans – spēcīgi muskuļi, laba prese… Kā aizgāju 
pensijā, pametu visu, jo nebija motivācijas, pat ar divriteni vairs nebraucu. 
Tagad man ir mašīna – tur jau piepūle nav vajadzīga… (..) Ja vēl varētu 
nomest ne tikai pārs gadus, bet arī pārs kilogramus liekā svara…, tad gan es 
neatmestu trenēties… Tagad bail, ka pārlieku lielu iepūli sirds nespēs izturēt. 

Lieks svars kā 
attaisnojums mazkustībai 

Kav_ind 

Apakštēma: slimības  
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Jurijs(71 gads): Savā laikā visu darīju, divus pudus augšā cēlu, tagad ārsts 
saka tikai piecus kilogramus var, vairāk nevar. 

Veselības ierobežojumi Kav_ind 

Māra (63 gadi): spēka nepietiek, un veselība neļauj.  Veselība kavējošais 
faktors 

Kav_ind 

Pāvels (66 gadi): Tā kā mana veselība nav tik laba, tad es neko vairāk kā 
pastaigu ar suni nevaru atļauties..., tas jau tā pieiekami paātrina manu 
elpošanu... lielu piepūli nevaru atļauties, nē... Baidos par savu veselību”  

Veselības ierobežojumi, 
neļauj palielināt aktivitāti 

Kav_ind 

Valentīna (66 gadi): Nu vienai ta sirds. Otrai piezvanīju, viņa saka- es zinu. 
Viņa tagad slima. Saku, Tev taču guļamistabas logs skatās uz šo te 
augstskolu. Vot viņa šeit Kosmonautu 3 dzīvo, saslimusi, viņa zina tā i tā. Tā 
ir kaut kā, cilvēks, kurš grib, ta es vispār, man tāda, es esu aktīva, man vajag 
tur, ja es izlasu kaut ko man vajag to darīt i to izdarīt i viss. 

Slimības mazkustības  
iemesls 

Kav_ind 

Marina (62 gadi): Kādreiz diezgan daudz nodarbojos ar sportu, biju aktīva 
un enerģiska, tad bija jāpārtrauc… veselības dēļ. 

Slimības ietekmē 
turpmāko aktivitāti 

Kav_ind 

Silvija (65 gadi): Man ir astma (..), tādējādi nekad sevišķi nenodarbojos ar 
fiziskām aktivitātēm, (..) Sakarā ar manu slimību aizmirsu par sportu. 
Samieriājos ar savu likteni. Es jau ļoti gribētu vairāk kustēties… Diemžēl tas 
nav atkarīgs no manis, jo, ja būtu vesela, tad noteikti vingrotu 

Slimības ietekmē slodzes 
apjomu 

Kav_ind 

Antons (74 gadi): Varbūt teiksim mediķi, ja nu tur galīgi jau...uzņemtos tādu 
atbildību tur jau, ka tur ārstniecisko fizkultūru, vai kā. Manuprāt tagad jau 
arī tas viss ir maksas, primāro jau droši vien izvēlas ķīmiju. 

Pārliecība, ka dominē 
medikamentozā 
ārstniecība. 

Kav_soc 

Māra (63 gadi): Ārsti iedod zāles, lai samazinātu sāpes… taču, lai to visu 
atjaunotu, ir vajadzīgs vingrot. 

Ārsti maz pievērš 
uzmanību aktivitātēm  

Kav_soc 

Vera(65 gadi):.. Ka man daktere taisīja blokādes: „Οй, я сделаю блокаду, и 
всё пройдёт.”… Vienreiz sataisa, otrreiz sataisa, jau man šite… i tā man 
sabeidza. 

Ārstē sekas, nevis cēloni Kav_soc 

Anna (66 gadi): „Nū, man liekas, ka tā būtu arī ārsta, kā saka, pirmais 
uzdevums, ka jums vajag samazināt svaru, ka jums vajag fiziskās aktivitātes, 
bet neviens jau to nesaka! Ka tik dārgākas tabletes izrakstīt un uzredzēšanos! 

Nepietiekama ārstu 
iesaistīšanās 

Kav_polit

Apakštēma: veselības stavoklis, kā attaisnojums 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Zinaīda (62 gadi): Viņš vienkārši… viņam fiziskā vairs nav… viņš fiziski 
nevar… Viņš varbūt iekšēji tic, es domāju… tas cilvēks, bet viņš vairs nevar 
uzsākt, jo viņam nav ne tā spēka, ne tā veselība vairs atļauj. … Tajā pašā 
laikā varbūt arī vecāki, ja viņš ir to darījis, kā saka,… sistemātiski tomēr 
jābūt tam… vairāk vai mazāk… Jābūt sistēmai, jā… Ja nav, tad… tas izkrīt 
posms… tu zini, kā esi juties tad un kā juties tagad… 

Pastāv iekšējā pārliecība, 
 bet nevar atsākt, jo fiziski 
nevar. 

Kav_ind 

Irēna(62 gadi): Viens otrs atzīst pat to, ka jebkurš fizisks darbs ir kaitīgs 
viņu veselībai. Tas ir atkarīgs no cilvēku izglītības līmeņa. 

Zināšanu trūkums Kav_ind 
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Māra(63 gadi): Vispār vajag, es sajūtu, ka liekais svars rodas pašai. Es 
domāju, ka arī no… tāpat jau jāsāk…. Drusku jau man tā kā…. Sāk jau, kā 
saka… aizdomājies – kāpēc? Liekas, neko pārāk nedari, vai, kā gadi tā kā… 
Sāpītes – tur-tur parādās, kas agrāk nav bijis, teiksim, jā! Tur stiepj, tur 
dur… iedomājies, ka vajag izkustināt… Viens it kā sāc … kādu laiku… ai, 
nu atkal, ai… šodien nē, rīt! 

Veselības izmaiņas 
novecojot, bet pietrūkst 
motivācijas darboties 
patstāvīgi. 

Kav_ind 

Jurijs (71 gads): Nu kā mums tur ir ejiet nodarbojaties, požalujsta. Biju 
vienreiz aizgājis, tur jaunajiem vajag. 

Vecums kā attaisnojums Kav_ind 

Pēteris: Paklupu aiz akmens, samežģīju kāju. Tagd eju tikai pa līdzenu 
ceļu.  

Negatīva pieredze Kav_ind 

Apakštēma: mobilitātes traucējumi 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Jurijs (71 gads): Nu kā tur redz es jau pa druskai staigāju, un ar spieķīti 
un bez. Nu mums tur arī ir tur zāle. Laiks jau pagāja. Lielu sportu jau 
nevar...Sāpes krustos..., bet tā jau protams gribētu. 

Kustību traucējumi  
ierobežo aktivitātes 

Kav_ind 

Aija(67 gadi): Es pāgajušajā gadā kritu un tagad problēmas ar 
staigāšanu, kā vairāk pakustos tā sāp. 

Iegūtās traumas neļauj  
pilnvērtīgi darboties. 

Kav_ind 

Tēma: individuālā reakcija 
Apakštēma dzīves perspektīvas sašaurināšanās  

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Zinaīda(62 gadi): Nu… tie ir dažādi… varbūt arī motivācijas trūkums, tie 
apstākļi taču arī reizēm, jā… Nu teiksim, tādos gados, kā senjoru gados – 
daudziem cilvēkiem varbūt jau aizgājusi otra pusīte…, es domāju, tas jau arī 
ļoti ‘iegriež’, jā… Teiksim, man mamma pirms divi gadi aizgāja, man arī 
likās, tā kā pasaule nomira… 

Tuvinieku zaudēšana  
mazina interesi par dzīvi 
 

Kav_soc 

Marija(72 gadi): …es par miršanu domāju, bija vecuma sajūta, ka mūžs jau 
galā... kas tas bija... tā nebija depresija... bērns izaudzis... bija lielas 
veselības problēmas... kam vairs dzīvot. 

Dzīves perspektīvas  
Sašaurināšanās 

Kav_ind 

Aija(67 gadi): Arī rītos, un suns mums bija, mēs skrējām… Vajadzēja to… 
Pēc tam vot šitā te… Tātad… vai nu ar vecumu… nu, gadiņi… nav jau 
svarīgi, kāds tas vecums…, tātad gadi mainās, domāšana un tās 
vajadzības… redz, mainās, jā…  

Līdz ar vecumu mainās 
dzīves vajadzības 

Kav_ind 

Jurijs (71 gads): A ko man vecim vēl vajag …. Kam man tagad tas viss? Nav jaunu dzīves mērķu Kav_ind 

Apakštēma: apātija  
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Un kas ir tas slinkuma iemesls? Cēlonis? Kas tas ir tāds? 
Juris (67 gadi): Nezinu, kaut kāda apātija… Nu dažreiz varbūt ir tāds kā vājums, 
nespēks, nu nezinu, vienkārši negribas un viss - … vienkārši dažreiz gribas un 
dažreiz negribas. Un tas ir viss! 

Enerģijas trūkums 
– slinkuma 
cēlonis 

Kav_ind 

Antoņina (62 gadi): …diena pagāja un labi…(..). Nezinu, kaut kāda apātija… Nu 
dažreiz varbūt ir tāds kā vājums, nespēks, nu nezinu, vienkārši negribas un viss … 
vienkārši dažreiz gribas un dažreiz negribas. Un tas ir viss!... Cilvēki, man liekas, 
ka maz domā... kaut kā paliek veci, slinki laikam... maz tās aktivitātes, varētu taču 
paslēpot kādreiz aiziet, bet, piemēram, pie mums pilsētā maz redz, ka tur kāds 
vecāks…. Varbūt jaunāki kaut kur brauc, vēl tā.....nu tāda vecākā paaudze, diezgan 
slinka...” 

Slinkums Kav_ind 

Antoņina(62 gadi): A, vai, vai neprot, negrib, nav pieraduši. Viņi saka- ā, man 
vienalga. Vienaldzība, laikam varbūt negrib par sevi rūpēties. 

