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IEVADS
Mūsdienu sabiedrība ir tehnoloģiski augsti attīstīta. Ātrā zinātnes un tehnoloģijas
sasniegumu integrācija modernā cilvēka dzīvē pavērusi iespēju augstākiem dzīves standartiem un
uzlabotai dzīves kvalitātei, kas dažādos veidos ietekmē cilvēka dzīvesveidu. Rietumvalstu
sabiedrības kļūst arvien vairāk urbanizēta, cilvēku darbs kļūst mazāk saistīts ar zemkopību,
lauksaimniecību, lopkopību. Cilvēkiem nepieciešamība kustēties strauji samazinās, un būtībā, var
apgalvot, ka fiziskā aktivitāte cilvēka ikdienā izzūd. Divdesmitā gadsimta otrajā pusē uzmanība
tika pievērsta fizisko aktivitāšu un veselības stāvokļa epidemioloģijai un daudzās valstīs
nepietiekama fiziskā aktivitāte jeb hipodinamija ir atzīta kā svarīga un, nu jau globāla sabiedrības
veselības problēma. Nepietiekamai fiziskai aktivitātei un tās trūkumam ir nelabvēlīgs iespaids uz
cilvēka veselību, jo viena no cilvēka pamatvajadzībām ir - kustība. Fiziskā aktivitāte ietver sevī
ne tikai sabiedrības veselību, bet arī aizsargā apkārtējo vidi un ir kā ieguldījums nākamajām
paaudzēm (Biddle, Mutrie, 1991, 2002, 2007).
Promocijas darba tēmas izvēle pamatojama ar mazkustīga dzīvesveida izplatības strauju
pieaugumu, skarot arvien vairāk cilvēku, un radot nopietnas sekas uz sabiedrības veselību
kopumā. Salīdzinot Eirobarometra 2010. un 2014. gadā publicētos datus, vecuma grupā no 40-54
gadiem par 4 procentpunktiem ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas ar fiziskajām aktivitātēm
nenodarbojas vispār (Eurobarometer, 2010, 2014). Fiziskai aktivitātei ir svarīga ietekme uz
veselību jebkurā vecumā. Viens no veselības ietekmējošajiem faktoriem ir fizisko aktivitāšu,
kurās persona iesaistās ikdienā, daudzums, ilgums un intensitāte. Parasti palielinoties vecumam,
fiziskās aktivitātes apjomi samazinās, taču tā nenotiek ar cilvēkiem, kas ar fizisko aktivitāti
nodarbojas regulāri, tādēļ ir būtiski motivēt sabiedrību regulārām fiziskām aktivitātēm jebkurā
vecuma periodā. Nepietiekama fiziskā aktivitāte traucē normālai organisma darbībai un veicina
hronisku enerģijas disbalansu, radot risku, un, veicinot hipokinētiskās saslimšanas, kas ir
veselības problēmas, ko izraisījis fizisko aktivitāšu trūkums. Latvijā galvenie saslimstības,
invaliditātes un mirstības iemesli ir neinfekcijas slimības. Vairāk nekā pusei no visiem nāves
gadījumiem Latvijā cēlonis ir asinsrites slimības un nāves gadījumu biežums, kuru iemesls ir
sirds-asinsrites saslimšanas, strauji sāk pieaugt pēc 40 gadu vecuma. Kā viens no riska faktoriem
sirds-asinsrites slimību izplatībā ir hipodinamija. Sirds-asinsrites slimību profilaksē svarīgas ir
regulāras fiziskās aktivitātes, ievērojot pareizu slodzes intensitāti (60-90 % no maksimālā pulsa);
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ilgumu (20-60 minūtes); regularitāti (3-5 dienas nedēļā) un iesaistot muskuļu grupas plašā
apjoma, veicot ritmiskas un aerobas aktivitātes (Pollock et al, 1990).
Dzīves kvalitāte, fiziskā aktivitāte un veselība ir savstarpēji saistīti faktori. Cilvēka
veselība ietver sevī gan labsajūtas veicināšanu, gan slimību neesamību. Fiziskai aktivitātei ir
fundamentāla nozīme ne tikai fiziskās veselības uzlabošanā, bet arī labsajūtas paaugstināšanā
(Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Diener, 2009; Ryff, Keyes, 2006; Dierendonck et al, 2008; Garcia et
al, 2014; Sylvester et al., 2012; Reed, Buck, 2009; Springer et al, 2011; Ekkekakis, 2003; Ryan,
Deci, 2001; Sheldon et al, 1996). Cilvēka ķermenis nav tikai kauli, locītavas un muskuļi; tas nav
tikai asins vai citu ķermeņa šķidrumu transportēšanas sistēma. Cilvēkus vienmēr nodarbinājis
jautājums par to, kas ir laba dzīve. Bieži vien laba dzīve ir tiešā veidā saistīta ar labsajūtu un
laimi. Labsajūta ir dinamisks un daudzpusīgs jēdziens. Literatūrā tiek izdalīti vairāki labsajūtas
veidi – fiziskā, sociālā un psiholoģiskā, kā arī dažkārt tiek pieskaitīta “garīgā” labsajūta
(Cummins, 1999; Maxwell et al., 2011; Šķestere, 2012). Maksvells, u.c. (Maxwell et al., 2011)
sniedz piecus būtiskākos ieteikumus labsajūtas uzlabošanai: socializēšanās, fiziskā aktivitāte,
vērīgums, mācīšanās, jaunu prasmju apgūšana un došana. Tāpat kā labsajūtas veidi, arī labsajūtas
veicinošie faktori viens otru tiešā mērā ietekmē – socializējoties cilvēks dod un saņem, apmainās
ar pieredzi, iepazīst labāk sevi, mācās vērīgumu un citas jaunas prasmes. Visi šie pieci uzskaitītie
faktori var tikt realizēti nodarbojoties ar fizisko aktivitāti, tādējādi veicinot labsajūtas līmeni.
Laime ir sarežģīts stāvoklis, kam raksturīgas tādas dziļas jūtas kā pārliecība, piepildījums,
panākumi, vienotība un drosme. No bioloģijas viedokļa labsajūta un laime nav abstrakti
psiholoģijas vai fizioloģijas stāvokļi. Tie ir bioķīmiski procesi, t.i., fiziskā ķermeņa pieredze, un
viena no bioķīmiskajām vielām, kas rada laimes sajūtu, ir endorfīni, - endogēnie opioīdi, ko
izdala hipofīze un, kas darbojas līdzīgi kā opiāti - morfīns un heroīns, bloķējot sāpju impulsus un,
radot tādu relaksētu psiholoģisku stāvokli kā analgēziju, eiforiju.
Lai izskaidrotu fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz labsajūtu, ir izvirzītas vairākas
hipotēzes -, piemēram, uzmanības novēršanas hipotēze; pašefektivitātes hipotēze; sociālās
mijiedarbības hipotēze; endorfīnu hipotēze. Pētnieki ir atklājuši saistību starp fizisko aktivitāti un
paaugstinātu endorfīna līmeni asins plazmā. Beta-endorfīnu izdalīšanās fizisko aktivitāšu laikā ir
atkarīga no fizisko aktivitāšu intensitātes un ilguma (Donevan, Andrew, 1987). Piemēram, Pīrss
u.c. (Pierce et al, 1993) apgalvo, ka jāsasniedz 70 % no maksimālā skābekļa patēriņa, lai būtiski
paaugstinātu endorfīna līmeni asins plazmā. Klīnisko pētījumu rezultāti, kuros mērīts endorfīna
līmenis fiziskas slodzes laikā, kā arī pirms un pēc tās, ir pretrunīgi: dažos pētījumos konstatēts
būtisks pieaugums, bet dažos ne. Nesakritības procedūrās, definēšanas veidos, kā arī
novērojumos ir kavējušas vispāratzītu secinājumu izdarīšanu, un, tā kā atklājumi par endorfīna
līmeņa paaugstināšanos ir tik neviennozīmīgi, pētnieki pastāvīgi maina eksperimentālās
stratēģijas, meklējot vienotas atbildes par to, kāpēc ķermenis ražo endorfīnus, un par to, kā šie
peptīdi darbojas centrālajā nervu sistēmā (Boecker et al, 2010; Stych, Parfitt, 2011; Dishman,
O`Connor, 2009; Biddle, Mutrie, 2007; Leuenberger, 2006; Kenneth, 1999; Ekkekakis, 2003;
Peluso, 2005; Pierce et al., 1993).
Promocijas darbā kā fiziskās aktivitātes veids tiek izvēlēta rekreācija brīvā dabā, jo
cilvēku laika pavadīšanas tendences mainās katru gadu, tomēr tām ir kopējas iezīmes – vēlme
pamest pilsētu, atrasties dabas tuvumā, vienatnē, atpūsties, izklaidēties un atjaunoties. Rekreācija
ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka brīvo laiku un tā izmantošanu. Starp rekreācijas kustību un
industriālās sabiedrības attīstību vienmēr pastāvējusi cieša saikne. Lai varētu parādīties tāds
jēdziens kā “rekreācija”, civilizācijām ir jāsasniedz noteikts (un parasti visai augsts) ekonomiskās
un kultūras attīstības līmenis. Literatūrā atrodams daudz dažādu rekreācijas teoriju, definīciju un
izskaidrojumu. Tos nevar iedalīt nekādās skaidrās vai loģiskās kategorijās. Visizplatītākās
definīcijas, ko visvairāk pieņem arī rekreācijas pakalpojumu nodrošinātāji, definē rekreāciju
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vienkārši kā aktivitātes, ko cilvēki veic savā brīvajā laikā (Torkildsen, 1999; Pigram, Jenkins,
2007; Luck, 2008). Cilvēkiem vienmēr bijusi vajadzīga daba, jo mēs esam tās daļa. Tā var sniegt
labsajūtas un līdz ar to apmierinājuma sajūtu, izaugsmi, radošumu, līdzsvarotu konkurences
sajūtu, rakstura attīstību, prāta spēju attīstību, kā arī fiziskā stāvokļa uzlabošanos, socializēšanos
un spēju „tikt galā ar dzīvi”. No tā var secināt, ka, uzlabojot, veicinot un apmierinot cilvēku
iesaisti un vajadzības fiziskās rekreatīvās aktivitātēs pareizā slodzes apjomā un intensitātē,
uzlabosies viņu labsajūta un dzīves kvalitāte (Clawson, Knetsch, 2011; McLean et al., 2008;
Reeder, Brown, 2005; Jenkins, Pigram, 2003).
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Pētījuma zinātniskās kategorijas:
Pētījuma objekts: 45-55 gadus vecu cilvēku pozitīvās un negatīvās emocijas un to kopsakarības
ar beta-endorfīnu līmeni.
Pētījuma priekšmets: labsajūtas veicināšana, izmantojot fiziskās rekreācijas līdzekļus
(riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā.
Pētījuma subjekts: 45-55 gadus veci cilvēki.
Pētījuma mērķis: izpētīt fiziskās rekreācijas brīvā dabā līdzekļu (riteņbraukšana, nūjošana,
distanču slēpošana) ietekmi uz 45-55 gadus vecu cilvēku beta-endorfīnu līmeni organismā un
pozitīvajām, negatīvajām emocijām.
Pētījuma hipotēze:
Fiziskā rekreācija brīvā dabā (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) 45-55 gadus vecu
cilvēku labsajūtu ietekmē sekojoši:
 fiziskās rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā
paaugstina beta endorfīnu līmeni cilvēka organismā;
 fiziskās rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā
paaugstina pozitīvās emocijas un samazina negatīvās emocijas;
 cilvēkiem ar augstāku beta endorfīnu līmeni ir vairāk pozitīvās un mazāk negatīvās
emocijas.
Pētījuma uzdevumi:
1. Noskaidrot 45-55 gadus vecu cilvēku brīvā laika daudzumu un pavadīšanas nodarbes;
populārāko fiziskās aktivitātes veidu; apjomu ikdienā un noteikt veicinošos faktorus,
labsajūtas saistību ar fiziskās aktivitātes veidu, biežumu, veikšanas ilgumu un
pieredzi, un iegūt respondentu labsajūtas vērtējumu fiziskās aktivitātes laikā un pēc
tās.
2. Izpētīt beta endorfīnu līmeņa un pozitīvo, negatīvo emociju izmaiņas fiziskas slodzes
ietekmē, laboratorijas apstākļos.
3. Izpētīt beta endorfīnu līmeņa un pozitīvo, negatīvo emociju izmaiņas, pielietojot
dažādus fiziskās rekreācijas veidus (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana)
brīvā dabā.
4. Salīdzināt un izanalizēt laboratorijas apstākļos un brīvā dabā iegūto beta endorfīnu
līmeņa un pozitīvo, negatīvo emociju rezultātus.
5. Izvērtēt kopsakarības starp beta endorfīnu līmeņa izmaiņām un pozitīvajām un
negatīvajām emocijām fiziskās rekreācijas ietekmē.
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Pētījuma metodes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zinātniskās literatūras analīze.
Aptaujas - „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā”, Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti
(IPAQ).
Daļēji strukturēta intervija.
ELISA (Beta-endorfīnu līmeņa noteikšana asins plazmā).
„FaceReader 3.0” (emociju testēšana).
Pulsometrija.
Gadījuma analīze (case study – angļu val.).
Kvalitatīvo datu analīze.
Datu apstrādes matemātiski – statistiskās metodes.

Teorētiski metodoloģiskais pamatojums
Atziņas par mazkustīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz cilvēka veselību:
Caspersen et al., 1985; Biddle, Mutrie, 1991, 2002, 2007; Sparling et al., 2000; McCaffree, 2003;
Blair et al., 2004; Bauman et al., 2005; Backer, 2009; Mack et al., 2012.
Atziņas par fiziskās aktivitātes līmeni Latvijā un pasaulē:
Biddle, Mutrie, 1991, 2002, 2007; Eirobarometer, 2010, 2014; Rozentāle et al., 2013.
Atziņas par fizisko aktivitāti kā veselības veicinošu faktoru:
Paffenbarger et al., 1993; Sparling et al., 2000; Carr, 2001; Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Backer,
2009; Dunn, 2009.
Atziņas par hipokinētisko saslimšanu saistību ar mazkustīgu dzīvesveidu:
Paffenbarger et al., 1993; Lowensteyn et al., 1995; Sparling et al., 2000; Andersen, 2004; Blair et
al., 2004; Lotan et al., 2005; Ferrari, Fox, 2009; Backer, 2009; Padial, 2009; Dunn, 2009;
Umbrasiene et al., 2012; Rozentāle et al., 2013; Eriksen et al., 2013.
Atziņas par fiziskās aktivitātes ietekmi uz labsajūtu (well-being-angļu val.):
Morgan, O’Connor, 1988; Ryff, 1989, 1995; Ryff, Keyes, 2006; Biddle, Mutrie, 1991, 2002,
2007; Bouchard et al., 2007; Parfitt et al, 1994; Sheldom et al., 1996; Gill et al., 1997; Raglin,
1997; Bloom, 2002; Peluso, Guerra de Andrade, 2005; Netz et al., 2005; Cerin et al., 2005;
Dierendonck, 2005; Dierendonck et al., 2008; Crone et al., 2006; Bouchard et al., 2007; Diener,
2009; Reed, Buck, 2009; Remington, 2009; Strohle, 2009; Boecker et al. 2008, 2010; Springer et
al., 2011; Sylvester et al., 2012; Garcia et al., 2014.
Atziņas par beta endorfīnu līmeņa izmaiņām fiziskas slodzes ietekmē un to ietekmi uz
cilvēka labsajūtu (well-being-angļu val.):
Bortz et al., 1981; Markoff et al., 1982; Risch, Pickar, 1983; Langenfeld et al., 1987; Pierce et al.,
1993; Griffiths, 1997; Kerr, Wollenberg, 1997; Goldfarb et al., 1998; Loumidis, Wells, 1998;
Kenneth, 1999; Ekkekakis, Petruzzello, 1999; Hausenblas, 2002; Biddle, Mutrie, 2002, 2007;
O’Connor, Dyke, 2007; Dishman, 1985; Dishman, O’Connor, 2009; Hegadoren et al., 2009;
Stych, Parfitt, 2011.
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Atziņas par rekreācijas definīciju, teorijām un iedalījumu:
Bell, 1997; Torkildsen, 1999; Jenkins, Pigram, 2003; Reeder, Brown, 2005; Clayne, Guthrie,
2006; Pigram, Jenkins, 2007; Luck, 2008; McLean et al., 2008; Clawson, Knetsch, 2011.
Atziņas par rekreācijas ietekmi uz labsajūtu (well-being-angļu val.):
Coleman, Iso-Ahola, 1993; Giacobbi et al., 2005; Mann et al., 2010; Boman et al., 2013; Korpela
et al., 2014.

Pētījuma zinātniskā novitāte




Izpētītas 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas nodarbes;
noteikts fiziskās aktivitātes apjoms un tīkamākie, biežāk pielietotie fiziskās aktivitātes
veidi ikdienā. Izpētīti fizisko aktivitāšu veicinošie faktori un labsajūtas saistība ar
aktivitātes veidu, biežumu, veikšanas ilgumu un pieredzi.
Izpētīta riteņbraukšanas, nūjošanas, distanču slēpošanas ietekme uz beta endorfīnu līmeņa
izmaiņām un emocionālo stāvokli 45-55 gadus veciem cilvēkiem.

Pētījuma praktiskā nozīme
Promocijas darba gaitā iegūtie rezultāti sniedz pierādītu un praktisku pamatojumu un
atziņas par:
 fiziskās rekreācijas brīvā dabā (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana), ietekmi uz
labsajūtu cilvēkiem vecuma grupā no 45-55 gadiem (pielietojot to vecumam atbilstošā
optimālā slodzes apjomā (vidēji 50 minūtes) ar intensitāti (65-70% no maksimālās
sirdsdarbības frekvences).
Pētījums sniedz pamatojumu riteņbraukšanas, nūjošanas un distanču slēpošanas
praktiskam pielietojumam:
 informējot sabiedrību par rekreatīvo aktivitāšu nozīmi labsajūtas veicināšanā;
 aktivizējot cilvēkus fiziskām aktivitātēm, uzlabojot sabiedrības veselību, un, sniedzot
ieguldījumu tautsaimniecībā.

Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes
Fiziskajai aktivitātei ir fundamentāla nozīme ne tikai fiziskās veselības, bet arī labsajūtas
paaugstināšanā un uzlabošanā. Latvijā ir zems sabiedrības vidējais fiziskās aktivitātes līmenis,
kas uzrāda tendenci samazināties, palielinoties cilvēka vecumam, tādējādi, radot risku
hipokinētiskajām saslimšanām, kuru rezultātā pasliktinās psihiskā un fiziskā veselība.
1. Vairākums 45-55 gadus veci Madonas iedzīvotāji ar fiziskajām aktivitātēm
nenodarbojas pietiekamā apjomā. Brīvdienās, salīdzinot ar darba dienām, palielinās to
cilvēku skaits, kas brīvo laiku pavada aktīvākās nodarbēs, bet vēl joprojām augsts
rādītājs ir cilvēkiem, kas brīvo laiku izvēlas pavadīt pasīvi.
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2. Galvenais fizisko aktivitāšu veikšanas iemesls ir veselības uzlabošana, labas pašsajūtas
un estētiskais faktors, stresa un spriedzes mazināšana un vēlme izkustēties pēc darba
dienas.
3. Cilvēka labsajūtu fiziskās aktivitātes laikā un pēc tās ietekmē veicamās aktivitātes
biežums, apjoms un veids; fizisko aktivitāšu veikšanas pieredze.
4. Beta-endorfīnu līmeņa pieaugums asins plazmā ir atkarīgs no slodzes intensitātes,
apjoma un veida nevis no apkārtējās vides – laboratorijas un brīvās dabas apstākļu
ietekmes.
5. Beta-endorfīnu līmeņa izmaiņu tendencēm fiziskas slodzes ietekmē ir saistība ar betaendorfīna līmeni pirms fiziskās aktivitātes - cilvēkiem, kuriem pirms fiziskās
aktivitātes ir salīdzinoši zems beta-endorfīnu līmenis – tas būs salīdzinoši zemāks arī
pēc aktivitātes un otrādi.
6. Beta-endorfīnu līmenis ietekmē cilvēka pozitīvās un negatīvās emocijas.
7. Fiziskās rekreācijas veids ietekmē cilvēka pozitīvās un negatīvās emocijas.

Terminu skaidrojošā vārdnīca
Labsajūta (well-being-angļu val.) – emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas,
apmierinājums
un
laba
pašsajūta
(Labsajūta.
Skaidrojošā
vārdnīca,
2014:
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=labsaj%C5%ABta). Labsajūta ir dinamisks un daudzpusīgs jēdziens.
Tā ir komforta, veselības vai laimes stāvoklis (Well-being. Oxford Dictionaries, 2013:
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/well-being). Literatūrā tiek izdalīti vairāki
labsajūtas veidi: fiziskā labsajūta, emocionālā labsajūta, sociālā labsajūta, garīgā labsajūta.
(Cummins, 1999; Maxwell et al., 2011; Šķestere, 2012).
Mentālā veselība (mental health-angļu val.) – mentālo veselību definē kā labsajūtas stāvokli,
kurā indivīds apzinās savu potenciālu, var tikt galā ar parasto ikdienas dzīves radīto stresu, var
produktīvi un radoši strādāt, kā arī var sniegt ieguldījumu savā kopienā. Tiek uzskatīts, ka
mentālo veselību veido trīs pamatdimensijas – emocionālā, sociālā un psiholoģiskā, kā arī dažkārt
tiek pieskaitīta “garīgā” dimensija. Tā iekļauj emocionālo labklājību un labsajūtu, apmierinātību
ar dzīvi, optimismu un cerības, pašvērtējumu, meistarību un kontroles sajūtu, dzīves mērķa
esamību, piederības sajūtu un personīgu atbalstu. (Rūrāne, 2011; Biddle, Mutrie, 2007).
Pašsajūta – vispārējs, apzināts cilvēka fiziskais un psihiskais stāvoklis (Pašsajūta.
Skaidrojošā vārdnīca, 2014: http://www.tezaurs.lv/sv/?w=pa%C5%A1saj%C5%ABta).
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1. FIZISKĀ AKTIVITĀTE UN TĀS IETEKME UZ CILVĒKA
LABSAJŪTU
1.1. Fiziskā aktivitāte kā veselības ietekmējošs un veicinošs faktors un tās
līmenis Latvijā un citās Eiropas valstīs
Vēsturiski cilvēku pamatnodarbošanās bija amatniecība, zemkopība, lopkopība. Lai
apgādātu sevi un savu ģimeni ar pārtiku, cilvēkam vajadzēja medīt, vākt un zvejot. Cilvēka
ķermenis bija pielāgojies kustībai, un ēdiena sagādāšana un izdzīvošana kopumā bija saistīta ar
lielu attālumu pārvarēšanu, ilgstošu staigāšanu, daudz kustībām (Cavill et al, 2006, Sparling et al,
2000). Savukārt mūsdienu sabiedrība ir tehnoloģiski augsti attīstīta. Ātrā zinātnes un tehnoloģijas
sasniegumu integrācija modernā cilvēka dzīvē pavērusi iespēju augstākiem dzīves standartiem un
uzlabotai dzīves kvalitātei, kas dažādos veidos ietekmē cilvēka dzīvesveidu. Divdesmitā gadsimta
otrajā pusē uzmanība tika pievērsta fizisko aktivitāšu un veselības stāvokļa epidemioloģijai un
daudzās valstīs nepietiekama fiziskā aktivitāte ir atzīta kā svarīga un, nu jau globāla sabiedrības
veselības problēma (Biddle, Mutrie, 1991, 2002, 2007). No vienas puses modernās dzīves
produkts ir augstāki dzīves standarti un uzlabota dzīves kvalitāte. No otras puses - modernās
industrializācijas un datorizācijas attīstības rezultātā ir samazinājusies fiziskā piepūle un fiziskās
aktivitātes līmenis cilvēka ikdienā. Nepietiekamai fiziskai aktivitātei un tās trūkumam ir
nelabvēlīgs iespaids uz cilvēka veselību, jo viena no cilvēka pamatfunkcijām ir fiziskā aktivitātekustība. Dzīves kvalitāte, fiziskā aktivitāte un veselība ir savstarpēji saistīti faktori. Fiziskā
aktivitāte ietver sevī ne tikai sabiedrības veselību un labklājību, bet arī aizsargā apkārtējo vidi un
ir kā ieguldījums nākamajām paaudzēm (Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Cavill et al, 2006; Baltā
grāmata Eiropas stratēģija attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti
ar aptaukošanos; Baltā grāmata par sportu, 2007).
Dati ir satraucoši, jo mazkustīgs dzīvesveids skar arvien vairāk cilvēku un tā izplatība
strauji pieaug, radot nopietnas sekas uz sabiedrības veselību kopumā. Cilvēkiem nepieciešamība
kustēties strauji samazinās, un būtībā, var apgalvot, ka fiziskā aktivitāte cilvēka ikdienā izzūd.
Fiziskai aktivitātei ir fundamentāla nozīme ne tikai fiziskās veselības paaugstināšanā, bet arī
labsajūtas uzlabošanā. Aptuveni divas trešdaļas no Eiropas iedzīvotājiem, kas ir vecāki par 15
gadiem, ikdienā nesasniedz rekomendēto fiziskās aktivitātes līmeni. Par apstākļu radīšanu, kas
veicinātu fiziskās aktivitātes līmeni ir atbildīga sabiedrība kopumā. 21. gadsimtā fiziskā aktivitāte
ir uzskatāma par nepieciešamību, nevis greznību. Fizisko aktivitāšu trūkums ikdienā tiek saistīts
aptuveni ar 600 000 nāves gadījumu Eiropā ik gadu (Trolle-Lagerros et al, 2005; Cavill et al,
2006; Bauman et al, 2005; (Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General, 1996:
http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf).
Fiziskā aktivitāte un vingrinājums ir termini, kas raksturo atšķirīgus konceptus. Enerģijas
daudzumu, kas nepieciešams aktivitātes veikšanai, mēra kilodžoulos (kJ) vai kilokalorijās (kcal)
(4,184 kJ pēc būtības ir ekvivalenti 1 kcal). Visizplatītākās laika mērvienības, ko izmanto
raksturojot fiziskās aktivitātes laikā izlietotās kilokalorijas, ir nedēļa un diena.
Kaspersens (Caspersen), Povells (Powell) un Kristensons (Christenson) (Caspersen et
al.,1985) definēja fizisko aktivitāti izmantojot trīs sekojošus elementus (Caspersen et al, 1985):
1. Ķermeņa kustība, ko veic skeleta muskuļi.
2. Kustības rezultātā radies enerģijas patēriņš, kas variē no zema līdz augstam.
3. Pozitīva korelācija ar fizisko sagatavotību.
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Vingrinājums ir viena no fiziskās aktivitātes subkomponentēm, bet tas nav sinonīms
fiziskajai aktivitātei: vingrinājums ir fiziskās aktivitātes apakškategorija. Vingrinājums ir plānota,
strukturēta, atkārtota un mērķtiecīga fiziskā aktivitāte (Physical Activity and Health: A Report of
the Surgeon General, 1996: http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/sgr.htm). Kaspersens, Powells un
Kristensons (1985) definēja vingrinājumu, atsaucoties uz sekojošiem faktoriem:
1.
Ķermeņa kustība, ko veic skeleta muskuļi.
2.
Kustības rezultātā radies enerģijas patēriņš, kas variē no zema līdz augstam (līdz šai vietai
vingrinājumu definējošie faktori ir tādi paši kā fiziskās aktivitātes gadījumā).
3.
Plānota, strukturēta un atkārtota ķermeņa kustība.
4.
Tās mērķis ir saglabāt vai uzlabot fiziskās sagatavotības elementus (Caspersen et al,
1985).
Fiziskā aktivitāte var ievērojami atšķirties tās intensitātē -, kas ir piepūles daudzums,
pakāpe jeb fiziskās jaudas mērs. To ietekmē pielietotās aktivitātes veids un aktivitātē pielietotā
jauda
Termins „Veselību veicinošā fiziskā aktivitāte” ietver sevī jebkuru fiziskās aktivitātes
veidu, kas nes labumu veselībai un funkcionālajai kapacitātei, bez riska kaitēt veselībai. Tās ir
aktivitātes, kas ietilpst vismaz mērenas intensitātes grupā un to ietekmē paaugstinās pulss,
ķermeni pārņem viegls siltums, jūtams neliels elpas trūkums un tiek novērota metabolisma
paaugstināšanās 3-6 reizes, salīdzinot ar miera stāvokli (Cavill et al, 2006; Mack et al, 2012;
Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Fiziskā aktivitāte. Latvijas Republikas Veselības ministrija.
http://www.vm.gov.lv/index.php?id=401&top=117).
Veselības saglabāšanā un uzlabošanā (vecuma grupā no 18-64 gadiem) ir nepieciešama
mērenas intensitātes fiziskā aktivitāte, kas ilgst vismaz 30 minūtes un tiek pielietota vismaz 5
reizes nedēļā. Pasaules Veselības organizācija iesaka kombinēt mērenas intensitātes aktivitātes ar
spraigām, enerģiskām aktivitātēm, kas ilgst vismaz 20 minūtes un tiek pielietotas 3 reizes nedēļā.
Šīs ir vispārējas vadlīnijas, kas ir jāizvērtē atbilstoši katra indivīda iespējām, vajadzībā un
apstākļiem. Rekomendējamo fizisko aktivitāti var veikt vienā sesijā, vai arī sadalīt sīkākās laika
vienībās, piemēram, 10 minūtes vai vairāk. Veicamā aktivitāte var būt darbība, kas saistīta ar
dzīvesveidu; tā var būt strukturēta un plānota vai arī kombinēta, ietverot iepriekšminētos
kritērijus (1. tabula) (Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996:
http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf; At least five at week. London Department of
Health, 2004: http://tinyurl.com/332mf; McCaffree, 2003; Recommendations for active living
throughout
the
lifecourse.
UK
Time
Use
Survey,
2003:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk; Cavill et al, 2006).