Vienaldzība par savu
Ķermeni 

Kav_ind 

Veronika (69 gadi): Uz jūsu šito grupu arī! Vienu prasu, otru prasu, trešo... Tagad, 
šodien vienai saku: „Irēna, Tu agrāk veselības grupā staigāji, skraidīji, uz aerobiku 
i uz visu... A kapēc Tu nestaigā uz šejieni?” Viņa atbild: „Ai, kaut kā jau 
negribas!” Es saku: „Nu Tu vēl jaunāka par mani par 2 gadi! Kāpēc ta Tev 
negribas? Iesim un viss!” Viņa atbildēja: „Nu nezinu, varbūt nākamo reizi!” 
 
 

Grūtības atsākt 
pēc ilgāka 
pārtraukuma 

Kav_ind 
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1.pielikuma turpinājums 
Apakštēma:slinkums 

Anna (66 gadi): Vienkārši… tā ir pašas nolaidība. Vienkārši nolaidība. Ar to riņķi 
– es pamēģināju un noliku malā, viņš tur stāv aiz dīvāna. Nu, es vienkārši domāju, 
ka man pietrūkst gribasspēka. 

Gribasspēka 
trūkums 

Kav_ind 

Aija(67 gadi): Man ir vingrinājumi spondilozei jau gadu… tas palīz, ļoti labs 
komplekss. Māsai ir ostioporoze un ieteicu arī viņai, bet viņa ir par slinku… 

Nevēlēšanās 
pielikt pūles 

Kav_ind 

Zinaīda(62 gadi): Tās ir variācijas uz slinkumu, es domāju arī. Tas nav tikai, ka 
tieši uzreiz pateikt - slinkums, jo… kāda motivācija tam slinkumam, es domāju, 
arī…. Nu, atkal mēs, vot,… kā riņķī atnākam atpakaļ, jā… Tā doma ir… kāpēc 
viņš tur ir slinks… jā…, ka viņš negrib darīt…. Kāpēc…. Tad ir jāmeklē dziļāk… 
veselības stāvoklis varbūt…  

Nevēlēšanās neko 
darīt 

Kav_ind 

Antoņina (62 gadi): Pār to ir jāpārkāpj! Slinkums mums katru dienu ir. Ka neko 
negribas darīt. 

Slinkuma 
atzīšana, bet tas ir 
pārvarams 

Kav_ind 

Apakštēma:enerģijas trūkums 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Marija (72 gadi): Rītā celies, plānu pilna galva, liekas tāpat kā agrāk tūlīt līdz 
pusdienām visu sakārtošu, izmazgāšu, putekļus noslaucīšu, un uz laukiem, man 
lauki tepat aiz pilsētas, 3 km, māsa dzīvo. Tur dārzi, dārzs mammas laikā bija, un 
tā es tur palīdzēšu, nekā! Kamēr visu līdz pusdienām sakop, jau gribas atpūsties, 
vairs nekur nav lustes tādas braukt uz tiem laukiem. 

Vairs nav spēka Kav_ind 

Anna (66 gadi): Vispār man nav tāda gribasspēka, kā es esmu to visu sākusi. Es pat 
nopirku to riņķi. Sākšu un mācīšos, paskatījos – vedeklai tur tā ir, mazmeitai tik 
smuki. Nopirku riņķi, pamēģināju grozīties, nu labi tagad šo sākšu. Paiet pāris 
dienas, es jau aizmirstu. Nav gribasspēka tā vienkārši katru dienu nopietni ar to 
nodarboties. 

Trūkst 
gribasspēka 
regulārām 
aktivitātēm 

Kav_ind 

Anita (69 gadi). Ziniet varbūt ka i nē. Tāpēc ka... tomēr nē, jo kad nodarbojies ar 
fizkultūru tomēr nogurums un tā te jau noskraidies a ja vēl ar kājām uz mājām, tad 
atnāc jau tā vairs nav spēka.... 

Papildus aktivitātes 
nogurdina 

Kav_ind 

Zinaīda(62gadi): Kaut gan es veikalā ņemu stumjamos ratiņus. Saku - sievietei sevi 
jāsaudzē, priekš kam man tagad jānes? … A es negribu, man pietiekoši darba 
mājās… es varu vis kaut ko izdarīties, man…. Nu it kā… uzskatu – tur, kur man 
nevajag, tur es atkal sevi atviegloju. Bet, kur man ir piepūle vajadzīga, kur man 
saka, ka reizēm nē, es saku – a man tur vajag taisni šitā. Tā ka laikam sabalansēts ir 
savā veidā. 

Papildus aktivitāte 
patērē enerģiju, 
kas ir „jātaupa” 
citiem mērķiem. 

Kav_ind 

Marija(72 gadi): Vakarā ir nogurums, tāpēc, ka darba diena ir tāda, kāda viņa ir. 
Papīri, cilvēki, zvani, bet vakarā jau spēki ir izsmelti.  

Enerģijas 
izsīkums 

Kav_ind 

Anna (66 gadi). Nē, nu jāsaka gan, ka īpaši sevi piespiest..nē, to es nedaru. Ja es 
galīgi negribu darīt, tad es arī nedaru, nu izņemot tur teiksim tādus ikdienas darbus, 
kas tur jādara, bet teiksim tādas fiziskās aktivitātes nē... kas par daudz, tas par 
skādi. Laikam organisms pats jūt, ko viņš grib.  

Fizisko aktivitāšu 
apjoms atkarīgs 
no noskaņojuma 

Kav_ind 

Anita (69 gadi): Īpaši jau nē… Liekas, izkusties pa dienu – kādreiz, ka 
nostrādājies, ka nu tā kaut ko - mājas darbi tie visi… tāpat logu mazgāšana, 
grīdas….nu tā visa uzkopšana, veļas tāpat tur visa gludināšana, vēl kaut kas… 
Laikam tāpēc… 

Ikdienas 
aktivitātes 
aizvieto 
vingrināšanos 

Kav_ind 

Apakštēma:kautrēšanās par savu ķermeni 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Anna(66 gadi): Un peldēt jau es arī neprotu. ….Meitas man te teica: „Mēs 
paņemsim abonentu tev uz baseinu.” Ko es baseinā darīšu? Kauns būs, ka es 
neprotu peldēt. Es neprotu peldēt un nevaru iemācīties. Vienreiz gandrīz 
nenoslīku, kamēr mani mācīja. 

Kauns būs, ka es ne
peldēt 

Kav_soc 
 

Zinaīda(62 gadi): Nē, vienkārši, kautrējas viens otra priekšā izrādīties. Tas… vakar 
arī – saķīvējās divas sievietes savā starpā, var teikt… tā. Tātad… jau… indes 
piliens ir. Ka nevar savā starpā labvēlīgi jau , jā… Ir kolektīvi, es zinu, ka brauc, 
piemēram, uz saunām, uz pirtīm, nekautrējas, bet ir… tu vari saukt, bet mūžam 
neatsauksies… un nebrauks. Tas pats arī šeit. Viņš neizģērbsies tā, viņš jutīsies 
neomulīgi… A ko tur svešie. Tas ir simt punktos tagad tāds…  

Kautrēšanās par sav
 ķermeni 

Kav_soc 
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1.pielikuma turpinājums 
Anna(66 gadi): kautrēšanās... figūra mums ir izmainījusies! Kādas mēs agrāk bijām 
un kādas mēs tagad! 

Kādas mēs agrāk 
bijām un kādas 
mēs tagad! 

Kav_soc 
 

Apakštēma: pasīvs dzīvesveids un pašizolēšanās 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Veneranda(72 gadi): Piemēram, pirmajā dzīvoklī ir divi pensionāri. Es 
viņiem saku i to, i to… a viņi tikai paēd un gultā. 

Nevēlēšanās mainīt savu 
rīcību 

Kav_ind 

Zinaīda (62 gadi): Vot, nezinu. Laikam pasīvi esam, paši sevi neprotam tā 
organizēt, … droši vien. Tam jābūt. It kā būtu viss, varētu it kā…i apstākļi, 
bet, nu vot, pasīvi esam tātad. Cilvēks ir pasīvs. Tas viss tiešām ir atkarīgs 
no cilvēka paša. Mums ir jāmeklē, jādarbojas… kaut vai tajās pašās mājās– 
sēdi un darbojies. Es uzskatu – tikai tā. Mēs esam pasīvi cilvēki. Kuri pasīvi 
esam - viss ar to arī pateikts… 

Pasīva dzīves uztvere Kav_ind 

Anna(66 gadi): Vispār viss ir mainījies! Viss ir mainījies, un es skaitu tik uz 
slikto pusi! Nav cilvēkiem draudzības, agrāk, ka saņēma dzīvokli visi 
kaimiņi viens ar otru bija tik... tādi draudzīgi, sveicinājās, viens pie otra gāja, 
kā tev iet un ko tev palīdzēt! Nu draudzīgi dzīvoja! Tagad nedod Dievs, 
iziesi taisni piere pierē un pasaki labdien, un nedod Dievs vēl latviešu valodā 
un tevi... nedrīkst pat izteikties! Vot šitādi! Nu i cik tu vari, ko tu vari tādai 
kaimiņienei pateikt? Ka iesim staigāt! Nekā! Vot pareizi saka, ka neviens jau 
negrib... 

Izolēšanās no 
apkārtējiem 

Kav_soc 

Intervētājs: Kāpēc negrib? To es nevaru saprast! Kāpēc tie cilvēki... Jo it kā, 
kā Jūs teicāt tajos laikos... 
Vera(65 gadi): Norobežojušies viens no otra! Nu, ir iesīkstējušies cilvēki, 
sevī noslēgušies. Diena pagāja un paldies Dievam, ka diena cauri! 

Diena pagāja un paldies 
Dievam, ka diena cauri! 

Kav_ind 

Jānis (68 gadi): Jāsaka tā, ka varbūt gribētu ko darīt, bet nav cita darba tik kā 
paēst, pastaigāt un gulēt.”  

Mērķtiecīgas 
darbošanās trūkums 

Kav_ind 

Antons (74 gadi):… Vai arī no dabas cilvēks, kā saka, nav vēlējies 
kustēties… domāju arī… Viņi tad ir pasīvi visu dzīvi, tā iet, iet un kunkuļo 
arī tā… ir taču i rados, i satikti tādi cilvēki… viņš nu tā i nodzīvo dzīvi, 
viņam ir smagi, viņam ir grūti – vēl kaut ko viņš saka, bet… vai arī pasaka – 
tagad ir krīze, uz to tagad cilvēki ļoti atsaucas, jā… 

Pasīva dzīves uztvere 
atspoguļojas arī 
aktivitātē, ko attaisno arī 
ar finansiālo stāvokli 

Kav_ind 

Veronika (69 gadi): Nu, tajos laikos neviens neko neteica, bet, nu, tur arī uz 
ielas bija visi tādi un visi bija apmēram vienādi. …Man liekas, ka vienkārši 
cilvēki ieslēgušies tā un televizoru to paskatās, man liekas, tā.  

Pašizolēšanās, jo jūtama 
 sociālā noslāņošanās  

Kav_soc 

Tēma: sociālā attieksme 
Apakštēma:apkārtējo neizpratne 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Anna (66 gadi): I neviens netic, neviens netic! Ne māsa, nekas, ka ir tik 
labi, ka ielīst āliņģī un atpakaļ. 
 

Apkārtējo neticība Kav_soc 

Pāvels(66 gadi): Nosauca par slaistu… Sabiedrība uzskata, ka, sak…, 
jūs esat slaisti… labāk jūs liktu pie darba. 

Sabiedrības nievājoša  
attieksme 

Kav_soc 

Marina (62 gadi): Un katru vakaru it kā neērti iet, pateiks: „Ko viņa te 
staigā?” Nu, neērti, nezinu. 

Apkārtējo neizpratne par 
 aktivitāšu nepieciešamību 

Kav_soc 

Aija (67 gadi): Nu, tāpēc, ka uz mūsu ielas vairāk tādi pensionāri, 
neaktīvi, un es pat nevienam neesmu teikusi, ka es staigāju uz šīm 
nodarbībām. Es vienu tur uzaicināju, bet mani tur: „Ai, tu jau tāpat 
grozies mājās, vai tev nepietiek?” es saku, ka man patīk, gribētos vairāk. 

Kautrēšanās par savu  
aktivitāti 

Kav_soc 

Anna (66 gadi): Nu tak, ja viņi no dažādiem nostūriem sabraukuši, ko ta 
viņus var iemācīt? Viņi tik skatās kā... A ko? I viss? Vot tad ir gadījumi, 
kad sazvanies, ka varbūt tu vari? A es nevaru! Vēl tā- nevaru! Vot, ej 
viena pati! Cik vari, tik staigā!  

Sociālā atbalsta trūkums Kav_soc 

Anna (66 gadi): Kaimiņienes, ja redz, saka, ka... nu... arī viņai nav ko 
darīt, vot viņa... redzi, ko dara!” …Tikai šitā no stūriem! A kā ar 
nūjošanu iziesiet te pa Maskavas ielu, nu tad tevi apries visi no visām 
pusēm! Tāpēc, kad es uz laukiem, tad es ko gribu, to daru! Vai āliņģi 
lienu, vai ko! 

Negatīva apkārtējo  
attieksme 

Kav_soc 
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1.pielikuma turpinājums 
Un kā jums vispār liekas – šobrīd vispār sabiedrībā par fiziskām 
aktivitātēm šajā vecumā, jūsu vecumā, kāds tas ir viedoklis, kāds 
uzskats? 
Veronika (69 gadi):Nu, man liekas, skeptisks. Manas tādas domas – 
skeptisks. Mūsu vecumā tad jau liekas, ka, es tā domāju, ka – nu, es pati 
ne esmu teikusi kaimiņiem. Šodien pat tur uz pieturas stāvējām, un saku 
– braukšu uz Ziemeļu rajonu tāpēc, ka es domāju, pateiks: „Nu, jau 
pavisam.” Nu, kaut kā tā. 

Nav pārliecības par 
apkārtējo atbalstu 

Kav_soc 

Jānis(68 gadi): Manuprāt, valstij mēs pensionāri …mēs neesam 
vajadzīgi. Tāpēc tāda attieksme - a ko viņiem vēl vajaga, lai rušinās pa 
dārzu. 

Nav valstikās nostājas  Kav_polit 

Zinaīda(62 gadi): Bija tāda doma, ka pēc sešiem... pēc filmas varētu iet 
pastaigāties, bet te bija dubļi. Tā kā manā pusē nav trotuāra, vieni dubļi, 
tad negribējās vienai pašai... Solījās kaimiņiene. A tagad iestājās darbā, 
viņa tagad neies. 

Aktivitāšu partnera 
trūkums, kā ataisnojums 

Kav_soc 

Apakštēma:depresīvs sabiedrības noskaņojums
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Anita(69 gadi). Es nezinu, tā ir depresija, visur raksta un rāda par krīzi, 
bet vajag meklēt pozitīvo gaismas stariņu. Jāceļas un jāiet. ….Tagad 
visur krīze, vakarā esi kā izšņaukts, atnāk un sēd. 

Sabiedrībā valda depresīvs 
noskaņojums 

Kav_soc 

Anna (66 gadi): Bet draudzīgāki bija i visā, i vai tur ar slēpi kas notiek, 
vai kas salūzt. Tad tev palīdz tur un atnāk. A ka tagad tu to slēpi 
salauzīsi tur uz Ančupāniem, tur i sēdēsi 2 dienas! Tev neviens i 
nepieies klāt. Tagad nav, nav tādas solidaritātes cilvēkiem. 

Sociālā atbalsta trūkums Kav_soc 

Antons (74 gadi): Nu manuprāt tas viss ir kontekstā ar situāciju, teiksim 
šobrīd gan ar ekonomisko, gan ar visu man liekas cilvēki ir stresā, 
depresijā, viņiem tur nodarbības kaut kādas.....tas ir... tas ir viss sīkums.  

Citas prioritātes, 
ekonomiskais virs sociālā 

Kav_soc 

Zinaīda(62 gadi): Tāda kā nenovīdība, kā skopums… Skaudība tāda, nu 
vot… tāds cilvēciskais… es nevaru pateikt, pat… viens par otru skauž… 
tāda parādījusies ir. Es nezinu…  kā kuros kolektīvos, bet… tie 
materiālie apstākļi ir izveidojušies arī… , jo cilvēki nenovīdīgi kļuvuši. 
Nav tās mīlestības. Izpalīdzības. Viss ir tā, kā varētu pateikt… viltots. 
Tā ir viltība tāda cauri aužas.  

Negatīvas noskaņas  
sabiedrībā 

Kav_soc 

Anna(66 gadi): Un viņa pati mediķe... feldšere. Neteiktu, ka tur kāda 
tirgus sieva! Vajag sevi piespiest! Viņa nevar sevi piespiest! Nevar sevi 
piespiest pavingrināties. Es viņai saku: „Nu, ka Tu sēdi, nu kaut cik Tu 
vari, nu kaut rokas kaut pacilāt, kaut šitā te! Kaut ko šitā te vari?” Nevar 
piespiest! Nu, ka nevari nu tad i sēdi vot tā! Un tik vaimanā... un visi 
slikti un visi tādi un visi tādi!  

Un tik vaimanā... un visi 
slikti un visi tādi un visi 
tādi! 

Kav_soc 

Apakštēma:sabiedrības stereotipi par vecumdienām
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Juris (67 gadi): Nu, man liekas, ka varbūt tādas domas: „Nu, ko jau tev 
tur vajag tādā vecumā. Kā ir, tā ir. Vai tev pamaz kaut kā tur? Vai tev 
kaut kur jāskrien?” Es domāju, tādas domas ir. 

Nu, ko jau tev tur vajag 
 tādā vecumā. Kā ir, tā ir. 

Kav_soc 

Zinaīda(62 gadi): Nu, es pateikšu, ka es pēdējā laikā tikai sāku iet 
mierīgā solī, bet vienmēr es tā gāju, ka saka: „Kur tu skrien?” Jā, ātrā 
solī gāju, bet pēdējā laikā es mēģinu sevi... Mēs te ar kaimiņieni kopā uz 
darbu gājām, un tad viņa saka: „Ko tu skrien?” Nu, neskriesim, iesim 
lēnām. Atkal: „Nu, ko tu atkal skrien?” Un viss…. Tad kādu laiku eju un 
atkal pamanu, ka es jau esmu to soli atkal paātrinājusi. … Man tā ir 
teikuši: „Nu, ko jau tu skrien?” Tādas sievietes, tādas vienmēr iet 
kārtīgā, lēnā solī. … Jā. Tādos gados vajag jau...” 

Vecumdienās nepieklājas  
 skriet  

Kav_soc 

Anna(66 gadi): … lielākā daļa sabiedrības uzskata, ka senioriem vieta ir 
tikai dārzā, bet varbūt vainīgi pie tā ir arī paši seniori... 

Sabiedrības stereotips par  
pasivitāti vecumdienās 

Kav_soc 

Marija(72 gadi): Agrāk aktivitāte bija lielāka, jo biju jaunāka. 
Nodarbojos ar sportu, daudz vairāk staigāju, bet tagad kur nu man 
vairs… 

bet tagad kur nu man vairs… Kav_soc 
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1.pielikuma turpinājums 
Veronika (69 gadi): …Nu, es tā domāju. Piemēram, ja sāktu skriet, tad 
viņi padomātu, pateiktu kaut ko. 

Apkārtējo neizpratne par 
 aktivitāšu nepieciešamību 

Kav_soc 

Aija (67 gadi): Nē, nu mums šajā vecumā tā jau nav, ka gluži man 
kādreiz četrdesmit gados zin biju pie daktera, šis saka " nuu, te būtu 
brīnums, ka Jums nekad, nekas nesāpētu 40 gados", bet tagad jau šad tad 
ir tā, ka pašsajūta varbūt mazlietiņ nav vairs tā....  