13

1. tabula
Ieteicamās veselības veicinošās aktivitātes ikdienā pieaugušam cilvēkam
(Cavill et al, 2006)
Persona
Aktivitāte
Pieaugušais ar apmaksātu darbu
-Pastaiga vai braukšana ar riteni uz darbu.
-Izmantot izdevību veikt nelielas ikdienas
aktivitātes, piemēram, liftu aizstāt ar
kāpšanu pa kāpnēm.
-2-3 darba dienas peldēt, apmeklēt
trenažieru
zāli,
veikt
sportiskas
aktivitātes.
-Nedēļas nogalē veikt garas pastaigas,
braukt ar riteni, peldēt, veikt fiziskus
mājas darbus un sportiskas aktivitātes.
Pieaugušais, kas strādā mājās un -Ikdienas pastaigas, dārza uzkopšana,
bezdarbnieks
fiziski mājas darbi.
- Izmantot izdevību veikt nelielas
ikdienas
aktivitātes, piemēram, liftu
aizstāt ar kāpšanu pa kāpnēm.
-Periodiski veikt plānotas fiziskās
aktivitātes-peldēšana, trenažieru zāles
apmeklēšana, aerobika.
-Nedēļas nogalē veikt garas pastaigas,
braukt ar riteni, peldēt, veikt sportiskas
aktivitātes.
Pensionārs
-Ikdienas pastaigas, dārza uzkopšana,
fiziski mājas darbi.
- Izmantot izdevību veikt nelielas
ikdienas aktivitātes, piem., liftu aizstāt
ar kāpšanu pa kāpnēm.
-Nedēļas nogalē veikt garas pastaigas,
braukt ar riteni, peldēt.
Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju ir nepietiekama fiziskā aktivitāte ikdienā. (Eiropas
Savienības
pamatnostādnes
fiziskās
aktivitātes
jomā.
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/c1/pag_lv.pdf). Pētot Latvijas iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas veidus, vērojama mazkustīguma tendence. Attēlā Nr. 1 redzams, ka, pavadot brīvo
laiku, tipisks ir sēdošs dzīvesveids (Rozentāle et al., 2013; Latvijas iedzīvotāju veselību
ietekmējošo paradumu pētījums, 2008, Pudule I., 2008; Latvijas iedzīvotāju veselība. Slimību
profilakses
un
kontroles
centrs,
2012.
http://www.spkc.gov.lv/file_download/1339/Fact_sheet_iedzivotaju_veselibas_raditaji.pdf).
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1. att. Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas veidi mājās
(http://www.tns.lv/newsletters/2010/26/?category=tns26&id=MP_b_interneta_lietot%C4%81ji)

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, kas tika iegūti 2009. gadā Eirobarometra ietvaros,
aptaujājot Eiropas Savienības iedzīvotājus, 40% - 60% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem
piekopj mazkustīgu dzīvesveidu. Statistika parāda, ka visregulārāk ar plānotu sportu un
vingrinājumiem nodarbojas Ziemeļvalstu pilsoņi. Zviedrija (72%), Somija (72%) un Dānija
(64%) ir krietni priekšā vidējam Eiropas Savienības līmenim, kur vidēji tikai 40% cilvēku sporto
„regulāri” (vismaz 5 reizes nedēļā) vai „ar zināmu regularitāti” (vienreiz nedēļā vai vairāk). 15
Eiropas Savienības valstīs vismaz 50% cilvēku atzīst, ka nekad nenodarbojas ar sportu vai dara to
mazāk kā reizi mēnesī. Vismazāk plānotās sportiskajās aktivitātēs iesaistās Bulgārijas (82%),
Grieķijas (79%), Ungārijas (71%), Rumānijas (69%), Itālijas (67%), Polijas (66%) un Latvijas
(65%) iedzīvotāji (skat. 2. att.) (Eirobarometer, 2010).
Aplūkojot datus, kas iegūti 2013. gadā - jaunākajā Eirobarometra aptaujā par sportu un
fizisko aktivitāti, tendences plānotām sporta aktivitātēm ir līdzīgas. Arī šīs aptaujas rezultāti
pierāda izteiktāko regularitāti plānotajām sporta aktivitātēm tādās ziemeļvalstīs kā Zviedrija,
Dānija un Somija. Īrijā, Slovēnijā, Spānijā, Ungārijā un Lietuvā vidēji 15% respondenti ar sportu
nodarbojas regulāri – vismaz 5 reizes nedēļā (Eirobarometer, 2014). Salīdzinot 2009. un 2013.
gada Eirobarometra aptaujas, par 5% palielinājies to cilvēku skaits, kas ar sporta aktivitātēm
nenodarbojas vispār (39% - 2009. gadā un 42% - 2013. gadā). Latvijā ir samazinājies to
iedzīvotāju skaits, kas ar sporta aktivitātēm nodarbojas vismaz 5 reizes nedēļā, jeb “regulāri” (8%
- 2009. gadā un 6% - 2013. gadā) (Eirobarometer, 2010; 2014).
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2. att. Plānotu sportisku aktivitāšu un vingrinājumu biežums Eiropas valstīs
(Eirobarometer, 2010)
Savukārt 2009. gada Eirobarometra statistika parāda, ka Latvija ir viena no Eiropas
valstīm, kur iedzīvotāji ir „regulāri” aktīvi rekreatīvās jeb brīvā laika aktivitātēs, kā, piemēram,
riteņbraukšana, dejošana, dārza uzkopšana, pastaigas, u.c. 44% Latvijas iedzīvotāji piekopj šāda
veida aktivitātes vismaz 5 reizes nedēļā. Citās Eiropas valstīs šis rādītājs ir sekojošs - Dānijā
(43%), Nīderlandē (43%), Ungārijā (41%), Igaunijā (40%) un Zviedrijā (40%). Itālijā tikai 7%
respondentu sporto vismaz 5 reizes nedēļā (krietni zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa, kas ir
27%). Tāpat krietni zem vidējā līmeņa atrodas Austrija (15%) un Grieķija (15%) (skat. 3. att.)
(Eurobarameter, 2010, 2014). 2013. gadā iegūtie dati uzrāda negatīvas tendences brīvā laika
aktivitāšu veikšanā Latvijā. Salīdzinot ar 2009. gadu vairs tikai 24% ar brīvā laika aktivitātēs, kā,
piemēram, riteņbraukšana, dejošana, dārza uzkopšana, pastaigas, u.c. nodarbojas regulāri. Par 2%
ir pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas ar šāda veida aktivitātēm nodarbojas „ar zināmu
regularitāti” (vienreiz nedēļā vai vairāk) un par 14% ir pieaudzis to cilvēku skaits Latvijā, kas to
dara “ reti” – trīs reizes mēnesī vai nedaudz biežāk (Eurobarameter, 2010, 2014).
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3. att. Rekreatīvo jeb brīvā laika fizisko aktivitāšu biežums Eiropas valstīs
(Eirobarometer, 2010)
Kopumā Eiropas valstīs vīriešu un sieviešu fizisko aktivitāšu apjoms ir ļoti līdzīgs, taču ar
atsevišķām variācijām. Analizējot statistiku par sportu, vairāk vīriešu (35%) vecuma grupā no 15
līdz 24 gadiem sporto regulāri (vismaz 5 reizes nedēļā), salīdzinot ar šīs pašas vecuma grupas
sievietēm (28%). Tāpat vīrieši ir aktīvāki nekā sievietes vecuma grupā 70+: 31% šīs vecuma
grupas vīriešu sporto un vingro regulāri, salīdzinājumam to dara tikai 24% šīs vecuma grupas
sieviešu, turklāt 63% vīriešu nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, vingrošanu vismaz reizi
nedēļā, savukārt sieviešu respondentu vidū šis rādītājs ir 54%. Tomēr šī tendence ir pretēja 40-54
vecuma grupā, kurā tikai 24% vīriešu sporto un vingro regulāri, salīdzinot ar 28% šī vecuma
sieviešu, un 62% vīriešu ar sportiskām aktivitātēm un vingrošanu nodarbojas vismaz reizi nedēļā,
savukārt sieviešu vidū šis rādītājs ir 68%. Šie rezultāti vedina domāt, ka šīs vecuma grupas
sievietes īpaši apzinās fiziskās aktivitātes nozīmi veselības saglabāšanā vai arī noteicošais ir brīvā
laika faktors, ko veltīt sportiskajām aktivitātēm, salīdzinājumā ar šīs pašas vecuma grupas
vīriešiem (Eurobarameter, 2010, 2014).
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Parasti pieaugot vecumam, fiziskās aktivitātes apjomi samazinās, taču tā nenotiek ar
cilvēkiem, kas sporto regulāri. Lai gan visvairāk regulāri ar sportiskām aktivitātēm nodarbojas
cilvēki vecuma grupā no 15-24 gadiem (32%) un vēlāk šis procents samazinās, tomēr attiecībā uz
visām pārējām vecuma grupām šis rādītājs nostabilizējas pie 26%-27% robežas. Tas skaidri
parādā, ka lielākā daļa cilvēki, kas jau jaunībā izveidojuši regulāru sportisko aktivitāšu modeli, to
turpina visas dzīves garumā. Tomēr sportisko aktivitāšu apjomu samazināšanās, pieaugot
vecumam, kļūst skaidra, kad pētījumā tiek iesaistīti dati par cilvēkiem, kas sporto „ar zināmu
regularitāti” (3-4 vai 1-2 reizes nedēļā). 74% no 15-24 gadīgajiem sporto vismaz reizi nedēļā; šis
rādītājs samazinās līdz 65% vecuma grupā 25-39 un paliek tādā pašā līmenī vecuma grupās 40-54
un 55-69, pēc tam samazinoties līdz 58% vecuma grupā 70+. Dati norāda uz sportisko aktivitāšu
modeļa izveides svarīgumu jaunībā, jo lielākā daļa cilvēku, kas ir regulāri sportojuši jaunībā,
turpina sportot arī krietni pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Tikai 7% no 15-24 gadīgajiem ar
sportiskajām aktivitātēm nenodarbojas vispār, savukārt 70+ vecuma grupā šādu atbildi snieguši
27% respondentu (Eurobarometer, 2010).
Rezumējot
Mūsdienu sabiedrība ir tehnoloģiski augsti attīstīta. Ātrā zinātnes un tehnoloģijas
sasniegumu integrācija modernā cilvēka dzīvē pavērusi iespēju augstākiem dzīves standartiem un
uzlabotai dzīves kvalitātei, kas dažādos veidos ietekmē cilvēka dzīvesveidu. Modernās
industrializācijas un datorizācijas attīstības rezultātā ir samazinājusies fiziskā piepūle un fiziskās
aktivitātes līmenis cilvēka ikdienā. Nepietiekamai fiziskai aktivitātei un tās trūkumam ir
nelabvēlīgs iespaids uz cilvēka veselību jebkurā vecuma periodā. Mazkustība Eiropas iedzīvotāju
vidū strauji pieaug un skar cilvēkus ar vien jaunākā vecuma periodā. Vispārējas vadlīnijas
veselības saglabāšanā un uzlabošanā (vecuma grupā no 18-64 gadiem (At least five at week.
London Department of Health, 2004: http://tinyurl.com/332mf)) ir - mērenas intensitātes fiziskās
aktivitātes, kas ilgst vismaz 30 minūtes un tiek pielietotas vismaz 5 reizes nedēļā. Aktivitātes
veids, intensitāte un apjoms ir jāizvērtē atbilstoši katra indivīda iespējām, vajadzībā un
apstākļiem.
Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, lielākai daļai iedzīvotāju ir mazkustīgs dzīvesveids.
Eiropas valstīs vīriešu un sieviešu fizisko aktivitāšu apjoms ir ļoti līdzīgs, un, pieaugot vecumam,
fiziskās aktivitātes apjomi samazinās, taču tā nenotiek ar cilvēkiem, kas sporto regulāri. Cilvēki,
kas jau jaunībā izveidojuši regulāru sportisko aktivitāšu modeli, to turpina visas dzīves garumā.
Visvairāk ar sportiskām aktivitātēm regulāri nodarbojas cilvēki vecuma grupā no 15-24 gadiem
(32%). Salīdzinot 2009. gada Eirobarometra datus ar 2013. gada Eirobarometra ietvaros
iegūtajiem datiem, rezultāti uzrāda pieaugumu to cilvēku skaitam, kas ar sporta aktivitātēm
nenodarbojas vispār (39% - 2009. gadā un 42% - 2013. gadā), savukārt 2013. gada Eirobarometra
aptaujas rezultāti uzrāda izteiktu procentuālu samazinājumu to cilvēku vidū, kas veic brīvā laika
aktivitātes, kā, piemēram, riteņbraukšana, dejošana, dārza uzkopšana, pastaigas, u.c. regulāri
(44% - 2009. gadā un 24% - 2013. gadā).

1.2. Mazkustība kā hipokinētisko saslimšanu riska faktors
Divdesmitā gadsimta otrajā pusē notikušās dzīvesveida izmaiņas ir radījušas
hipokinētiskās slimības, kas ir veselības problēmas, ko izraisījis fizisko aktivitāšu trūkums.
Hipokinētiskās problēmas sevī ietver sliktu psihiskās veselības stāvokli, koronārās sirds slimības,
aptaukošanos, sāpes muguras lejas daļā, osteoporozi, hipertensiju, diabētu un atsevišķus
ļaundabīgo audzēju veidus. Statistikas aprēķini ir satraucoši, jo 2008. gadā no sirds-asinsrites
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slimībām pasaulē mira 17.3 milj. iedzīvotāju un aprēķināts, ka līdz 2030. gadam no sirdsasinsrites slimībām ik gadu mirs vairāk nekā 23 miljonu cilvēku (Ferrari, Fox, 2009; Backer,
2009; Cardiovascular disease.Whorld Health Orgaization; Lotan et al, 2005).
Mazkustīgs dzīvesveids paaugstina saslimšanu un mirstības risku vismaz divas reizes
(Lowensteyn et al 1995; Powel, Blair, 1994). Aprēķini pierāda, ka fiziskās aktivitātes trūkums un
nepietiekamība attīstītajās valstīs ir saistīta ar sekojošu procentuālu darba nespēju un invaliditāti:

sirds-asinsrites saslimšanas - 23% vīriešu un 22% sieviešu;

resnās zarnas audzēji – 16% vīriešu un 17% sieviešu;

2.tipa cukura diabēts – 15%;

sirdstrieka – 12% vīriešu un 13% sieviešu;

krūts vēzis 11%.
Latvijā ir viens no Eiropas Savienībā zemākajiem dzīves ilguma rādītājiem. 2012. gada
statistikas dati demonstrē vidējo mūža ilgumu 74.10 gadi – 68.9 gads vīriešiem un 78.9 gadi
sievietēm (Latvia – Life expectancy at birth. http://countryeconomy.com/demography/lifeexpectancy/latvia). Latvijā 48% vīriešu un 28% sieviešu mirst, sasnieguši 65 gadu vecumu.
Latvijā un citās Eiropas valstīs sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis
(skat. 4. un 5. att.) (Rozentāle et al, 2013; Pudule et al., 2002, 2008; Ērglis et al.; Andersen, 2004;
Backer, 2009).
Saslimstība no sirds-asinsrites slimībām
uz 100000

4. att. Saslimstība no sirds-asinsrites slimībām Baltijas valstīs un Eiropā
(Umbrasiene et al, 2012)
Saslimstība no sirds un asinsvadu slimībām Latvijā ir augstākā starp Baltijas valstīm un
izteikti augsti šie rādītāji ir salīdzinājumā ar vidējiem citu Eiropas Savienības valstu rādītājiem.
Saskaņā ar statistikas rādītājiem Latvijā pēdējos gados ir nedaudz samazinājusies mirstība no
sirds un asinsvadu slimībām, taču tās līmenis joprojām ir satraucošs (skat. 4. att.). Lai tuvotos
vidējam Eiropas Savienības mirstības līmenim, gadījumos, kad nāve iestājusies sirds un
asinsvadu slimību dēļ, Latvijai būtu jāsamazina mirstība no sirds un asinsvadu slimībām par
vismaz 50% (Rozentāle et al, 2013; Umbrasiene et al, 2012; Common non-communicable
diseases in Latvia, Medical Academy of Latvia, 1993).
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ļaundabīgie audzēji
infekcijas un parazitārās slimības

1%

ārējie nāves cēloņi

1%

nervu sistēmas slimības

6%
2%
2%

4%

21%

sirds un asinsvadu slimības

1%

endokrīnās un vielmaiņas slimības
elpošanas sistēmas slimības
gremošanas sistēmas slimības

6%

uroģenitālās sistēmas slimības
psihiski un uzvedības traucējumi
pārējie

55%
1%

5. att. Mirstība no galvenajiem nāves cēloņiem 2011. gadā, īpatsvars procentos no visiem
nāves gadījumiem
(Rozentāle et al, 2013)
Jāatzīmē, ka vairāk kā 9 000 no šiem nāves gadījumiem nebūtu iestājušies, ja nebūtu
iesaistīti riska faktori un viens no būtiskākajiem riska faktoriem ir mazkustība. (Eriksen et al
2013). Sirds un asinsvadu slimību izraisīto nāves gadījumu skaitam ir tendence palielināties pēc
35 gadu vecuma sasniegšanas (īpaši vīriešu vidū); mirstības pieauguma tendence kļūst izteiktāka,
palielinoties cilvēku vecumam.
Visefektīvākā sirds un asinsvadu slimību profilakse ir regulāras un pareizi dozētas fiziskās
aktivitātes, smēķēšanas atmešana, veselīgs uzturs un svara kontrole. Tādējādi dzīvesveida
izmaiņas var veicināt laba veselības stāvokļa sasniegšanu un ilgmūžību (Padial, 2009; Backer,
2009; Paffenbarger et al, 1993; Dunn, 2009; Li, Siegrist, 2012).
Ieteicamie fiziskās aktivitātes parametri sirds un asinsvadu sistēmas stāvokļa uzlabošanai
ir (Pollock et al, 1990):

Biežums: 3-5 dienas nedēļā.

Intensitāte: 60-90 procenti no maksimālā sirds ritma.

Ilgums: 20-60 minūtes aerobas aktivitātes.

Veids: iesaistot muskuļu grupas plašā apjomā, ritmiskas un aerobas
aktivitātes.
Sabiedrības veselības stāvokli nosaka atsevišķu indivīdu dzīvesveids. Ir neapstrīdami
pierādījumi faktam, ka fiziskajām aktivitātēm ir nozīmīga loma hronisku slimību novēršanā un
regulāra to veikšana ikdienā ir saistīta ar samazinātu pāragras nāves gadījumu risku. Fiziskā
aktivitāte ir nozīmīgs veselību ietekmējošs faktors jebkurā vecumā. Vecākiem vīriešiem, kas
dienā noiet mazāk nekā 0,25 jūdzes, risks saslimt ar sirds asinsrites slimībām ir 2,04 reizes
augstāks nekā vīriešiem, kas dienā noiet vairāk nekā 1,5 jūdzes (Carr, 2001; Sparling et al, 2000;
Haskell et al, 2007; Blair et al, 2004).
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Relatīvie riska faktori

Viens no veselības ietekmējošajiem faktoriem ir fizisko aktivitāšu, kurās persona iesaistās
ikdienā, daudzums un ilgums. Nepietiekama fiziskā aktivitāte traucē normālai organisma darbībai
un veicina hronisku enerģijas disbalansu. Pastāv lineāra saistība starp fiziskās aktivitātes apjomu
un veselības stāvokli, kas norāda, ka cilvēki, kas fiziski ir aktīvāki, saskaras ar mazāku
saslimšanas un mirstības risku (skat. 6. att.). Pētnieki postulē, ka pat neliela iknedēļas fizisko
aktivitāšu un enerģijas patēriņa paaugstināšana var tikt saistīta ar veselības stāvokļa
uzlabojumiem (Warburton et al, 2006; Dunn, 2009; Borer, 2009; Böhm et al, 2009; Padial, 2009;
Myers et al, 2001; Li, Siegrist, 2012).

6. att. Riska faktoru un MET ietekme uz mirstības līmeni
(Myers et al, 2001)
Skaidrojumi:
COPD – hroniska obstruktīva plaušu saslimšana; TC – totālais holesterīna līmenis ≥
5.70 mmol/L; BMI ≥ 30.
Jau 1953. gadā Morris ar kolēģiem (Morris et al, 1953), pētot 31 000 Londonas transporta
darbinieku fizisko aktivitāšu ietekmi uz sirds asinsrites slimībām atklāja, ka indivīdiem, kas bija
fiziski aktīvi, kāpjot augšā un lejā pa kāpnēm, kas ierīkotas divstāvu autobusā, bija par 30%
mazāka iespējamība piedzīvot sirds asinsrites saslimšanas gadījumu nekā tiem, kuru pienākums
bija vienkārši sēdēt un vadīt autobusu (Dunn, 2009).
Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka fizisko aktivitāšu trūkums ir viens no 10
vadošajiem nāves iemesliem attīstītajās valstīs un ir saistīts ar aptuveni 1,9 milj. nāves gadījumu
pasaulē ik gadu (At least five at weak. London Department of Health, 2004,
http://tinyurl.com/332mf; Sparling et al, 2000). Tabula Nr. 2 demonstrē fiziskās aktivitātes
ietekmi uz dažādām saslimšanām, riska faktoriem un organism stāvokļiem. Pētījumi liecina, ka
fiziskajai aktivitātei ir pozitīva ietekme arī cita veida saslimšanām, simptomiem, sindromiem un
organism stāvokļiem, kā, piemēram, hronisks nogurums, kairinātu zarnu sindroms,
pirmsmenstuālais sindroms, dažāda veida atkarības, kā arī tā veicina pašsajūtas, pašapziņas un
izskata uzlabošanos (Carr, 2001).
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2. tabula
Fiziskās aktivitātes ietekme uz dažādiem organisma stāvokļiem un saslimšanām
(Carr, 2001)
Organism stāvoklis
Saslimšana

Riska
samazināšana

Simptomu
samazināšana

Rezultātu
uzlabošanās
tips

Alcheimera slimība
Nemiers, trauksme
Bronhiālā astma
Sirds asinsrites slimības
Hroniski obstruktīva plaušu sasl.
Sirdstrieka

+
++
+
+++
+
+

++
++
+++
++
++

+++

Audzējs:
Krūšu
Resnās zarnas
Endometrija
Plaušu
Prostatas

++
+++
+
+
+

+
++

++
++

+

++

++
+++
++

++
+++
+++
++
+

++
+++
+++
+++
+++
+

+
+
++
++

++
++
++

Depresija
Diabēts (2 tipa)
Hipertensija
Ilgmūžība
Liekais svars
Osteoartrīts
Osteoporoze
Perifēra vaskulāra
slimība
Grūtniecība
Smēķēšana
Stress
Divpadsmitpikstu zarnas čūla

++

++
+
++

++

+
++
++

Aktivitātes
A
A
A
A, E
A
S, A

A
A
A
A
A
A
A, E
A, E
A
E, A
S, A
S (W), A
A
A
A
A
A

Skaidrojumi:
+ neliela ietekme; + + mērena ietekme; + + + izteikta ietekme.
A = mērena aktivitāte; E = enerģijas patēriņš aktivitātes laikā būtisks;
S = spēka vingrinājumi; W= aktivitātes ar svaru celšanu.
Vislabākie veselības stāvokļa uzlabojumi ir redzami gadījumos, kad cilvēki ar zemu
fizisko sagatavotību kļūst fiziski aktīvi (Warburton et al, 2006). Piemēram, fizisko aktivitāšu
rezultātā radies enerģijas patēriņa pieaugums par 1 000 kcal (4 200 kJ) nedēļā vai fiziskās
sagatavotības pieaugums par 1 MET (metaboliskais ekvivalents) tiek saistīts ar mirstības riska
samazināšanos par aptuveni 20%. Nepietiekami fiziski aktīvas pusmūža sievietes, kas fiziskajām
aktivitātēm velta mazāk par stundu nedēļā uzrāda 52% pieaugumu mirstībai, ko izraisījuši dažādi
iemesli; - 29% pieaugumu mirstībai no ļaundabīgiem audzējiem, un divreiz augstāku mirstību no
sirds un asinsvadu slimībām, salīdzinot ar fiziski aktīvām sievietēm (Warburton et al, 2006)
neliels fiziskās sagatavotības uzlabojums cilvēkiem, kam pirms tam bija raksturīgs mazkustīgs
dzīves veids, tiek saistīts ar lielu veselības stāvokļa uzlabojumu (Myers et al, 2001). Pierādīts, ka
regulāra fiziska aktivitāte (iztērējot > 2000 kcal [8400 kJ] nedēļā) tiek saistīta ar vidēji 1 līdz 2
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gadu dzīves ilguma pieaugumu, sasniedzot 80 gadu vecumu, un ieguvumi ir lineāri pat
gadījumos, kad patērētās enerģijas daudzums ir mazāks.
Rezumējot
Latvijā hipodinamija jeb mazkustīgs dzīvesveids turpina progresēt un skar ar vien
jaunākas paaudzes iedzīvotājus. Jaunākie zinātniskie pētījumi uzsver fiziskās aktivitātes nozīmi
vecāka gadagājuma cilvēku dzīvē. Lai gan var uzskatīt, ka veselības stāvokli vecumdienās stipri
nosaka dzīvesveids pieauguša cilvēka dzīves laikā un, iespējams, pat jaunībā, vecāku cilvēku
fiziskās aktivitātes līmenis būtiski ietekmē viņu fizisko veselību un spēju turpināt dzīvot
neatkarīgu dzīvi.
Pēdējos gados dzīvesveida radītās izmaiņas ir veicinājušas hipokinētiskās slimības, un
viens no galvenajiem faktoriem to straujajā izplatībā ir fizisko aktivitāšu trūkums un
nepietiekamība. Hipokinētiskās problēmas sevī ietver sliktu psihiskās veselības stāvokli,
koronārās sirds slimības, aptaukošanos, sāpes muguras lejas daļā, osteoporozi, hipertensiju,
diabētu un atsevišķus ļaundabīgo audzēju veidus. Mazkustīgs dzīvesveids paaugstina saslimšanu,
un mirstības risku vismaz divas reizes. Latvijā galvenie saslimstības, invaliditātes un mirstības
cēloņi ir neinfekcijas slimības. Ir pierādīts, ka mazkustīgs dzīvesveids veicina daudzu hronisku
slimību, tostarp sirds-asinsvadu slimību attīstību. Vairāk nekā pusei no visiem nāves gadījumiem
Latvijā cēlonis ir asinsrites slimības. Mirstības rādītāji asinsrites sistēmas slimību dēļ Latvijā
vecumā līdz 64 gadiem ir 3 reizes augstāki nekā vidēji Eiropas Savienībā. Visefektīvākā sirds un
asinsvadu slimību profilakse ir regulāras un pareizi dozētas fiziskās aktivitātes, smēķēšanas
atmešana, veselīgs uzturs un svara kontrole. Tādējādi dzīvesveida izmaiņas var veicināt laba
veselības stāvokļa sasniegšanu un ilgmūžību. Veselības stāvokļa uzlabojums var tikt saistīts pat
ar neliela iknedēļas fizisko aktivitāšu un enerģijas patēriņa paaugstināšanu, un visefektīvākais
veselības stāvokļa uzlabojums vērojams fiziski neaktīviem cilvēkiem, uzsākot fiziskās aktivitātes.
Ieteicamie parametri fiziskajām aktivitātēm, lai uzlabotu sirds-asinsrites sistēmas stāvokli un
iedarbotos profilaktiski ir regulāras aerobas, ritmiskas aktivitātes, vidēji 20-60 minūtes, tiek
veiktas 3-5 reizes nedēļā, ar sirdsdarbības frekvenci 60-90% no maksimālā pulsa.

1.3. Labsajūta un laime – definīcija un iedalījums
Cilvēkus vienmēr nodarbinājis jautājums par to, kas ir laba dzīve. Bieži vien laba dzīve ir
tiešā veidā saistīta ar labsajūtu un laimīgu dzīvi. Jau Senās Grieķijas laikā Aristotelis rakstīja, ka
tiekšanās pēc laimes ir svarīgākais cilvēka uzdevums. Arī Platons 4. gs. p. Kr. sniedzis sekojošu
atziņu - „Lai cilvēka dzīve būtu veiksmīga, Dievs tam ir devis divus līdzekļus: izglītību un
fiziskās aktivitātes, turklāt ne atsevišķi – vienu dvēselei un otru ķermenim, bet gan abus kopā. Ar
šo abu līdzekļu palīdzību cilvēks var sasniegt pilnību.” (Strohle, 2009).
Cilvēka veselība ietver sevī gan labsajūta veicināšanu, gan slimību neesamību. Labsajūta
(well-being-angļu val.) – komforta, veselības vai laimes stāvoklis (Well-being. Oxford
Dictionaries, 2013: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/well-being). Labsajūta
ir dinamisks un daudzpusīgs jēdziens. Tiek uzskatīts, ka mentālo veselību veido trīs
pamatdimensijas – emocionālā, sociālā un psiholoģiskā, kā arī dažkārt tiek pieskaitīta garīga jeb
mentāla dimensija. Mentālu veselību definē kā labsajūtas stāvokli, kurā indivīds apzinās savu
potenciālu, var tikt galā ar parasto ikdienas dzīves radīto stresu, var produktīvi un radoši strādāt,
kā arī var sniegt ieguldījumu savā kopienā. Tā iekļauj labsajūtu, apmierinātību ar dzīvi,
optimismu un cerības, pašvērtējumu, meistarību un kontroles sajūtu, dzīves mērķa esamību,
piederības sajūtu un personīgu atbalstu. Negatīvu veselību raksturo slimības, slimīgums vispār,
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kā arī, iespējams, priekšlaicīga nāve (Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Diener, 2009; Ryff, Keyes,
2006; Dierendonck et al, 2008; Garcia et al, 2014; Sylvester, 2012; Reed, Buck, 2009; Springer et
al, 2011; Biddle, Ekkekakis 2005; Ryan, 2001; Sheldon et al, 1996).

Labsajūtas un laimes definīcijas var iedalīt trīs kategorijās:
Vispirms labsajūta tika definēta, izmantojot tādus ārējus kritērijus kā tikums vai svētums.
Literatūrā ir aplūkotas dažādas koncepcijas par ideālo stāvokli, kas mainījušās dažādās kultūrās
un laikmetos. Normatīvajās definīcijās laime netiek aplūkota kā subjektīvs stāvoklis, bet gan,
spriežot pēc tā, vai indivīdam piemīt kāda vēlama īpašība. Šādas definīcijas ir normatīvas, jo tās
apraksta to, kas ir vēlams. Kad Aristotelis rakstīja, ka eidaimoniju (labbūšanu) var iegūt
galvenokārt, dzīvojot tikumīgu dzīvi, viņš ar to nedomāja, ka tikums rada līksmības sajūtas. Viņš
drīzāk raksturoja tikumu kā normatīvo standartu, pamatojoties uz kuru jāvērtē cilvēku dzīves.
Tādēļ eidaimonija nav laime šā vārda modernajā izpratnē, bet gan vēlamais stāvoklis, ko vērtē
noteiktu vērtību kontekstā. Šāda veida laimes kritērijs nav pašas personas subjektīvais spriedums,
bet gan novērotāja vērtību konteksts (Diener, 2009).
Otrkārt – sociālo zinātņu pētnieki pievērsušies jautājumam par to, kas ir pamatā tam, ka
cilvēki savas dzīves vērtē pozitīvi. Šo subjektīvās labsajūtas definīciju apzīmē kā apmierinātību
ar dzīvi, un, lai noteiktu, kas ir laba dzīve, tā pamatojas uz respondenta standartiem. Kaut arī
labsajūta no subjektīvas perspektīvas ir kļuvusi par populāru ideju pagājušajā gadsimtā, šim
jēdzienam ir vairākus tūkstošus gadu sena vēsture. Piemēram, Marks Aurēlijs rakstīja, ka
„Neviens cilvēks nav laimīgs, ja pats sevi par tādu neuzskata.” Šins un Džonsons definējuši šo
laimes veidu kā „Personas dzīves kvalitātes globālu izvērtējumu, pamatojoties uz viņa paša
izvēlētiem kritērijiem.” Endrjūzs un Vitnijs konstatēja, ka 99 % respondentu iepriekš bija veikuši
šādu savas dzīves novērtējumu. Saistīts laimes definīciju kopums ir tāds, ka laime ir indivīda
vēlmju un mērķu harmonija un apmierinājums ar tiem. Ja kāds nodarbojas ar indivīda šāda veida
izvērtējumu, tad šis izvērtējums attiecas uz subjektīvo labsajūtu un ir saistīts ar apmierinātību
(Diener, 2009).
Laimes trešā nozīme ir vistuvākā veidam, kādā šo jēdzienu lieto ikdienas sarunās, proti,
apzīmējot pozitīvu vai negatīvu iespaidu pārsvaru. Šī subjektīvās labsajūtas definīcija akcentē
patīkamu emocionālo pieredzi. Tas nozīmē vai nu to, ka indivīds šajā dzīves posmā piedzīvo
galvenokārt patīkamas emocijas, vai arī to, ka indivīdam ir tendence uz šādām emocijām
neatkarīgi no tā, vai viņš/viņa tās piedzīvo pašlaik (Diener, 2009).
Blūms (Bloom, 2002) savā grāmatā „The endorphin effect” definē laimi, kā sarežģītu
stāvokli, kam raksturīgas tādas dziļas jūtas kā pārliecība, piepildījums, panākumi, vienotība un
drosme. Psihologi raksturo apmierinājumu (viens no labsajūtas stāvokļiem – skat. „Terminu
skaidrojošā vārdnīca”) un laimi kā vienu no sešām pamata vai universālajām emocijām; pārējās
emocijas ir skumjas, bailes, dusmas, pārsteigums un riebums.
Mūsdienās jautājumam par to, kas ir laba dzīve, pastiprināti pievēršas sociālās zinātnes un
pētījumus par to, kas ir laba dzīve, veicinājusi Raifas (Ryff, 1989, 1995; Ryff, Keyes, 1995,
2006; Garcia et al, 2014; Dierendonck, 2005; Springer et al, 2011; Abbott et al, 2006).
Pamatojoties uz plašu literatūras pārskatu un teorijām, viņa izstrādājusi labsajūtas integrētu
teorētisko pamatojumu (skat. 7. att).
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7. att. Psiholoģiskās labsajūtas un dzīves harmonijas teorētiskais modelis
(Ryff, 1989)
Psiholoģiskās labsajūtas teorētiskais modelis iekļauj 6 atšķirīgas labsajūtas dimensijas
(patstāvību, vides pārvaldīšanu, personīgo izaugsmi, pozitīvas attiecības ar citiem, dzīves mērķi,
spēju pieņemt pašam sevi). Raifas psiholoģiskās labsajūtas pakāpes ir teorētiski pamatots
instruments, kas īpaši koncentrējas uz psiholoģiskās labsajūtas dažādo šķautņu mērīšanu. Šīs
šķautnes ietver:
1. Spēja pieņemt pašam sevi.
Augsts rezultāts: raksturīga pozitīva attieksme pret sevi; indivīds atzīst un pieņem dažādus savus
aspektus, gan labās, gan sliktās īpašības; ir pozitīva attieksme pret līdzšinējo dzīvi.
Zems rezultāts: raksturīga neapmierinātība ar sevi; indivīds jūt vilšanos par to, kas noticis
līdzšinējā dzīvē; uztraucas par noteiktām personīgajām īpašībām; vēlas būt citāds nekā ir pašlaik.
2. Pozitīvas attiecības ar citiem.
Augsts rezultāts: personai ir sirsnīgas un uzticības pilnas attiecības ar citiem cilvēkiem; spējīgs uz
spēcīgām empātijas, pieķeršanās un intimitātes jūtām; saprot cilvēcisko attiecību došanas un
ņemšanasprincipus.
Zems rezultāts: cilvēkam ir maz tuvu, uzticības pilnu attiecību ar citiem; ir grūti izturēties pret
citiem sirsnīgi un atklāti, kā arī izrādīt rūpes par tiem; ir izolēts un neapmierināts starppersonu
attiecībās; nevēlas pieļaut kompromisus, lai uzturētu svarīgas attiecības ar citiem.

25

3. Patstāvība.
Augsts rezultāts: cilvēks ir spējīgs uz pašnoteikšanos un ir neatkarīgs; spēj pretoties sabiedrības
spiedienam domāt un rīkoties noteiktā veidā; nosaka pats savu izturēšanos; vērtē sevi pēc saviem
personīgajiem standartiem.
Zems rezultāts: uztraucas par citu cilvēku gaidām un vērtējumiem; svarīgu lēmumu pieņemšanas
procesā paļaujas uz citu cilvēku spriedumiem; pakļaujas sociālajam spiedienam domāt un rīkoties
noteiktā veidā.
4. Apkārtējās vides pārvaldīšana.
Augsts rezultāts: cilvēks jūtas spējīgs pārvaldīt apkārtējo vidi; spēj veikt daudz sarežģītu
aktivitāšu ārpasaulē; efektīvi prot izmantot ārējās vides sniegtās iespējas; spēj izvēlēties vai radīt
personīgajām vajadzībām un vērtībām atbilstošus apstākļus.
Zems rezultāts: ir grūtības paveikt ikdienas pienākumus; jūtas nespējīgs mainīt vai uzlabot ārējos
apstākļus; neapzinās ārējās vides sniegtās iespējas; nespēj kontrolēt ārpasauli.
5. Dzīves mērķis.
Augsts rezultāts: ir dzīves mērķis un virzības sajūta; cilvēks jūt jēgu tagadējai dzīvei un dzīvei
līdz šim; ir uzskati, kas dzīvei piešķir mērķi; ir mērķi un plāni turpmākajai dzīvei.
Zems rezultāts: trūkst dzīves jēgas; nav daudz mērķu vai ieceru, nav virzības sajūtas; neredz jēgu
līdzšinējā dzīvē; nav ieceru vai pārliecību, kas piešķirtu dzīvei jēgu.
6. Personīgā izaugsme.
Augsts rezultāts: cilvēks jūt pastāvīgu attīstību; uzskata, ka aug un attīstās; ir atvērts jaunai
pieredzei; apzinās savu potenciālu; laika gaitā saskata uzlabojumus sevī un savā uzvedībā;
mainās, atspoguļojot efektivitāti.
Zems rezultāts: personīgas stagnācijas izjūta; laika gaitā nejūt uzlabojumus vai attīstību; jūtas
garlaikots un neieinteresēts dzīvē; nespēj attīstīt jauna veida attieksmi vai izturēšanos
(Ryff, 1989, 1995; Ryff, Keyes, 2006; Dierendonck, 2008; Garcia et al, 2014).
Līdzīgi kā sabiedrība, arī labsajūtas un laimes jēdzieni un definējums mainās un attīstās.
Cilvēka apmierinātība un labsajūta izriet no pakāpes, kādā indivīda objektīvās situācijas saskan ar
viņa vēlmēm vai vajadzībām. Literatūrā tiek izdalīti vairāki labsajūtas veidi:





fiziskā labsajūta,
emocionālā labsajūta,
sociālā labsajūta,
garīgā labsajūta.

Visi labsajūtas veidi ir savstarpēji saistīti un vienlīdz svarīgi, lai tiktu nodrošināta cilvēka
dzīves kvalitāte. Labsajūta lielā mērā ietekmē dzīves kvalitāti, jo dzīves kvalitātes sfērās ietilpst
fiziskā un emocionālā labsajūta. Būtisks aspekts labsajūtas novērtēšanā ir kritērijiem - vai tiek
vērtēta kopienas vispārējā labsajūta, vai, tiek vērtēts konkrēts indivīds konkrētā kontekstā.
Labsajūta ir pozitīvu vai negatīvu iespaidu pārsvars, akcentējot patīkamu emocionālu pieredzi.
Promocijas darbā tika pētīta emocionālā labsajūta, kas ir patīkamas izjūtas, apmierinātība un
pozitīvisms (Cummins, 1999; Maxwell et al., 2011; Šķestere, 2012).
Maksvells, u.c. (Maxwell et al., 2011) sniedz piecus būtiskākos ieteikumus labsajūtas
uzlabošanai:
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Socializēšanās: tikšanās un komunicēšana ar apkārtējiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem,
draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, u.c., uztverot šo socializēšanos kā dzīves pamatsastāvdaļu.
Fiziskā aktivitāte: regulāras, pareizi dozētas un sev tīkamas sportiskas un fiziskas aktivitātes,
īpaši svaigā gaisā.
Vērīgums: spēja saskatīt apkārt esošo skaistumu, neparastumu, kā arī izjust esošo momentu un
brīdi. Būt vērīgam uz apkārt notiekošo un savām subjektīvajām sajūtām.
Mācīšanās un apgūšana: autori uzsver jaunu prasmju apgūšanas nozīmīgumu labsajūtas
veicināšanā, vairojot pārliecību un prieku.
Došana: ne tikai materiāla, bet arī garīga – laba darīšana, izpalīdzēšana, iesaistīšanās labdarībā,
dalīšanās savā priekā ar citiem.
Rezumējot
Labsajūta ir dinamisks un daudzpusīgs jēdziens, kuru laika gaitā ir mēģinājuši definēt
daudzi autori. Tiek uzskatīts, ka labsajūtu veido trīs pamatdimensijas – emocionālā, sociālā un
psiholoģiskā, kā arī dažkārt tiek pieskaitīta “garīgā” dimensija. Literatūrā ir sastopamas vairākas
labsajūtas un laimes definīcijas un tās var iedalīt trīs kategorijās - izmantojot tādus ārējus
kritērijus kā tikums vai svētums; katra paša indivīda vērtējums par apmierinātību ar dzīvi un
apzīmējot pozitīvu vai negatīvu iespaidu pārsvaru, akcentējot patīkamu emocionālo pieredzi.
Tāpat kā labsajūtas veidi, arī labsajūtas veicinošie faktori viens otru tiešā mērā ietekmē –
socializējoties cilvēks dod un saņem, apmainās ar pieredzi, iepazīst labāk sevi, mācās vērīgumu
un citas jaunas prasmes. Visi šie pieci uzskaitītie faktori var tikt realizēti nodarbojoties ar fizisko
aktivitāti, tādējādi veicinot labsajūtas līmeni.
1.3.1. Fiziskās aktivitātes saistība ar labsajūtu
Fizisko aktivitāšu un psiholoģiskās labsajūtas saistība ir viens no senākajiem filozofijas
un psiholoģijas pētījumu laukiem. Ir daudz pētījumu, kas apraksta fizisko aktivitāšu saistību ar
vispārēju labsajūtu, garastāvokli, trauksmi, pašvērtējumu, vitalitāti un apmierinātību. Kaut arī
garastāvoklis un emocijas ir cieši saistīti un šos jēdzienus bieži izmanto kā sinonīmus,
garastāvokli var uzskatīt par tādu iespaidu stāvokļu globālu kopumu, ko mēs piedzīvojam katru
dienu un, kas var turpināties stundas, dienas, nedēļas vai pat mēnesi. Emocijas parasti raksturo kā
īpašus jūtu stāvokļus, kas rodas kā reakcija uz noteiktiem notikumiem vai vērtējumiem. Tās
parasti ilgst dažas minūtes vai stundas, bet ne ilgāk (Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Ekkekakis,
2003; Crone et al, 2006; Remington, 2009; Giacobbi et al, 2005; Garatachea et al, 2009;
Bouchard et al, 2007; Cerin et al, 2005; Biddle, Ekkekakis, 2005; Netz et al 2005; Brach et al,
2005; Raglin, 1997).
Zinātniskajā literatūrā ir sniegti pierādījumi, kas identificē bioloģiskos un psiholoģiskos
mehānismus, kuri izraisa garastāvokļa, emociju uzlabošanos un labsajūtu. Ir pierādīti un pamatoti
pieņēmumi, ka fiziskās aktivitātes uzlabo labsajūtu, uzlabojot ķermeņa spēju tikt galā ar stresa
radītajām sekām. Citi iespējamie skaidrojumi ietver ķermeņa temperatūras paaugstināšanos, kā
arī adrenalīna un endorfīnu līmeņa izmaiņas (Morgan, 1997; Lee, Russell, 2003; Biddle, Mutrie,
2002, 2007; Crone et al, 2006; Landers, 2010). Pētot metaanalītiskos pētījumus par fizisko
vingrinājumu saistību ar garastāvokli, rezultāti parāda, ka pastāv skaidra saistība starp fiziskajiem
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vingrinājumiem, enerģijas daudzumu un negatīva garastāvokļa neesamību (Biddle, Mutrie, 1991,
2002, 2007; Peluso, Guerra de Andrade, 2005; Strohle, 2009; Teychenne et al, 2008; Department
of
Health
and
Human
Services,
https://www.presidentschallenge.org/informed/digest/docs/199712digest.pdf; Birkeland et al,
2009; Bouchard, Blair, 2007; Biddle, Ekkekakis, 2005; Cerin et al, 2005; Ekkekakis, 2003; Netz
et al, 2005; Morgan, O’Connor, 1988; Duman, 2005; Gauvin, Spence, 1996; Gill et al, 1997).
Mehānismi, kā fiziskā aktivitāte ietekmē labsajūtu, vēl nav pilnīgi izprasti. Pašlaik
pieņēmumus par fizisko aktivitāšu un labsajūtas saistības mehānismiem var iedalīt trīs
pamatgrupās, proti, bioķīmiskajā, fizioloģiskajā un psiholoģiskajā (Biddle, Mutrie, 2002, 2007).
Neskatoties uz šo saistību, joprojām trūkst vienprātības par to, kurš mehānisms izraisa minēto
saistību. Par mehānismu, kas izraisa šo saistību, vēl notiek debates. Lai izskaidrotu fizisko
aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz labsajūtu, izvirzītas vairākas hipotēzes (Weyerer, Kupfer, 1994).
Uzmanības novēršanas hipotēze
Barks un Morgans 1978. gadā apgalvoja, ka novēršanās no nepatīkamiem stimuliem
uzlabo garastāvokli fizisko vingrinājumu laikā un pēc tiem. Uzmanības novēršanas teorija ietver
sevī pieņēmumu, ka laiks, ko pavadām ārpus saviem ikdienas darba pienākumiem un veltām
fiziskajām aktivitātēm, ir iemesls vingrinājumu pozitīvajai iedarbībai uz labsajūtu (Hall et al,
2002).
Pašefektivitātes teorija
Bandura pieņēma, ka indivīda pārliecība par fizisko vingrinājumu veikšanu ir cieši saistīta
ar viņa spēju veikt šīs darbības. Tādēļ vingrinājumu veiksmīga izpildīšana var uzlabot
garastāvokli, pašapziņu, savu spēju un pašefektivitātes apzināšanos, kas ietekmē indivīda
autonomiju un spēju tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Šī hipotēze ir ļoti cieši saistīta ar
meistarības hipotēzi, kas pieņem, ka, paveicot sarežģītu fizisko vingrinājumu, paaugstinās
neatkarības, veiksmīguma un kontroles sajūta. Tā pieļauj, ka šīs sajūtas ietekmē ikdienas dzīvi un
uzlabo labsajūtu kopumā. Pašefektivitātes hipotēze pieņem, ka, tā kā fiziskos vingrinājumus var
uzskatīt par izaicinošām darbībām, tad spēja tos paveikt var uzlabot garastāvokli un pašapziņu
(Bandura, 1977; Ryan et al, 2008).
Sociālās mijiedarbības hipotēze
Ransfords (Ransford, 1982) pieņēma, ka fiziskajās aktivitātēs parasti iekļautas arī sociālās
attiecības; kā arī savstarpējam atbalstam, ko viens otram sniedz indivīdi, kuri kopā veic fiziskos
vingrinājumus, ir būtiska nozīme tajā, kā fiziskie vingrinājumi ietekmē garīgo veselību. Sociālās
mijiedarbības hipotēze ietver sevī pieņēmumu, ka sociālās attiecības un savstarpējs atbalsts, ko
viens otram sniedz cilvēki, kuri kopā nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, veido būtisku daļu no
tā, kā vingrinājumi ietekmē labsajūtu (Peluso, Guerra de Andrade, 2005; Crone et al, 2006;
Coleman, Iso-Ahola, 1993).
Lai izskaidrotu to, kā fiziskās aktivitātes ietekmē labsajūtu, papildus ir izvirzītas
hipotēzes, kas ietver sevī šī mehānisma fizioloģisku skaidrojumu. No tām visvairāk pētītās
pamatojas uz pieņēmumiem par monoamīniem un endorfīniem.
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Rezumējot
Mehānismi, kā fiziskā aktivitāte ietekmē labsajūtu, vēl nav pilnīgi izprasti. Literatūrā
zinātniskajos pētījumos, pieņēmumus par fizisko aktivitāšu un labsajūtas saistības mehānismiem
iedala trīs pamatgrupās, proti, bioķīmiskajā, fizioloģiskajā un psiholoģiskajā. Sevišķi pēdējos
gados sastopami daudz pētījumi par fizisko aktivitāšu saistību ar labsajūtu. Ir pierādīts, ka cilvēka
labsajūtu ietekmē gan bioloģiski, gan psiholoģiski mehānismi. Lai izskaidrotu fizisko aktivitāšu
labvēlīgo ietekmi uz labsajūtu, ir izvirzītas vairākas hipotēzes -, piemēram, uzmanības
novēršanas hipotēze; pašefektivitātes hipotēze; sociālās mijiedarbības hipotēze; endorfīnu
hipotēze.
1.3.2. Fiziskās aktivitātes saistība ar beta-endorfīnu līmeni cilvēka organismā
Pēdējos gados daudz uzmanība tiek pievērsta atklājumam, ka asinīs fiziskas aktivitātes
laikā un pēc tās konstatēts endogēno opioīdu peptīdu pieaugums. Tam pamatā ir novērojums, ka
fiziskās aktivitātes izraisa endogēno opioīdu (endorfīni – „endogēnie morfīni”), kas būtībā ir
beta-endorfīni, izdalīšanos asinīs. Endorfīnus atklāja 1970ajos gados. Ir pierādīts, ka cilvēka
organismā ir vismaz 20 endorfīnu veidi. Beta-endorfīns, kas ir 31-aminoskābes peptīds,
galvenokārt tiek sintezēts priekšējā hipofīzes daivā un sašķelts no pro-opiomelanokortīna (skat. 8.
att.) (Hegadoren et al, 2009; Dishman, 1997; Berk et al, 1981, Bortz et al 1981; Risch, Pickar,
1983).

8. att. Beta-endorfīnu ķīmiskā struktūra
(Sulivan, 2004)
Endorfīni ir bioķīmiskas vielas, kas tiek dabiski ražoti cilvēka organismā. To ķīmiskais
sastāvs ir līdzīgs opijam un tādiem tā atvasinājumiem kā morfīns, bet, tā kā tie ir daļa no ķermeņa
dabīgās hormonālās sistēmas un nav kaitīgi. Endorfīni no priekšējās hipofīzes daivas nokļūst
asinsritē (Dishman, 2009).
Opioīdu peptīdi aktivizē trīs veidu receptorus, proti, mu (µ), kappa (k), un delta (δ)
receptorus. Saistība, ar kādu katrs opioīds piesaistās trīs dažādajiem receptoriem, var atšķirties;
endorfīni galvenokārt darbojas, izmantojot µ-opioīdu receptoru. Šis receptors rada analgēzijas
efektus, kā arī tam ir būtiska nozīme smadzeņu atalgojuma sistēmā (Aley, Levine, 1997).
Pastāv uzskats, ka endorfīni izraisa relaksētu psiholoģisko stāvokli, kas pazīstams kā
„skrējēju eiforija” („runners high” - angļu val.). Endorfīna hipotēzes pamatā ir fakts, ka maratona
skrējēji skriešanas laikā vai pēc tās mēdz izjust relaksētu psiholoģisku stāvokli, kas ir līdzīgs
eiforiskām sajūtām. (Pierce et al., 1993; Boecker et al, 2008). Šī hipotēze pieņem, ka endogēnu
opioīdu peptīdu (endorfīnu) ražošana smadzenēs rada morfijam līdzīgu iedarbību, kas mazina
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sāpju sajūtu, radot eiforisku stāvokli (endorfīnu sāpju mazinošā iedarbība ekstremālās situācijās
var būt pat tūkstoškārt stiprāka kā ķīmiskais morfīns) (Bloom, 2002). Uzskata, ka eiforiskajām
sajūtām, ko izraisa endorfīni un kas var rasties no aktīviem vingrojumiem, ir nozīme atkarības
veidošanā (Griffiths, 1997; Loumidis, Wells, 1998; Hausenblas, Downs, 2002; Terry et al, 2004).
Ir dokumentēti daudzi ziņojumi par cilvēku atkarību no fiziskiem vingrojumiem, daudziem no
šiem ziņojumiem ir gadījumu analīzes formāts. Pētījumos konstatēts, ka opioīdu darbībai ir
būtiska nozīme atkarību veidošanās procesā, jo tā pastarpina noteiktu vielu pastiprinošo īpašību
veidošanos. 1979. gadā definētais stāvoklis, kas pazīstams kā atkarība no fiziskajiem
vingrojumiem, definē vingrojumus kā atkarību, kam raksturīga tieksme veikt pārmērīgas fiziskas
aktivitātes pat tad, ja to sekas kaitē indivīda veselībai, attiecībām ģimenē un personīgajai
labklājībai (Sachs, Pargman, 1979). Tomēr, tā kā pētījumi, kas pēta šo stāvokli, ir jauni, un tajos
tiek pielietotas dažādas metodoloģijas, ir grūti precīzi noteikt, kas tieši izraisa atkarību no
vingrinājumiem un vai tajā nozīme ir arī endorfīniem. Tā kā atkarība no fiziskajiem
vingrojumiem pašlaik vēl nav pilnībā atzīta un pierādīta, bet tās klātbūtne dažu cilvēku uzvedībā
(līdzīgi kā alkoholiķu un no narkotikām atkarīgo cilvēku uzvedībā) norāda uz to, ka to vajadzētu
precīzi definēt. Zinātnieki joprojām meklē vienotas atbildes par to, kāpēc ķermenis ražo
endorfīnus, un par to, kā šie peptīdi darbojas centrālajā nervu sistēmā. Ja atkarība no fiziskiem
vingrojumiem teorētiski ir iespējama, tad ticams ir pieņēmums, ka arī ģenētika varētu būt
nozīmīgs faktors atkarībā no vingrojumiem. Diemžēl pētījumi bijuši ierobežoti un sadrumstaloti,
un tiem ir atšķirīgi rezultāti. Pierādot saistību starp endorfīnu izdalīšanos un atkarību no fiziskiem
vingrojumiem, varētu mainīt sabiedrības viedokli par atkarībām, fiziskajiem vingrojumiem un
vispārējo veselību. Labāka izpratne par endogēno opioīdu sistēmu uzlabotu sapratni par
endorfīniem un cilvēku atkarību no fiziskiem vingrojumiem (Leuenberger, 2006; Mousa et al,
2004; Sprouse et al, 2010; Dishman, 1997; Masters, 1992; O’Connor, Dyke, 2007).
Endorfīnu līmenis paaugstinās ik reizi, izjūtot apmierinājumu, baudu un patiku, kas
savukārt rodas bioķīmisku izmaiņu rezultātā, kas notiek cilvēka ķermenī. Endorfīnu
pamatīpašības galvenokārt ir saistītas ar to sāpju un stresa mazinošo iedarbību, imūnsistēmas
stimulējošu efektu, veicinot organisma spēju dziedēt ievainotus un slimus audus. Patīkami ārēji
notikumi – ārēji stimuli, kas tiek uztverti kā apmierinājumu radoši, ierosina endorfīnu izdalīšanos
un izraisa garastāvokļa paaugstināšanos, radot fizisku labsajūtu, kas savukārt rada emocionālu un
garīgu labsajūtu, psiholoģisku veselību un laimi, izraisot eiforiju un svētlaimi (skat. 9. att.)
(Bloom, 2002; Akil, Bronstein, 1988).

Endorfīni

apmierinājums

laimes izjūta

pozitīvisms
saskarsmē ar
apkārtējiem

9. att. Endorfīnu ietekmes shēma uz labsajūtas stāvokļiem
(Bloom, 2002)
Endorfīni ir atbildīgi par eiforijas uzplūdiem un psiholoģisko labsajūtu, ko cilvēks izjūt
fiziskas aktivitātes laikā (skat. 10 att.). Pastāv arī pieņēmums, ka indivīds, kas ir atkarīgs no
fiziskajām aktivitātēm, ir kļuvis atkarīgs no sajūtām, kas saistītas ar paaugstinātu endorfīna vai
adrenalīna izdali fizisko aktivitāšu rezultātā. Šādu novērojumu pamatā ir pieņēmums, ka akūtas,
pozitīvas pārmaiņas garastāvoklī varētu būt saistītas ar endorfīna līmeņa izmaiņām fizisko
aktivitāšu laikā. Šo hipotēzi atbalsta arī novērojums, ka indivīdi, kas regulāri veic fiziskās
aktivitātes, to dara, lai novērstu negatīvas diskomforta, sakaitināmības, frustrācijas un nervozuma
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sajūtas, tomēr šos pieņēmumus ir grūti pierādīt empīriski (Landers, 2010; Boecker et al, 2008;
Bloom, 2002; Goldfarb et al, 1998; Pierce et al, 1993; Leuenberger, 2006; Biddle, Mutrie, 2002,
2007; Meyer et al, 2000; Peluso, Guerra de Andrade, 2005; Daniel et al, 1992; Boecker et al.
2010; Dishman, O’Connor, 2009; Dishman 1997; Biddle, Ekkekakis 2005; Koehl et al, 2008;
Thoren et al, 1990).

endorfīni

psiholoģiskā
labsajūta

fiziskā
labsajūta

10. att. Endorfīnu saistība ar psiholoģisko un fizisko labsajūtu
(Bloom, 2002)
Literatūrā sastopami daudz pētījumu, kur pētnieki atklāj endorfīnu saistību ar dažādiem
psiholoģiskiem un adaptācijas faktoriem, piemēram, analgēziju, stresu, emocijām, garastāvokli,
motivāciju, uzvedību, eiforiju un labsajūtu. Daudz pētījumu, kas pamato šo hipotēzi, veikti ar
dzīvniekiem, jo šajos pētījumos jāmēra smadzenēs esošo endorfīnu līmenis, ko būtu
problemātiski veikt ar cilvēkiem. Daži pētījumi veikti arī ar cilvēkiem.
Daudzos pētījumos pētīta saistība starp fiziskiem vingrojumiem un endorfīnu izdalīšanos,
pārbaudot šo peptīdu nozīmi vingrojumu izraisītas eiforijas radīšanā, kā arī sāpju mazināšanā
(O’Connor, Dyke, 2007; Mousa et al, 2004; Sprouse et al, 2010). Ir pētnieki, kas atklājuši
saistību starp intensīviem fiziskiem vingrojumiem un paaugstinātu endorfīna līmeni asins plazmā
(Goldfarb et al, 1998; Pierce et al., 1993). Literatūrā arī atrodami dati, kas neapstiprina hipotēzi,
ka endorfīnu izdalei vajadzīgs augsts fizisko aktivitāšu intensitātes līmenis, jo eiforiskas sajūtas,
ko rada fiziskās aktivitātes, novērotas arī pēc zemākas intensitātes fiziskajām aktivitātēm. Kaut
arī daži pierādījumi apstiprina, ka fiziskie vingrinājumi izraisa endorfīnu līmeņa paaugstināšanos,
nesakritības testēšanas procedūrās, definēšanas veidos, kā arī novērojumos ir kavējušas
vispāratzītu secinājumu izdarīšanu. Viennozīmīgi nav arī pētījumi, kuros pētīta saistība starp
intensīviem treniņiem un endorfīna līmeni asins plazmā– daži pētnieki atklājuši, ka treniņu laikā
vai pēc tiem endorfīna līmenis būtiski pieaug, daži to nav konstatējuši. Daži pētnieki opoīda
pētījumos izmanto laktāta (pienskābes) mērījumus. Autori nekonstatēja nekādas būtiskas
izmaiņas beta-endorfīna koncentrācijā, pie laktāta konstatētās vērtības aptuveni 3 mmol/L.
Mērījumu veikšanas, kontroles un izolēšanas grūtības padara šo par sarežģītu pētījumu jomu, un
tajā kopš 1990to gadu sākuma nav konstatēts ievērojams sistemātisks progress (Biddle, Mutrie,
2002, 2007).
Endorfīni bieži tiek saistīti ar eiforijas stāvokli, kas tiek saukts par “skrējēja eiforiju”.
Pretrunīgi pierādījumi par būtisku endorfīna līmeņa paaugstināšanos traucē izdarīt vienkāršu
secinājumu, ka fizisku vingrinājumu laikā atbrīvotie endorfīni rada eiforisko sajūtu. Turklāt
Dišmans (Dishman, 1985) uzskata, ka tā sauktais “skrējēja eiforijas” fenomens nav ne
sistemātiski, ne rūpīgi dokumentēts. Klīnisko pētījumu rezultāti, kuros mērīts endorfīna līmenis
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fizisku vingrojumu laikā, kā arī pirms un pēc tiem, ir pretrunīgi: dažos pētījumos konstatēts
būtisks pieaugums, bet dažos ne. Papildu sarežģījumus rada tas, ka pētnieki atšķirīgi definē
“aktīvus, intensīvus vingrojumus”. Joprojām nav skaidrs, kādi īpaši nosacījumi, ja tādi vispār ir,
rosina endorfīnu atbrīvošanu. Iespējams, ka jāsasniedz vai jāuztur īpašs VO2max (maksimālā
skābekļa patēriņa) slieksnis, jāveic noteikta distance vai jāvingro noteikts laika sprīdis, vai arī
jāveic īpašs vingrojumu veids, lai izraisītu fizioloģisko atbildes reakciju, kas izraisa endorfīnu
atbrīvošanu (Langenfeld et al, 1987).
Atklājumi apstiprina ideju, ka opioīdu peptīdi tiek atbrīvoti intensīvu vingrojumu
rezultātā, kurus veic noteiktu laiku. Goldfarba u.c. (Goldfarb et al, 1998) veiktais pētījums
apstiprina šo secinājumu, tomēr apgalvo, ka jāsasniedz fizisko vingrojumu kritiskā intensitāte, lai
ierosinātu endorfīnu līmeņa paaugstināšanos plazmā. Pretēji Goldfarba u.c. datiem, no 1985.
gadā Farela iegūtajiem datiem var secināt, ka paaugstināta endorfīnu atbrīvošana šķietami nav
saistīta ar skriešanas intensitāti. Tomēr lielais daudzums mainīgo elementu starp subjektiem var
norādīt uz atšķirīgām individuālām reakcijām uz atšķirīgiem vingrojumu veidiem. Pīrss u.c.
(Pierce et al, 1993) apgalvo, ka jāsasniedz 70 % no VO2max, lai būtiski paaugstinātu endorfīna
līmeni asins plazmā. Pētījumos izmantoti dažādi mērījumi ar cilvēkiem, lai mērītu endorfīnu
aktivitāti. Neviens nav sniedzis neapgāžamus pierādījumus tam, ka intensīvu fizisku vingrojumu
rezultātā pastiprināti izdalās endorfīni, tomēr daudzi pētījumi uzrāda tendenci uz šādu reakciju
(Donevan, Andrew, 1987). Šāda tendence ir pietiekams pierādījums tam, lai liktu pētniekiem
nepārtraukti jautāt, vai šāda reakcija eksistē. Diemžēl nekonsekvences eksperimentos padara par
gandrīz neiespējamu noteikt skaidru saistību starp fiziskiem vingrojumiem un endorfīnu līmeņa
paaugstināšanos asins plazmā. Cits faktors, kas var izraisīt atšķirības endorfīnu līmeņa
mērījumos, ir tehnika, kas izmantota, lai mērītu hormonu līmeni asins plazmā. Vispāratzītā
mērījumu veikšanas metode ir radioimunoloģiskā metode. Pārbaudot pētījumus, dažādos
pētījumos izmantotajās testēšanas metodēs konstatētas atšķirības, kas ļoti viegli būtu varējušas
ietekmēt datus. Nespēja atrast pastāvīgu saistību starp paaugstinātu endorfīna līmeni un
vingrojumiem varētu norādīt uz to, ka asins plazma nav labākā endorfīnu līmeņa noteikšanas
vide. Tādēļ asins plazmas testēšanas metodes var nebūt pietiekamas, lai noteiktu hipofīzes
izdalīto endorfīnu daudzumu (Pierce et al, 1993; Goldfarb et al, 1998).
Akūtas garastāvokļa maiņas rodas no dažādu veidu fiziskajām aktivitātēm. Beta-endorfīnu
izdalīšanās fizisko aktivitāšu laikā ir atkarīga no fizisko aktivitāšu intensitātes un ilguma.
Pētījumos konstatēts, ka fizisko aktivitāšu intensitāte ir svarīga, lai noteiktu vingrinājumu ietekmi
uz garastāvokli un labsajūtu, un fizisko aktivitāšu intensitatei ir būtiska loma un ietekme
labsajūtas uzlabošanā. Steptouzs un Boltons (Steptoe, Bolton, 1988) pierādīja, ka garastāvokli
uzlabo mērenas, bet ne augstas intensitātes fiziskās aktivitātes. Nemiers un trauksmainība sāk
mazināties aptuveni 6. minūtē pie zemākas intensitātes slodzes, bet pie augstākas intensitātes
slodzes, trauksme un nemiers, sākot ar aptuveni 6. minūti sāk pieaugt (skat. 11. att.).
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Nemiers

AUGSTĀKA INTENSITĀTES ZONA

ZEMĀKA INTENSITĀTES ZONA

Pirms aktivitātes stadija

11. att. Fizisko aktivitāšu intensitātes un trauksmaina garastāvokļa attiecība pirms un
pēc dažādas intensitātes fiziskajām aktivitātēm
(Steptoe, Bolton, 1988)
Arī Parfits (Parfitt), Marklends (Markland) un Holmss (Holmes) (Parfitt et al, 1994)
pierādīja, ka fizisko aktivitāšu laikā mazāk aktīviem indivīdiem augstākas intensitātes aktivitātes
rada ievērojami sliktākas sajūtas un emocijas; un Boters (Boutcher), Makolejs (McAuley) un
Korneja (Courneya) konstatēja, ka pēc treniņiem, kuros izmantots aerobais skrejceliņš, pozitīvu
iedarbību sajuta trenēti skrējēji, tomēr to nesajuta netrenēti dalībnieki (Boutcher et al, 1997). No
tā var secināt, ka trenētības pakāpe var ietekmēt sajūtas pēc fiziskajām aktivitātēm. Hardijs un
Redžeskis (Hardy, Rajeski, 1989) konstatējuši, ka pēc augstākas intensitātes treniņiem biežāk
novērotas negatīvas garastāvokļa izmaiņas nekā pēc mazāk intensīvām aktivitātēm. Pamatojoties
uz šiem atklājumiem, varam secināt, ka mērenas intensitātes treniņi vislabāk spēj ietekmēt
indivīda garastāvokli (3. tabula). (Kerr, Wollenberg, 1997; Ekkekakis, Petruzzello, 1999; Biddle,
Mutrie, 2002, 2007; Hall et al, 2002).
3. tabula
Sajūtu reakcija uz dažādiem fizisko aktivitāšu intensitātes līmeņiem
(Biddle, Mutrie, 2002)
Intensitātes pakāpe
Mērena
Augsta
Ļoti augsta

Sajūtu reakcija
Patika
Patika vai nepatika
Nepatika

Ietekmējošie faktori
Viendabīgi
Dažādi
Viendabīgi

Fiziskās aktivitātes
Kognitīvie faktori ir mazsvarīgi
Kognitīvie faktori ir ļoti svarīgi
Iejaukšanās faktori ir ļoti svarīgi

Ir grūti izdarīt viennozīmīgus secinājumus par fiziskās aktivitātes ietekmi un saistību ar
beta-endorfīnu līmeņa paaugstināšanos cilvēka organismā, jo pētījumu rezultāti ir pretrunīgi.
Pretrunas attiecībā uz to, kāda ir saistība starp endorfīnu izdalīšanos fiziskās aktivitātes laikā un
pozitīvām garastāvokļa izmaiņām pēc treniņiem, liecina, ka ir vajadzīgi papildus pētījumi.
Turklāt visu pašreiz pieejamo pētījumu ārējā validitātē ir pieļauti kompromisi, lai nodrošinātu
iekšējo validitāti - šo pētījumu rezultātus nevar vispārināt (Peluso, Guerra de Andrade, 2005;
Biddle, Mutrie, 2002, 2007).
Rezumējot
Mehānismi, kā fiziski vingrinājumi ietekmē labsajūtu, vēl nav pilnīgi izprasti, un
pieņēmumus par fizisko aktivitāšu un labsajūtas saistības mehānismiem var iedalīt trīs
pamatgrupās, proti, bioķīmiskajā, fizioloģiskajā un psiholoģiskajā. Pēdējos gados daudz
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uzmanība tiek pievērsta atklājumam, ka asinīs fiziskas aktivitātes laikā un pēc tās konstatēts
endogēno opioīdu peptīdu pieaugums. Endorfīni ir bioķīmiskas vielas, kas tiek dabiski ražoti
cilvēka organismā – tos izdala hipofīze. To ķīmiskais sastāvs ir līdzīgs opijam un tādiem tā
atvasinājumiem kā morfīns, bet, tā kā tie ir daļa no ķermeņa dabīgās hormonālās sistēmas.
Endorfīni ir atbildīgi par eiforijas uzplūdiem, ko cilvēks izjūt fiziskas aktivitātes laikā. Pēkšņas
garastāvokļa maiņas rodas no dažādu veidu fiziskajām aktivitātēm. Daudzos pētījumos pētīta
saistība starp fiziskiem vingrojumiem un endorfīnu izdalīšanos, pārbaudot šo peptīdu nozīmi
vingrojumu izraisītas eiforijas radīšanā, kā arī sāpju mazināšanā. Beta-endorfīnu izdalīšanās
fizisko aktivitāšu laikā ir atkarīga no fizisko aktivitāšu intensitātes un ilguma. Pētījumos
konstatēts, ka fizisko aktivitāšu intensitāte ir svarīga, lai noteiktu vingrinājumu ietekmi uz
garastāvokli un labsajūtu, un fizisko aktivitāšu intensitātei ir būtiska loma un ietekme labsajūtas
uzlabošanā. Pamatojoties uz literatūras avotu analīzi un izpēti, varam secināt, ka mērenas
intensitātes treniņi vislabāk spēj ietekmēt indivīda garastāvokli.
Zinātnieki joprojām meklē vienotas atbildes par to, kāpēc ķermenis ražo endorfīnus, un
par to, kā šie peptīdi darbojas centrālajā nervu sistēmā. Nesaskaņoto metožu un eksperimentālo
tehniku dēļ ir sarežģīti noteikt saistību starp fiziskajiem vingrojumiem un endorfīnu līmeņa
paaugstināšanos. Kaut arī ir plaši atzīts, ka endorfīni rada eiforiju, nav skaidrs, vai tieši fiziskie
vingrojumi izraisa endorfīnu līmeņa paaugstināšanos. Turklāt, arī tad, ja fiziskie vingrojumi
paaugstina endorfīna līmeni, nav veikts daudz pētījumu, lai noteiktu, vai šim paaugstinājumam ir
būtiska nozīme atkarības veidošanā no fiziskiem vingrojumiem. Tā kā atklājumi par endorfīna
līmeņa paaugstināšanos ir tik neviennozīmīgi, pētnieki pastāvīgi maina eksperimentālās
stratēģijas. Diemžēl tas traucē noskaidrot, ar kādām metodēm visefektīvāk un precīzāk var mērīt
endorfīnu līmeni un fizioloģisko reakciju uz fiziskajiem vingrinājumiem. Pamatojoties uz
aplūkoto literatūru, šķiet, ka endorfīnu aktivitāte var ļoti atšķirties starp dažādiem indivīdiem, un
tas šo analīzi padara vēl sarežģītāku. Daudzi pētnieki nav konstatējuši endorfīnu līmeņa būtisku
paaugstināšanos pēc fiziskajiem vingrinājumiem, savukārt citi pētījumi tomēr norāda uz šādas
tendences klātbūtni.