Uzskats, ka ar vecumu nāk 
arī slimības 

Kav_soc 

Tēma: resursu ierobežojumi
Apakštēma: dalības maksa ierobežo aktivitātes 

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Jāzeps (72 gadi) : Baseins, kad aizeju. Nu retu reizi, ne jau bieži… Kad bija 
abonements, jā, bet tā ir par dārgu aiziet…, jā, vienkārši. Peldēties - vasarā 
jau izmantoju tās iespējas. 

Dalības maksa 
 ierobežo 
 vēlamās aktivitātes 

Kav-fiz 
 

Zinaīda (62 gadi): Pirmkārt, tas ir materiālais tagad, man šķiet, ļooti, kur 
saka, jā, ka garīgums ir pazaudēts… es neteiktu, ka viņš ir pazaudēts…, jo 
tagad presē visur runā, jā… Ja man ir bijis garīgums, tad viņš arī paliek, viņš 
nevar pazust… Bet materiālais ir, kā sakot, ir svarīgs, ļoti svarīgs… bet 
cilvēki tagad, piemēram, ar zemām algām…. Viņš negrib arī tāpēc jau arī, 
viņam, kā saka, pazemināts jau … nu, savs pašvērtējums. Viņš neiesaistās 
nekur. Izsaukt viņu kaut kur!?!... uz koncertiem, piemēram,… es pati 
aizeju…, saku – meitenes… -nē… Arī viņš nevar atļauties to darīt, jā!...  

Materiālais neļauj 
realizēt iecerēto 

Kav-fiz 
 

Tatjana (66 gadi): Nezinu, varbūt ir tādi, vot pulciņi, vai tādas kā te… vot… 
man viena paziņa, tik drusku jaunāka, viņa uz vēderdejām staigā, tur maksas 
visas un tur atkal tādiem kā mums pensionāriem visi maksas pulciņi....vēl 
viens… tāpēc vairāk neko nedarīs... 

Maksas pulciņi nav  
visiem pieejami 

Kav-fiz 
 

Apakštēma: svarīgākais ir izdzīvot 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Antoņina(62 gadi): „Politika visu daudz ļoti iespaido, ka nezini, kāda būs 
rītdiena. Tagad visi vaimanā, cik daudz par dzīvokli jāmaksā... produkti 
kļūst dārgāki…”. 

Finanses ietekmē 
 ikdienu 

Kav-fiz 
 

Antoņina (62 gadi): Nu, jā, protams, un viņš var atļauties kaut ko tādu lieku 
un viss, un viņam tas noskaņojums ir labāks, un viņam ir interesanti. Bet, 
kad tev nav noskaņojuma, tad tev negribas nekur līst ārā arī, es tā domāju 
vismaz. Man vismaz tā ir…. Ja es jūtos slikti, tad man vislabāk vienai būt un 
pagulēt, un pagrozīties vienai, un labāk tur nekādas aktivitātes tad jau nav 
vajadzīgas. 

Trūcīgums ietekmē noska
un kopējo aktivitāti 

Kav-fiz 
 

Apakštēma: neziņa par rītdienu 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Anna (66 gadi): Nu, ir iesīkstējušies cilvēki, sevī noslēgušies. Diena pagāja 
un paldies Dievam, ka diena cauri! Politika visu arī daudz ļoti iespaido, ka 
nezini, kāda būs rītdiena. Tagad visi vaimanā, cik daudz par dzīvokli 
jāmaksā... Jā, man arī daudz jāmaksā. Nu a ko es tagad likšos un pie galda 
raudāšu?  

Neziņa par rītdienu Kav-polit 
 

Veneranda(72 gadi): Tur pavisam citāds noskaņojums, tur nevajag domāt, kā 
tev izdzīvot. Kā saka, tu vari izdzīvot, tur tu dzīvo. Bet mēs tikai izdzīvojam, 
un jādomā tur tā un tā vis kaut kas, es tā domāju vismaz. 

Nepietiekams  
finansiālais  
stāvoklis 

Kav-fiz 
 

Apakštēma: laika trūkums 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Aija (67 gadi): Kamēr ēst uztaisi, istabas sakārto izej ārā uz veikalu, tā 
grozies pa māju un skat diena jau cauri …ar gadiem rūpes, un mazbērni nāk, 
tad tos mazbērnus jāskatās.... kā manām divām paziņām, viņas te parasti.. 
kaut kur jaunatne brīvdienās, viņas parasti sēž ar mazbērniem, un tādas tās 
varbūt pastaigas tikai. 

Laika trūkums, jo 
jārūpējas par ģimeni  

Kav_ind 
 

Vera(65 gadi):… Nē… es varu vienkārši to laiku atrast. Es varu… Es 
neesmu tik ļoti noslogota kā citi, bet nav jau tā ka nav ko darīt … Es varu 
sev izbrīvēt… Arī tagad es vingrinos. Varu to darīt 10 minūtes, varu 15 
minūtes, varu arī 30 minūtes – kā man sagribēsies. 

Laiks ir jāplāno Kav_ind 

Anna(66 gadi): Nu kā, nu kā sievietes iziet pie vīra, dzemdē bērnu un bērns 
pirmajā vietā! 

Ģimenes aprūpes  
prioritāte 

Kav_soc 
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1.pielikuma turpinājums 
Zinaīda(62 gadi): Pat nezinu ko teikt.... maz aktīvu cilvēku, ar gadiem rūpes 
un mazbērni nāk, tad tos mazbērnus jāskatās.... kā manām divām paziņām, 
viņas te parasti.. kaut kur jaunatne brīvdienās, viņas parasti sēž ar 
mazbērniem, un tādas tās varbūt pastaigas tikai... dārzi tie vasaras mēnešos... 
pensionāriem parasti... un tā... 
Es domāju, ka maz ir tādu cilvēku, kuriem vot... varbūt, ja ģimenes 
stāvoklis, es kā esmu viena, man gribētos kaut kur, kur ir ģimene, jāplāno 
kaut kā kopā, pie mazbērniem... 

Laika trūkums, jo  
jāpieskata mazbērni 

Kav_soc 
 

Antons(74 gadi): Kāpēc viņam jātērē laiks – varbūt viņš uzskata – kāpēc 
man tur jāizrādās. Tā tas ir arī – skan daudziem, es domāju. 
 

Aktivitātes prasa laiku 
un spēju darboties 
sociālā grupā.  

Kav_soc 

Apakštēma: nav atbilstoša piedāvājuma 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Māra (63 gadi)… man tās pilātes arī patika. Man līnijdejas patika, varētu arī 
padejot, bet nezinu vai Rēzeknē ir kaut kas tāds. Gan jau, ka jaunākiem ir. 
 

Aktivitātes akcentētas 
jauniešiem 

Kav_soc 

Jānis(68 gadi): …nav tādu nodarbību senioriem. Visi domā tikai par jauno 
paaudzi, attīsta, skolo to..  

Sabiedrība maz 
interesējas par 
senioriem 

Kav_soc 

Irēna (62 gadi): Es, piemēram, ietu, ja pie mums pilsētā būtu vietas, kur iet 
tādā vecumā. Pat tad, kad aizgāju uz trenažieru zāli, tā kura poliklīnikā …nu, 
piedodiet! Es tur vienīgā sieviete, apkārt vienīgi jauni puiši.  

Ir vēlēšanās, bet nav 
apstākļu 

Kav_fiz 

Tēma: apkārtējā vide 
Apakštēma: nepiemērota vide  

Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 
Vera(65 gadi):…tad tanī mājā ar kaimiņieni, viņai arī ļoti mugura sāp, kājas 
sāp. Es saku: „Tā, Ejam pastaigāties!” Nu un ātrā solī, iesim uz Ančupānu 
mežu. Nu, vienreiz, otrreiz, trešo, katru dienu staigājām, staigājām. Un 
vienreiz tikko aizgājām tur, kur uz kapiem pagrieziens un pie tā meža vēl 
nepiegājām, un viens, nezinu vai piedzēries vai viņš nedzēries, no grāvja 
pieceļas vīrietis. Mēs šokā! Un tādā skriešanā atpakaļ uz mājām, kilometri 
divi, ka bijām momentā atpakaļ. Ar to mūsu staigāšana uz mežu bija cauri!  

Bīstama vide Kav_fiz 

Aija (67 gadi): A kur tu iesi - visapkārt sarakts. Nav pastaigu vietu Kav_fiz 
Veronika: Nu, jā, galvenais, ka manā pusē nav trotuāra, vieni dubļi. Nu, jā... 
galvenais nav trotuāru... (..), tur vēl tie suņi pa ielu. Ziemā tur vispār nav kur 
iet, trotuāri netīrīti. Pašvaldībai vienalga, saka, ka nav naudas. Te uz Miera 
ielas pusi, arī nav trotuāru nekur. Aizej līdz baznīcai un tur arī viss tāds, 
vieni dubļi tie… 

Nepiemērota pilsētas 
vide 

Kav_polit 

Antoņina (62 gadi): Vispār pilsētā tāds smacīgs gaiss, tās automašīnu 
izplūdes gāzes... 

Nepiemērota pilsētas  
vide 

Kav_fiz 

Apakštēma: bīstama vide 
Nozīmīgie citāti Satura vienības Kods 

Marija(72 gadi): Nu kā est taču pati dzirdēju, kā tur Ziemeļu rajonā vienai to 
somiņu izrāva. Tagad tā nelāgi vakaros staigāt. 