1.4. Rekreācija kā fiziskās aktivitātes veids - tās definīcijas, teorijas un tendences
Eiropā un Latvijā
1901. gadā John Muir (Džons Muirs) rakstīja: “Tūkstošiem nogurušu, nervozu cilvēku ir
sākuši saprast, ka došanās kalnos ir atgriešanās mājās, ka mežonīgā daba ir nepieciešamība un, ka
parki un rezervāti ir noderīgi ne tikai kā kokmateriālu ieguves un mutuļojošu upju iztekas avots,
bet arī kā dzīves avots” (Bell, 1997).
Cilvēkiem vienmēr bijusi vajadzīga daba, jo mēs esam tās daļa. Cilvēku laika
pavadīšanas tendences mainās katru gadu, tomēr tām ir kopējas iezīmes – vēlme pamest pilsētu,
atrasties dabas tuvumā, vienatnē, atpūsties, izklaidēties un atjaunoties. Rekreācija ir zinātnes
nozare, kas pēta cilvēka brīvo laiku un tā izmantošanu. Starp rekreācijas kustību un industriālās
sabiedrības attīstību vienmēr pastāvējusi cieša saikne. Civilizācijām ir jāsasniedz noteikts (un
parasti visai augsts) ekonomiskās un kultūras attīstības līmenis, lai varētu parādīties tāds jēdziens
kā “rekreācija”. Lielākā daļa Rietumvalstu sabiedrības kļūst arvien vairāk urbanizēta, cilvēku
darbs kļūst mazāk saistīts ar zemkopību, lauksaimniecību, lopkopību. Šo iemeslu ietekmē, cilvēki
vairāk cenšas atjaunot saikni ar dabu, veicot dažādas rekreatīvās aktivitātes svaigā gaisā, ārpus
telpām (Torkildsen, 1999; Jenkins, Pigram, 2003).
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1.4.1. Rekreācijas definīcijas un teorijas
“Rekreācijai” tāpat kā daudziem citiem vārdiem ir daudz nozīmju, un svarīgs ir
konteksts, kādā to lieto. Vārda “rekreācija” pamatā ir latīņu valodas vārds “recreation”, kas
nozīmē “veselības atjaunošana”, “radīt no jauna” vai “atdzimt” (Veal, 2004).
Darbības vārds “rekreēt” – “atjaunot ar fizisku iedarbību” ir datēts ar 1560 gadu. Nozīme
“atjaunot sevi ar izklaides palīdzību” ir datējama ar 1400 gadu.
Terminu “rekreācija” var lietot daudzos veidos un dažādās nozīmēs. Piemēram, vārdnīcās
atrodami šādi vārda “rekreācija” skaidrojumi:
 „Laiks, kas ir brīvs no darba vai pienākumiem” (Recreation. Macquarie
Dictionary: http://www.macquariedictionary.com).
 „Prāta vai ķermeņa atjaunošana pēc darba, izmantojot aktivitātes, kas izklaidē vai
rosina uz spēlēšanos”.
 „Veselīgas aktivitātes prāta un ķermeņa atjaunošanai. Atpūtas aktivitāte, - atpūta ir
brīvais laiks. Rekreācijas aktivitātes bieži veic izklaides, prieka vai baudas dēļ, un
tās uzskata par “patīkamu laika kavēkli” (Recreation.The Free Dictionary:
http://www.thefreedictionary.com/recreation).
„Vebstera Trešā starptautiskā vārdnīca” (Recreation. Webster's Third New International
Dictionary: http://www.merriamwebster.com/dictionary/recreation) piedāvā šādus vārda
“rekreācija” skaidrojumus:
 brīvs laiks, kas iegūts, uz laiku pārtraucot darbu vai pienākumus;
 laiks, kas pieder pašam sev un, ko neierobežo nekādas saistības un pienākumi;
 laiks, kas pavadīts nestrādājot;
 brīvā laika sniegtās iespējas.
Literatūrā atrodams daudz dažādu rekreācijas teoriju, definīciju un izskaidrojumu. Tos
nevar iedalīt nekādās skaidrās vai loģiskās kategorijās. To var aplūkot, pamatojoties uz
tradicionālo un institucionālo aktivitāšu, programmu un ierīču ietvaru. Rekreāciju var uzskatīt arī
par aktivitāti, aktivitāšu kopumu vai brīvā laika pavadīšanas veidu. Tā definēta arī kā sociāla
iekārta un profesionāli pakalpojumi, bet lielākā daļa no tiem ietver daudzus savstarpēji saistītus
elementus, piemēram, vajadzību apmierināšanu, patīkamus pārdzīvojumus, kas saistīti ar
aktivitātēm. Daudzas teorijas, šķiet, pārmērīgi akcentē vērtības un rezultātu.
Literatūrā sastopami autori, kas raksturo rekreāciju kā garīgi un fiziski dziedējošu
(Torkildsen G., 1999; Jenkins, Pigram, 2003; Romney, 1945).
 Piemēram, Romnijs (Romney, 1945). uzskata, ka rekreācija ir saistīta ne tik daudz ar
kustībām kā ar emocijām: “Tā ir personas psiholoģiskā reakcija, attieksme, pieeja,
dzīvesveids.”
 Rekreācija ir jebkura aktivitāte, ko veic brīvajā laikā un kas nav aktivitāte, ar kuru cilvēki
parasti ir ļoti aizņemti, piemēram, iepirkšanās, virsstundas darbā, blakus darbs, mājas
remontēšana, automašīnas tehniskā apkope, papildu izglītība, mājas darbi, bērnu aprūpe,
reliģija un politika (Countryside Recreation Glossary, 1970).
 Rekreācija definē arī kā individuālu vai kolektīvu aktivitāti, kas tiek veikta brīvajā laikā.
Šāds rekreācijas koncepts neiztur kritiku, jo rekreācija var būt arī smags darbs un var būt
ļoti nogurdinoša. Mūsdienu perspektīva ir tāda, ka rekreācijai ir iekšēji piemītoša vērtība
un tai nav jābūt sociāli lietderīgai (Clayne, Guthrie, 2006).
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Slavsons, Džaks un Našs (Slavson, 1948; Jacks, 1932; Nash, 1953) raksturo rekreāciju kā
vajadzību apmierināšanu, t.i., kā līdzekli cilvēcisko vajadzību apmierināšanai un cilvēkam
radīto kaitējumu novēršanai.
Rekreāciju veido aktivitātes vai pieredzētais brīvajā laikā, ko parasti brīvprātīgi izvēlas
dalībnieks tāpēc, ka no tā gūst apmierinājumu, baudījumu vai radošus impulsus, vai arī noteiktas
personīgas vai sociālas vērtības (Kraus, 2000). To var uzskatīt arī par piedalīšanās procesu vai
par emocionālo stāvokli, kas rodas no iesaistīšanās.
Kraus (Kraus, 2000) rekreācijas definīcijas apkopo, minot šādas pazīmes:
 Rekreācija plaši tiek uzskatīta par aktivitāti (ieskaitot fizisko, garīgo, sociālo vai
emocionālo iesaistīšanos) pretstatā pilnīgai bezdarbībai vai atpūtai.
 Rekreācija var iekļaut ļoti plašu aktivitāšu klāstu, piemēram, sportiskās aktivitātes, spēles,
rokdarbus, tēlotājmākslu, mūziku, teātri, hobijus un sociālās aktivitātes. Tās var veikt
individuāli vai grupās, un tās var būt atsevišķa vai epizodiska piedalīšanās, vai arī
pastāvīga un bieža iesaiste indivīda mūža laikā.
 Izvēle iesaistīties šajā aktivitātē ir brīvprātīga, tā netiek veikta saistību vai pienākumu dēļ.
 Rekreāciju nosaka iekšēja motivācija un vēlme gūt personīgu apmierinājumu, nevis ārēji
mērķi vai uzslavas.
 Rekreācija ir atkarīga no prāta stāvokļa vai attieksmes; svarīgāk ir nevis tas, ko tieši
indivīds dara, bet gan iemesls, kāpēc viņš to dara; rekreāciju par rekreāciju padara
indivīda attieksme pret veikto aktivitāti.
 Kaut arī rekreācijas pamatmotivācija parasti ir vēlme gūt apmierinājumu, motivācija var
būt arī intelektuālo, fizisko vai sociālo vajadzību apmierināšana. Dažos gadījumos
rekreācija ir nevis viegls un triviāls “patīkams laika kavēklis”, bet var prasīt arī ļoti lielu
apņemšanos, pašdisciplīnu, ka arī var radīt frustrāciju un pat sāpes (Kraus, 2000).
Visizplatītākās definīcijas, ko visvairāk pieņem arī rekreācijas pakalpojumu nodrošinātāji,
definē rekreāciju vienkārši kā aktivitātes, ko cilvēki veic savā brīvajā laikā (Clawson, Knetsch,
2011; Luck, 2008; Pigram, Jenkins, 2007; McLean et al., 2008; Reeder, Brown, 2005; Bell, 1997;
Veal, 2004; Outdoor Recreation: Service Provision in the Queensland Public Sector).
Autori, piemēram, Millers un Robinsons (Miller, Robinson, 1963), Meijers un Braitbils
(Meyer, Brightbill, 1964), un Butlers (Butler, 1968) raksta, ka rekreācija ir vērtība gan indivīdam,
gan sabiedrībai. Tas nozīmē, ka rekreāciju raksturo darbība, formas daudzveidība, motivācija gūt
prieku, darbošanās brīvajā laikā, brīvprātīga līdzdalība, universalitāte, mērķtiecība, elastība,
blakusproduktu radīšana un cilvēka vajadzību apmierināšana. Rekreācijai ir tieša ietekme uz
faktoriem, kas veido personību. Tā var sniegt labsajūtas un līdz ar to apmierinājuma sajūtu, kas
veicina pozitīva paštēla veidošanos, izaugsmi, radošumu, līdzsvarotu konkurences sajūtu,
rakstura attīstību, prāta spēju attīstību, kā arī fiziskā stāvokļa uzlabošanos, socializēšanos un
spēju „tikt galā ar dzīvi”. No tā var secināt, ka, uzlabojot, veicinot un apmierinot cilvēku iesaisti
un vajadzības rekreatīvās aktivitātēs un darbībās, uzlabosies viņu labsajūta un dzīves kvalitāte
(Torkildsen, 1999; Jenkins, Pigram, 2003; Kari, 2008; Torjman, 2004; Korpela et al, 2014).
1.4.2. Ārtelpu rekreācija
Viens no rekreācijas veidiem ir ārtelpu rekreācija jeb rekreācija brīvā dabā. Rekreācijas
aktivitātes ārtelpās definē kā aktivitātes, ko veic ārpus ēkām, kas nav organizētas sacensības un
kam nav formālu noteikumu, kā arī tām vajadzīga plaša teritorija (uz zemes, ūdens vai gaisā), kas
bieži vien ir cilvēka nepārveidota brīvā daba (Outdoor Recreation: Service Provision in the
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Queensland Public Sector; Bell, 1997). “Ārtelpas” ir visaptverošs jēdziens, kas ietver visas
vietas, kurās cilvēkus pārņem īpašā sajūta, ka viņi “ir tikuši prom no visa” (Bell, 1997). Tā ir
iesaistīšanās aktivitātēs brīvajā laikā un ir saistīta un atkarīga no mijiedarbības ar dabu. Ārtelpu
rekreācija notiek ārtelpās, un parasti rekreācijas aktivitātes notiek pilsētu, lauku vai neskartas
dabas vidē. Piedalīšanās ārtelpu rekreācijas aktivitātēs sniedz indivīdiem izglītojošu, emocionālu,
kulturālu, garīgu un fizisku ieguvumu, ko piedzīvo, mijiedarbojoties ar citiem dalībniekiem un
dabu. Tā tiek plaši atzīta kā svarīga cilvēku dzīves sastāvdaļa, un tai tiek pievērsta arvien lielāka
akadēmiska uzmanība un cieņa (Luck, 2008; Pigram, Jenkins, 2007; Gentin, 2011; Boman et al,
2013).
Clavsons un Knetčs (Clawson, Knetsch, 2011) iedalīja ārtelpu rekreāciju trīs kategorijās:
● Uz resursiem orientēta rekreācija / rekreācija, kas balstīta uz resursiem. Uz resursiem
orientētas rekreācijas apstākļos daba ieņem galveno lomu un ir neatņemama rekreācijas
pieredzes daļa. Bieži rekreācija notiek savvaļā, pie mutuļojošām upēm, nacionālajos
parkos, mežos, pie ezeriem u.tml.
● Starpposma rekreācija notiek visai dabiskā vidē, tomēr tajā ir neliela cilvēku ietekme.
Parasti starpposma rekreācija notiek nacionālajās un reģionālajās rekreācijas teritorijās,
valsts parkos, salīdzinoši viegli piekļūstamās zvejošanas un medību vietās.
● Uz lietotāju orientēta rekreācija parasti notiek vietās, kas nav saistītas ar dabu. Šis
rekreācijas veids parasti notiek urbanizētā vidē. Šajā ārtelpu rekreācijas veidā daba ir
fons, nevis būtiska rekreācijas daļa.
Ārtelpu rekreācija ietver plašu fizisko aktivitāšu klāstu, kas notiek svaigā gaisā, un ir cieši
saistīta ar dabas tūrismu. Ārtelpu rekreācijai ir daudz pozitīvu aspektu – to var veikt bez īpašām
ierīcēm, vietas pārveidošanas vai infrastruktūras, kā arī bez lieliem naudas ieguldījumiem. Cits
pozitīvs ārtelpu rekreācijas aspekts ir tāds, ka tajā var apvienot dažādas aktivitātes un vidi,
iegūstot pozitīvus rezultātus, piemēram, iegūstot dažādas prasmes, izmantojot dažādu aprīkojumu
un vides atribūtus (piemēram, teritoriju, izmēru, klimatu, klātesošo cilvēku skaitu utt.), ka arī,
protams, gūstot atšķirīgu rekreācijas pieredzi (Outdoor Recreation: Service Provision in the
Queensland Public Sector; Bell, 1997).
Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki dod priekšroku ārtelpu aktivitātēm, ir tāds, ka, tāpat kā
mums jāsaglabā bioloģisks līdzsvars, arī psiholoģiski mums jāsaglabā garīgs līdzsvars. Tomēr
mums vajadzīgs arī noteikts daudzums stresa vai aktivitāšu, kas sniedz jēgu mūsu eksistencei.
Stress mērenās devās palīdz nodrošināt bioloģisko un psiholoģisko “tonusu”. Pieaugoša
apmierinātība ar rekreācijas aktivitātēm tiešā veidā ietekmē labsajūtu, un šis apgalvojums ir spēkā
attiecībā uz visām vecuma grupām. Papildus veselīga ķermeņa veidošanai iesaistīšanās
rekreācijas un kultūras aktivitātēs var palīdzēt novērst emocionālas un sociālas problēmas.
Līdzdalība rekreācijā un regulāras fiziskās aktivitātes ir saistītas ar paštēla un pašvērtējuma
uzlabošanos, depresijas simptomu mazināšanu, stresa un trauksmes mazināšanu, spēju labāk
pieņemt sevi, izmaiņam antisociālā uzvedībā un psiholoģiskās labsajūtas uzlabošanos
(Torkildsen, 1999; Jenkins, Pigram, 2003; Kari, 2008; Torjman, 2004; Mann et al, 2010).
Laika posmā no 2009. gada 2.-19. oktobrim un no 2013. gada 23. novembrim līdz 2.
decembrim tika veikta aptauja par sportu un fizisko aktivitāti Eiropas Savienībā (ES)
(Eurobarometer, 2010; 2014). Aptaujas dati uzrādīja, ka daudzi ES iedzīvotāji dod priekšroku
fiziskajām aktivitātēm ārtelpās, nevis iekštelpās (skat. 12. att.).
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12. att. Fizisko aktivitāšu veikšanas vietas Eiropā (%)
(Eurobarometer, 2010; 2014)
Aptaujā iegūtie rezultāti uzrāda tendenci samazināties to cilvēku skaitam, kuri izvēlas
veikt fiziskās aktivitātes ārpus telpām. Šāda iezīme vērojama gan starp Latvijas, gan citu Eiropas
Savienības valstu iedzīvotājiem. Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, vēl joprojām ir zems
to iedzīvotāju skaits, kas izvēlas sporta klubus, fizisko aktivitāšu veikšanai, bet augsts rādītājs
datiem, kas uzrāda fizisko aktivitāšu veikšanu ārpus telpām (skat. 13 att.).
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13. att. Fizisko aktivitāšu veikšanas vietas Latvijā (%)
(Eurobarometer, 2010; 2014)
Attēlā Nr. 14 redzams, ka cilvēki biežāk veic fiziskās aktivitātes ārpus telpām, brīvā dabā,
kļūstot vecāki. Tikai 34 % 15–24 gadus vecu aptaujāto veic fiziskās aktivitātes ārpus telpām; šis
rādītājs pieaug līdz 45% vecuma grupā no 25–39 gadiem, līdz 48% vecuma grupā no 40–
54 gadiem; līdz 57% vecuma grupā no 55-69 gadiem un 56 % 70+ vecuma grupās. Respondenti –
vīrieši vecākajās vecumgrupās parkus un ārtelpas fiziskām aktivitātēm izmanto biežāk, nekā to
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dara respondentes – sievietes. 60 % vīriešu vecumā no 55–69 gadiem un 62 % vecumā 70+
norādīja, ka veic fiziskas aktivitātes ārtelpās, salīdzinot ar 54 % sieviešu vecumā no 55–
69 gadiem un 52 % vecumā 70+. Iekštelpu izmantošana fizisko aktivitāšu veikšanai samazinās,
pieaugot vecumam. Salīdzinot „Eirobarometra 2010” datus ar Eirobarometra aptauju, kas
publicēta 2014. gadā, secinām, ka iezīmējas tāda pati tendence – palielinoties vecumam,
paaugstinās cilvēku skaits, kas priekšroku dod fiziskajām aktivitātēm brīvā dabā, ārpus telpām,
bet samazinās to cilvēku skaits, kas veic fiziskās aktivitātes brīvā dabā (15–24 gadus veci
respondenti 33%; 25–39 gadus veci respondenti 39%; 40-54 gadus veci respondenti 42% un
respondenti, kas vecāki par 50 gadiem 44%) (Eurobarometer, 2010; 2014).

14. att. Populārākās vietas sportisku vai fizisku aktivitāšu veikšanai ES (starp
dzimumiem un vecuma grupām)
(Eurobarometer, 2010)
Rezumējot
Pēdējos gados arvien populārākas kļūst fiziskās aktivitātes brīvā dabā. Rekreācija ir
zinātnes nozare, kas pēta cilvēka brīvo laiku un tā izmantošanu. Literatūrā vārdam „rekreācija” ir
sastopamas daudz dažādas nozīmes, skaidrojumi un lietojums. Tā pamatā ir latīņu valodas vārds
“recreation”, kas nozīmē “veselības atjaunošana”, “radīt no jauna” vai “atdzimt”. Tāpat literatūrā
atrodams daudz dažādu rekreācijas teoriju un definīciju, tomēr visizplatītākā definīcija, ko
visvairāk pieņem arī rekreācijas pakalpojumu nodrošinātāji, definē rekreāciju vienkārši kā
aktivitātes, ko cilvēki veic savā brīvajā laikā. Viens no rekreācijas veidiem ir ārtelpu rekreācija jeb
rekreācija brīvā dabā. Ārtelpu rekreācija ietver plašu fizisko aktivitāšu klāstu, kas notiek svaigā
gaisā, brīvā dabā. Literatūrā sastopami autori (Torkildsen, 1999; Jenkins, Pigram, 2003; Kari, 2008;
Torjman, 2004), kas raksturo rekreāciju kā garīgi un fiziski dziedējošu, tādējādi tā pozitīvi ietekmē
ne tikai cilvēka fizisko veselību, bet arī labsajūtu, kas ir būtiski dzīves kvalitātes uzturēšanai un
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paaugstināšanai. Iepriekšējās nodaļās aplūkojām, ka labsajūtu ietekmē gan ārējie, gan iekšējie
faktori. Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki dod priekšroku ārtelpu aktivitātēm, ir tāds, ka, tāpat kā
mums jāsaglabā bioloģisks līdzsvars, arī psiholoģiski mums jāsaglabā garīgs līdzsvars. Rekreācija
ir vērtība gan indivīdam, gan sabiedrībai un līdzdalība rekreācijā, un regulāras fiziskās aktivitātes ir
saistītas ar paštēla un pašvērtējuma uzlabošanos, depresijas simptomu mazināšanu, stresa un
trauksmes mazināšanu, spēju labāk pieņemt sevi, izmaiņām antisociālā uzvedībā un psiholoģiskās
labsajūtas uzlabošanos. Tā var sniegt labsajūtas un līdz ar to apmierinājuma sajūtu, izaugsmi,
radošumu, līdzsvarotu konkurences sajūtu, rakstura attīstību, prāta spēju attīstību, kā arī fiziskā
stāvokļa uzlabošanos, socializēšanos un spēju „tikt galā ar dzīvi”. No tā var secināt, ka, uzlabojot,
veicinot un apmierinot cilvēku iesaisti un vajadzības rekreatīvās aktivitātēs un darbībās, uzlabosies
viņu labsajūta un dzīves kvalitāte.
Zinātniskās literatūras izpētes kopsavilkums
Darba teorētisko daļu veido ievads un speciālās, zinātniski metodiskās literatūras analīze.
Ievada daļā ir pamatota pētījuma tēmas aktualitāte. Norādīts pētījuma objekts, priekšmets,
subjekts, pētījuma mērķis, hipotēze, pētījuma uzdevumi un metodes. Ievada noslēguma daļā
sniegta pētījuma zinātniskā novitāte, teorētiskā un praktiskā nozīme, aprakstīts pētījuma teorētiski
metodoloģiskais pamatojums, izvirzītas aizstāvībai paredzētās tēzes un sniegts atsevišķu
promocijas darbā pielietoto terminu skaidrojums, kas ievietots „Terminu skaidrojošajā vārdnīcā”.
Promocijas darba pirmajā un otrajā apakšnodaļā ir pētīta zinātniskā literatūra par fizisko
aktivitāti - tās ietekmi uz cilvēka labsajūtu, analizēts fiziskās aktivitātes līmenis Latvijā un citās
Eiropas valstīs un pētīta mazkustīga dzīvesveida ietekme uz cilvēka veselību, jo mūsdienās kā
viena no strauji progresējošām un veselību ietekmējošām problēmām ir mazkustīgs dzīvesveids
jeb hipodinamija. Hipodinamija veicina hipokinētisko saslimšanu risku, radot nopietnas sekas uz
cilvēka veselību. Hipokinētiskās problēmas sevī ietver sliktu psihiskās veselības stāvokli,
koronārās sirds slimības, aptaukošanos, sāpes muguras lejas daļā, osteoporozi, hipertensiju,
diabētu un atsevišķus ļaundabīgo audzēju veidus (Paffenbarger et al., 1993; Lowensteyn et al.,
1995; Sparling et al., 2000; Andersen, 2004; Blair et al., 2004; Lotan et al., 2005; Ferrari, Fox,
2009; Backer, 2009).
Mūsdienu sabiedrība ir tehnoloģiski augsti attīstīta. Ātrā zinātnes un tehnoloģijas
sasniegumu integrācija modernā cilvēka dzīvē pavērusi iespēju augstākiem dzīves standartiem un
uzlabotai dzīves kvalitātei, kas dažādos veidos ietekmē cilvēka dzīvesveidu. Modernās
industrializācijas un datorizācijas attīstības rezultātā ir samazinājusies fiziskā piepūle un fiziskās
aktivitātes līmenis cilvēka ikdienā. Nepietiekamai fiziskai aktivitātei un tās trūkumam ir
nelabvēlīgs iespaids uz cilvēka veselību jebkurā vecuma periodā. Mazkustība Eiropas iedzīvotāju
vidū strauji pieaug un skar cilvēkus ar vien jaunākā vecuma periodā. Mazkustīgs dzīvesveids
paaugstina saslimšanu, un mirstības risku vismaz divas reizes (Biddle, Mutrie, 1991, 2002, 2007;
Sparling et al., 2000; McCaffree, 2003; Blair et al., 2004; Bauman et al., 2005; Backer, 2009;
Mack et al., 2012).
Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, lielākai daļai iedzīvotāju ir mazkustīgs dzīvesveids.
Eiropas valstīs vīriešu un sieviešu fizisko aktivitāšu apjoms ir ļoti līdzīgs, un, pieaugot vecumam,
fiziskās aktivitātes apjomi samazinās, taču tā nenotiek ar cilvēkiem, kas sporto regulāri. Cilvēki,
kas jau jaunībā izveidojuši regulāru sportisko aktivitāšu modeli, to turpina visas dzīves garumā.
Visvairāk ar sportiskām aktivitātēm regulāri nodarbojas cilvēki vecuma grupā no 15-24 gadiem
(32%). Salīdzinot 2009. gada Eirobarometra datus ar 2013. gada Eirobarometra datiem, rezultāti
uzrāda samazinājumu to cilvēku skaitam, kas ar sporta aktivitātēm nenodarbojas vispār (44% 2009. gadā un 39% - 2013. gadā), savukārt 2013. gada Eirobarometra aptaujas rezultāti uzrāda
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izteiktu procentuālu samazinājumu to cilvēku vidū, kas veic brīvā laika aktivitātes, kā, piemēram,
riteņbraukšana, dejošana, dārza uzkopšana, pastaigas, u.c. regulāri (44% - 2009. gadā un 24% 2013. gadā) (Biddle, Mutrie, 1991, 2002, 2007; Eirobarometer, 2010, 2014). Latvijā galvenie
saslimstības, invaliditātes un mirstības cēloņi ir neinfekcijas slimības – galvenokārt, asinsrites
slimības. Dzīvesveida izmaiņas var veicināt laba veselības stāvokļa sasniegšanu un ilgmūžību, jo
visefektīvākā sirds un asinsvadu slimību profilakse ir regulāras un pareizi dozētas fiziskās
aktivitātes, smēķēšanas atmešana, veselīgs uzturs un svara kontrole (Rozentāle et al., 2013).
Vispārējas vadlīnijas veselības saglabāšanā un uzlabošanā (vecuma grupā no 18-64 gadiem) ir mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes, kas ilgst vismaz 30 minūtes un tiek pielietotas vismaz 5
reizes nedēļā. Aktivitātes veids, intensitāte un apjoms ir jāizvērtē atbilstoši katra indivīda
iespējām, vajadzībā un apstākļiem (Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Backer, 2009).
Literatūras apskata trešajā apakšnodaļā ir analizēta fiziskās aktivitātes ietekme uz
labsajūtu un sniegts labsajūtas un laimes definējums kā arī aplūkota fiziskās aktivitātes saistība ar
beta-endorfīnu līmeni cilvēka organismā.
Labsajūta ir dinamisks un daudzpusīgs jēdziens. Tiek uzskatīts, ka labsajūtu veido trīs
pamatdimensijas – emocionālā, sociālā un psiholoģiskā, kā arī dažkārt tiek pieskaitīta “garīgā”
dimensija. Literatūrā ir sastopamas vairākas labsajūtas un laimes definīcijas un tās var iedalīt trīs
kategorijās - izmantojot tādus ārējus kritērijus kā tikums vai svētums; katra paša indivīda
vērtējums par apmierinātību ar dzīvi un apzīmējot pozitīvu vai negatīvu iespaidu pārsvaru,
akcentējot patīkamu emocionālo pieredzi (Bloom, 2002). Mūsdienās jautājumam par to, kas ir
laba dzīve, pastiprināti pievēršas sociālās zinātnes un pētījumus par to, kas ir laba dzīve,
veicinājusi Raifas, izstrādājot labsajūtas integrētu teorētisko pamatojumu (Ryff, 1989, 1995;
Ryff, Keyes, 2006).
Pēdējos gados strauji pieaug to pētījumu skaits, kas pēta sakarības un saistības starp
fizisko aktivitāti un psiholoģisko labsajūtu, aprakstot fizisko aktivitāšu saistību ar vispārēju
labsajūtu, garastāvokli, trauksmi, pašvērtējumu, vitalitāti un apmierinātību. Pastāv pamatots
pieņēmums, ka fiziskās aktivitātes uzlabo labsajūtu, uzlabojot ķermeņa spēju tikt galā ar stresa
radītajām sekām. Mehānismi, kā fiziski vingrinājumi ietekmē labsajūtu, vēl nav pilnīgi izprasti,
un pieņēmumus par fizisko aktivitāšu un labsajūtas saistības mehānismiem var iedalīt trīs
pamatgrupās, proti, bioķīmiskajā, fizioloģiskajā un psiholoģiskajā. Pēdējos gados daudz
uzmanība tiek pievērsta atklājumam, ka asinīs fiziskas aktivitātes laikā un pēc tās konstatēts
endogēno opioīdu peptīdu pieaugums (Biddle, Mutrie, 1991, 2002, 2007; Bouchard et al., 2007;
Parfitt et al, 1994; Sheldom et al., 1996; Cerin et al., 2005; Dierendonck, 2005; Dierendonck et
al., 2008; Crone et al., 2006; Bouchard et al., 2007; Diener, 2009).
Endorfīni ir bioķīmiskas vielas, kas tiek dabiski ražoti cilvēka organismā – tos izdala
hipofīze. To ķīmiskais sastāvs ir līdzīgs opijam un tādiem tā atvasinājumiem kā morfīns, bet, tā
kā tie ir daļa no ķermeņa dabīgās hormonālās sistēmas. Endorfīni ir atbildīgi par eiforijas
uzplūdiem, ko cilvēks izjūt fiziskas aktivitātes laikā. Pēkšņas garastāvokļa maiņas rodas no
dažādu veidu fiziskajām aktivitātēm. Daudzos pētījumos pētīta saistība starp fiziskiem
vingrojumiem un endorfīnu izdalīšanos, pārbaudot šo peptīdu nozīmi vingrojumu izraisītas
eiforijas radīšanā, kā arī sāpju mazināšanā. Beta-endorfīnu izdalīšanās fizisko aktivitāšu laikā ir
atkarīga no fizisko aktivitāšu intensitātes un ilguma. Pētījumos konstatēts, ka fizisko aktivitāšu
intensitāte ir svarīga, lai noteiktu vingrinājumu ietekmi uz garastāvokli un labsajūtu, un fizisko
aktivitāšu intensitātei ir būtiska loma un ietekme labsajūtas uzlabošanā. Pamatojoties uz
literatūras avotu analīzi un izpēti, varam secināt, ka mērenas intensitātes treniņi vislabāk spēj
ietekmēt indivīda garastāvokli. Zinātnieki joprojām meklē vienotas atbildes par to, kāpēc
ķermenis ražo endorfīnus, un par to, kā šie peptīdi darbojas centrālajā nervu sistēmā.
Nesaskaņoto metožu un eksperimentālo tehniku dēļ ir sarežģīti noteikt saistību starp fiziskajiem
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vingrojumiem un endorfīnu līmeņa paaugstināšanos. Kaut arī ir plaši atzīts, ka endorfīni rada
eiforiju, nav skaidrs, vai tieši fiziskie vingrojumi izraisa endorfīnu līmeņa paaugstināšanos.
Turklāt, arī tad, ja fiziskie vingrojumi paaugstina endorfīna līmeni, nav veikts daudz pētījumu, lai
noteiktu, vai šim paaugstinājumam ir būtiska nozīme atkarības veidošanā no fiziskiem
vingrojumiem. Tā kā atklājumi par endorfīna līmeņa paaugstināšanos ir tik neviennozīmīgi,
pētnieki pastāvīgi maina eksperimentālās stratēģijas. Diemžēl tas traucē noskaidrot, ar kādām
metodēm visefektīvāk un precīzāk var mērīt endorfīnu līmeni un fizioloģisko reakciju uz
fiziskajiem vingrinājumiem. Pamatojoties uz aplūkoto literatūru, šķiet, ka endorfīnu aktivitāte var
ļoti atšķirties starp dažādiem indivīdiem, un tas šo analīzi padara vēl sarežģītāku. Daudzi pētnieki
nav konstatējuši endorfīnu līmeņa būtisku paaugstināšanos pēc fiziskajiem vingrinājumiem,
savukārt citi pētījumi tomēr norāda uz šādas tendences klātbūtni (Langenfeld et al., 1987; Pierce
et al., 1993; Goldfarb et al., 1998; Ekkekakis, Petruzzello, 1999; Hausenblas, 2002; Biddle,
Mutrie, 2002, 2007; O’Connor, Dyke, 2007; Dishman, 1985; Dishman, O’Connor, 2009;
Hegadoren et al., 2009; Stych, Parfitt, 2011).
Literatūras apskata ceturtajā apakšnodaļā ir aplūkots fiziskās aktivitātes veids – rekreācija,
sniegtas tās definīcijas, teorijas un tendences Latvijā un Eiropā. Pēdējos gados ar vien populāras
kļūst fiziskās aktivitātes brīvā dabā. Rekreācija ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka brīvo laiku un tā
izmantošanu. Literatūrā vārdam „rekreācija” ir sastopamas daudz dažādas nozīmes, skaidrojumi un
lietojums. Tā pamatā ir latīņu valodas vārds “recreation”, kas nozīmē “veselības atjaunošana”,
“radīt no jauna” vai “atdzimt”. Tāpat literatūrā atrodams daudz dažādu rekreācijas teoriju un
definīciju, tomēr visizplatītākā definīcija, ko visvairāk pieņem arī rekreācijas pakalpojumu
nodrošinātāji, definē rekreāciju vienkārši kā aktivitātes, ko cilvēki veic savā brīvajā laikā. Viens no
rekreācijas veidiem ir ārtelpu rekreācija jeb rekreācija brīvā dabā. Ārtelpu rekreācija ietver plašu
fizisko aktivitāšu klāstu, kas notiek svaigā gaisā, brīvā dabā. Literatūrā sastopami autori, kas
raksturo rekreāciju kā garīgi un fiziski dziedējošu, tādējādi tā pozitīvi ietekmē ne tikai cilvēka
fizisko veselību, bet arī labsajūtu, kas ir būtiski dzīves kvalitātes uzturēšanai un paaugstināšanai.
Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki dod priekšroku ārtelpu aktivitātēm, ir tāds, ka, tāpat kā mums
jāsaglabā bioloģisks līdzsvars, arī psiholoģiski mums jāsaglabā garīgs līdzsvars (Coleman, IsoAhola, 1993; Giacobbi et al., 2005; Mann et al., 2010; Boman et al., 2013; Korpela et al., 2014).
Rekreācija ir vērtība gan indivīdam, gan sabiedrībai un līdzdalība rekreācijā, un regulāras fiziskās
aktivitātes ir saistītas ar paštēla un pašvērtējuma uzlabošanos, depresijas simptomu mazināšanu,
stresa un trauksmes mazināšanu, spēju labāk pieņemt sevi, izmaiņām antisociālā uzvedībā un
psiholoģiskās labsajūtas uzlabošanos. Tā var sniegt labsajūtas un līdz ar to apmierinājuma sajūtu,
izaugsmi, radošumu, līdzsvarotu konkurences sajūtu, rakstura attīstību, prāta spēju attīstību, kā arī
fiziskā stāvokļa uzlabošanos, socializēšanos un spēju „tikt galā ar dzīvi”. No tā var secināt, ka,
uzlabojot, veicinot un apmierinot cilvēku iesaisti un vajadzības rekreatīvās aktivitātēs un darbībās,
uzlabosies viņu labsajūta un dzīves kvalitāte (Torkildsen, 1999; Jenkins, Pigram, 2003; Kari, 2008;
Torjman, 2004).
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2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI UN
ORGANIZĒŠANA
2.1. Pētījuma mērķis, hipotēze un uzdevumi
Promocijas darba ietvaros tika izvirzīts pētījuma mērķis: atklāt fiziskās rekreācijas brīvā
dabā līdzekļu (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) ietekmi uz 45-55 gadus vecu cilvēku
beta-endorfīnu līmeni organismā un pozitīvajām, negatīvajām emocijām.
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījumu rezultātu analīzi, tika izvirzīta
promocijas darba hipotēze:
Fiziskā rekreācija brīvā dabā (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) 45-55 gadus vecu
cilvēku labsajūtu ietekmē sekojoši:
 fiziskās rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā
paaugstina beta endorfīnu līmeni cilvēka organismā;
 fiziskās rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā
paaugstina pozitīvās emocijas un samazina negatīvās emocijas 45-55 gadus veciem
cilvēkiem;
 cilvēkiem ar augstāku beta endorfīnu līmeni ir vairāk pozitīvās un mazāk negatīvās
emocijas.
Pētījuma hipotēzes pārbaudīšanai un darba mērķa realizēšanai tika noteikti sekojoši
pētījuma uzdevumi:
1. Noskaidrot 45-55 gadus vecu cilvēku brīvā laika daudzumu un pavadīšanas
nodarbes; populārāko fiziskās aktivitātes veidu; apjomu ikdienā un noteikt
veicinošos faktorus, labsajūtas saistību ar fiziskās aktivitātes veidu, biežumu,
veikšanas ilgumu un pieredzi, un iegūt respondentu labsajūtas vērtējumu fiziskās
aktivitātes laikā un pēc tās.
Madonas iedzīvotāji vecuma grupā no 45-55 gadiem tika aptaujāti, lai pārbaudītu praksē
mazkustības problēmu šajā vecuma grupā un iegūtu rezultātus brīvā laika pavadīšanas nodarbēm
un pielietotākajiem fiziskās aktivitātes veidiem, kā arī pašsajūtu pēc un fiziskās aktivitātes laikā.
Aptaujas rezultāti tika izmantoti tālākai pētījuma dalībnieku atlasei.
2. Izpētīt beta endorfīnu līmeņa un pozitīvo, negatīvo emociju izmaiņas fiziskas slodzes
ietekmē, laboratorijas apstākļos.
Otrais pētījuma uzdevums dos atbildi uz jautājumu vai fiziskas slodzes ietekmē mainās beta
endorfīnu līmenis un vai notiek „Face Reader 3.0” diagnosticēto pozitīvo un negatīvo emociju
izmaiņas laboratorijas apstākļos.
3. Izpētīt beta endorfīnu līmeņa un pozitīvo, negatīvo emociju izmaiņas, pielietojot
dažādus fiziskās rekreācijas veidus (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana)
brīvā dabā.
Pētījuma trešā uzdevuma iegūtie rezultāti uzrādīs beta endorfīnu un pozitīvo, negatīvo
emociju līmeņa izmaiņas, pielietojot tādus rekreācijas veidus, kā distanču slēpošana, nūjošana un
riteņbraukšana. Trešā uzdevuma realizācija būs kā pamats ceturtā uzdevuma izpētei un
atrisināšanai.
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4. Salīdzināt un izanalizēt laboratorijas apstākļos un brīvā dabā iegūto beta endorfīnu
līmeņa un pozitīvo, negatīvo emociju rezultātus.
Ceturtais uzdevums sniegs datus par laboratorijas apstākļos un brīvā dabā iegūto rezultātu
atšķirībām. Izanalizējot iegūtos rezultātus, tiks izvirzīti secinājumi par brīvās dabas nozīmi
fiziskās rekreācijas veikšanā.
5. Izvērtēt kopsakarības starp beta endorfīnu līmeņa izmaiņām un pozitīvajām un
negatīvajām emocijām fiziskās rekreācijas ietekmē.
Piektā uzdevuma realizēšana ļaus izpētīt sakarības starp beta endorfīnu līmeni un emociju
izmaiņām, pielietoto rekreācijas veidu ietekmē, un izvirzīt secinājumus par rekreācijas veidiem
(riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana), kuri paaugstina 45-55 gadus vecu cilvēku
pozitīvās emocijas un labsajūtu.

2.2. Pētījuma metodes
Promocijas darbā izvirzīto uzdevumu realizācijai tika izvēlētas teorētiskās un empīriskās
metodes:
• Zinātniskās literatūras analīze.
• Aptaujas - „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā”, Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti
(IPAQ).
• ELISA (Beta-endorfīnu līmeņa noteikšana asins plazmā).
• „FaceReader 3.0” (emociju testēšana).
• Pulsometrija.
• Daļēji strukturēta intervija.
• Gadījuma analīze (case study – angļu val.).
• Kvalitatīvo datu analīze.
• Datu apstrādes matemātiski – statistiskās metodes.
2.2.1. Zinātniskās literatūras analīze
Promocijas darba teorētiskais pamatojums tika balstīts uz zinātniskās literatūras izpēti un
analīzi. Zinātniskās literatūras izpētes procesā tika izmantoti 204 speciālās literatūras avoti, no
kuriem 25 ir latviešu valodā un 179 ir angļu valodā. Literatūras izpētes procesā tika iegūta
informācija par mehānismiem kā fiziskā aktivitāte ietekmē cilvēka labsajūtu, pētītas mazkustīga
dzīvesveida radītās sekas uz cilvēka organismu, analizēti literatūras avoti par rekreācijas
definīcijām, teorijām un tendencēm Latvijā un Eiropā, kā arī iegūts informācijas apkopojums par
labsajūtas un laimes definīcijām.

2.2.2. Aptaujas metode
Lai realizētu promocijas darbā izvirzītos uzdevumus, pētījuma ietvaros tika veiktas
aptaujas, kurās piedalījās respondenti vecumā no 45-55 gadiem.
Viens no populārākajiem indivīda un sabiedrības izpētes instrumentiem ir aptauja. 19.
gadsimta otrajā pusē Lielbritānijā, lai iegūtu informāciju par nabadzību un strādnieku dzīvi,
sabiedrības reformatori sāka aptaujāt sabiedrību. Aptauja ir sistemātiska datu vākšana no
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indivīdiem, uzdodot viņiem jautājumus. Šī metode ļauj iegūt datus no liela respondentu skaita, ir
samērā lēts un ātrs veids datu iegūšanai. Aptauju var izmantot gan kvantitatīvajos, gan
kvalitatīvajos pētījumos, bet jāatzīst, ka tā biežāk tiek izmantota kvantitatīvajos pētījumos.
Kvantitatīvos pētījumos parasti tiek izmantotas atbildes ar skaitliski diferencētiem atbilžu
vērtējumiem. Ja pētījuma gaitā pētnieks vēlas uzzināt vairākuma viedokli, uzvedības un viedokļu
atšķirības dažāda vecuma, dzimuma, utt. cilvēkiem, kā arī, ja ir nepieciešami statistiskie dati, tad
ir nepieciešama kvantitatīvā metode (Mārtinsone, Pipere, 2011; Pfeffermann, Rao, 2009;
Boynton, Greenhalgh, 2004; Wood, Kerr, 2011).
2.2.2.1. Aptauja „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā”
Izanalizējot zinātnisko literatūru par fizisko aktivitāti un tās ietekmi uz cilvēka labsajūtu
un iespaidojoties no Eirobarometra 2010 aptaujas „Sport and physical activity”, tika izstrādāta
aptauja „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” (skat. 5. pielikumu). Anketas jautājumi tika izvēlēti un
pielāgoti, lai visefektīvāk varētu konstatēt problēmsituāciju un vidējos rādītājus par fiziskās
aktivitātes nozīmi 45-55 gadus vecu cilvēku dzīvē. Pirms aptaujas veikšanas tika iegūta
demogrāfiskā informācija par pētāmajiem (4. tabula). Kopā Madonā 2011. gada 1. novembrī ir
fiksēti 1398 iedzīvotāji vecuma grupā no 45-55 gadiem (Madonas novada Dzimtsarakstu
nodaļa). Veidojot izlasi, ir jāizvēlas atbilstoša izlases kopa-ģenerālkopas pārstāvji, kuri ir tieši
iesaistīti pētījumā. Izlases kopai ir jāreprezentē populācija jeb ģenerālkopa, kas ir subjektu vai
objektu kopums, uz kuriem attiecina vai vispārina pētījuma rezultātus. Tātad var secināt, ka laba
izlase ir precīza, bet samazināta ģenerālkopas kopija (Mārtinsone, Pipere, 2011). Tā kā pētījumā
tika pētīta daļa no ģenerālkopas, tad izlase tika veidota atbilstoši pētījuma dizainam. Pētījuma
izlases kļūda ir 5 %.
4. tabula
Madonas pilsētas un Madonas novada iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 45-55 gadiem
(01.11.2011.)
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
http://www.madona.lv/lat/?ct=dzimtstatistika
Dzimšanas gads
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Kopā:

Iedzīvotāju skaits
Madonas pilsētā
115
116
146
136
131
129
139
124
135
108
119
1398
45

Iedzīvotāju skaits
Madona novadā
365
371
431
413
409
400
410
418
383
358
408
4366

Madonas iedzīvotāji vecuma grupā no 45-55 gadiem tika aptaujāti, lai pārbaudītu praksē
mazkustības problēmu šajā vecuma grupā un iegūtu rezultātus brīvā laika pavadīšanas nodarbēm
un pielietotākajiem fiziskās aktivitātes veidiem, kā arī pašsajūtu fiziskās aktivitātes laikā un pēc
tās. Aptaujas rezultāti tika izmantoti tālākai pētījuma dalībnieku atlasei.
Aptauja tika veikta neklātienē, rakstveida formā – uz jautājumiem respondents pats
fiksēja atbildes aptaujas lapā vai datorā. Aptaujā katrs indivīds tika aptaujāts atsevišķi un ne
klātienē. Pētījumā galvenokārt tika izmantota aptauja ar daļēji atvērtiem jautājumiem –
piedāvājot noteiktu atbilžu skaitu un alternatīvu sniegt savu atbildes variantu. Pāris jautājumi bija
slēgtā formā, piedāvājot noteiktu atbilžu variantus, bet nepiedāvājot iespēju sniegt, paskaidrot
savu atbildi.
Aptauja „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” sastāvēja no sekojošām daļām skat. 5.
pielikumu):
 ievaddaļas – kas satur aptaujas mērķi, īsu tēmas izklāstu, ētiskos principus un
aptaujas aizpildīšanas instrukciju;
 demogrāfiskās daļas - aptaujas sākumā tika ievietoti jautājumi par demogrāfisko
informāciju, ar kuru palīdzību tika noskaidrots respondentu vecums, dzimums,
nodarbošanās, dzīvesvietas pilsēta un antropometriskie rādītāji – augums un svars;
 galvenās daļas -, kas sastāv no 11 aptaujas jautājumiem - par brīvā laika daudzumu
darba dienās un brīvdienās (ar terminu “ brīvais laiks” tiek apzīmēts indivīda rīcībā
esošais laiks, ko viņš var izmantot pēc savas izvēles
(Brīvais
laiks.
Akadēmiskā
terminu
datubāze
„AkadTerm”:http://termini.lza.lv/term.php?term=br%C4%ABvais%20laiks&list=lai
ks&lang=LV)); par fizisko aktivitāti ikdienas dzīvē, kā arī par pašsajūtu fiziskās
aktivitātes laikā un pēc tās.
 nobeiguma daļas – aicinājums iesaistīties turpmākā pētījumā, atstājot savu
kontaktinformāciju un pateicības izteikšana respondentam.
Datu apkopošana, grafisko attēlu izveidošana un statistisko rādītāju aprēķināšana tika
veikta izmantojot datu matemātiski statistisko analīzi, kuras mērķis bija noskaidrot vidējos
aritmētiskos rādītājus, atbilžu datu savstarpējās saistības. Lai noteiktu anketas “Fiziskā aktivitāte
manā ikdienā” atbilžu datu savstarpējās saistības tika pielietots phi koeficients. Phi koeficients un
Pīrsona korelācijas koeficients, ko visplašāk izmanto šāda tipa analīzēs, sniedz tos pašu
rezultātus, ja tiek aplūkoti bināri mainīgie. Šī pētījuma veikšanai tika izvēlēts lietot phi
koeficientu, jo, veicot korelācijas analīzi starp “jā” un “nē” atbildēm, tas atvieglo aprēķinu
veikšanu (Liu, 1980; Yount, 2006; Colignatus, 2007).
Izanalizējot zinātnisko literatūru un konsultējoties ar prof. Malgožatu Raščevsku, tika
secināts, ka aptaujai „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” faktoranalīzi veikt nav iespējams, jo
anketa nav veidota nevienam noteiktam konstuktam - katrs anketas jautājums izzina citu realitāti,
izzinot parādības aspektus. Aptauja „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” ir veidota dažādu
kvalitatīvi atšķirīgu aspektu noteikšanai (Raščevska, 2005).
2.2.2.2. Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (IPAQ)
Kā viena no piemērotākajām anketām, lai noteiktu 45-55 gadus vecu cilvēku fiziskās
aktivitātes līmeni, tika izvēlēta „Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti” – IPAQ (skat. 6.
pielikumu). Šai aptaujai ir pieejama gan īsā (7 jautājumi), gan pilnā versija (27 jautājumi) un tā ir
validēta ar kritēriju metodi vairākos pētījumos un adoptēta vairāk kā 19 valstīs. 1998.gadā –
Ženēvā tika uzsākts darbs pie IPAQ izstrādes. Aptauja ļauj iegūt starptautiski salīdzināmus datus
par fizisko aktivitāti un diferencēt respondentu fizisko aktivitāti lielā populācijā (Craig et al,
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2003; Maddison et al, 2007). Arī Latvijā pētījumos par sabiedrības veselību un fizisko aktivitāti ir
izmantota IPAQ (Kaupužs, 2011; Zelenkeviča, 2009). IPAQ aptaujas kultūradaptācijas procesu
atbilstoši metodoloģijas prasībām promocijas darba ietvaros ir veicis A. Kaupužs (Kaupužs,
2011).
Izpētot pieejamo literatūru, tika izvēlēta IPAQ īsā versija, kas sastāv no 7 jautājumiem.
Tā, salīdzinot ar pilno versiju, uzrāda mazāku iespējamību pārvērtēt reālo fizisko aktivitāti (FA),
jo tās saturā ir mazāk jautājumi un nav atsevišķi izdalīta FA, kas saistīta ar algota darba veikšanu.
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 METs
 mērenas intensitātes aktivitātes – 4 METs
 iešana kājām – 3,3 METs.
(MET - metaboliskais ekvivalents: MET definē kā vielmaiņas ātrumu miera stāvoklī, kas
ir, aptuveni 3,5 ml O2 / kg / min (Jette et al, 1990)).
Kā mazkustīguma indikators anketā ir iekļauts jautājums par kopējo, sēžot pavadīto laiku.
Atbilstoši rezultātu apstrādes metodoloģijai, kas ir aprakstīta aptaujas mājaslapā (International
Physical Activity Inquire IPAQ Cultural adaptation, http://www.ipaq.ki.se/cultural.htm),
respondentu fiziskā aktivitāte tiek iedalīta trijās kategorijās (5. tabula).
5. tabula
Fiziskās aktivitātes līmeņi atbilstoši IPAQ iedalījumam
International Physical Activity Inquire IPAQ Cultural adaptation
http://www.ipaq.ki.se/cultural.htm


1. Nepietiekama fiziskā aktivitāte
(1. līmenis).




2. Minimāli nepieciešamā fiziskā aktivitāte (2.
līmenis).






3. Veselību veicinošā fiziskā aktivitāte
(3. līmenis).
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Netiek uzrādīta jebkāda fiziskā
aktivitāte.
Uzrādīta daļēja aktivitāte, bet
nepietiekamā apjomā, lai atbilstu
2. vai 3. līmenim.
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 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.
2.2.3. ELISA - Beta-endorfīnu līmeņa (β-EP) noteikšana asins plazmā
Lai realizētu promocijas darba otro un trešo uzdevumu, tika veikta β-EP noteikšana asins
plazmā. β-EP tika noteikti gan pilotpētījuma, gan pētījuma, kas norisinājās brīvā dabā, ietvaros.
No pētījuma dalībniekiem pirms un pēc fiziskās slodzes, tika ņemti venozo asiņu paraugi. Pēc
paraugu noņemšanas, asinis tika nogādātas laboratorijā, tālākai apstrādei.
β-EP līmenis asins plazmā tika noteikts, izmantojot ELISA metodi. Cilvēka β-EP
poliklonālajām antivielām veic iepriekšējo pārklājumu uz 96 nodalījumu mikrotitrēšanas plates.
Tad standartizētus vai nezināmas koncentrācijas paraugus ievieto atbilstošajos plates nodalījumos
ar β-EP specifisko biotīna konjugēto poliklonālo antivielu preparātu. Pēc tam Avidīna konjugātu
ar mārrutka peroksidāzi (HRP) pievieno katram mikroplates nodalījumam un veic inkubēšanu.
Tad katrā nodalījumā pievieno TMB substrāta šķīdumu. Krāsas maiņa tiks novērota tikai tajos
nodalījumos, kas satur β-EP, biotīna konjugētās antivielas un ar enzīmu konjugēto Avidīnu.
Enzīma-substrāta reakciju pārtrauc, pievienojot sērskābes šķīdumu, un krāsu maiņu mēra
spektrofotometriski ar viļņu garumu 450 nm 2 nm. Tad nosaka β-EP koncentrāciju paraugos,
salīdzinot paraugu ar standarta līkni. Standarta līkne ir no 0.01-100 ng/ml; jutība 1 ng/ml.
variācijas koeficients <10%. (β-Endorphin – ELISA, Catalog Number M056011; Human β-EP
(Beta-Endorphin) ELISA Kit, Catalog No: E-EL-H0572 96T, 2013; Human β Endorphin (BEP)
ELISA, Cat. No. KT-53389).
2.2.4. „Face Reader 3.0”
“Face Reader 3.0” ir programma, kas analizē sejas izteiksmes jeb ekspresijas un tā tiek
izmantota vairāk nekā 300 vietās visa pasaulē. Programma atpazīst 6 bāzes emocijas – prieks,
dusmas, bēdas, pārsteigums/izbrīna, bailes, riebums, kā arī neitrālu emocionālo stāvokli (skat. 15
att.) (Face Reader, Tool for automatic analysis of facial expression, 2010). 1970. gadā Ekmans
(Ekman, 1970) šīs emociju kategorijas aprakstīja kā universālās pamata emocijas.

15. att. Sešas pamata emocijas (Ekman, 1970)
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Programmu var pielietot, mērot sejas izteiksmes tiešā veidā, izmantojot tīmekļa kameru
vai bezsaistē, analizējot video materiālu vai fotogrāfiju (skat. 16. att.). Atkarībā no pielietotā
datora, “Face Reader” var izanalizēt līdz pat 20 kadriem sekundē, un sejas izteiksmju analīzē
programma izvērtē sekojošus parametrus – galvas orientāciju, acu atvēruma lielumu, mutes un
uzacu pozīcijas; skatiena virzienu un tā saistību ar acu un galvas pozīcijām, Face Reader no sejas
var noteikt personas vecumu, dzimumu, etnisko identitāti un to, vai personai ir bārda, ūsas vai brilles.
“Face Reader” nosaka vairāk nekā 500 punktus sejā (punkti, kas norobežo sejas kontūras, punkti ap
acīm, lūpām, degunu u.c. sejas daļām). Lai dati būtu objektīvi attiecīgajam brīdim, aparatūra piedāvā
veikt
respondenta
individuālo
kalibrāciju
(Facial
Expression
Analysis,
2011:
http://www.noldus.com/facereader/facial-expression-analysis; Face Reader, Tool for automatic
analysis of facial expression, 2010).

16. att. Sejas emociju noteikšana
(Face Reader, Tool for automatic analysis of facial expression, 2010)
“Face Reader 3.0” programma atpazīst emocijas vidēji ar 89% precizitāti un sniedz sešu
pamatemociju procentuālo sadalījumu un izmaiņas konkrētā laika intervālā (skat. 17. att.). Dažām
emocijām precizitāte ir augstāka nekā citām. Veiktajos pētījumos ir pierādīta atšķirīga precizitāte
ierīces diagnosticētajās emocijās. Pētnieki ir pierādījuši vidēji 90% precizitāti emocijai “prieks”;
70% emocijai “riebums” un 71% tādai emocijai kā dusmas. Nosakot emocijas, tika salīdzināti
“Face Reader” sniegtie rezultāti ar elektromiogrāfa mērītajiem tiem mīmikas muskuļiem, kas
atbild par konkrētu emociju izpausmēm sejā (D'Arcey et al, 2012; Facial Expression Analysis,
2011:
http://www.noldus.com/facereader/facial-expression-analysis).
Promocijas
darbā
programma “Face Reader 3.0” tika pielietota, lai testētu labsajūtu – nosakot pozitīvo un negatīvo
emociju līmeni.
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17. att. “Face Reader 3.0” sešu pamatemociju analīze
(Face Reader, Tool for automatic analysis of facial expression, 2010)
2.2.5. Pulsometrija
Sirdsdarbības frekvence pētījuma laikā tika noteikta, izmantojot „Polar RS100x” sirds
ritma monitoru. Pirms rekreatīvās slodzes veikšanas, pētījuma dalībniekiem tika uzlikta
individuāli piemērota pulsometra krūšu josta un pētījuma dalībnieki tika iepazīstināti ar
pulsometra darbības mehānismiem. Pulsometrs tika uzstādīts zonā no 65-70% no HRmax
(maksimālā sirdsdarbības frekvence). Maksimālā sirdsdarbības frekvence tika aprēķināta pēc
formulas 220-vecums. Pārsniedzot uzstādītās sirdsdarbības frekvences robežas, pulsometrs,
iepīkstoties ziņoja, tādējādi kontrolējot un noturot uzstādīto pulsa zonu (Astrand et al, 2003).
2.2.6. Daļēji strukturēta intervija
Lai palielinātu pētījuma rezultātu ticamību tika pielietota daļēji strukturēta intervija. Tā ir
kvalitatīvās izpētes metode, kas sniedz iespēju izpētīt problēmjautājuma cēloņus, likumsakarības,
un 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 (Kaupužs, 2011; Creswell, 1998).
Intervijas mērķis ir uzzināt kādas izjūtas, emocijas subjektīvi cilvēku pārņem fiziskas
aktivitātes laikā brīvā dabā, ar ko pētījuma dalībniekam tās saistās, kas vēl rada līdzīgas sajūtas
un, kāda nozīme un ietekme uz cilvēka labsajūtu ir aktivitāšu veikšanai ārpus telpām, kāds ir
iecienītākais fiziskās aktivitātes veids brīvā dabā un, kāpēc intervējamais ir izvēlējies tieši šo
aktivitātes veidu. Apkopojot aptaujas rezultātus, tiks iegūts labsajūtas un laimes izjūtas
subjektīvais raksturojums, kas kalpos kā viens no līdzekļiem, lai sabiedrībai saprotamā veidā
paustu fiziskās aktivitātes brīvā dabā pozitīvo ietekmi uz labsajūtu.
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Pētījuma ietvaros, tika veiktas 4 daļēji strukturētas intervijas. Respondentu izlases
veidošanā tika izmantota nevarbūtiska metode, pielietojot ērtuma paņēmienu. Galvenokārt tika
atlasīti tie dalībnieki, kas piedalījās aptaujā „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” un pētījumā
iesaistītie subjekti. Tikai viena intervijas dalībniece nebija iesaistīta iepriekš veiktajos pētījumos,
bet ietilpa noteiktā vecuma grupa un ir regulāri fiziski aktīva. Intervijās piedalījās 2 sievietes un 2
vīrieši. Respondenti ietilpa vecuma grupā no 45 līdz 55 gadiem. Interviju ilgums bija no 08:05
min līdz 21:05 min. Intervijas notika Rīgā fitnesa studijā „Vingrosev.lv”, Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā un Madonā, pirms tam vienojoties par piemērotāko laiku telefoniski.
Pirms intervijas tika saņemta pētījuma dalībnieka atļauja par sarunas ierakstīšanu audioformātā
un to transkripciju. Transkripcijās izmantotie vārdi ir dalībnieku pseidonīmi, kas atbilst
dzimumam. Iegūtais informatīvais teksts tika kodēts. Izdalītie kodi tika sagrupēti apakštēmās, kas
turpmākajā analīzē tika apvienotas kategorijās (Kaupužs, 2011; Glaser, Strauss, 2007).
Intervija sastāvēja no četrām pamatdaļām:
1.
2.
3.
4.

Tavs iecienītākais fiziskās aktivitātes veids brīvā dabā.
Tavas sajūtas un emocijas saistībā ar fizisko aktivitāti brīvā dabā.
Veidi kā tu gūsti līdzīgas izjūtas.
Brīvās dabas nozīme tavās sajūtās.
Zem katras pamatdaļas tika ievietoti sekojoši jautājumi:

1. Tu un Tevis izvēlētais fiziskās aktivitātes veids brīvā dabā - Pastāsti, ar kādu/kādiem
fiziskās aktivitātes veidu/iem brīvā dabā Tu nodarbojies visbiežāk?
Kādēļ esi izvēlējies tieši šo/šos fiziskās aktivitātes veidu/us?
Vai Tavu izvēli ietekmē apkārtējie faktori -, piemēram, klimatiskie apstākļi, finansiālais faktors,
draugi, mode, utt. vai arī Tu šo/šos fiziskās aktivitātes veidu/us esi izvēlējies balstoties tikai uz
savām vēlmēm un sajūtām?
2. Sajūtas pirms fiziskās aktivitātes brīvā dabā - Kādas ir Tavas spilgtākās sajūtas, kas Tevi
pārņem pirms fiziskās aktivitātes brīvā dabā?
Kāpēc tieši šīs ir tās sajūtas, emocijas? Cik ilgi pirms gaidāmās fiziskās aktivitātes Tu tās sāc
izjust?
3. Sajūtas fiziskās aktivitātes laikā brīvā dabā – Pastāsti, kādas sajūtas Tevī dominē, kad veic
fizisko aktivitāti brīvā dabā?
Kāpēc tieši šīs ir tās sajūtas un emocijas?
Vai šīs sajūtas aktivitātes laikā mainās – atkarībā no slodzes intensitātes, ilguma, utt.? Ja
mainās, tad, kas to nosaka un ietekmē?
4. Sajūtas pēc fiziskās aktivitātes brīvā dabā – Ko Tu jūti pēc fiziskās aktivitātes brīvā dabā?
Kā Tu domā, kāpēc tieši šīs ir tās sajūtas, emocijas, kas Tevi pārņem?
Vai šīs emocijas pēc aktivitātes parasti ir līdzīgas? Vai ir kādi faktori, kas tās ietekmē? Kādi?
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5. Līdzīgu sajūtu gūšana - Vai ir veids, kā Tu iegūsti līdzīgas sajūtas? Kāds?
Vai Tu varētu aizvietot un atteikties no šīm sajūtām, kuras Tu gūsti nodarbojoties ar fiziskajām
aktivitātēm brīvā dabā? Kas ir tās emocijas, lietas, vārdi vai sajūtas, kas Tev saistās ar brīdi, kad
Tu veic fizisko aktivitāti brīvā dabā?
6. Aizvietošana – Vai Tavā izvēlē iespējai veikt šo/šīs aktivitāti/es brīvā dabā ir liela nozīme?
Ja šo/šīs aktivitātes veidu/us var/varētu veikt iekštelpās vai Tava izvēle vēl jo projām būtu veikt
to/tos brīvā dabā?
7. Salīdzināšana - Vai Tu esi veicis/veikusi šo/šos aktivitātes veidu/us iekštelpās? Ja jā, tad
kādas izjūtas Tevi pārņēma, salīdzinot ar izjūtām brīvā dabā? ...kur Tu juties laimīgāks,
priecīgāks un pozitīvāks – veicot aktivitāti iekštelpās vai brīvā dabā?
Intervijas procesā pētījuma dalībnieks varēja brīvi izvērst sev aktuālo jautājumu, atklājot
savu fizisko aktivitāšu pieredzi, emocijas un izjūtas, kas indivīdu pārņem pirms/pēc fiziskās
aktivitātes un aktivitātes laikā. Nepieciešamības gadījumā tika uzdoti papildjautājumi, ja
respondenti norādīja uz jauniem aspektiem, kurus bija nepieciešams aprakstīt detalizētāk, kā arī,
ja respondenti nesniedz savu subjektīvo izjūtu un emociju izklāstu.
2.2.7. Gadījuma analīze
Gadījuma analīze (case study – angļu val.) ir empīrisks pētījums, kas analizē kādu
parādību, izmantojot vairākas datu ieguves metodes un avotus. Pēdējos gados ar vien biežāk
gadījuma analīzes dizainu izmanto ne tikai kvalitatīvajos pētījumos, bet arī kvantitatīvajos,
pielietojot jauktu metožu dizainu. Salīdzinot ar eksperimentālajiem pētījumiem,
neeksperimentālajiem pētījumiem ir vājāka iekšējā pamatotība, taču arī šāda veida pētījumi
sniedz pienesumu zinātnē. Cēloņsakarību atklāšana nav vienīgais zinātnes mērķis (Mārtinsone,
Pipere, 2011; Yin, 1991).
Pētījuma mērķa realizēšanai tika veikta gadījuma analīze, kura norisinājās vairākās daļās 2013. gadā, Madonā-sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”. Tajā tika iesaistīti 16 cilvēki, kas
ietilpa vecuma grupā no 45-55 gadiem. Pētījuma dalībnieki veica vienu no rekreatīvām
aktivitātēm – nūjošanu, riteņbraukšanu, distanču slēpošanu. Pētījuma ietvaros subjektiem tika
pielietotas tādas metodes, kā anketēšana, daļēji strukturēta intervija, sirdsdarbības frekvences
noteikšana, emociju testēšana, izmantojot ierīci „Face Reader 3.0” un beta endorfīnu līmeņa
noteikšana asins plazmā. Pētījuma detalizēts apraksts ir sniegts 2.3 apakšnodaļā “Pētījuma
organizēšana”.
2.2.8. Datu apstrādes matemātiski – statistiskās metodes
Datu matemātiskā apstrāde tika veikta ar MS. Excel pievienojuma programmu „Statistika
3.1”. Datu normālā sadalījuma noteikšanai, tika izmantota šīs programmatūras funkcija
„Aprakstošā statistika”. Aprakstošās statistikas metodes tika pielietotas, lai raksturotu pētāmas
problēmas vērtības un to reprezentativitāti – piemēram, vidējo aritmētisko, standartnovirzi,
standartkļūdu, atbilstību normālajam sadalījumam (ticamības intervāls α < 0.05)
Lai noteiktu dažādu rādītāju pieauguma ticamību, tika izmantota parametriskā metode –
Stjūdenta kritērijs saistītām kopām. Spirmena un Pīrsona korelācijas koeficienti raksturo
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atkarības virzienu un ciešumu. Pīrsona korelācijas koeficients tika pielietots, ja bija atbilstība
normālajam sadalījumam. Spirmena rangu korelācijas koeficients tika pielietots, ja nebija
atbilstība normālajam sadalījumam (Dravnieks, 2004; 2011; 2013). Lai noteiktu anketas “Fiziskā
aktivitāte manā ikdienā” atbilžu datu savstarpējās saistības tika pielietots phi koeficients, kuru
ieviesa K. Pīrsons (Liu, 1980; Yount, 2006; Colignatus, 2007). Phi koeficients un Pīrsona
korelācijas koeficients, ko visplašāk izmanto šāda tipa analīzēs, sniedz tos pašu rezultātus, ja tiek
aplūkoti bināri mainīgie. Šī pētījuma veikšanai tika izvēlēts lietot phi koeficientu, jo, veicot
korelācijas analīzi starp “jā” un “nē” atbildēm, tas atvieglo aprēķinu veikšanu.
Pīrsona korelācijas koeficientu aprēķina pēc sekojošas formulas:

(Xi un Yi ir novērotās atbilžu vērtības, un ir vidējās atbilžu vērtības).
Lai aprēķinātu korelāciju starp bināriem mainīgajiem, kuras šajā darba ir atbildes „Jā” un
„Nē”, tiks izmantots phi koeficients. Phi koeficienta aprēķina formula:

(n ir katras iespējamo atbilžu kombinācijas).
Jā

Nē

Kopā

Jā
Nē
Kopā
Sakarības tika apzīmētas saskaņā ar šiem koeficientiem:
0 – 0,29
Nav (0)/vāja korelācija
0,3 – 0,69 Vidēja korelācija
0,7 – 1,0 Spēcīga korelācija
Šādai metodei ir ierobežojumi: veicot korelācijas aprēķinu, nevar pateikt kurš kuru
parametru ietekmē. Piemēram, ja tiek atklāta korelāciju starp aktivitāšu biežumu un laimes izjūtu,
nevar tikt izvirzīts secinājums, ka cilvēks ir laimīgs fizisko aktivitāšu laikā tāpēc, ka tās tiek
veiktas biežāk, vai otrādāk. Arī šāda metode aplūko tikai lineāro korelāciju starp dažādām
atbildēm, taču, tā kā lielākā daļa atbilžu ir „jā” un „nē”, tad šāda metode ir pielietojama (Liu,
1980; Yount, 2006; Colignatus, 2007).
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2.3. Pētījuma organizēšana
I posms
2010. gadā tika uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze un izpēte par dažādu
vecuma grupu Latvijas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes daudzumu ikdienā, tās sasaisti un ietekmi
uz labsajūtu. Tika noteikti galvenie jautājumi turpmākajam darbam, pētījuma problēmas
risināšanā, izvirzīta sākotnējā pētījuma hipotēze.
II posms
Laika posmā no 2010. - 2011. gadam tika veikta teorētiskās literatūras analīze, turpināta
pētījuma hipotēzes izstrāde, promocijas darba mērķa un uzdevumu noteikšana un pilnveidošana,
kā arī turpināta konsultēšanās ar speciālistiem (E.Gulbis, A.Krišāne, J.Nilsson, D.Reihmane,
P.Tretjakovs, A.Jurka, D.Jukmane, u.c.) Latvijā un ārvalstīs par endorfīnu noteikšanas iespējām.
Šajā laika posmā, vadoties pēc literatūras avotiem, un, konsultējoties ar dažādiem speciālistiem
(Grīnfelds A., Raščevska M.), tika izstrādāta aptauja „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā”. 2011.
gada 27. maijā tika noslēgts sadarbības līgums Nr. 10/2011 ar Madonas novada Domi un Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmiju.
III posms
2011.-2013.gads – pētījums, kas sastāvēja no sekojošām daļām:

Aptauja
Praktiskais pētījums tika uzsākts ar aptauju „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā”. Laika
posmā no 2011. gada septembrim līdz 2012. gada martam tikai veikta aptauja, kurā aptaujāti 297
Madonas iedzīvotāji vecuma grupā no 45-55 gadiem. Aptauja tika veikta neklātienē, rakstveida
formā – uz jautājumiem respondents pats fiksēja atbildes aptaujas lapā vai datorā. Aptaujā katrs
indivīds tika aptaujāts atsevišķi un ne klātienē. Aptauja tika ievietota Madonas pilsētas mājas lapā
www.Madona.lv. Šādā formātā atsaucība no Madonas iedzīvotājiem bija neliela, tādēļ anketa tika
izsūtīta elektroniski – personīgi uz e-pastiem, kas tika iegūti kontaktu ceļā, kā arī lielākā daļa
aptaujas tika personīgi izdalītas Madonas pilsētā (skolās, slimnīcā, bērnudārzos, Madonas domē,
policijas iecirknī, Madonas tiesā, avīzes „Stars” redakcijā, dažādās organizācijās, u.c.). Apkopotie
un izanalizētie aptaujas rezultāti tika prezentēti starptautiskās konferencēs un kalpoja dalībnieku
atlasei turpmāko pētījumu veikšanā.
Pilotpētījums
2013. gada 21. februārī un 1. martā tika veikts pilotpētījums „Vip Sport” laboratorijā
Rīgā. Pētījuma dalībnieki tika atlasīti no aptaujā „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” iegūtajiem
rezultātiem – izvērtējot respondentu fiziskās aktivitātes līmeni ikdienā. Pētījumā piedalījās 6
fiziski aktīvi subjekti vecumā no 45-55 gadiem (trīs sievietes un trīs vīrieši). Fiziskās aktivitātes
līmenis tika precizēts, izmantojot IPAQ īso versiju, kuru pētījumā iesaistītie dalībnieki aizpildīja
pirms pilotpētījuma uzsākšanas. Pirms pētījuma uzsākšanas pētījuma dalībnieki sniedza rakstisku
apliecinājumu, ka ir informēti par pētījuma norises gaitu un brīvprātīgi piekrīt iesaistīties
pētījumā. Tālāk pētījuma dalībniekiem tika testēti antropometriskie rādītāji – augums un svars.
Pirms velo-ergometrijas testa uzsākšanas, katram pētījuma dalībniekam tika veikta īsa intervija,
izmantojot FR. Intervija sastāvēja no diviem jautājumiem: „Kā Tu šobrīd jūties” un „Kāds ir
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iemesls Tavām šī brīža sajūtām”? Intervijas laikā programma FR nolasīja 6 bāzes emocijas no
indivīda sejas, ierakstot tās ar tīmekļa kameras palīdzību, un sniedza tūlītējus rezultātus. Veicot
interviju ar FR tika ievēroti objektīvas testēšanas pamatnosacījumi – apkārtējās vides apstākļi
(telpa, apgaismojums, klusums, privātums, u.c.). Intervija ar FR ilga vidēji 60 sek. un tās ilgums
bija atkarīgs no katra indivīda sniegto atbilžu garuma. Pēc intervijas sekoja venozo asiņu parauga
noņemšana. Venozās asinis tika ņemtas no vēnas un tās noņēma medmāsa Larisa Birule (reģ. Nr.
M-07578; reģ. apliecības Nr. 21274). Aptuveni 3 minūtes pēc asins analīžu noņemšanas,
pētījuma dalībnieks uzsāka veloergometrijas kāpņveida slodzes testu, uz iepriekš pielāgota
velotrenažiera. Veloergometrijas tests ilga vidēji 28 minūtes. Slodze tika palielināta pakāpeniski
ikkatras 3-5 minūtes paaugstinot to par 20 līdz 50 W. Slodzes palielināšanas brīdis tika izvēlēts
pēc tā vai pacienta organismā ir iestājies stabils stāvoklis - pulsa frekvences stabilizācija (tā
pieaugums nepārsniedz 5%). Slodzes palielinājumu 20-50 W robežās nosaka individuāli, ņemot
vērā pacienta fizisko stāvokli, dzimumu, kā arī vecumu. Pulss un arteriālais asinsspiediens tika
reģistrēts katru minūti, aprēķinos izmantojot rādītājus, kuri iegūti katras pakāpes pēdējās divās
minūtēs, kad sasniegts stabils stāvoklis. Slodzes ilgums tika pielietots atbilstoši katra indivīda
reģistrētajai sirdsdarbības frekvencei, sasniedzot vidēji submaksimālu līmeni, tādējādi neradot
risku veselībai un ievērojot ētikas normas. Pēc veloergometrijas testa pārtraukšanas, indivīds
turpināja mīties sev vēlamā slodzes intensitātē, lai normalizētu sirdsdarbības un elpošanas
frekvenci. Trešajā minūtē pēc slodzes pārtraukšanas, pētījuma dalībniekam tika veikta atkārtota
emociju testēšana, izmantojot „Face Reader 3.0”. Testa laikā tika uzdoti tie paši jautājumi, kas
testa sākumā un tika ievēroti pēc iespējas identiski testa apstākļi. Pēc „Face Reader” testa,
pētījuma dalībniekam tika noņemtas venozās asinis (aptuveni 4.-5. minūtē pēc slodzes).
Noņemtie asins paraugi, testu laikā, tika glabāti ledusskapī un divu stundu laikā nogādāti
E.Gulbja laboratorijā, kur tie tika centrifugēti, atdalot asins plazmu, sasaldēti, atbilstoši ELISA
metodes protokola noteikumiem.
Pētījums
Turpmākais pētījums noritēja Madonā – sporta bāzē „Smeceres sils”. Pirms pētījuma
uzsākšanas tika izanalizēta iegūtā informācija no aptaujas „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā”,
atlasot tos respondentus, kas ar fizisko aktivitāti nodarbojas regulāri. Pēc pētījuma dalībnieku
atlases, fiziskās aktivitātes līmenis tika precizēts, izmantojot IPAQ īso versiju, kuru aizpildīja
pētījumam izvēlētie dalībnieki. Balstoties uz aptaujā iegūtajiem datiem par populārāko fiziskās
rekreācijas veidu 45-55 gadus vecu cilvēku ikdienā un pieejamajiem apstākļiem, tika izvēlēti 3
rekreācijas veidi – distanču slēpošana, riteņbraukšana un nūjošana (atlasot tos respondentus, kuri
aptaujā atzina kādu no šiem rekreācijas veidiem par sev tīkamāko). 2013. gada 13. aprīlī tika
testēti pirmie 6 pētījuma dalībnieki distanču slēpošanā un 1 pētījuma dalībnieks nūjošanā; 2013.
gada 10. maijā tika testēti 4 pētījuma dalībnieki riteņbraukšanā un 1 pētījuma dalībnieks nūjošanā
un 2013. gada 11. maijā tika testēti 2 pētījuma dalībnieki nūjošanā un 2 – riteņbraukšanā. Šajā
pētījuma daļā kopumā tika notestēti 16 dalībnieki, no kuriem 4 iepriekš tika testēti pilotpētījumā
laboratorijas apstākļos.
Pirms pētījuma uzsākšanas pētījuma dalībnieki sniedza rakstisku apliecinājumu, ka ir
informēti par pētījuma norises gaitu un brīvprātīgi piekrīt iesaistīties pētījumā, kā arī tika
izskaidroti pētījuma apstākļi, norises gaita un individuāli pielāgots slodzei nepieciešamais
inventārs. Tālāk sekoja intervija, izmantojot FR. Intervija, tāpat kā pilotpētījumā, sastāvēja no
diviem jautājumiem: „Kā Tu šobrīd jūties” un „Kāds ir iemesls Tavām šī brīža sajūtām”?
Intervijas laikā programma FR nolasīja 6 bāzes emocijas no indivīda sejas un sniedza tūlītējus
pašsajūtas rezultātus. Veicot interviju ar FR tika ievēroti objektīvas testēšanas pamatnosacījumi –
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apkārtējās vides apstākļi (telpa, apgaismojums, klusums, privātums, u.c.). Intervija ar FR ilga
vidēji 60 sek. un tās ilgums bija atkarīgs no katra indivīda sniegto atbilžu garuma. Pēc intervijas
sekoja venozo asiņu parauga noņemšana. Venozās asinis noņēma sertificēta medmāsa Everita
Kalniņa (sert. Nr. 5500-A). Venozās asinis tika noņemtas, izmantojot vienreizējus, ledus aukstus
vakutainerus. Asins paraugi tika nomarķēti un īslaicīgi uzglabāti ledusskapī, un divu stundu laikā
nogādāti Madonas slimnīcas laboratorijā tālākai apstrādei – asins plazmas atdalīšanai un paraugu
sasaldēšanai. Aptuveni 3-5 min. pēc asins parauga noņemšanas, pētījuma dalībniekam tika
uzstādīts pulsometrs (Polar) ar individuāli pielāgotu sirdsdarbības frekvenci 65-70% no HRmax
(maksimālā sirdsdarbības frekvence tika aprēķināta pēc formulas 220-vecums). Pētījuma
dalībniekam tika izsniegts nepieciešamais inventārs (slēpes, nūjas, velosipēds), kas iepriekš tika
pielāgots individuālajām vajadzībām. Tālāk pētījuma dalībnieks devās veikt slodzi, kas ilga 50
min (10 min iesildošā daļa un 40 min slodze, konkrētajā pulsa diapazonā). Pārsniedzot uzstādītās
sirdsdarbības frekvences robežas, pulsometrs, iepīkstoties informēja subjektu par pulsa izmaiņām
ārpus uzstādītās normas, tādējādi kontrolējot un noturot uzstādīto sirdsdarbības frekvences zonu.
Katru pētījuma dalībnieku iesākumā, un pēc nepieciešamības visa testa laikā, pavadīja pētījumā
iesaistītais brīvprātīgais. Pētījuma dalībnieks rekreatīvo slodzi veica sporta bāzes „Smeceres sils”
teritorijā. Pēc 50 min pētījuma dalībnieks atgriezās testēšanas laboratorijā. Pēc veiktās fiziskās
slodzes sekoja atkārtota intervija ar FR (jautājumi un testēšanas apstākļi tika ievēroti tie paši) un
venozo asiņu parauga noņemšana (aptuveni 4.-5. minūtē pēc slodzes). Pēc pētījuma sasaldētie
analīžu paraugi, kas iepriekš tika apstrādi Madonas slimnīcā, tika ievietoti speciāli aprīkotās
aukstuma kastēs un nogādāti E.Gulbja laboratorijā tālāka testa veikšanai, izmantojot ELISA
metodi.
No 2014. gada janvāra līdz maijam tika veiktas četras daļēji strukturētas intervijas, kurās
tika iesaistīti 45-55 gadus veci, fiziski aktīvi Latvijas iedzīvotāji. Intervijas mērķis ļāva uzzināt,
kādas emocijas subjektīvi cilvēku pārņem fiziskas aktivitātes laikā brīvā dabā, kāda ir nozīme un
ietekme uz cilvēka labsajūtu, aktivitāšu veikšanai ārpus telpām, kas cilvēkos raisa līdzīgas
emocijas.
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1. posms

Teorētiskā daļa
Literatūras avotu, zinātnisko rakstu analizēšana, personiskās pieredzes apkopošana.

2. posms

Konsultēšanās ar speciālistiem Latvijā un pasaulē
Informācijas iegūšana par beta-endorfīnu līmeņa testēšanas veidiem un iespējām (E.Gulbis,
A.Krišāne, J.Nilsson, D.Reihmane, P.Tretjakovs, A.Jurka, D.Jukmane, u.c.).

3. posms

Aptauja
Madonas iedzīvotāju anketēšana ar mērķi noskaidrot 45-55 gadus vecu cilvēku izpratni par
fiziskajām aktivitātēm brīvā dabā, noteikt tās veicinošos faktorus, labsajūtas saistību ar
aktivitātes veidu, biežumu un veikšanas ilgumu un iegūt respondentu subjektīvo labsajūtas
vērtējumu fiziskās aktivitātes laikā un pēc tās (n=297).

4. posms

Pilotpētījums
Beta-endorfīnu līmeņa un emociju izmaiņu noteikšana fiziskas slodzes ietekmē, laboratorijas
apstākļos.

5. posms

Gadījuma analīze
Beta-endorfīnu līmeņa un emociju izmaiņu testēšana, pielietojot dažādus fiziskās rekreācijas
veidus brīvā dabā.

6. posms

Daļēji strukturēta intervija
Ar mērķi uzzināt indivīda subjektīvās emocijas fiziskās rekreācijas laikā un definēt cilvēka
laimes izjūtu kopsakarībā ar fizisko rekreāciju brīvā dabā.

7. posms

Rezultātu apstrāde un analizēšana
Sakarību meklēšana starp beta-endorfīnu līmeņa izmaiņām, rekreācijas veidu un
3. REZULTĀTI
UN TO ANALĪZE
pozitīvajām un negatīvajām emocijām.
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3. REZULTĀTI UN TO ANALĪZE
3.1. Fiziskās rekreācijas ietekme uz 45-55 gadus vecu cilvēku labsajūtu
Viens no promocijas darba uzdevumiem bija noskaidrot 45-55 gadus vecu cilvēku brīvā
laika daudzumu un pavadīšanas nodarbes; populārāko fiziskās aktivitātes veidu; apjomu ikdienā
un noteikt veicinošos faktorus, labsajūtas saistību ar fiziskās aktivitātes veidu, biežumu,
veikšanas ilgumu un pieredzi, un iegūt respondentu labsajūtas vērtējumu fiziskās aktivitātes laikā
un pēc tās.
Lai sasniegtu pirmo uzdevumu, tika pielietota anketa „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā”
(skat. 5. pielikumu). Ar anketas palīdzību, tika praksē pārbaudīta informācija par Madonas
iedzīvotāju, vecuma grupā no 45-55 gadiem, mazkustības problēma un iegūti rezultāti par brīvā
laika pavadīšanas nodarbēm un pielietotākajiem fiziskās aktivitātes veidiem, kā arī pašsajūtu pēc
un fiziskās aktivitātes laikā. Aptaujas rezultāti tika izmantoti tālākai pētījuma dalībnieku atlasei.
Lai noteiktu anketas “Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” atbilžu datu savstarpējās saistības
tika pielietots phi koeficients. Phi koeficients un Pīrsona korelācijas koeficients, ko visplašāk
izmanto šāda tipa analīzēs, sniedz tos pašu rezultātus, ja tiek aplūkoti bināri mainīgie. Šī pētījuma
veikšanai tika izvēlēts lietot phi koeficientu, jo, veicot korelācijas analīzi starp “jā” un “nē”
atbildēm, tas atvieglo aprēķinu veikšanu (Liu, 1980; Yount, 2006; Colignatus, 2007).
Anketas „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” empīriskā pārbaude tika organizēta
pilotpētījumā, kurā brīvprātīgi iesaistījās 8 atbilstošā vecuma Madonas iedzīvotāji. Pilotpētījums
notika 2011. gada jūlijā. Pētījumā iesaistītajiem respondentiem tika lūgts aizpildīt aptaujas
anketu. Pēc katras anketas daļas tika veikta intervija par jautājumu un vārdu izpratni.
Pilotpētījuma gaitā tika noskaidrots, ka ir nepieciešams precīzāk un pārskatāmāk sastrukturizēt
anketas jautājumus. Tas ļauj labāk respondentiem izprast un pārskatīt anketas jautājumus. Citas
izmaiņas anketas tekstā nebija nepieciešamas. Apkopojot pilotpētījuma rezultātus, tika secināts,
ka, veicot nepieciešamās korekcijas, anketa ir izmantojama turpmākajam pētījumam.
Aptaujā piedalījās 297 Madonas iedzīvotāji vecumā no 45-55 gadiem (50 ± 0.3).
Respondentu raksturojošo parametru: dzimuma, vecuma, auguma, svara vidējie rezultāti ir
norādīti 6. tabulā.
6. tabula
Pētījuma respondentu raksturojošie dati
Parametri
Sievietes
Vīrieši
Vecums
Augums
Svars

245 (82.5 %)
52 (17.5%)
50 ± 0.3
170 ± 0.5 cm
76 ± 0.9 kg

Apkopojot datus par 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju nodarbošanos, tika
konstatēts, ka 20.7 % no visiem respondentiem nodarbošanās ir skolotājs; 7.3 % nodarbošanās ir
pārdevējs, tad seko ārsts – 6.5 %; grāmatvedis – 5.4 %; policists – 2.7 %; ierēdnis – 1.5 %. Pie
varianta “cits” biežākās atbildes ir sargs un dārznieks, kas sastāda 0.8 % no visiem respondentiem
(skat. 18. att.).
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%

18. att. Aptaujāto Madonas iedzīvotāju nodarbošanās
Uz jautājumu “cik daudz brīvā laika Jums ir darba dienās”, vairākums Madonas
iedzīvotāji atzīmē atbildi – “mazāk par 2 stundām” (25.3%), tālāk seko atbilde “ 3 un vairāk
stundas”, kas sastāda 25.1 % no iegūtajiem rezultātiem; 23.2 % min atbildi “mazāk par 3
stundām”. 9.2 % no aptaujātajiem atzīmē, ka viņiem darba dienās nav brīvā laika (skat. 19. att.).

%
man nav brīvā laika

27

9%

mazāk par 1 stundu

48

16%

mazāk par 2 stundām

76

25%

mazāk par 3 stundām

71

23%

3 un vairāk stundas

75

25%

19. att. 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju brīvā laika daudzums darba dienās
Analizējot datus par brīvā laika daudzumu brīvdienās, tika konstatēts, ka vairākumam
Madonas iedzīvotāju (69.3 %) brīvdienās brīvais laiks ir 3 un vairāk stundas. Nākamā populārākā
atbilde ir „ mazāk par 3 stundām” – 16.9 % un tad seko atbilde „mazāk par 2 stundām” – 8.0 %.
5.0 % respondenti min, ka viņiem brīvdienās nav brīvā laika (skat. 20. att.).
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%
man nav brīvā laika

14

5%

mazāk par 1 stundu

2

1%

mazāk par 2 stundām

23

8%

mazāk par 3 stundām

50

17%

208

69%

3 un vairāk stundas

20. att. 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju brīvā laika daudzums brīvdienās
Salīdzinot brīvā laika sadalījumu darba dienās un brīvdienās, varam secināt, ka brīvdienās
cilvēkiem laiks, ko viņi var izmantot paši sev ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā darba dienās.
Iegūtie dati par brīvo laiku darba dienās uzrāda nelielu procentuālu atšķirību starp brīvā laika
stundu skaitu, savukārt brīvdienās iegūtie dati uzrāda izteiktāku procentuālu atšķirību starp
atbilžu variantiem.
Apkopojot datus par populārākajām brīvā laika aktivitātēm iegūtie dati liecina, ka darba
dienās Madonas iedzīvotāji biežāk savu brīvo laiku izmanto skatoties televizoru (69.7 %), lasot
(59.4 %) un strādājot ar datoru (36.8 %). Konstatējām, ka arī brīvdienās populārākā atbilde ir
televizora skatīšanās (60.5 %). Pie varianta „cits”, kā biežākā atbilde tiek minēta rokdarbu
darināšana, ar kuriem darba dienās nodarbojas 3.1 % Madonas iedzīvotāju, bet brīvdienās 2.3 %
no aptaujātajiem respondentiem (skat. 21. att.).
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Brīvdienas

Darba dienas

cits

cits

%

%

lasu grāmatas, žurnālus

181

61%

lasu grāmatas, žurnālus

147

49%

skatos TV

210

71%

skatos TV

183

62%

darbojos ar datoru

109

37%

darbojos ar datoru

76

26%

klausos mūziku

43

14%

klausos mūziku

47

16%

tiekos ar draugiem

58

20%

tiekos ar draugiem

147

49%

apmeklēju kultūras pasākumus

54

18%

apmeklēju kultūras pasākumus

139

47%

apmeklēju sociālās organizācijas

9

3%

apmeklēju sociālās organizācijas

6

2%

nodarbojos ar fizisko aktivitāti

146

49%

160

54%

8

3%

man nav aktivitātes brīvajā laikā

3

1%

24

8%

Cits

26

9%

man nav aktivitātes brīvajā laikā
Cits

nodarbojos ar fizisko aktivitāti

21. att. Populārākās brīvā laika aktivitātes 45-55 gadus veciem Madonas iedzīvotājiem
darbadienās un brīvdienās
Analizējot iegūtos datus par brīvā laika pavadīšanu brīvdienās un darba dienās, secinām,
ka joprojām ir augsts to cilvēku skaits, kas savu brīvo laiku pavada pasīvi – skatoties televizoru,
lasot grāmatas, darbojoties ar datoru. Brīvdienās Madonas iedzīvotāji aktīvāk nodarbojas ar
fiziskām aktivitātēm (53.6 %), kas ir par 4.6 procentpunktiem vairāk nekā darba dienās. Vēl
aptaujātie respondenti brīvdienās par 28.9 procentpunktiem vairāk apmeklē kultūras pasākumus
un par 29.1 procentpunktiem biežāk tiekas ar draugiem. Salīdzinot populārākās brīvā laika
aktivitātes, mēs secinām, ka brīvdienās, salīdzinot ar darba dienām, palielinās to Madonas
iedzīvotāju skaits, kas savu brīvo laiku pavada, nodarbojoties ar aktīvākām nodarbēm, kā
fiziskajām aktivitātēm, kultūras pasākumu apmeklēšanu un tikšanos ar draugiem (skat. 21. att.).
Aptaujājot respondentus par tīkamākajiem un biežāk veiktajiem fiziskās aktivitātes
veidiem, secinām, ka no aptaujātajiem 297 respondentiem 77.0 % kā populārāko fiziskās
aktivitātes veidu min staigāšanu; 38.2 % brauc ar velosipēdu un 35.1 % patstāvīgi vingro mājās.
Arī peldēšana un slēpošana tiek minēta kā populāra fiziskā aktivitāte, ko veic 45-55 gadus veci
Madonas iedzīvotāji (skat. 22. att.).
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cits

%
Staigāju

230

77%

Skrienu

41

14%

113

38%

Nūjoju

25

8%

Peldu

90

30%

Slēpoju

89

30%

apmeklēju trenažieru zāli

10

3%

apmeklēju vingrošanas nodarbības grupā

56

19%

103

35%

cits (lūdzu, precizējiet)

4

1%

brīvajā laikā ar fiziskajām aktivitātēm nenodarbojos (kāpēc?)

4

1%

32

11%

braucu ar riteni

vingroju patstāvīgi mājās

Cits

22. att. Populārākie fiziskās aktivitātes veidi 45-55 gadus veciem Madonas iedzīvotājiem
Lai varētu izdarīt secinājumus par fiziskās aktivitātes līmeni 45-55 gadus vecu Madonas
iedzīvotāju ikdienā, aptaujā tika iekļauti jautājumi par fiziskās aktivitātes biežumu, ilgumu un
apjomu. Vairākums respondentu ar fizisko aktivitāti nodarbojas divas reizes nedēļā: 35.1 % jeb
106 aptaujātie. Līdzīgs atbilžu skaits ir tiem respondentiem, kas ar fizisko aktivitāti nodarbojas
vienu (20.2 %) un trīs reizes (18.4 %) nedēļā. Tikai 2% no aptaujātajiem min, ka ar fizisko
aktivitāti nenodarbojas (skat. 23. att.).
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%
1x nedēļā

62

20%

2x nedēļā

106

35%

3x nedēļā

55

18%

4x nedēļā

28

9%

5x nedēļā

16

5%

6x nedēļā

6

2%

7x nedēļā

19

6%

5

2%

Nenodarbojos

23. att. Fiziskās aktivitātes biežums 45-55 gadus veciem Madonas iedzīvotājiem
Aptaujājot Madonas iedzīvotājus par fiziskās aktivitātes ilgumu, tika iegūti sekojoši
rezultāti – vairākumam - 134 respondentu fiziskās aktivitātes ilgums ir mazāks par vienu stundu;
31.2 % no aptaujātajiem tas ir mazāks par divām stundām. 7.1 % no respondentiem atzīst, ka
nodarbojas ar fizsko aktivitāti ilgāk kā 3 stundas (skat. 24. att.).

%
Neveicu

5

2%

134

44%

mazāk par 2 stundām

95

31%

mazāk par 3 stundām

41

14%

3 un vairāk stundas

22

7%

mazāk par 1 stundu

24. att. Fiziskās aktivitātes ilgums 45-55 gadus veciem Madonas iedzīvotājiem
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Lai uzzinātu kāda ir Madonas iedzīvotāju, vecuma grupā no 45-55 gadiem, fizisko
aktivitāšu pieredze, tika uzdots jautājums, cik sen respondents nodarbojas ar fiziskajām
aktivitātēm. Iegūtie rezultāti uzrāda, ka lielākais pārsvars to dara vairāk kā piecus gadus (58.2 %).
Līdzīgs aptaujāto skaits ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas mazāk kā sešus mēnešus un no 18
mēnešiem līdz pieciem gadiem (skat. 25. att).

%
mazāk kā 6 mēnešus

30

10%

no 7 mēnešiem līdz 1.5 gadam

18

6%

no 1.6 gada līdz 3 gadiem

37

12%

no 3.1 gada līdz 5 gadiem

31

10%

vairāk kā 5 gadus.

176

58%

Nenodarbojos

5

2%

25. att. Fiziskās aktivitātes veikšanas pieredzes ilgums 45-55 gadus veciem Madonas
iedzīvotājiem
Izanalizējot daļēji strukturētās intervijas iegūtos rezultātus par fiziskās aktivitātes
pieredzi, nozīmi un tās motivējošajiem faktoriem 45-55 gadus vecu cilvēku dzīvē, tika izdalītas
galvenās atziņas:
Māris: „Nu tāds, pierasts jau ir pie tā. Pierasts jau kaut kā. Tāpat kā pie zināmiem
darbiem mājā, tas tāpat, pierod arī pie tās skriešanas, slēpošanas. Pie tās slodzes. Vajag… tas ir
tā kā es teicu par to darbu, kā ikdienas darbs. Varbūt citreiz tāpat pilnīgi kā rutīnā tu esi. Bet tā
tas prasās…. “Nu jā, mobilizē sevi, sakārto. Nu tad tās dienas režīms, nedēļas režīms, mēneša
režīms, gada režīms ir savādāks, kad sporto.
Nu mobilizējas vairāk, jā. Un dzīve tāda sakārtotāka ir, principā. Ir, ir. Nu ja”.
Agnese: „Nu lūk, tām aktivitātēm jēga ir, ja tu dari sistemātiski un ilgtermiņā. Tas jau
nav tā, ka šodien aizgāju pavingrot, rītā slaids aizgāju uz ballīti, tagad atkal dzīvo kā gribi. Tā,
man liekas, ir tāda kļūda, ka cilvēki uzreiz grib to rezultātu tūlīt un uzreiz”.
Māris: ”… Tu centies sakārtot savu laiku, jo priekš tā sportiņa vajag laiku izbrīvēt. No
kaut kā noņemt. Nu tad arī tu centies sakārtot savus dienas darbus tā vai ne, nu lai tu varētu
izdarīt to treniņu. Aizbraukt, stunda, divas tur vajadzīgas ir. Es jau zināju... Mums jau zini, kā jau
cilvēkiem ir ar laiku. Mēs vienkārši tā, nu nometam zemē. Bet tad, tu zini, ka sestdien, svētdien
kaut kur jāaizbrauc uz kādu to maratonu vai slēpošanu, nu tad jau citus darbus tu padari jau pa
vakariem vai vēl kaut kā”.
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Aptaujājot Madonas iedzīvotājus par galvenajiem fiziskās aktivitātes veikšanas
iemesliem, iegūtie rezultāti uzrāda izteiktu pārsvaru to respondentu skaitā, kas atzīmē, ka ar
fiziskajām aktivitātēm nodarbojas, lai uzlabotu savu veselību (70.3 %). Līdzīgs aptaujāto skaits to
dara, lai labi justos un izskatītos, lai mazinātu stresu un spriedzi un lai izkustētos pēc darba
dienas. Tikai 2.1 % no aptaujātajiem kā iemeslu min jaunu draugu iegūšanu (skat. 26. att).
Intervijas spilgtākie citāti par fiziskās aktivitātes veikšanas iemesliem:
Māris: “Nu man ir tā, ja es neesmu kādas trīs dienas skrējis, tad es slikti jūtos, man vajag
obligāti fizisko slodzi noteikti. Jo divas dienas, tas jau ir nu tā. Kādreiz gadās bez fiziskas
aktivitātes, bet trīs dienas tad jau ja ir bijušas, nekas nav darīts, ..tad es pēc tam labi jūtos”.
Ilze: “Tāpēc, ka ļoti vienkārši. (iesmejas) un ļoti pieejami, tur nekas nav vajadzīgs….
Kaut kāds mazliet sacensību gars manī ir iekšā, ka man gribās izdarīt, vai gribās pieveikt vai nu
vairāk. Kaut kā tā varbūt… Droši vien, ka nevarētu, jo tas ir dzīves stils jau. Ja jau es savos
gados vēl to daru un gribu to darīt, tad man liekas, ka nebūtu gatava atteikties”.
Māris: “Pēc treniņa ir tāda padarīta darba sajūta. Nu padarīta darba sajūta. Nu tā, nu
pozitīvi. Tāds nogurumiņš ir vai ne, bet nu… Gandarījums”.
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%
lai uzlabotu veselību

207

70%

lai mazinātu ķermeņa svaru

77

26%

lai labi justos un izskatītos

122

41%

31

10%

7

2%

lai mazinātu stresu un spriedzi

126

42%

lai izkustētos pēc darba dienas

128

43%

17

6%

lai tiktos ar draugiem
lai iegūtu jaunus draugus

Cits

26. att. Galvenie 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veikšanas
iemesli
Analizējot Eirobarometra 2009. un 2013. gada aptaujas rezultātus (Eurobarameter, 2010;
2014), redzams, ka Eiropā un Latvijā ir līdzīgs cilvēku skaits, kas ar fizisko veselību nodarbojas,
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lai uzlabotu veselību (skat. 27., 28. att.). Latvijā ir mazāks skaits to cilvēku, kas ar fizisko
aktivitāti nodarbojas, lai mazinātu ķermeņa svaru un lai labi justos un izskatītos (sk. 26. att.).
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27. att. Eiropas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu
veikšanas iemesli (%)
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28. att. Latvijas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu
veikšanas iemesli (%)

Savukārt analizējot Eirobarometra (2009. gads un 2013. gads) datus par Latvijas
iedzīvotājiem vecuma grupā no 40-54 gadiem, iegūtie rezultāti kā galveno iemeslu fiziskajām
aktivitātēm uzrāda veselības uzlabošanu. Kā vismazāk motivējošais faktors fiziskajām
aktivitātēm tiek minēts satikšanās ar draugiem (skat. 29. att.).
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29. att. Latvijas iedzīvotāju (vecuma grupā no 40-54 gadi) fizisko aktivitāšu veikšanas
iemesli (%)
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Lai izpētītu 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju labsajūtu fiziskās aktivitātes laikā,
tika uzdots jautājums par emocijām, kādas respondentu pārņem fiziskas aktivitātes laikā (skat. 30.
att.). Vairākums respondentu (70.4 %) atzīmē, ka jūtas atbrīvoti; 59.1 % jūtas priecīgi, veicot
fiziskās aktivitātes. Tikai neliels respondentu skaits atzīmē, ka jūtas izsmelti, satraukti un
saspringuši. 14.3 % no aptaujātajiem izjūt nogurumu fiziskas aktivitātes laikā, kas varētu būt
skaidrojams ar aktivitātes veikšanas biežumu, ilgumu un dienu nedēļā, jo no iepriekš
aprakstītajiem datiem ir redzams, ka daļa no aptaujātajiem ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas
pat septiņas reizes nedēļā (skat. 23. att.), trīs un vairāk stundas (skat. 24. att.).
Intervijās iegūtais pašsajūtas vērtējums saistībā ar fizisko aktivitāti:
Andris: „Nu, ja es braucu uz mačiem, tad ir vienmēr ir tāds nedaudz satraukums. Tad,
kad es startēju, tad viss jau nostājas vietā un daru cik es varu vai kā es esmu nolēmis”.
Ilze: “ Bet tanī brīdī, kad tu dari, tad tās emocijas, protams, ļoti pozitīvas, un tad gribās
atkal un atkal… Pēc tam jau ir apmierinājums. Tas jau nu gan.”
Andris: “Pēc dažādiem diezgan ekstrēmiem pasākumiem, bet tāds es pat teiktu tāds
gandarījums par sevi – Es to izdarīju”! „...Vienkārši, nu prieks, ka es esmu, kustos, daru, un ka
es daru to, kas man patīk. Tas būs viss”.
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%
Priecīgs
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59%

Enerģisks

163

55%

Laimīgs

89

30%

Atbrīvots

208

70%

Izsmelts

14

5%

Noguris

43

14%

Sasprindzis

10

3%

3

1%

10

3%

Satraukts
Cits

30. att. 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju labsajūta fiziskās aktivitātes laikā
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Intervējamo pašsajūtas vērtējums fiziskās aktivitātes ietekmē:
Agnese: “Citreiz ir nogurums. Bet tas nogurums jau nav tāds, kamēr tu atnāc mājās no
darba un nesaproti vispār, kas tu esi. Jo ir bijis viss tik daudz. Bet šeit tas nogurums ir tāds
patīkams, tāds, kas līdzsvaro daudzas lietas dzīvē”. Man ir gandarījums, man ir prieks, nu laime,
citreiz arī tā, ka tu esi lepns par sevi, ka tu esi izdarījis to, ko tu nebūtu varējis iedomāties, ka tu
būtu varējis izdarīt... Bet katrā ziņā tu jūties, ka tu vari vairāk izdarīt, tev ir vairāk enerģijas,
manuprāt, arī tu vairāk vari koncentrēties kaut kādām lietām”.
31. attēlā ir attēlots 45-55 gadus vecu respondentu labsajūtas subjektīvais vērtējums pēc
fiziskās aktivitātes. Vairākums aptaujāto atzīmē atbildes „pozitīvi uzlādēts” (73.0 %), „atbrīvots”
(50.2 %) un „tonizēts” (36.1 %) (skat. 31. att.). Salīdzinot respondentu labsajūtas vērtējumu
fiziskās aktivitātes laikā, ir redzams satraukuma un saspringuma samazināšanās pēc fiziskas
aktivitātes. Pēc fiziskas aktivitātes vairāk aptaujāto atzīst, ka jūtas noguruši kā arī atzīmē laimes
sajūtas samazināšanos (skat. 30. un 31. att.).
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pozitīvi uzlādēts
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Tonizēts
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36%

Laimīgs
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Izsmelts
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0%
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5
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31. att. 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju labsajūta pēc fiziskās aktivitātes
Analizējot informāciju par 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju fiziskās aktivitātes
galvenajiem veikšanas iemesliem, tika iegūti rezultāti, ka vairākums ar fizisko aktivitāti
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nodarbojas tādēļ, ka patīk to darīt. 42.4 % sniedz subjektīvu vērtējumu, par fiziskās aktivitātes
piemērotību sev. Līdzīgs respondentu skaits vadās pēc ieteikumiem masu medijos (9.0 %) un
draugu, ģimenes locekļu ietekmes. Tikai 1 % min modes un popularitātes iemeslu (skat. 32. att.).
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%
to man ieteica ārsts, fizioterapeits, treneris
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17%

to man ieteica draugi, ģimenes locekļi
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10%

vadījos pēc ieteikumiem masu medijos
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9%

jo ar to nodarbojas draugi, ģimenes locekļi
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16%

jo tas ir man vispiemērotākais
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42%

jo tas man vislabāk patīk
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67%
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11%

jo tas tagad ir populārs un mode

2
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4

1%

jo tas ir visefektīvākais svara samazināšanā

32. att. 45-55 gadus vecu Madonas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu galvenie veikšanas iemesli
Lai noteiktu anketas “Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” atbilžu datu savstarpējās saistības
tika pielietots phi koeficients. Pēc atbildēm par pozitīvajām emocijām fizisko aktivitāšu laikā, var
secināt, ka cilvēki, kas peld vidēji ir priecīgāki (φ = 0,153; p<0,05), enerģiskāki (φ = 0,186;
p<0,05) un laimīgāki (φ = 0,224; p<0,05). Tie aptaujas dalībnieki, kas kā fizisko aktivitāti ir
izvēlējušies skriešanu un braukšanu ar velosipēdu, fiziskās aktivitātes laikā jūtas enerģiski un
laimīgi, savukārt slēpotāji jūtas enerģiski (φ = 0,253; p<0,05) un priecīgi (φ = 0,177; p<0,05), bet
nūjotāji laimīgi (φ = 0,172; p<0,05). Salīdzinot sakarības, vērojams, ka vispriecīgākie (φ = 0,213;
p<0,05) un visatbrīvotākie (φ = 0,184; p<0,05) jūtas tie respondenti, kas apmeklē vingrošanas
nodarbības grupā. Taču nevar pateikt kurš kritērijs, kuru ietekmē - vai respondentu labsajūta ir
augstāka un tāpēc viņi veic konkrēto fiziskās aktivitātes veidu, vai otrādi - labā labsajūta rodas, jo
viņi veic konkrēto fizisko aktivitāti. (7. tabula).