Nelabvēlīga kriminālā 
situācija  

Kav_fiz 

Zinaīda(62 gadi): Ziniet- vakaros, tā staigāt ir nedroši… Nav drošības sajūtas Kav_fiz 
Jurijs(71 gads): Uz ielas nevar iziet a valdībai – vienalga, kas notiek ar tiem 
večiem,  

Nav politiskā atbalsta Kav_polit 
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2.pielikums 

Informatīvie raksti vietējā avīzē „Rēzeknes Vēstis” 
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2.pielikuma turpinājums 
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2.pielikuma turpinājums 
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2.pielikuma turpinājums 
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Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes  
„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”  projekts „Atbalsts sporta zinātnei” 

identifikācijas Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

3.pielikums 
 

 

 

	

	

	

	

	

ESI	AKTĪVS‐BŪSI	VESELS	

	

FIZISKO AKTIVITĀŠU 

DIENASGRĀMATA 

 

 

_________________________________ 
Vārds  

 
 

________________________________ 
Uzvārds 
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JĀ  uz  vienu  
vai  vairākiem  
jautājumiem 

3.pielikuma turpinājums 

Veselības ieguvumi palielinot fizisko aktivitāti 

1. Regulāras fiziskās aktivitātes stiprina sirds- asinsvadu un elpošanas sistēmu. 
2. Vingrināšanās stiprina kaulus un muskuļus.  
3. Regulāras fiziskās aktivitātes palīdz kontrolēt ķermeņa svaru. 
4. Mazina diabēta rašanos vai palīdz to kontrolēt. 
5. Uzlabo pašsajūtu depresijas gadījumā, palīdz kontrolēt uztraukumu vai stresu. 
6. Regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt novērst 

atsevišķu vēža veidu rašanos. 
7. Regulāra sportošana nodrošina labāku miegu. 

 

 

Kontroljautājumi pirms palielināt savu fizisko aktivitāti 

1. Vai Jūsu ārsts kādreiz ir teicis, ka Jums ir sirdsdarbības traucējumi un Jums būtu jāveic 
tikai tās aktivitātes, ko ir ieteicis ārsts?  
2. Vai Jūs jūtat sāpes krūtīs, kad veicat fiziskās aktivitātes?  
3.Pēdējā mēneša laikā, vai Jums ir bijušas sāpes krūtīs, kad neveicāt fiziskās aktivitātes?  
4. Vai Jūs esat zaudējuši līdzsvaru galvas reiboņu dēļ vai kādreiz esat zaudējuši samaņu?  
5. Vai Jums ir kaulu vai locītavu problēmas (piemēram, muguras, ceļa vai gūžas), kas varētu 
pasliktināties palielinot fizisko aktivitāti?  
6. Vai Jums pašlaik ir izrakstītas zāles (piemēram, diurētiskie līdzekļi) asinsspiediena vai 
sirds slimību ārstēšanai?  
7. Vai Jūs zināt jebkādu citu iemeslu, kā dēļ Jūs nedrīkstētu veikt fiziskās aktivitātes?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ja Jūs atbildējāt: 

Ja Jūs godīgi atbildējāt NĒ uz visiem jautājumiem, 
Jūs varat būt samērā drošs ka drīkstat: 
 Palielināt fizisko aktivitāti, uzsākot lēnām un 

pakāpeniski. Tas ir drošākais un vieglākais veids 
kā to veikt. 

 Veiciet funkcionālo pārbaudi, tā ir lieliska 
iespēja noteikt savu fizisko sagatavotību, kas 
ļaus labāk ieplānot aktivitātes ikdienā. Pirms 
aktivtātēm ieteicams pārbaudīt asinsspiedienu. 
Ja rādījumi pārsniedz 144/94, pārrunājiet ar savu 
ārstu pirms Jūs palielināt fizisko slodzi. 

 

NĒ  uz  visiem  

PIEZĪME: Ja Jūsu veselības stāvoklis 
izmainās un Jūs atbildat JĀ uz kādu no 
iepriekšējiem jautājumiem, informējiet 
par to savu nodarbību instruktoru vai 
veselības darbinieku un jautājiet, ko 
Jums vajadzētu mainīt savā aktivitāšu 

Pārrunājiet ar savu ārstu, pa tālruni vai 
personīgi PIRMS būtiski palielināt 
savu fizisko aktivitāti, vai PIRMS 
veicat fiziskās sagatavotības 
novērtējumu. Informējiet ārstu par 
jautājumiem uz kuriem Jūs atbildējāt 
JĀ.  
 Jūs varat veikt jebkuras aktivitātes – 

ja vien Jūs sākat lēnām un 
pakāpeniski. Vai arī noteikt tās 
aktivitātes, kuras ir Jums drošas. 
Pārrunājiet ar savu ārstu kādās 
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3.pielikuma turpinājums 

 
VIENOŠANĀS 

par fizisko aktivitāšu veicināšanas plānu 
 
 

_____________        ____________ 
Paraksts         Datums 
 

_____________ 
Liecinieks 

Fiziskās aktivitātes man ir svarīgas, jo es sagaidu, ka tās man sniegs: 

 
 
Pēc ___ mēnešiem, veicot regulāras fiziskās aktivitātes, es plānoju sasniegt: 

 
 
Pēc ___ nedēļām, veicot regulāras fiziskās aktivitātes, es plānoju sasniegt: 

 
 
Lai sasniegtu noteikto mērķi, es apņemos veikt sekojošas aktivitātes: 
 
 
 
Lai sasniegtu noteikto mērķi, paredzētās aktivitātes es veikšu sekojošos laikos: 
Pirmd. 
Otr. 
Trešd. 
Cet. 
Piekt. 
Sestd. 
Svētd. 
Apstākļi, kas var kavēt to realizēt: 

 
Darbība, kā tos pārvarēt: 

 
Mana balva, par sasniegtajiem mērķiem: 
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3.pielikuma turpinājums 

 

Kontrolvingrinājumu rezultāti 

 

Sirds veselības kabineta rezultāti 

 

 
Uzdevums 

 

 
________ 
Datums 

 
__________ 

Datums 

 
Piezīmes 

Piecelšanās no krēsla 
(reizes 30sek.) 

 

   

Rokas saliekšana 
(reizes 30sek.) 

 
 
 

  

Sniegšanās uz 
priekšu sēžot uz 

krēsla 
(cm +/-) 

   
Iztaisnotā kāja 

labā/kreisā 

Roku salikšana aiz 
muguras 
(cm +/-) 

   
Roka virs galvas 

labā/kreisā 
Piecelties un iet 

(1/10sek.) 
 
 
 

  
 

6min iešanas tests 
(m/6min) 

 
 
 

  

 
Mērījumi 

 

 
________ 
Datums 

 
__________ 

Datums 

 
Piezīmes 

Svars    
Augums    
Gurnu 

apkārtmērs 
   

Vidukļa 
apkārtmērs 

   

Asinspiediens  
 

  

Pulss  
 

  

Holesterīns 
 

   

Glikoze 
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3.pielikuma turpinājums 

IESILDĪŠANĀS VINGRINĀJUMI 

 
 

Apļot kāju priekšā abos virzienos.  
15-30sek. Atkārtot to pašu ar otru kāju. 
Vingrinājumu var veikt arī stāvus, atbalstoties 
pret krēslu 

Atkārtoti pastiept pirkstgalus pie sevis un uz 
priekšu. 
15-30sek. 
Atkārtot to pašu ar otru kāju. 
Elpot brīvi, neaizturēt elpu! 

Soļošana uz vietas (var pieturoties pie krēsla). 
Aptuveni 1 min.  

Pieturoties pie krēsla, atcelt kāju sānis 30 sek. 
To pašu arī ar otru kāju. 

VINGRINĀJUMI KĀJU MUSKULATŪRAI 

Atbalstieties pret krēslu. Lēnām pacelieties 
pirkstgalos, cik augstu Jūs varat. Noturiet 1 sek. 
Lēnām nolaidieties. Atkārtot 8-15 reizes. Pēc 
atpūtas atkārtot to pašu vēlreiz. 

Atbalstieties pret krēslu. Lēnām salieciet kāju, 
cik tālu vien iespējams. Noturiet 1 sek. Lēnām 
iztaisnojiet kāju. Atkārtot 8-15 reizes ar katru 
kāju. Pēc atpūtas atkārtot to pašu vēlreiz. 

 

 

  

Atbalstieties pret krēslu. Atceliet taisnu kāju 
sānis un noturiet 1 sec. Lēnām nolaidiet kāju 
lejā. Atkārtot 8-15 reizes ar katru kāju. Pēc 
atpūtas atkārtot to pašu vēlreiz. 

Atbalstiet krēslu pret sienu. Kājas plecu 
platumā. Noliecieties mazliet uz priekšu. 
Piecelties taisni. Atkārtot 8-15 reizes. Pēc 
atpūtas atkārtot to pašu vēlreiz. 

Exercise: A Guide from the National Institute on Aging www.nia.nih.gov
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3.pielikuma turpinājums  

VINGRINĀJUMI ROKU MUSKULATŪRAI 

 
 

Lēnām paceliet rokas sānis plecu augstumā. 
Noturiet 1 sek. un lēnām nolaidiet rokas lejā. 
Neaizturiet elpu! 
Atkārtot 8-15 reizes. Pēc atpūtas atkārtojiet to 
pašu vēlreiz. 

Salieciet roku elkonī un noturēt 1 sek. Lēnām 
iztaisnojiet roku lejā un ieturiet pauzi.  
Atkārtot 8-15 reizes ar abām rokām. Pēc 
atpūtas atkārtojiet to pašu vēlreiz. 

    

Svars vienā rokā virs galvas, otra roka 
atbalsta elkoni. Lēnām nolaist roku aiz 
muguras un noturēt 1 sek. Iztaisnot roku virs 
galvas. Atkārtot 8-15 reizes ar abām rokām. 
Pēc atpūtas atkārtojiet to pašu vēlreiz. 

Atbalstieties pret krēsla rokturiem. 
Noliecieties mazliet uz priekšu, kāju pēdas 
uz pirkstgaliem mazliet zem krēsla. Tikai ar 
roku spēku paceliet augumu, lēnām saliecot 
rokas atkal, apsēdieties. Atkārtot 8-15 reizes. 
Pēc atpūtas atkārtot vēlreiz. 