69

7. tabula
Fiziskās aktivitātes veida saistība ar pozitīvajām emocijām

Kāda veida fiziskās
aktivitātes Jūs veicat
brīvajā laikā?

Kā Jūs jūtaties fiziskas aktivitātes laikā?
priecīgs Enerģisks laimīgs atbrīvots
-0.029
-0.085
-0.051 -0.037
0.099
0.186
0.164
0.091
0.062
0.259
0.204
-0.007
0.083
0.080
0.172
0.013
0.153
0.186
0.224
0.063
0.177
0.253
0.102
0.043

1 - staigāju
2 - skrienu
3 - braucu ar riteni
4 - nūjoju
5 - peldu
6 - slēpoju
7 - apmeklēju
trenažieru zāli
8 - apmeklēju
vingrošanas
nodarbības grupā
9 - vingroju
patstāvīgi mājās

0.043

0.057

0.041

0.041

0.213

0.074

0.079

0.184

0.067

0.092

0.079

-0.033

Interesanta sakarība ir starp respondentiem, kas kā fiziskās aktivitātes veidu ir izvēlējušies
peldēšanu. Analizējot iegūtās atbildes, tiek secināts, ka peldētāji aktivitātes laikā jūtas izsmelti (φ
= -0,112; p > 0,05), taču korelācijas ciešums ir vājš. Savukārt, tie kas skrien, no negatīvajām
emocijām visvairāk izjūt nogurumu (φ = 0,113; p > 0,05). Arī šajā gadījumā korelācijas
koeficienti ir zemi (8. tabula).
8. tabula
Fiziskās aktivitātes veida saistība ar negatīvajām emocijām
Kā Jūs jūtaties fiziskas aktivitātes laikā?

Kāda veida
fiziskās aktivitātes
Jūs veicat brīvajā
laikā?

1 –staigāju
2 – skrienu
3 - braucu ar
riteni
4 – nūjoju
5 – peldu
6 – slēpoju
7 - apmeklēju
trenažieru zāli
8 - apmeklēju
vingrošanas
nodarbības grupā
9 - vingroju
patstāvīgi mājās

izsmelts noguris sasprindzis satraukts cits
-0.007
0.056
0.055
-0.033
0.082
-0.089
0.113
0.088
-0.040
-0.075
-0.009

0.035

0.086

-0.009

-0.068

-0.010
-0.112
-0.076

-0.090
-0.001
-0.039

-0.057
-0.001
0.000

-0.031
0.007
-0.066

0.011
0.080
-0.081

-0.042

0.029

-0.035

-0.019

-0.035

-0.026

0.071

0.005

-0.049

-0.042

0.038

0.022

0.060

-0.003

0.060
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Analizējot fizisko aktivitāšu biežuma un pozitīvo emociju saistību, ir novērojama vāja
korelācija. Negatīva korelācija šajā gadījumā nozīmē, jo biežāka ir fiziskā aktivitāte, jo vairāk
pozitīvās emocijas, tātad – labāka labsajūta (p < 0,05) (9. tabula).
9. tabula
Fiziskās aktivitātes apjoma, biežuma un pieredzes saistība ar pozitīvajām emocijām
Kā Jūs jūtaties fiziskas aktivitātes laikā?
priecīgs Enerģisks laimīgs atbrīvots
Cik daudz fiziskās aktivitātes Jūs veicat brīvajā
-0.129
laikā - vienas dienas ietvaros?

-0.106

-0.238

-0.077

Cik bieži Jūs nodarbojaties ar fiziskajām
aktivitātēm brīvajā laikā?

-0.015

-0.104

-0.035

-0.028

Cik sen Jūs nodarbojaties ar fiziskajām
aktivitātēm brīvajā laikā?

-0.180

-0.216

-0.149

-0.036

Tāpat sakarības tika meklētas starp pašsajūtu fiziskās aktivitātes laikā un fizisko aktivitāšu
apjomu vienas dienas ietvaros; biežumu un respondentu pieredzes ilgumu, nodarbojoties ar
fiziskajām aktivitātēm. Tie respondenti, kas ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas senāk un vienas
dienas ietvaros vairāk un ilgāk, tie jūtas priecīgāki, enerģiskāki un laimīgāki, un retāk ir izsmelti
un noguruši (p < 0,05). Šīs sakarības arī nozīmē to, ka tie aptaujātie, kuri atzīmē, ka fiziskās
aktivitātes laikā jūtas izsmelti un noguruši, fiziskās aktivitātes ilgums ir nelielāks par tiem, kas to
neatzīmē. (9. un 10. tabula).
10. tabula
Fiziskās aktivitātes apjoma, biežuma un pieredzes saistība ar negatīvajām emocijām
Kā Jūs jūtaties fiziskas aktivitātes laikā?
izsmelts noguris sasprindzis satraukts cits
Cik daudz fiziskās aktivitātes Jūs veicat
0.144
brīvajā laikā - vienas dienas ietvaros?

0.115

0.044

0.053

0.004

Cik bieži Jūs nodarbojaties ar fiziskajām
0.096
aktivitātēm brīvajā laikā?

0.123

0.098

0.048

-0.092

Cik sen Jūs nodarbojaties ar fiziskajām
aktivitātēm brīvajā laikā?

0.264

0.051

0.127

0.010

0.253

Meklējot sakarības starp fiziskās aktivitātes veikšanas iemesliem un pašsajūtu fiziskās
aktivitātes laikā, vērojamas sakarības – tie respondenti, kas atzīmē, ka ar fiziskajām aktivitātēm
nodarbojas, lai uzlabotu veselību atzīmē, ka fiziskas aktivitātes laikā jūtas priecīgi (φ = 0,264; p <
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0,05) un enerģiski (φ = 0,124; p < 0,05). Enerģiski (φ = 0,179; p < 0,05) un laimīgi (φ = 0,246; p
< 0,05) jūtas tie aptaujātie, kuri atzīmē, ka ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas, lai labi justos un
izskatītos. Laimes emociju jūt arī tie aptaujātie, kas vēlas iegūt jaunus draugus un tādēļ
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm (φ = 0,141; p < 0,05). Tie, kuri kā iemeslu fiziskajai
aktivitātei atzīmē izkustēšanos pēc darba dienas (φ = 0,188; p < 0,05) un satikšanos ar draugiem
(φ = 0,177; p < 0,05), atzīmē enerģiskuma esamību fiziskas aktivitātes laikā. Respondenti, kuri
atzīmē, ka fiziskas aktivitātes laikā jūtas laimīgi (φ = 0,137; p < 0,05) un atbrīvoti (φ = 0,145; p <
0,05), visdrīzāk atzīmē to, ka fizisko aktivitāti veic, lai mazinātu spriedzi un stresu (11. tabula).
11. tabula
Fiziskās aktivitātes veikšanas iemeslu saistība ar pozitīvajām emocijām
Kā Jūs jūtaties fiziskas aktivitātes laikā?

Kuri ir
galvenie
iemesli,
kāpēc Jūs
veicat
fiziskās
aktivitātes?

1 - lai uzlabotu
veselību
2 - lai mazinātu
ķermeņa svaru
3 - lai labi justos un
izskatītos
4 - lai tiktos ar
draugiem
5 - lai iegūtu jaunus
draugus
6 - lai mazinātu
stresu un spriedzi
7 - lai izkustētos pēc
darba dienas

Priecīgs

enerģisks

laimīgs

atbrīvots

0.264

0.124

0.095

0.048

0.107

0.027

0.200

-0.016

0.077

0.179

0.246

0.098

-0.026

0.177

0.089

-0.041

0.041

0.007

0.141

0.005

0.058

0.107

0.137

0.145

0.028

0.188

0.069

0.065

Analizējot iegūtos rezultātus par negatīvajām emocijām un fiziskās aktivitātes veikšanas
iemesliem, iegūtie rezultāti uzrāda vājas korelācijas – tie respondenti, kuru iemesls fiziskajām
aktivitātēm ir svara samazināšana, atzīmē, ka jūtas laimīgi (φ = 0,200; p < 0,05), bet noguruši (φ
= 0,215; p < 0,05). Savukārt, aptaujātie dalībnieki, kuriem fiziskās aktivitātes iemesls ir jaunu
draugu iegūšana, biežāk jūtas satraukti (φ = 0,206; p < 0,05) (12. tabula).
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12. tabula
Fiziskās aktivitātes veikšanas iemeslu saistība ar negatīvajām emocijām
Kā Jūs jūtaties fiziskas aktivitātes laikā?
izsmelts

Kuri ir
galvenie
iemesli,
kāpēc Jūs
veicat
fiziskās
aktivitātes?

1 - lai uzlabotu
veselību
2 - lai mazinātu
ķermeņa svaru
3 - lai labi justos
un izskatītos
4 - lai tiktos ar
draugiem
5 - lai iegūtu
jaunus draugus
6 - lai mazinātu
stresu un spriedzi
7 - lai izkustētos
pēc darba dienas

-0.026
-0.095

noguris Sasprindzis satraukts cits
0.001
0.082
-0.007
0.080
0.215
-0.025
0.017
0.068

-0.153

-0.168

-0.004

-0.016

0.148

-0.076

-0.047

-0.064

0.076

0.003

izsmelts

noguris Sasprindzis satraukts cits

-0.035

-0.001

-0.029

0.206

-0.062

-0.043

0.029

0.050

-0.001

-0.049

-0.012

-0.020

0.029
0.009
0.012

Rezumējot
Aptaujā piedalījās 297 Madonas iedzīvotāji vecumā no 45-55 gadiem (50 ± 0.3). iegūstot
rezultātus par brīvā laika sadalījumu darba dienās un brīvdienās, tiek izvirzīti secinājumi brīvdienās cilvēkiem laiks, ko viņi var izmantot paši sev ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā darba
dienās. Iegūtie dati par brīvo laiku darba dienās uzrāda nelielu procentuālu atšķirību starp brīvā
laika stundu skaitu, savukārt brīvdienās iegūtie dati uzrāda izteiktāku procentuālu atšķirību starp
atbilžu variantiem. Salīdzinot populārākās brīvā laika aktivitātes, iegūtie rezultāti liecina, ka
brīvdienās, salīdzinot ar darba dienām, palielinās to Madonas iedzīvotāju skaits, kas savu brīvo
laiku pavada, nodarbojoties ar aktīvākām nodarbēm, kā fiziskajām aktivitātēm (par 4,6
procentpunktiem vairāk nekā darba dienās), kultūras pasākumu apmeklēšanu un tikšanos ar
draugiem. Aptaujājot respondentus par tīkamākajiem un biežāk veiktajiem fiziskās aktivitātes
veidiem, kā populārākais fiziskās aktivitātes veids tiek minēta staigāšana (77.0 %). Arī braukšana
ar velosipēdu (38.2 %), peldēšanās (30.2 %), slēpošana (30.0 %) un patstāvīga vingrošana mājās
(35.1 %) tiek minēta kā atzīta fiziskās aktivitātes nodarbe. Vairākums respondentu ar fizisko
aktivitāti nodarbojas divas reizes nedēļā (106 aptaujātie jeb 35.1 %), mazāk par vienu stundu
(134 respondenti), vairāk kā piecus gadus (58.2 %). Aptaujājot Madonas iedzīvotājus par
galvenajiem fiziskās aktivitātes veikšanas iemesliem, iegūtie rezultāti uzrāda izteiktu pārsvaru to
respondentu skaitā, kas atzīmē, ka ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas, lai uzlabotu savu
veselību (70.3 %). Līdzīgs aptaujāto skaits to dara, lai labi justos un izskatītos, lai mazinātu stresu
un spriedzi un lai izkustētos pēc darba dienas. Lielākais pārsvars respondentu fiziskas aktivitātes
laikā un pēc tās izjūt pozitīvas emocijas – prieku, tonusu, laimi, atbrīvotību. Biežākā negatīvā
izjūta ir nogurums, kuru aptaujātie izjūt gan aktivitātes laikā, gan pēc tās.
Analizējot aptaujas datus par fiziskās aktivitātes veida, veikšanas iemesliem apjoma
ietekmi uz pašsajūtu, tiek izvirzīts secinājums, ka tie respondenti, kas skrien, nūjo un brauc ar
73

velosipēdu, jūtas laimīgi; tie, kas slēpo un apmeklē vingrošanas nodarbības grupā, izjūt prieku
(n=297; p < 0,05). Enerģiskumu izjūt tie respondenti, kas skrien, slēpo un brauc ar velosipēdu,
savukārt atbrīvotību izjūt tie respondenti, kas apmeklē vingrošanas nodarbības grupā (n=297; p <
0,05). Visizteiktākā pozitīvo emociju klātesamība fiziskas aktivitātes laikā ir tiem respondentiem,
kas atzīmē, ka brīvajā laikā peld (n=297; p < 0,05). Šīs fiziskās aktivitātes veicēji peldēšanās
laikā jūtas priecīgi, enerģiski un laimīgi. Tie respondenti, kas ikdienā ar fizisko aktivitāti
nenodarbojas, neizjūt enerģiskumu. Iegūtās sakarības starp pašsajūtu fiziskās aktivitātes laikā
un fizisko aktivitāšu apjomu vienas dienas ietvaros; biežumu un respondentu pieredzes ilgumu,
uzrāda šādas tendences - jo respondenti atzīmē ilgāku laiku, kurā nodarbojas ar fizisko aktivitāti
vienas dienas ietvaros, jo biežāk fiziskās aktivitātes laikā jūtas priecīgi un laimīgi un nejūtas
izsmelti un noguruši (n=297; p < 0,05). Tātad tie aptaujātie, kuri atzīmē, ka fiziskās aktivitātes
laikā jūtas izsmelti un noguruši, fiziskās aktivitātes ilgums ir nelielāks par tiem, kas to neatzīmē.
Līdzīgi rezultāti ir vērtējot respondentu pieredzi, nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm.
Atzīmējot lielāku perioda ilgumu kopš respondents uzsācis nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm,
paaugstinās tādu pozitīvo emociju esamība kā prieks, enerģiskums un laime, kā arī vērojama
tendence samazināties tādām sajūtām kā izsmeltībai, nogurumam un satraukumam (n=297; p <
0,05).
Iegūtie rezultāti par fiziskās aktivitātes veikšanas iemesliem un pašsajūtu tās laikā uzrāda
šādus datus – priecīgi un enerģiski jūtas tie respondenti, kas ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas,
lai uzlabotu veselību; laimīgi, bet noguruši jūtas tie, kuru iemesls fiziskajām aktivitātēm ir svara
samazināšana (n=297; p < 0,05). Enerģiskuma klātesamību izjūt tie, kas ar fiziskajām aktivitātēm
nodarbojas, lai labi justos, izskatītos un, lai izkustēšanos pēc darba dienas un satiktos ar draugiem
(n=297; p < 0,05). Respondenti, kam fizisko aktivitāšu veikšanas iemesls ir jaunu draugu
iegūšana, spriedzes un stresa mazināšana, aktivitāšu laikā izjūt laimes sajūtu (n=297; p < 0,05).
Jāpiebilst, ka iegūto rezultātu matemātiskā apstrāde nesniedz precīzu atbildi, kurš kritērijs, kuru
ietekmē.

3.2. Beta-endorfīnu līmeņa un emociju izmaiņas fiziskas slodzes ietekmē
laboratorijas apstākļos
Lai realizētu promocijas darba otro uzdevumu – „Izpētīt beta-endorfīnu līmeņa un
emociju izmaiņas fiziskas slodzes ietekmē, laboratorijas apstākļos”, tika veikts pilotpētījums.
Pilotpētījuma ietvaros tika novērtēts beta endorfīnu (β-EP) līmeņa un emociju izmaiņas, to
statistiskā ticamība un meklētas sakarības starp testētajiem parametriem. Tika izmantota
parametriskā metode Stjūdenta kritērijs saistītām kopām.
Pētījumā tika iesaistīti seši fiziski aktīvi pētījuma dalībnieki vecuma grupā no 45-55
gadiem. Fiziskās aktivitātes līmenis tika noteikts, izmantojot IPAQ aptaujas īso versiju.
Apkopojot aptaujas rezultātus, tika konstatēts, ka visiem pētījuma dalībniekiem ir pietiekoša
fiziskā aktivitāte (MET>3000). Pētījuma ietvaros tika pielietots veloergometrijas tests. Gan
pirms, gan pēc slodzes tika testēts β-EP līmenis un, izmantojot „Face Reader 3.0” (FR), tika
noteiktas un analizētas tādas emocijas kā prieks, pārsteigums, dusmas, bailes, riebums un bēdas.
Iegūtie rezultāti uzrādīja β-EP līmeņa pieaugumu pusei no pētījuma dalībniekiem - (D1 +
33.74%, D2 +17.84%, D3 +38.79%) un samazinājumu pārējiem trīs testējamajiem (D4 21.17%,
D5 16.8%, D6 7.87%) (skat. 33. att.).
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33. att. β-EP līmeņa procentuālās izmaiņas pilotpētījuma dalībniekiem
Pirms veloergometrijas testa, zemākais plazma β-EP līmenis tika diagnosticēts subjektam
D1 – 16.3 ng/ml, savukārt visaugstākais subjektam D6 – 35.6 ng/ml (skat. 34. att.).
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34. att. β-EP līmeņa izmaiņas pilotpētījuma dalībniekiem (ng/ml)
Grupas vidējais pieaugums ir 1 procentpunktu. Tas nozīmē, ka grupas β-EP līmenis asins
plazmā ir palielinājies. Matemātiski apstrādājot datus, rezultāti uzrāda, ka pieaugums nav
statistiski ticams (p > 0,05). Tāpat redzams, ka šis pieaugums grupai kopumā nav viennozīmīgi
vērtējams, jo trijos no gadījumiem β-EP līmeņa pieaugums ir pozitīvs, bet pārējos negatīvs (skat.
4. pielikumu) (13. tabula).
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13. tabula
β-EP līmeņa pieauguma ticamības novērtējums

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams.

β-EP pirms
slodzes
ng/ml
23,5
6,5
2,6

β-EP pēc
slodzes
ng/ml
24,5
5,8
2,4
1,0
0,441
2,571

Lai noteiktu pētījuma dalībnieku emociju līmeni, tika pielietota programma “Face Reader
3.0”. Ar šīs programmas palīdzību tika noteiktas un analizētas sešas bāzes emocijas un tās
sagrupētas divas kategorijās – pozitīvās un negatīvās emocijas. Pozitīvās emocijas – prieks un
pārsteigums un negatīvās emocijas - dusmas, bailes, riebums un bēdas. Programma FR nesniedz
informāciju par emociju saturu, kontekstu un cēloņiem.
1970.gadā Ekmans (Ekman, 1970) aprakstīja emocionālos stāvokļus, kurā universālai
emocijai tika minēts atbilstošs emocionālais stāvoklis.
Emocionālais stāvoklis
Trauksme
Nomāktība
Naidīgums, dusmas
Laime
Uztraukums, satraukums
Nicinājums

Universālā emocija
Bailes
Bēdas
Dusmas
Laime, prieks
Prieks
Riebums

Pilotpētījuma ietvaros, emocijas tika testētas gan pirms, gan pēc veloergometrijas slodzes
testa, pētījuma dalībniekiem uzdodot jautājumus „Kā Tu šobrīd jūties?” un „Kādi ir iemesli
Tavām šī brīža sajūtām?”. Emocijas visefektīvāk ir novērtēt tieši to rašanās brīdī.
Analizējot emociju izmaiņas, un, novērtējot to ticamību, tikai vienā no sešiem emociju
dinamikas novērtējumiem pieaugums bija vērtējams kā statistiski ticams - vienīgais statistiski
ticamais pieaugums tika novērots baiļu emocijas dinamikai (p < 0,05) (14. tabula un 35.att.). Šāds
rezultāts varētu būs skaidrojams ar mazo subjektu skaitu, kas tika iesaistīti pilotpētījumā.
14. tabula
Baiļu emocijas novērtējums pilotpētījuma dalībniekiem
Bailes pirms
30
26
11

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
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Bailes pirms
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05
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35. att. Baiļu emocijas dinamika pilotpētījuma dalībniekiem (%)
Aplūkojot procentuāli, visas grupas emociju dinamikas tendences, vidēji vērojams prieka
emociju pieaugums un negatīvo emociju samazinājums (skat. 36. att.). Prieka emocijas pirms
slodzes testa bija 2 ± 2%, bet pēc 12 ± 6%, savukārt pārsteiguma emocijās ir vērojams neliels
samazinājums procentpunktos – pirms 15 ± 5%, bet pēc 14 ± 4%. Visizteiktāk grupas vidējos
procentpunktu rādītājos no negatīvajām emocijām ir samazinājušās dusmas (pirms 30 ± 11%; pēc
14 ± 6%) un bailes (pirms 14 ± 9%; pēc 3 ± 3%). Vienīgā negatīvā emocija, kas testa
dalībniekiem pēc veloergometrijas slodzes ir palielinājusies, ir riebums (pirms 7 ± 3%; pēc 15 ±
6%).
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36. att. Emociju dinamika pilotpētījuma dalībniekiem pirms un pēc veloergometrijas
slodzes testa (%)
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Izanalizējot atsevišķi katra subjekta iegūtos rezultātus par pozitīvo emociju izmaiņām
fiziskās slodzes ietekmē, FR uzrādīja vidējo rādītāju procentpunktu pieaugumu pozitīvajām
emocijām – prieks un pārsteigums, subjektiem: D1 +47%; D2 +14%; D5 un D6 +1%. Tikai
vienam subjektam – D4 tika novērots pozitīvo emociju dinamikas samazinājums - 3%, kas
skaidrojams ar pārsteiguma emociju samazināšanos no 29 % uz 6 % (skat. 37. att.).
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37. att. Pozitīvo emociju rādītāju dinamikas izmaiņas pirms un pēc veloergometrijas
testa
Analizējot visu pētījumā iesaistīto dalībnieku pozitīvo emociju vidējo rādītāju
procentpunktu pieaugumu, rezultāti uzrāda, ka tie ir paaugstinājušies (pirms slodzes testa 17 ±
7%, pēc slodzes testa 27 ± 7%), taču pieaugums nav statistiski ticams (p > 0,05) (15. tabula).
15. tabula
Pozitīvo (prieks un pārsteigums) emociju dinamika pilotpētījuma dalībniekiem

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Izmaiņu starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams.

Pozitīvās
emocijas
pirms
17
17
7

Pozitīvās
emocijas
pēc
27
17
7
10
1,285
2,571

Iemesls šādam rezultātam ir attēlots attēlā Nr. 38 un tas ir skaidrojams ar pirmo divu
subjektu pozitīvo emociju dinamikas tendencēm.
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38. att. Pozitīvo emociju dinamika pilotpētījuma dalībniekiem
Analizējot atsevišķi pozitīvās emocijas – prieku un pārsteigumu, rezultāti uzrāda prieka
emocijas procentpunktu diapazona pieaugumu trīs subjektiem – D1 +28%; D4 +20%; D6 +13%.
Pārējiem trīs pētījuma dalībniekiem FR nediagnosticēja prieka emociju ne pirms ne pēc slodzes
testa (skat. 39. att). Veicot pētījumus, kuros “Face Reader” sniegtie rezultāti tika salīdzināti ar
elektromiogrāfa mērītajiem tiem mīmikas muskuļiem (m.zygomaticus major un m. corrugator
supercilii-lat.val.), kas atbild par prieka izpausmēm sejā, pētnieki pierādīja vidēji 90% precizitāti
emocijai “prieks” (D'Arcey et al, 2012).
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39. att. Prieka emocijas procentuālās dinamikas izmaiņas slodzes ietekmē
FR diagnosticētie rezultāti pārsteiguma emocijas procentpunktu dinamikas izmaiņu
tendencē, uzrādīja visizteiktāko pieaugumu subjektiem D1 +19%. Arī testa dalībniekiem – D2 un
D5 pārsteiguma emocijas dinamika fiziskas slodzes ietekmē pieauga, attiecīgi +14% un +1%.
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Pētījuma dalībniekam D3 pārsteiguma līmenis slodzes ietekmē nemainījās, bet testējamajiem D4
un D6 pārsteiguma emocijas dinamika samazinājās, attiecīgi par -23% un -12% (skat. 40. att.).
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40. att. Pārsteiguma emocijas dinamikas procentuālās izmaiņas slodzes ietekmē
Apkopojot negatīvās emocijas - dusmas, bailes, bēdas un riebumu, procentpunktu izmaiņu
dinamikas rezultāti rāda, ka grupas vidējie rādītāji samazinājušies par 23 % (pirms 64 ± 6%, pēc
41± 11%) (16. tabula).
16. tabula
Negatīvo emociju dinamika pilotpētījuma dalībniekiem

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Izmaiņu starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams.

Negatīvās
emocijas
pirms
64
14
6

Negatīvās
emocijas
pēc
41
27
11
-23
1,725
2,571

Negatīvo emociju samazinājums grupai kopumā nav bijis statistiski ticams. Diagrammā
redzams, ka tikai vienā gadījumā, negatīvo emociju izmaiņu procentpunktu starpība pēc slodzes
testa uzrādījusi prevelenci par 15 % pār pozitīvajām emocijām (skat. 41. att.). Šāds rezultāts ir
skaidrojams ar šī subjekta vidējo riebuma pieaugumu izmaiņu starpības pieaugumu par 34 % pēc
fiziskās slodzes (p > 0,05).
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41. att. Negatīvo emociju dinamika veloergometrijas testa ietekmē
Aplūkojot atsevišķi negatīvās emocijas – bailes, bēdas, dusmas un riebumu, statistiski
ticams pieaugums tika novērots baiļu emocijas procentpunktu dinamikai (p < 0,05) (skat. 11.
tabula un 35.att.). Baiļu vidējo izmaiņu starpība samazinājās vai izzuda visiem pētījuma
dalībniekiem, kuriem tās tika diagnosticētas arī pirms slodzes testa – D2 -25%; D4 -32%; D6 14%. Subjektam D1 tika novērota baiļu emocijas izzušana pēc veloergometrijas slodzes testa un
testējamajiem D3 un D5 bailes palikušas iepriekšējā līmenī, respektīvi, bailes netiek konstatētas
vispār (skat. 42. att.).
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42. att. Baiļu emociju starpības procentuālās izmaiņas slodzes ietekmē
Izanalizējot bēdu līmeņa izmaiņas pirms un pēc FR testa, tika iegūti sekojoši dati par šīs
emocijas procentuālo starpības pieaugumu, veloergometrijas testa ietekmē, tikai vienam pētījuma
dalībniekam – D6 tas tika konstatēts +5%. Subjektam D1 pēc slodzes testa bēdas netika
diagnosticētas vispār (pirms 9%) un pētāmajam D5 bēdas netika diagnosticētas ne pirms, ne pēc
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slodzes testa. Veloergometrijas slodzes testa ietekmē, bēdu emociju vidējās procentpunktu
izmaiņas starp rādītājiem, kas tika konstatēti pirms un pēc slodzes testa, bija D2 -7%, D3 -19%
un D4 -1% (skat. 43. att.).
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43. att. Bēdu emociju starpības procentuālās izmaiņas slodzes ietekmē
Pēc veloergometrijas slodzes testa tika diviem no pētījuma dalībniekiem tika novērotas
izmaiņas dusmu emocijās – D1 un D5 (D5 pirms slodzes 45%, pēc slodzes 17%). Subjektam D1
dusmas pēc slodzes testa vairs netika diagnosticētas (pirms 39%) (skat. 44. att.).
50
45
40
35
30
25

dusmas pirms (%)

20

dusmas pēc (%)

15
10
5
%0

subjekti
D1

D2

D3

D4

D5

D6

44. att. Dusmu emociju starpības procentuālās izmaiņas slodzes ietekmē
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Vienīgā negatīvā emocija, kas pēc veloergometrijas slodzes testa pieauga - bija riebums.
Riebuma emocijas procentpunktu pieaugums pēc veloergometrijas slodzes testa tika diagnosticēts
četriem pētāmajiem – D2 +11%; D3 +34%; D4 +7% and D6 +3%. Šāds rezultāts varētu būt
skaidrojams ar laboratorijas apstākļiem – nelielo telpu, asiņu ņemšanu, gaisa trūkumu, u.c.
ietekmējošiem faktoriem. Ekmans (Ekman, 1970) ir aprakstījis emocionālā stāvokļa skalu, kurā ir
minēts, ka riebums ir universāla emocija un tā emocionālais stāvoklis ir nicinājums. Tikai vienam
pētījuma dalībniekam – D1 “Face Reader” uzrādīja riebuma izzušanu pēc slodzes testa (pirms
8%) (skat. 45. att.).
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45. att. Riebuma emociju starpības procentuālās izmaiņas slodzes ietekmē
Rezumējot
Veloergometrijas slodzes testa ietekmē beta-endorfīnu līmeņa pieaugums tika novērots
pusei no pētījuma dalībniekiem. Vidējais visu subjektu pieaugums ir 1% (p > 0,05). Apkopojot
FR diagnosticētos rezultātus, sešiem pētījuma dalībniekiem, pēc veloergometrijas slodzes testa,
tika novērota vismaz vienas negatīvās emocijas samazināšanās vai izzušana. Četriem no pētījuma
dalībniekiem, pēc slodzes testa, pieauga riebuma emocijas līmenis, kas visticamāk ir skaidrojams
ar laboratorijas apstākļiem. Izanalizējot iegūtos rezultātus par pozitīvo emociju izmaiņām fiziskās
slodzes ietekmē, FR uzrādīja prieka emociju pieaugumu trīs no pētījuma dalībniekiem (pārējiem
trīs pētījuma dalībniekiem prieks netika diagnosticēts ne pirms, ne pēc veloergometrijas slodzes
testa) un pārsteiguma emociju pieaugumu trīs subjektiem (tikai vienam subjektam pārsteigums
netika diagnosticēts pirms slodzes testa, bet pēc, tas bija 19%). Iegūtie rezultāti pēc to
matemātiskās apstrādes, neuzrāda statistisku ticamību. Salīdzinot beta-endorfīnu līmeni ar “Face
Reader 3.0” diagnosticētajām emocijām, un, nosakot saistības starp šiem mērījumiem, netika
atrastas ticamas korelācijas.
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3.3. Beta-endorfīnu līmeņa un emociju izmaiņas fiziskās rekreācijas ietekmē
brīvā dabā
Lai atrisinātu promocijas darba trešo uzdevumu: „Izpētīt beta-endorfīnu līmeņa un
emociju izmaiņas, pielietojot dažādus fiziskās rekreācijas veidus (riteņbraukšana, nūjošana,
distanču slēpošana) brīvā dabā” tika veikts pētījums brīvā dabā.
Pētījuma trešais uzdevums tika veikts ar mērķi noteikt beta-endorfīnu un emociju līmeņa
izmaiņas, pielietojot tādus rekreācijas veidus, kā distanču slēpošana, nūjošana un riteņbraukšana
ar 65-70 % no maksimālā pulsa. Pīrss u.c. (Pierce et al, 1993) pētījumos ir testējis beta-endorfīnu
līmeņa izmaiņas dažādas intensitātes fizisku slodžu ietekmē. Iegūtie rezultāti ir apstiprinājuši
apgalvojumu, ka jāsasniedz 70 % VO2max, lai būtiski paaugstinātu endorfīna līmeni asins plazmā.
Trešā uzdevuma realizācija ir kā pamats ceturtā un piektā uzdevuma atrisināšanai.
Pētījums noritēja Madonā – sporta bāzē „Smeceres sils”. 2013.gada 13. aprīlī tika testēti
seši pētījuma dalībnieki distanču slēpošanā un viens pētījuma dalībnieks nūjošanā; 2013.gada 10.
maijā tika testēti četri pētījuma dalībnieki riteņbraukšanā un viens pētījuma dalībnieks nūjošanā
un 2013.gada 11. maijā tika testēti divi pētījuma dalībnieki nūjošanā un divi – riteņbraukšanā.
Šajā pētījuma daļā kopumā tika notestēti sešpadsmit dalībnieki, no kuriem četri iepriekš tika
testēti pilotpētījumā laboratorijas apstākļos.
Pētījumā tika meklētas kopsakarības starp pētījuma dalībnieku beta-endorfīnu līmeni asins
plazmā un pozitīvajām, negatīvajām emocijām, kas tika noteiktas, izmantojot programmu “Face
Reader 3.0”, kā arī meklētas saistības starp rekreatīvajām aktivitātēm un endorfīnu līmeni asinīs
un pētījuma dalībnieku pozitīvajām un negatīvajām emocijām fizisko rekreācijas veidu ietekmē,
izmantojot programmas FR iegūtos datus.
Pētījuma ietvaros tika izvirzīta hipotēze - fiziskā rekreācija brīvā dabā (riteņbraukšana,
nūjošana, distanču slēpošana) 45-55 gadus vecu cilvēku labsajūtu ietekmē sekojoši:
 fiziskās rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā
paaugstina beta endorfīnu līmeni cilvēka organismā;
 fiziskās rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā
paaugstina pozitīvās emocijas un samazina negatīvās emocijas;
 cilvēkiem ar augstāku beta endorfīnu līmeni ir vairāk pozitīvās un mazāk negatīvās
emocijas.
3.3.1. Beta-endorfīnu līmeņa izmaiņas fiziskās rekreācijas ietekmē
Kā promocijas darbā viena no hipotēzes daļām tika izvirzīta - fiziskās rekreācijas
līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā paaugstina betaendorfīnu līmeni cilvēka organismā.
Lai matemātiski pamatoti noteiktu beta-endorfīnu līmeņa dinamiku fiziskās rekreācijas
ietekmē, tika pielietots MS Excel pievienojumprogrammas „Statistika 3.1” funkcija Stjūdenta
kritērijs saistītām kopām. Ar tā palīdzību nosakāms grupas rezultātu pieaugums un tā ticamība
kādā noteiktā rādītājā – šajā gadījumā beta-endorfīnu līmenis asinīs (skat. 1., 2., 3. pielikumu).
Beta-endorfīnu procentuālās izmaiņas fiziskās rekreācijas ietekmē ir nelielas. Pirms
slodzes testa β-EP līmenis bija 11,7 ± 0,6 ng/ml, bet pēc rekreatīvās aktivitātes – vidēji 12,8 ± 1,1
ng/ml (skat. 7. pielikumu).
Izpētot atsevišķi katra rekreācijas veida grupas vidējās beta-endorfīnu līmeņa izmaiņas
(skat. 46. att.), iegūtie dati uzrāda vislielāko beta-endorfīnu līmeņa pieaugumu riteņbraucējiem
(+15.3%). Nūjotājiem un slēpotājiem izmaiņas ir līdzīgas (+5.9% un +6%).
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46. att. Beta-endorfīnu līmenis pirms un pēc nūjošanas, riteņbraukšanas un distanču
slēpošanas (ng/ml)
Rezultāti pēc datu matemātiskās apstrādes neuzrāda statistiski ticamu pieaugumu.
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība ir mazāka nekā Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība.
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība gan ir tieši atkarīga no novērojuma skaita – jo novērojumu
skaits lielāks, jo koeficents ir mazāks (17. tabula).
17. tabula
Beta-endorfīnu līmeņa pieguma ticamība

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā
vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā
vērtība
Pieaugums nav ticams.