 

VINGRINĀJUMI MUGURAS MUSKULATŪRAI 

 

Izliekt muguru uz augšu, galva uzleju. Lēnām 
izliekt muguru uz leju, skatiens uz priekšu.  
Atkārtot 8-12 reizes 

Guļot uz vēdera, atkārtoti atcelt vienu 
kāju.  
Elpot ritmiski. 
Atkārtot 10-14reizes ar katru kāju. 

VINGRINĀJUMI VĒDERA MUSKULATŪRAI 

Stiepties ar rokām uz priekšu, sasprindzinot 
vēdera muskuļus. Stiepjoties uz priekšu izelpa,  
nolaižoties - ieelpa. Jostas daļa piespiesta grīdai. 
Atkārtot 8-12 reizes. 

Sasprindzināt vēdera muskulatūru un 
piespiest jostas daļu pie grīdas. Izelpojot 
noturēt sasprindzinājumu 3-5sek., 
atbrīvojot muskulatūru lēnām ieelpot. 
Atkārtot 8-12 reizes. 
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3.pielikuma turpinājums  
VINGRINĀJUMI SĀNU MUSKULATŪRAI 

 
Guļot uz sāniem, atkārtoti atcelt vienu kāju. Viena 
roka aiz galvas, otra pret grīdu atbalsta augumu. 
Atkārtot 10-14reizes ar katru kāju. 

Stiepties ar rokām uz sāniem, mazliet atceļot 
plecus no grīdas. Sasprindzinot vēdera muskuļus 
–izelpa,  
nolaižoties ieelpa. 
Pārmaiņus uz katru pusi atkārtot 4-6 reizes. 

VINGRINĀJUMI KĀJU UN MUGURAS MUSKULATŪRAI 

 

Atkārtoti atcelt pretējā nosaukuma roku un kāju.  
Atkārtot 8-10 reizes uz katru pusi. 

Lēnām virzoties gar sienu mazliet pietupties un 
iztaisnojot kājas piecelties. 
Pēc iespējas saliektas kājas noturēt 3-5sek.  
Atkārtot 8-10 reizes. 

LOKANĪBAS VINGRINĀJUMI 

  
Rokas aiz galvas vai gar sāniem. 
Pēdas plati un atbalsta augumu. 
Lēnām noliekties uz sāniem, 
pastiepties un atkārtot uz otru pusi. 
Skats uz priekšu. 
Atkārtot 6-8 r. Neaizturēt elpu! 

Rokas aiz galvas vai 
sakrustotas priekšā pret krūtīm. 
Pagriezties uz sāniem. Galva 
pagriežas līdz ar augumu.Gurni 
paliek uz vietas. 
Atkārtot 6-8 r. uz katru pusi.  

Augums taisns. Mugura 
atbalstās pret krēslu. Pagriezt 
galvu uz sāniem un pastiept 
kakla muskuļus.  
Pleci paliek uz vietas. 
Atkārtot 6-8 reizes uz katru 
pusi. 

  
Atbalstoties pret sienu, satvert ar 
labo roku pretēja nosaukuma pēdu 
un viegli tuvināt to mugurai. 
Noturēt 10-30sek. Atkārtot ar otru 
kāju. 

Sēžot uz grīdas viena kāja 
saliekta un pēda vērsta pret 
iztaisnotas kājas iekšpusi. Ar 
taisnām rokām pastiepieties uz 
priekšu. Neaizturēt elpu! 

Savienojiet plaukstas virs 
galvas un viegli pastiepieties 
uz augšu un mazliet atpakaļ. 
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3.pielikuma turpinājums  
LOKANĪBAS VINGRINĀJUMI 

  

Guļot uz muguras satvert labās 
kājas ceļgalu un tuvināt to 
krūtīm. Mugura jostas daļā 
saskaras ar grīdu. Galva brīvi 
uz grīdas. 
Noturēt 10-30sek.  
Atkārtot ar otru kāju. 

Ar saliektām rokām 
atbalstieties pret sienu. 
Viena kāja priekšā, 
augums taisns. Gurnus 
viegli virza uz priekšu, 
otru kāju saglabājot taisnu. 

Viena roka saliekta aiz 
galvas, elkonis uz augšu. 
Ar otru roku satver elkoni 
un lēnām pastiepj.  
Atkārtot ar otru roku. 

  
 

Viena kāja priekšā. Otra 
atbalstās uz grīdas uz ceļgala. 
Saglabājot kāju stāvokli, 
noliekties uz priekšu. 
Atkārtot ar otru kāju. 

Sēžot uz grīdas, ceļgali 
vērsti uz āru. Saturot 
pēdas, ar rokām viegli 
paspiest ceļgalus uz leju. 
Noturēt 10-30sek. 
Neaizturēt elpu! 

Roka saliekta aiz kakla. Ar 
otru roku satver elkoni un 
viegli virza pāri plecam. 
Noturēt 10-30sek.  
Atkārtot ar otru roku. 

 
 

Iztaisnojot rokas priekšā, 
satvert ar otras rokas plaukstu 
un pastiept uz leju un uz augšu. 
Noturēt 10-30sek.  

Atbalstoties pret sienu, 
pastiept taisnas rokas plecu 
locītavā. 
Noturēt 10-30sek. 

Guļot uz muguras, kājas 
saliekt ceļgalos un 
pārmaiņus pagriezt uz 
sāniem. Ceļgali tuvinās 
grīdai. Neaizturēt elpu! 

www.healthyexerciseworld.com 

 



189 
 

3.pielikuma turpinājums  
VINGRINĀJUMI LĪDZSAVARA SAGLABĀŠANAI 

  

Ar vienu roku atbalstieties pret krēslu. 
Lēnām pacelieties pirkstgalos, cik 
augstu Jūs varat. Noturiet 1 sek. Lēnām 
nolaidieties.  
Atkārtot 8-15 reizes. Pēc atpūtas 
atkārtot to pašu vēlreiz. Vēlāk mēģiniet 
to pašu nepieturoties. 

Ar vienu roku atbalstieties pret 
krēslu. Lēnām salieciet kāju, cik tālu 
vien iespējams. Noturiet 1 sek. 
Lēnām iztaisnojiet kāju.  
Atkārtot 8-15 reizes ar katru kāju. 
Pēc atpūtas atkārtot to pašu vēlreiz. 
Vēlāk mēģiniet to pašu ar aizvērtām 
acīm. 

 
 

 
Pieturieties pie krēsla. Lēnām atceliet 
vienu kāju un noturiet 1 sek. Lēnām 
nolaidiet.  
Atkārtot 8-15 reizes ar katru kāju. Pēc 
atpūtas atkārtot to pašu vēlreiz. Vēlāk 
mēģiniet to pašu nepieturoties. 

Iešana „pirkstgals pie papēža”. 
Atceļot vienu kāju, līdzsvara 
saglabāšana ar aizvērtām acīm. 
Piecelšanās un apsēšanās bez roku 
palīdzības. 

Exercise: A Guide from the National Institute on Aging www.nia.nih.gov 
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FIZISKO AKTIVITĀŠU KALENDĀRS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

JŪSU FIZISKĀ AKTIVITĀTE ŠONEDĒĻ 
 

                      1          2          3           4          5          6          7          8          9         10                              
           
           

Aktivitātes / laiks dienā PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA KOPĀ 
 

Ikdienas aktivitātes  
(pastaigas, veļas 
mazgāšana, darbošanās 
pagalmā u.c.  
mērenas aktivitātes) 

        

Vingrināšanās          

Ātras pastaigas, 
riteņbraukšana u.c. 
izturības aktivitātes 

        

Spēka vingrinājumi, 
pietupieni, vingrinājumi 
roku un vēdera 
muskulatūrai 

        

         

Stiepšanās vingrinājumi 
 

        

Līdzsvara, koordinācijas 
vingrinājumi 

        

         

Mans mērķis uz nākamo nedēļu ir: 
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4.pielikums  

Pētījuma dalībnieka piekrišanas apliecinājums 
 

Jūs tiekat aicināts/a piedalīties sirds slimību saslimšanas risku un fizisko 
aktivitāti ietekmējošo faktoru pētījumā. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot senioru 
viedokli par fiziskajām aktivitātēm, un kā tas ietekmē cilvēka veselību. Jūsu 
piedalīšanās ir pilnīgi brīvprātīga. Visi iegūtie dati par Jums un Jūsu veselības 
stāvokli tiks saglabāti konfidenciāli un tiks izmantoti zinātniskajos pētījumos tikai 
apkopoto rezultātu veidā.  

 
Tā kā pētījuma dalībnieki piedalās anonīmi, Jūsu aizpildītās anketas tiks 

uzskatītās kā piekrišana līdzdalībai pētījumā un informācijas par Jūsu veselības 
stāvokli nodošanai turpmākai apstrādei. 

 
Gadījumā, ja Jūs piekrītat piedalīties šajā pētījumā, Jums tiks veikti 

izmeklējumi, lai noteiktu: arteriālo asinsspiedienu, antropometriskos datus, 
holesterīna un cukura daudzumu asinīs. Tiks veiktas fiziskās aktivitātes un 
veselības pašvērtējuma aptaujas. 

 
 Neskaidru jautājumu gadījumā Jūs varat lūgt palīdzību pētījuma atbildīgajai 
personai, paskaidrojumu saņemšanai. 
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5.pielikums  
Pētījuma dalībnieka piekrišanas apliecinājums 

 

Jūs tiekat aicināts/a piedalīties sirds slimību saslimšanas risku un fiziskās veselības 
novērtēšanā. Jūsu piedalīšanās ir pilnīgi brīvprātīga. Gadījumā, ja Jūs piekrītat piedalīties šajā 
pētījumā, Jums tiks veikti izmeklējumi, lai noteiktu: arteriālo asinsspiedienu, antropometriskos 
datus, holesterīna un cukura daudzumu asinīs. Tiks veiktas fiziskās aktivitātes un veselības 
pašvērtējuma aptaujas, kā arī noteiktas fiziskās spējas (roku un kāju spēks, lokanība, līdzsvars un 
izturība). Pētījumā iekļautie vingrinājumi ir zinātniski pārbaudīti un aprakstītie riski ir atbilstoši 
novērtēti “Senioru fitnesa testu rokasgrāmatā” (Rikli un Džonsa 2001). 

 

Fizisko aktivitāšu programmā iekļautie vingrinājumi ir pielīdzināmi ikdienas aktivitātēm, 
tādām kā nelielu smagumu pacelšana, piecelšanās no sēdus stāvokļa, pastiepšanās, iešana 
kājām, tādēļ šīm aktivitātēm ir zema riska pakāpe. Iespējamie riski ir līdzīgi kā citām mērenas 
intensitātes aktivitātēm: sastiepums, mīksto audu un kaulu trauma, reibonis vai samaņas 
zaudēšana. Sirdsdarbības un asinsrites traucējumu gadījumā pastāv arteriālas trombozes 
(piemēram, miokarda infarkta vai insulta) risks.  

 Ja kāds no tālāk minētajiem parametriem atbilst Jūsu veselības stāvoklim, tad Jums bez 
ārsta parakstītās atļaujas nevajadzētu piedalīties šajā programmā: 
 1) Jūsu ārsts Jums ir ieteicis nevingrot veselības stāvokļa dēļ; 
 2) pēdējā mēneša laikā Jums ir bijuši sirds mazspējas brīži, sāpes vai smaguma sajūta 
krūšu daļā vai esat pārcietuši sirdslēkmi; 
 3) veicot fiziskās aktivitātes, Jums ir bijušas sāpes locītavās, līdzsvara traucējumi, 
galvas reiboņi, samaņas zudums; 
 4) Jums ir pastāvīgi paaugstināts arteriālais asinsspiediens (160/100 vai vairāk). 
 

Pētījuma gaitā vingrinājumi ir jāveic ar Jums piemērotu piepūli un nekādā gadījumā 
nepieļaut pārpūli un nepārsniegt savas drošas darbības līmeni. Jums nekavējoties ir jāpaziņo 
personai, kas veic pētījumu, par to, ka sajūtat diskomfortu vai rodas kādi neparasti simptomi, tādi 
kā elpas trūkums, reibonis, sasprindzinājums vai sāpes krūtīs, neregulāra sirdsdarbība, jušanas 
traucējumi, līdzsvara zudums, nelaba dūša vai redzes traucējumi. Ja Jūs pētījuma laikā nejauši 
gūstat savainojumu, atbildīgā persona spēs Jums sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
Turpmākai aprūpei Jums būs nepieciešams griezties pie sava ģimenes ārsta.  
 Jūs varat pārtraukt savu piedalīšanos pētījumā jebkurā brīdī, kad vien Jūs to vēlaties. 
 Visi iegūtie dati par Jums un Jūsu veselības un fizisko stāvokli tiks saglabāti 
konfidenciāli un tiks izmantoti zinātniskajos pētījumos tikai apkopoto rezultātu veidā. 
Parakstot šo, Jūs apstiprināsiet sekojošo:  
 1.Esmu izlasījis/usi visu dokumentu. Esmu informēts par šī pētījuma mērķi un fizisko 
risku, ar kuru saskaršos.  
 2.Es piekrītu pats/i novērot savu fizisko stāvokli testa laikā un pārtraukt piedalīšanos, un 
informēt atbildīgo personu, ja nejutīšos ērti vai jutīšu kādus neparastus simptomus. 
 3. Es uzņemos pilnu atbildību par jebkādiem iespējamiem miesas bojājumiem vai 
veselības traucējumiem, kas var rasties piedaloties šajā pētījumā. Gadījumā, ja pētījuma laikā es 
gūstu ievainojumu vai saslimstu, man ir jāapmeklē savs ģimenes ārsts, kā arī tādā gadījumā 
uzņemos pilnu finansiālo atbildību par turpmāko ārstēšanos.  
 Mans paraksts zemāk norāda, ka man ir bijusi iespēja jautāt un ir atbildēts uz visiem 
maniem jautājumiem, un ka es brīvprātīgi nolēmu piedalīties šajā pētījumā.  
 
Paraksts   ________________________  Datums______________ 
 
Vārds, uzvārds____________________________ 
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6.pielikuma turpinājums 
 

 

 

Plānotās fiziskās aktivitātes var būt: pastaigas ātrā solī, braukšana ar velosipēdu, peldēšana, 
dejošana, vingrināšanās un citas aktivitātes, kas veiktas fiziskā stāvokļa uzlabošanai. Šīm 
aktivitātēm ir jābūt regulārām t.i. 3-5 reizēm nedēļā un vismaz 20-60min vienā reizē. 
Nodarbībām nav jābūt nogurdinošām, bet ir jāveic ar tādu piepūli, kas paātrina Jūsu elpošanu 
un veicina svīšanu.  
 

Lūdzu, izvēlieties tikai vienu no atbildēm, kura visprecīzāk raksturo Jūsu fizisko aktivitāti 
šobrīd. 

1 Es regulāri veicu aktivitātes jau vairāk kā 6 mēnešus 

2 Es regulāri veicu aktivitātes, bet mazāk kā 6 mēnešus  
3 Es šobrīd neveicu regulāras aktivitātes, bet plānoju tās uzsākt nākošo 30 dienu laikā 
4 Es šobrīd neveicu regulāras aktivitātes, bet gribētu tās uzsākt tuvāko 6 mēnešu laikā 
5 Es šobrīd neveicu regulāras aktivitātes un neplānoju tās uzsākt tuvāko 6 mēnešu laikā 

  

Sekojošie apgalvojumi norādīs uz Jūsu uzskatiem un pārliecību par sagaidāmo rezultātu, veicot 
regulāru vingrināšanos vai esot fiziski aktīvs(-a). 

Lūdzu, novērtējiet katru no apgalvojumiem. Tukšajā ailītē ielieciet skaitli no 1-5 

pilnīgi 
nepiekrītu 

nepiekrītu var būt piekrītu pilnīgi piekrītu 

1 2 3 4 5 

1.Vingrināšanās uzlabos manas spējas veikt ikdienas aktivitātes 

2.Vingrināšanās uzlabos manu sabiedrisko stāvokli  

3.Vingrināšanās uzlabos manu kopējo fizisko stāvokli  

4.Vingrināšanās palīdzēs pārvarēt stresu   

5.Vingrināšanās nostiprinās manus kaulus  

6.Vingrināšanās uzlabos manu garastāvokli  

7.Vingrināšanās palielinās manu muskuļu spēku 

8.Vingrināšanās palīdzēs man labāk saprasties ar cilvēkiem 

9.Vingrināšanās palīdzēs svara kontrolē  

10.Vingrināšanās uzlabos manu psiholoģisko stāvokli   

11.Vingrināšanās nodrošinās sabiedriskumu 

12.Vingrināšanās uzlabos manas sirds-asinsrites sistēmas darbību 

13.Vingrināšanās palielinās mana prāta darbaspējas   

14.Vingrināšanās veicinās to, ka citi mani pieņem un akceptē 

15.Vingrināšanās sniegs man apzināšanos par savām spējām 
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STARPTAUTISKĀ APTAUJA PAR FIZISKO AKTIVITĀTI (IPAQ) 

 Mēs vēlamies uzzināt kādas fiziskas aktivitātes cilvēki veic viņu ikdienas dzīvē. 
Jautājumos tiks noskaidrots laiks, ko Jūs pavadījāt, veicot kādas fiziskas darbības pēdējo 7 
dienu laikā. Lūdzam atbildēt uz katru norādīto jautājumu, pat ja Jūs neuzskatāt sevi par fiziski 
aktīvu personu. Atsauciet atmiņā darbības, ko Jūs veicāt darbā, mājās vai dārzā, pārvietojoties no 
vietas uz vietu un sportojot vai atpūšoties Jūsu brīvajā laikā.  

 Padomājiet par visām pēdējās 7 dienās veiktām ļoti grūtām darbībām, kas prasīja lielu 
fizisku piepūli. Ļoti smagas darbošanās laikā elpot kļūst ievērojami grūtāk nekā parasti. Ņemiet 
vērā tikai tās fiziskās aktivitātes, ko Jūs veicāt vismaz 10 minūtes bez pārtraukuma. 

1. Cik dienās (pēdējo 7 dienu laikā) Jūs veicāt ļoti grūtas fiziskas aktivitātes, tādas, kā 
smagumu celšana, zemes rakšana, aerobika vai ātra riteņbraukšana? 

 

_______ dienu skaits 

 

Neveicu ļoti grūtas aktivitātes     Pāriet uz 3. jautājumu 

 

2. Cik ilgi Jūs parasti veicāt ļoti grūtas fiziskas aktivitātes kādā no šīm dienām?  

 

_______ stundas dienā 

_______ minūtes dienā 

 

  nezinu/ne esmu pārliecināts 

Tagad padomājiet par visām pēdējās 7 dienās veiktajām darbībām, kas prasīja mērenu fizisku 
piepūli. Mēreni smagas darbības laikā elpot kļūst mazliet grūtāk nekā parasti. Ņemiet vērā tikai 
tās fiziskās aktivitātes, ko Jūs veicāt vismaz 10 minūtes bez pārtraukuma. 

3. Cik dienās (pēdējo 7 dienu laikā) Jūs veicāt mērenas fiziskas aktivitātes, tādas kā, vieglu 
priekšmetu pārvietošana, braukšana ar velosipēdu mierīgā tempā vai logu mazgāšana?  

Iešana kājām netiek uzskaitīta. 

_______ dienu skaits 

 

Neveicu mērenas aktivitātes     Pāriet uz 5. jautājumu 

 

4. Cik ilgi Jūs parasti veicāt vidēji grūtas fiziskas aktivitātes kādā no šīm dienām?  

_______ stundas dienā 

_______ minūtes dienā 

 

  nezinu/ne esmu pārliecināts 
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Padomājiet, cik daudz laika pēdējās 7 dienās Jūs pavadījāt ejot. Tas ietver pārvietošanos kājām 
darbā un mājās, iešanu, lai nokļūtu no vienas vietas uz otru, kā arī jebkura cita veida pastaigas, 
kas tika veiktas atpūtas, sporta vai vingrināšanās nolūkā. 

5. Cik dienās (pēdējo 7 dienu laikā) Jūs gājāt kājām vismaz 10 minūtes bez pārtraukuma?  

_______ dienu skaits 

Nepārvietojos kājām     Pāriet uz 7.jautājumu 

6. Cik ilgi Jūs parasti gājāt kājām kādā no šīm dienām? 

_______ stundas dienā 

_______ minūtes dienā 

  nezinu/ne esmu pārliecināts 

Pēdējais jautājums ir par sēžot pavadīto laiku darbdienās pēdējo 7 dienu laikā. Tiek 
ņemts vērā sēžot pavadītais laiks darbā, mājās, mācoties vai brīvajā laikā, kā arī laiks, kas 
pavadīts sēžot pie galda, ciemojoties, lasot vai guļus skatoties TV. 

7. Cik ilgi Jūs parasti pavadījāt sēžot kādā no darbdienām (pēdējo 7 dienu laikā)? 

_______ stundas dienā 

_______ minūtes dienā 

  nezinu/ne esmu pārliecināts 

Jūsu vecums_________gadi 

Cik gadus kopā Jūs esat mācījušies? _______izglītības gadi 

 

Dzimums:   vīr.  siev. 

Nodarbošanās:        Pastāvīgā dzīves vieta: 

Pensijā         Pilsēta 

Algots darbinieks       Lauku teritorija 

Pašnodarbināts      

Bezdarbnieks       

Ģimenes stāvoklis:    Kā jūs kopumā vērtējat savus ienākumus? 

Dzīvo kopā ar partneri    Nepietiekami 

Dzīvo kopā ar bērnu ģimeni      Apmierinoši 

Dzīvo soc. aprūpes namā       Labi 

Dzīvo viens/a pats/i          Ļoti labi 

 

Paldies par atbildēm! 
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6.pielikuma turpinājums  

 
Jūsu Veselība un Pašsajūta 

 
 
Šī aptauja ir par to, kā Jūs vērtējat savu veselību. Šī informācija palīdzēs sekot 
tam, kā Jūs jūtaties un cik labi Jūs spējat veikt savus ikdienas darbus. 
Pateicamies par anketas aizpildīšanu! 
 
Katram sekojošajam jautājumam lūdzu ievelciet krustiņu   tajā kvadrātā, kas 
vislabāk raksturotu Jūsu atbildi. 
 
1. Varētu teikt, ka Jūs savu veselību kopumā vērtējat: 

Lieliska Ļoti laba Laba Diezgan 
laba

Slikta 

� � � � � 

   1    2    3    4    5 
 
 
 

2. Kā jūs kopumā novērtētu savu pašreizējo veselības stāvokli salīdzinājumā 
ar stāvokli gadu iepriekš? 

Daudz  
labāka 

tagad nekā 
pirms gada

Nedaudz 
labāka 

tagad nekā 
pirms gada

Gandrīz 
tāda pati kā 
pirms gada 

Nedaudz 
sliktāka 

tagad nekā 
pirms gada

Daudz 
sliktāka 

tagad nekā 
pirms gada 

� � � � � 

   1    2  3  4    5 
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3. Šie jautājumi ir par darbiem, ko Jūs, iespējams, veicat ikdienā. Vai Jūsu 
pašreizējā veselība Jūs ierobežo šajās darbībās? Ja jā, tad cik lielā mērā? 

 
 
 

 
 
 
 
  

 Jā, ļoti 
ierobežo 

Jā, 
mazliet 
ierobežo 

Nē, nemaz 
neierobežo

 � � � 
 a Enerģiskas aktivitātes, tādas kā skriešana, smagu  

priekšmetu celšana, piedalīšanās spraigos  
sporta veidos ...............................................................  1 ..........  2 ..........  3 

 b Mērenas aktivitātes, tādas kā galda pārbīdīšana,  
putekļu sūcēja stumšana, braukšana ar riteni  
vai peldēšana ..............................................................  1 ..........  2 ..........  3 

 c Pārtikas preču celšana vai nešana ..............................  1 ..........  2 ..........  3 

 d Uzkāpšana pa kāpnēm vairākus stāvus ......................  1 ..........  2 ..........  3 

 e Uzkāpšana pa kāpnēm vienu stāvu ............................  1 ..........  2 ..........  3 

 f Noliekšanās, nomešanās uz ceļiem vai saliekšanās  
uz priekšu ...................................................................  1 ..........  2 ..........  3 

 g Staigāšana vairāk nekā vienu kilometru .....................  1 ..........  2 ..........  3 

 h Staigāšana vairākus simtus metru ..............................  1 ..........  2 ..........  3 

 i Staigāšana 100 metrus ................................................  1 ..........  2 ..........  3 

 j Mazgāšanās vai apģērbšanās ......................................  1 ..........  2 ..........  3 
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4. Cik bieži pēdējo 4 nedēļu laikā Jums ir bijušas kādas no šīm problēmām 

darbā vai ikdienas aktivitātēs savas fiziskās veselības dēļ? 
 Visu 

laiku 
Lielāko 

daļu laika
Reizi pa 

reizei 
Retu 
reizi 

Nekad 

 

� � � � � 
 a Saīsinājāt darbā vai citās  

aktivitātēs pavadīto laiku ..........  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 
b Padarījāt mazāk nekā Jūs  

vēlējāties ........................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 c Tikāt ierobežoti darba veidā  
vai citās aktivitātēs .....................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 d Bija grūtības, paveicot darbu vai  
citas aktivitātes (piemēram, tas  
prasīja lielāku piepūli) ...............  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 
 
5. Cik bieži pēdējo 4 nedēļu laikā Jums ir bijušas kādas no šīm problēmām 

Jūsu darbā vai citās ikdienas aktivitātēs emocionālu problēmu (tādu kā 
nomāktības vai satraukuma) dēļ? 

 Visu 
laiku 

Lielāko 
daļu laika

Reizi pa 
reizei 

Retu 
reizi 

Nekad 

 

� � � � � 
 a Saīsinājāt darbā un citās  

aktivitātēs pavadīto laiku .........  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 
 b Padarījāt mazāk nekā Jūs  

vēlējāties ......................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 c Veicāt darbu vai citas aktivitātes  
mazāk rūpīgi kā parasti. ...........  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 
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6.pielikuma turpinājums 
 
6. Cik lielā mērā pēdējās 4 nedēļās jūsu fiziskā veselība vai emocionālās 

problēmas ir traucējušas jūsu ierasto sabiedrisko dzīvi – ar ģimeni, 
draugiem, kaimiņiem vai kādu interešu grupu? 

Nepavisam Mazliet Mēreni Diezgan 
daudz 

Ārkārtīgi 

� � � � � 
   1    2  3  4    5 

 
 
 
 
 
7. Cik izteiktas ķermeniskas sāpes Jums ir bijušas pēdējo 4 nedēļu laikā? 

Nemaz Pavisam   
vieglas 

Vieglas Mērenas Stipras Ļoti stipras 

� � � � � � 
   1    2  3  4  5    6 

 
 
 
 
 
8. Cik lielā mērā pēdējās 4 nedēļās sāpes jums traucēja veikt parastos  
       darbus ikdienā (gan darbu ārpus mājas, gan mājas pienākumus)? 

Nepavisam Mazliet Mēreni Diezgan 
daudz 

Ārkārtīgi 

� � � � � 
   1    2  3  4    5 
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6.pielikuma turpinājums 
 
9. Šie jautājumi ir par to, kā jūs jutāties un kā jums klājās pēdējo 4 nedēļu 

laikā. Katram jautājumam lūdzu izvēlieties vienu atbildi, kas ir vistuvākā 
tam, kā Jūs jutāties. Cik bieži pēdējo 4 nedēļu laikā… 

 
 

10. Cik bieži pēdējās 4 nedēļās jūsu fiziskā veselība vai emocionālās 
problēmas ir traucējušas jūsu sabiedriskajā dzīvē - apciemojot draugus, 
radus, utt? 

Visu 
laiku 

Lielāko daļu 
laika 

Reizi pa 
reizei 

Retu 
reizi 

Nekad 

� � � � � 
   1    2  3  4    5 

 
 

  

 Visu 
laiku 

Lielāko daļu 
laika 

Reizi pa 
reizei 

Retu 
reizi 

Nekad 

 

� � � � � 
 a Vai Jums bija dzīvesprieks? ....  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 b Jūs esat bijis(-usi) ļoti  
nervozs(-a)? .................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 c Jūs jutāties tik bezcerīgi  
nomākts(-a), ka nekas jūs  
nevarēja uzmundrināt ? .............  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 d Jūs esat juties(-usies) rāms(-a)  
un mierīgs(-a)? ............................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 e Jums ir bijis daudz enerģijas?..  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 f Jūs esat juties(-usies) nospiests(-a)  
un drūms(-a)? ..............................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 g Jūs jutāties izsmelts(-a)? ...........  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 h Jūs bijāt laimīgs(-a)? ..................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 i Jūs jutāties noguris(-usi)? .........  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 
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6.pielikuma turpinājums 
 
11. Cik PATIESS vai APLAMS ir katrs no sekojošiem apgalvojumiem priekš 

Jums? 
 Pilnīgi 

patiess 
Lielākoties 

patiess 
Nezinu Lielākoties 

aplams 
Pilnīgi 
aplams 

 

� � � � � a Liekas, ka es saslimstu nedaudz  
vieglāk nekā citi cilvēki ............  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 b Es esmu tikpat vesels(-a) kā  
ikviens, ko pazīstu ......................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 c Es sagaidu, ka mana veselība  
kļūs sliktāka .................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

 d Mana veselība ir lieliska ...........  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 
 
 
 
 
 
 
 

Pateicamies par Jūsu atbildēm! 
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