β-EP
ng/ml
pirms
11,7
2,2
0,6

β-EP
ng/ml
pēc
12,8
4,5
1,1
1,1
1,525
2,131

Kā redzams 47. attēlā, kurā parādītas beta-endorfīnu līmeņa izmaiņas pirms un pēc
fiziskās rekreācijas aktivitātes - vidējo grupas beta-endorfīnu rezultātu pieaugumu veido divi
gadījumi – viens subjekts, kas veica pārbraucienu ar velosipēdu un viens subjekts, kas kā
rekreācijas veidu veica distanču slēpošanu (skat. 47. att. un 7. pielikumu).
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47. att. Beta-endorfīnu līmenis pirms un pēc fiziskās rekreācijas aktivitātes
No matemātiskās statistikas viedokļa beta-endorfīnu līmenis asinīs fiziskās rekreācijas
aktivitātes ietekmē nepalielinājās statistiski ticami. Savukārt aplūkojot procentuālo pieaugumu, ir
vērojams beta-endorfīnu vidējais pieaugums no 11,7 ± 0,6 ng/ml (p > 0,05) – pirms aktivitātes,
bet pēc rekreatīvās aktivitātes – vidēji 12,8 ± 1,1 ng/ml. Visizteiktākais beta-endorfīnu līmeņa
pieaugums tika novērots tiem pētījuma dalībniekiem, kas kā rekreatīvo aktivitāti veica
riteņbraukšanu (+15.3%). Nūjotājiem tika novērotas +5.9% pieaugums, bet slēpotājiem izmaiņas
tika novērotas +6% līmenī.
Interesanta sakarība tika atrasta starp beta-endorfīnu līmeni asinīs pirmajā testa reizē pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes un otrajā testa reizē - pēc aktivitātes. 18. tabulā redzams
vidējais β-EP līmeņa pieaugums pēc rekreatīvās aktivitātes par 1,1 ng/ml (p > 0,05).
18. tabula
Beta-endorfīnu līmenis pirms un pēc fiziskās rekreācijas aktivitātes
Iniciāļi

Rekreācijas
veids

1H
1Š
1V
1G
1A
2G
1B

Nūjošana
Nūjošana
Nūjošana
Nūjošana
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
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β-EP
ng/ml
pirms
11,7
12,8
12,1
9,1
10,4
10,9
15,1

β-EP
ng/ml
pēc
14
12,9
11,6
9,9
10,7
10,8
25,3

Iniciāļi

Rekreācijas
veids

1S
Riteņbraukšana
1R
Riteņbraukšana
1F
Riteņbraukšana
2A
Slēpošana
1Z
Slēpošana
3G
Slēpošana
2B
Slēpošana
1P
Slēpošana
1L
Slēpošana
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Kopas apjoms
Atbilstība normālajam
sadalījumam

β-EP
ng/ml
pirms
13,2
9,5
10
13,4
15,8
9,1
10,4
14,3
9,1
11,7
2,2
0,6
16
ir

β-EP
ng/ml
pēc
14,1
9,2
9,6
11,8
21,3
9,1
10,5
14,3
9,4
12,8
4,5
1,1
16
Ir

Analizējot savstarpējās sakarības starp beta-endorfīnu līmeni pirms un pēc rekreatīvās
aktivitātes ir vērojama cieša korelācija (19. tabula). Iegūtie rezultāti pierāda sakarību - cilvēkiem,
kuriem pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes ir salīdzinoši zems beta-endorfīnu līmenis – tas būs
salīdzinoši zemāks arī pēc aktivitātes. Tāpat rezultāti rāda, ka tiem, kuriem ir salīdzinoši augsts
beta-endorfīnu līmenis pirms rekreācijas aktivitātes – tas būs salīdzinoši augstāks arī pēc
aktivitātes (skat. 48. att).
19. tabula
Beta-endorfīnu līmenis pirms un pēc fiziskās aktivitātes – savstarpējā saistība

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Pīrsona korelācijas koeficients
Korelācijas koeficienta kritiskā
vērtība
Korelācija ir ticama.
Kļūdas varbūtība < 0,05

β-EP
ng/ml
pirms
11,7
2,2
0,6

β-EP
ng/ml
pēc
12,8
4,5
1,1
0,850
0,496

Iegūtie rezultāti rāda tendences, ka tiem cilvēkiem, kuriem pirms fiziskās rekreācijas
aktivitātes ir salīdzinoši zems beta-endorfīnu līmenis – tas būs salīdzinoši zemāks arī pēc
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pēc

Endorfīni - ng/ml 2

aktivitātes. Tāpat rezultāti rāda, ka tiem, kuriem ir salīdzinoši augsts beta-endorfīnu līmenis pirms
rekreācijas aktivitātes – tas būs salīdzinoši augstāks arī pēc aktivitātes (p < 0,05) (48. att).
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48. att. Beta-endorfīnu līmenis pirms un pēc fiziskās aktivitātes - saistība
Rezumējot
Iegūtie rezultāti, par pielietoto rekreācijas veidu ietekmi uz beta-endorfīnu līmeni,
visizteiktāko pieaugumu uzrāda riteņbraucējiem (+15.3%). Nūjotājiem un slēpotājiem izmaiņas ir
līdzīgas (+5.9% un +6%). Beta-endorfīnu procentuālās izmaiņas fiziskās rekreācijas ietekmē ir
nelielas. Pirms slodzes testa β-EP līmenis bija 11,7 ± 0,6 ng/ml, bet pēc rekreatīvās aktivitātes –
vidēji 12,8 ± 1,1 ng/ml. Analizējot datus par beta-endorfīnu līmeni pirms un pēc fiziskās
rekreācijas veikšanas, iegūtie rezultāti pierāda sekojošu sakarību - cilvēkiem, kuriem pirms
fiziskās rekreācijas aktivitātes ir salīdzinoši zems beta-endorfīnu līmenis – tas būs salīdzinoši
zemāks arī pēc aktivitātes un otrādi (p < 0,05).
3.3.2. Pozitīvo un negatīvo emociju izmaiņas fiziskās rekreācijas ietekmē
Literatūrā, it sevišķi pēdējos gados, ir sastopami daudz pētījumu, kas apraksta fizisko
aktivitāšu saistību ar vispārēju labsajūtu, garastāvokli, trauksmi, pašvērtējumu, vitalitāti un
apmierinātību. Balstoties uz šiem pieņēmumiem, izpētot zinātnisko literatūru promocijas darba
ietvaros tika izvirzīta hipotēzes daļa – fiziskās rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana,
distanču slēpošana) brīvā dabā paaugstina pozitīvās emocijas un samazina negatīvās
emocijas 45-55 gadus veciem cilvēkiem, tika veikta emocionālā stāvokļa testēšana pirms un pēc
fiziskās rekreācijas aktivitātes, izmantojot sejas izteiksmju noteikšanu ar programmu „Face
Reader 3.0”.
Emocionālā stāvokļa dinamika tika noteikta:
1. atsevišķi izvērtējot „FaceReader 3.0” diagnosticētās 6 bāzes emocijas – prieks,
pārsteigums, bēdas, dusmas, riebums un bailes;
2. apvienojot emocijas pa grupām – pozitīvās – prieks un pārsteigums, un negatīvās
emocijas - bēdas, dusmas, riebums un bailes.
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Rādītāju pieaugumu statistiskā ticamība tika aprēķināta, izmantojot Stjūdenta kritēriju
saistītām kopām.
Pētījuma ietvaros gan pirms, gan pēc rekreācijas aktivitātēm – nūjošanas, riteņbraukšanas
un distanču slēpošanas, tika noteiktas emocijas. Attēlā Nr. 49 ir attēloti FR diagnosticēto emociju
vidējo procentuālo rādītāju izmaiņas fiziskās rekreācijas slodzes ietekmē (skat. 7. pielikumu).
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49. att. Beta-endorfīnu un FR diagnosticēto emociju izmaiņas pirms un pēc rekreācijas
aktivitātēm
Lai noteiktu pozitīvo emociju izmaiņu tendences nūjošanas, riteņbraukšanas un distanču
slēpošanas ietekmē, atsevišķi tika izdalītas prieka un pārsteiguma emocijas. Veicot datu
matemātisko statistiku, iegūtie rezultāti neuzrādīja datu pieauguma statistisku ticamību (20.
tabula).
20. tabula
Prieka emocija pirms un pēc rekreatīvās aktivitātes

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Vidējā rādītāja izmaiņas
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams.

Prieks
pirms
5,6
7,1
1,8

Prieks
pēc
10,1
13,0
3,2
4,5
1,288
2,131

Kaut arī pieaugums neuzrādīja statistisku ticamību, rezultāti uzrāda tendenci palielināties
pēc rekreatīvo aktivitātāšu veikšanas. Grupas vidējie rezultāti prieka emocijai ir palielinājušies
gandrīz uz pusi – pirms rekreatīvās aktivitātes prieka emocijas vērtējamas 5,6 ± 1,8% līmenī,
savukārt pēc rekreatīvās slodzes testa rezultāti ir auguši līdz 10,1 ± 3,2%. Grupas kopējais prieka
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emociju procentuālais pieaugums ir 135,56 % (p > 0,05). Četriem no subjektiem prieka emocijas
netiek diagnosticētas vispār. Tāpat arī redzams, ka dažos no gadījumiem pieaugums nav novērots,
kā rezultātā prieka emociju pieaugums grupai kopumā nav statistiski ticams (skat. 50. att.).
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50. att. Prieka emocijas pirms un pēc rekreatīvās aktivitātes
Līdzīga situācija novērota, analizējot tādu pozitīvo emociju kā pārsteigums, kuras
universālā emocija ir prieks. Analizējot sīkāk pārsteiguma izmaiņas pirms un pēc pētījuma,
rezultāti uzrāda pieaugošu tendenci. Lai arī pieaugums nav statistiski ticams, vidējais grupas
rezultāts ir ar tendenci palielināties. Pirms rekreācijas slodzes veikšanas vidējais pārsteiguma
emocijas procents pētījuma dalībniekiem ir 16,5 ± 3,4%, savukārt pēc rekreācijas aktivitātes tas
jau ir sasniedzis 23,1 ±3,1% robežu. Vidējais procentuālais pieaugums ir 52,30 % (21. tabula).
21. tabula
Pārsteiguma emocija pirms un pēc rekreatīvās aktivitātes

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Vidējā rādītāja izmaiņas
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams.

Pārsteigums
pirms
16,5
13,7
3,4

Pārsteigums
pēc
23,1
12,3
3,1
6,6
1,667
2,131

Izpētot dalībnieku rezultātus atsevišķi, redzams, ka pārsvarā gadījumu pārsteiguma
emocijas samazinājums ir vērojams nelielā diapazonā (skat. 51. att.). Pirms slodzes testa tikai
diviem subjektiem FR nediagnosticē pārsteiguma emociju, savukārt pēc slodzes - visiem testa
dalībniekiem emociju gammā uzrādās pārsteigums.
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51. att. Pārsteiguma emocija pirms un pēc rekreatīvās aktivitātes
Grupējot kopā pozitīvās emocijas – prieku un pārsteigumu, rezultāti uzrāda statistiski
ticamu pieaugumu (22. tabula). Tikai trijiem no pētījuma subjektiem fiziskās rekreācijas slodzes
ietekmē samazinās abas diagnosticētās pozitīvās emocijas – prieks un pārsteigums.
22. tabula
Pozitīvo emociju izmaiņas rekreatīvo aktivitātāšu ietekmē
Pozitīvās
emocijas
pirms
22,1
16,4
4,1

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams.
Kļūdas varbūtība < 0,05

Pozitīvās
emocijas
pēc
33,2
11,2
2,8
11,1
2,193
2,131

52. attēlā ir uzrādītas pozitīvo emociju tendences rekreācijas ietekmē. Redzams, ka
lielākajai daļai pozitīvās emocijas ir paaugstinājušās (p < 0,05). Tas nozīmē, ka rekreatīvās
aktivitātes statistiski ticami ir ietekmējušas pozitīvās emocijas – tās, šo aktivitāšu rezultātā ir
palielinājušās.
Pētījuma ietvaros veiktajās intervijās iegūtā informācija par 45-55 gadus vecu cilvēku
pozitīvajām emocijām fiziskas aktivitātes laikā sniedz daudz pozitīvu emociju gammu:
Agnese: “Nu labi. Tad, piemēram, ja tu skrien, pa mežu, piemēram. Pēc lietus. Es nezinu,
kas tā ir par emociju, ja tu redzi, ka viss ir tik brīnišķīgi radīts. Ka koki izskatās savādāki, tā tu
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neredzi, ka priede izskatās katru dienu citādāka. Bet nu tad tev tāds… Es nezinu, kas tā par
emociju, bet nu tu vienkārši skaties vērīgāk, uzmanīgāk. Kaut kādas lietas ieraugi, kuras tu
ikdienā neieraugi. Tā varbūt ir tā laimes sajūta, ka tu esi viens no tā visa, kas ir apkārt”.
Andris: “Man ir apmierinājums. Es jūtos gandarīts, es jūtos forši. Es jūtos bieži vien
fiziski noguris, bet tas ir tik… nu tā, patīkams nogurums. Un nekad tā nav bijis, ka es būtu
domājis, nekad vairs to nedarīšu”.
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52. att. Pozitīvo emociju izmaiņas rekreatīvo aktivitātīšu ietekmē
Novērots, ka tikai trijos gadījumos pozitīvās emocijas kopumā nav palielinājušās pēc
rekreatīvās aktivitātes. Visos pārējos novērojumu gadījumos, pozitīvās emocijas ir statistiski
ticami paaugstinājušās (p < 0,05).
Pēc šiem matemātiskajiem aprēķiniem tika pierādīts, ka hipotēzes daļa - fiziskās
rekreācijas līdzekļi (riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā paaugstina
pozitīvās emocijas 45-55 gadus veciem cilvēkiem.
Lai noskaidrotu negatīvo emociju – baiļu, riebuma, dusmu un bēdu izmaiņu tendences
rekreatīvo aktivitāšu ietekmē, tika veikta sīkāka šo emociju izvērtēšana. Saskaitot šo emociju
rādītāju summu, tika iegūts dalībnieku vidējais negatīvo emociju rādījums pirms un pēc
rekreatīvās aktivitātes.
Matemātiskās statistikas aprēķini parāda, ka statistiski ticami negatīvās emocijas pēc
rekreatīvām aktivitātēm nav samazinājušās (23. tabula).
23. tabula
Negatīvās emocijas pirms un pēc rekreatīvās aktivitātes
Negatīvās Negatīvās
emocijas
emocijas
pirms
pēc
Vidējais aritmētiskais
29,5
28,2
Standartnovirze
24,6
21,4
Standartkļūda
6,1
5,4
Vidējā rādītāja izmaiņas
-1,3
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
0,236
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
2,131
Pieaugums nav ticams.
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53. attēlā ir redzams vidējais procentuālais negatīvo emociju rādījums. Pirms fiziskās
slodzes vidējais negatīvo emociju rādītājs ir 29,5% ± 6,1, bet pēc slodzes 28,2% ± 5,4 (p > 0,05).
Vidējais samazinājums negatīvo emociju procentpunktos ir – 1.3%.
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53. att. Negatīvo emociju izmaiņas rekreatīvās aktivitātes ietekmē
Analizējot atsevišķi grupas vidējās negatīvo emociju izmaiņas, FR rezultāti uzrāda bēdu,
dusmu, riebuma vidējo rādītāju samazināšanos (bēdas – 1,3%; dusmas – 3,3% un riebums –
2,8%). Vienīgā negatīvā emocija, kas ir paaugstinājusies ir bailes +166,1%. Pirms rekreatīvās
aktivitātes vidējais grupas baiļu līmenis ir 8,8 ± 2,9%, bet pēc slodzes testa tas ir paaugstinājies
līdz 14,9 ± 6,1% (p > 0,05) (24. tabula).
24. tabula
Negatīvo emociju – dusmu, bēdu, baiļu un riebuma grupas vidējie rādītāji pirms un
pēc slodzes (%)
Emocijas

Bēdas Bēdas
pirms
pēc

Vidējais
aritmētiskais

7,3%

6,0%

Dusmas
pirms

Dusmas
pēc

Bailes
pirms

Bailes
pēc

Riebums
pirms

Riebums
pēc

9,2%

5,9%

8,8%

14,9%

4,2%

1,4%

Veicot pozitīvo un negatīvo emociju analīzi salīdzinošā aspektā, pirms rekreatīvās
aktivitātes, redzams, ka negatīvo emociju pārsvars pār pozitīvajām emocijām novērots pusei no
pētījuma dalībniekiem (skat. 54. att.).
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54. att. Pozitīvo un negatīvo emociju salīdzinājums pirms rekreatīvās aktivitātes
Analizējot datus pēc rekreatīvās aktivitātes veikšanas, redzams negatīvo emociju
samazinājums. Vairs tikai četros gadījumos negatīvās emocijas ir augstākas par pozitīvajām
emocijām (skat. 55. att.).
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55. att. Pozitīvo un negatīvo emociju salīdzinājums pēc rekreatīvās aktivitātes
Analizējot atsevišķi rekreācijas veidu ietekmi uz negatīvajām emocijām, pēc FR
diagnosticētajiem datiem, vērojamas sekojošas tendences – visizteiktākais negatīvo emociju
pieaugums ir vērojams nūjotājiem – bēdas +92,6% (p > 0,05), dusmas +47,2% (p > 0,05) un
bailes +10,7% (p > 0,05). Interesanti, ka riebums šīs grupas dalībniekiem netiek diagnosticēts
vispār – ne pirms ne pēc FR veiktā testa. Riteņbraucējiem tiek novērots gandrīz visu FR
diagnosticēto negatīvo emociju samazinājums (bēdas -41,0%; dusmas -56,3%; riebums -71,2%).
Iegūtie rezultāti uzrāda pieaugumu vienīgi baiļu emocijām +162,6%. Tas, iespējams, ir
skaidrojams ar veicamā rekreācijas veida specifiku –, piem., nedrošību veicot manevrus ar
velosipēdu. Slēpotājiem FR dati arī uzrāda izteiktu baiļu emociju pieaugumu +325,0%. Šāds
rezultāts, iespējams, ir skaidrojams ar veicamās trases nelīdzeno reljefu, jo pētījuma dalībniekiem
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distance bija jāveic arī pārvarot kalnus. Pārējās negatīvās emocijas šīs grupas pārstāvjiem ir
samazinājušās – bēdas -24,7%; dusmas -21,7% un riebums -16,4% (p > 0,05).
Apkopojot rezultātus par emociju dinamiku, hipotēzes daļa - fiziskās rekreācijas līdzekļi
(riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) brīvā dabā paaugstina pozitīvās emocijas
un samazina negatīvās emocijas 45-55 gadus veciem cilvēkiem ir apstiprinājusies daļēji.
Statistiski ticami ir palielinājušās pozitīvās emocijas, bet negatīvās, lai arī ir ar tendenci
samazināties, nav izmainījušās statistiski ticami.

3.4. Pilotpētījuma un pētījuma brīvā dabā rezultātu salīdzinājums
Lai noteiktu pilotpētījuma un pētījuma, kas veikts brīvā dabā iegūto rezultātu vidējo
rādītāju atšķirības, tika salīdzināts β-EP līmenis un pozitīvo emociju – prieks un pārsteigums un
negatīvo emociju – dusmas, bailes, riebums un bēdas tendences. β-EP rezultātu saistību
noteikšanai tika izmantots Stjūdenta kritērijs neatkarīgām kopām (skat. 1., 2., 3., 4. pielikumu).
Aplūkojot procentuālo pieaugumu, ir vērojams beta-endorfīnu vidējais pieaugums no 11,7
± 0,6 ng/ml – pirms aktivitātes, bet pēc rekreatīvās aktivitātes – vidēji 12,8 ± 1,1 ng/ml.
Pilotpētījumā iegūtie rezultāti rāda augstāku β-EP līmeni asinīs gan pirms, gan pēc slodzes testa
(pirms 23,5 ng/ml, pēc slodzes 24,5 ng/ml). Starp rezultātiem tika konstatēta statistiski ticama
atšķirība (p < 0,05). Analizējot vidējo pieaugumu, gan pilotpētījumā, gan pētījumā, kas veikts
brīvā dabā, rezultāti pieauguši vidēji par 1 ng/ml (skat. 56. att.).
Tādas pašas darbības tika veiktas, nosakot atšķirības starp pozitīvo un negatīvo emociju
tendencēm. Rezultāti, kas iegūti laboratorijas apstākļos, uzrāda augstāku β-EP līmeni asinīs gan
pirms, gan pēc pētījuma. Savukārt pirms fiziskās slodzes pozitīvās emocijas (noteiktas ar FR)
augstākā līmenī bija pētījuma dalībniekiem, kas rekreācijas aktivitāti veica brīvā dabā.
Abos gadījumos vērojams līdzīgs pozitīvo emociju pieaugums. Līdzīgi rezultāti ir
vērojami negatīvo emociju izvērtēšanā. Tās samazinājās gan testos pilotpētījumā, gan testos brīvā
dabā. Izteiktāks samazinājums ir vērojams pilotpētījumā, savukārt pētījumā, kas veikts brīvā
dabā, negatīvās emocijas uzrāda mazāku vidējo procentuālo rādītāju gan pirms, gan pēc slodzes
testa, kas varētu būt skaidrojams ar ārpustelpu apstākļu pozitīvo ietekmi uz cilvēka emocionālo
stāvokli un labsajūtu.
%

70

64

pilotpētījums

60
brīvā daba

50

41

40
30
20

23.53
11.68

24.53
12.78

22.1
17

33.2
27

29.5

28.2

negatīvās
emocijas
pirms %

negatīvās
emocijas
pirms %

10
0
β-EP pirms
ng/ml

β-EP pēc
ng/ml

pozitīvās
emocijas
pirms %

pozitīvās
emocijas pēc
%

56. att. Pilotpētījuma un pētījuma brīvā dabā rezultātu salīdzinājums
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Pētījuma ietvaros pielietotajās intervijās, iegūtais brīvās dabas nozīmes raksturojums
fizisko aktivitāšu veikšanā, ir saistīts ar daudz pozitīvajām emocijām un labsajūtu. Intervējamās
personas sniedz spilgtu subjektīvu raksturojumu savām emocijām, kas pārņem tos fizisko
aktivitāšu laikā gan brīvā dabā, gan iekštelpās:
Agnese: ”Brīvā dabā redz ir tā priekšrocība, ka tur ir visu laiku kādas skaņas, kas
netraucē... Bet tur ir viss tā, man liekas, harmoniskāk… Bet nu, tas, ka tur nav pulkstenis, ka tu
esi tāds brīvāks vairāk... Dabā tu vari iet, tas neprasa liekus finanšu ieguldījumus. Tas prasa
vienkārši tev darīt kaut ko. Pirmām kārtām ir pietiekami daudz vietas, kur to darīt un arī svaigs
gaiss, fiziska aktivitāte”.
Agnese: “Man ārā, brīvā dabā vairāk veselīgāk un līdz ar to man tās sajūta, ka es pati
kaut ko labu esmu darījusi tajā ziņā, nu vairāk ne tikai kustējusies, bet arī elpojusi, kas nav
piemēram telpās…. Prieks, ka tu pēc tam redzi, kā pumpuri plaukst, viss notiek, neatkarīgi no
tavas skriešanas vai gribēšanas. Arī tā, respektīvi, darīt, nepadoties. Es tā gribu teikt. Jo viegli ir
iziet ārā, paskaties - ai, tagad līst, neuzvilku īstās drēbes, ai iešu atpakaļ”.
Māris: „Pilnīgi jau ar prieku tu sāc jau pašā sākumā. Sāc skriet. Un ja vēl labs laiks –
nav pārāk auksts, nav pārāk karsts, saulīte vai ne, un..nu tādi optimāli laika apstākļi, turpat dabā
izskrien, vai ne, un.. Nu galvenais, ka tas dabā ir. …Bet galvenais, ka tu dabā esi. Tas ir baigais
pluss. Tas ir liels pluss. Kad tu esi tai dabā izgājis, izskrējies vai ne, tad aizmirstās, aizmirstās
daudz kas tur dabā. Nu tā ir atpūta pilnīga. Nu, pēc stresa, stresaina darba vai vispār kaut kas ir
bijis tāds arī.. Nu citas kaut kādas neveiksmes, tad nu fiziskā slodze, tas ir ļoti pozitīvi, es
uzskatu. Tas ir ļoti labi”.
Ilze: “Plašums, vējš, nu jā, daba. …Un protams, ka es negribētu riteni aizstāt ar
trenažieri. Nu var jau kādreiz, bet tas nav tas”.
Andris: “Jā, man labāk patīk būt ārpus telpām. Es to varu darīt, bet es labāk jūtos, kad es
esmu ārā”.
Agnese: „Iekštelpās man traucē, vai patiesībā, ka tas vienmēr prasa plus vēl finansējumu,
un man, ņemot vērā, ka man bērnībā visādas problēmas ar plaušām bija, man vienmēr liekas, ka
gaisa nav. Un lielākajā daļā tajos klubos arī nav gaisa”.
Māris: „Sporta zālē tas ir pilnīgi cits kaut kas. Tā ir fiziskā aktivitāte, bet nu tās sajūtas”.
Andris: “…bet es labprāt nodarbojos iekštelpās, bet man gribās ārā”.
Rezumējot
Gan pilotpētījumā, gan pētījumā, ka noritēja brīvā dabā, tika testēts beta-endorfīnu
līmenis un pozitīvās, negatīvās emocijas, izmantojot sejas analizēšanas programmu „Face
Reader”. Pētījuma ceturtais uzdevums bija - salīdzināt un izanalizēt laboratorijas apstākļos un
brīvā dabā iegūto beta endorfīnu līmeņa un pozitīvo, negatīvo emociju rezultātus. Ceturtais
uzdevums sniedza datus par laboratorijas apstākļos un brīvā dabā iegūto rezultātu atšķirībām.
Analizējot vidējo beta-endorfīnu pieaugumu, gan pilotpētījumā, gan pētījumā, kas veikts
brīvā dabā, rezultāti pieauga vidēji par 1 ng/ml (p<0,05). Negatīvās emocijas samazinājās gan
testos pilotpētījumā, gan testos brīvā dabā. Izteiktāks samazinājums ir vērojams pilotpētījumā,
savukārt pētījumā, kas veikts brīvā dabā, negatīvās emocijas uzrāda mazāku vidējo procentuālo
rādītāju gan pirms, gan pēc slodzes testa.
Pozitīvo emociju pieaugums abos pētījuma gadījumos vērojams līdzīgs. Atšķirīgas
iezīmes ir vidējā grupas pozitīvo emociju procentuālajā rādītājā - pirms pētījuma brīvā dabā
pozitīvās emocijas (diagnosticētas ar FR) uzrāda par 5,1% augstākā līmeni, salīdzinot ar
pilotpētījuma dalībnieku vidējiem rādītājiem. Pozitīvo un negatīvo emociju līmenis un izmaiņu
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tendences varētu būt skaidrojamas ar ārpustelpu apstākļu pozitīvo ietekmi uz cilvēka emocionālo
stāvokli un labsajūtu.

3.5. Kopsakarības starp beta-endorfīna līmeni un pozitīvajām, negatīvajām
emocijām
Lai noteiktu beta-endorfīnu līmeņa un pozitīvo un negatīvo emociju savstarpējo saistību,
tika veikta datu statistiskā apstrāde, lai noteiktu atbilstību normālajam sadalījumam un izvērtētu,
kādu saistību aprēķināšanas metodi izmantot. Lai noteiktu atbilstību normālajam sadalījumam
tika pielietota MS Excel pievienojumprogrammas „Statistika 3.1” funkcija „Aprakstošā
statistika”. Ar aprakstošās statistikas palīdzību tika noteikti grupas vidējie aritmētiskie rādītāji,
standartnovirze, standartkļūda un rezultātu atbilstība normālajam sadalījumam. Ja tiek novērota
atbilstība normālajam sadalījumam, tad izmantojams Pīrsona korelācijas koeficents sakarību
meklēšanai, pretējā gadījumā izmantojams Spīrmena rangu korelācijas koeficents.
Tā kā rezultātos tika novērota atbilstība normālajam sadalījumam, kas attēlo cilvēku
laimes un prieka emocijas pirms fiziskās aktivitātes, tad savstarpējo saistību meklēšanai
jāizmanto Pīrsona korelācijas koeficents.
25. tabulā ir attēloti visu pētījuma dalībnieku iegūtie rezultāti (β-EP un pozitīvās;
negatīvās emocijas) pirms un pēc nūjošanas, riteņbraukšanas un slēpošanas aktivitātēm.
Visizteiktākais β-EP (+15,3%) un pozitīvo emociju (prieks +266,4%; pārsteigums +140,6%)
procentuālais pieaugums ir vērojams dalībniekiem, kas kā fiziskās rekreācijas aktivitāti veica
pārbraucienu ar velosipēdu. Arī šīs grupas pārstāvjiem visizteiktāk ir samazinājušās negatīvās
emocijas (bēdas -41,0%; dusmas -56,3% un riebums -71,2%). Interasanti ir FR iegūtie rezultāti
par baiļu emocijām – tās visizteiktāk ir paaugstinājušās distanču slēpotājiem +325,0% un
riteņbraucējiem +162,6% (25. tabula).
25. tabula
Beta-endorfīnu un pozitīvo, negatīvo emociju līmenis pētījuma dalībniekiem
Nūjošana:
Vidējās
vērtības

Sejas
emocijas
FR
(%)

Riteņbraukšana:

Pirms

Pēc

Izmaiņa%

Pirms

Pēc

β-EP
(ng/ml)

11,43

12,10

5,9%

11,52

13,28

15,3%

prieks

5,00

11,05

121,0%

2,33

8,55

pārsteigums

17,98

20,38

13,4%

10,87

bēdas

4,75

9,15

92,6%

dusmas

4,45

6,55

bailes

23,30

neitrāls

Slēpošana:
Pēc

Izmaiņa%

12,02

12,73

6,0%

266,4%

9,33

11,13

19,3%

26,15

140,6%

21,18

21,80

2,9%

14,83

8,75

-41,0%

1,55

1,17

-24,7%

47,2%

16,08

7,03

-56,3%

5,45

4,27

-21,7%

25,80

10,7%

6,73

17,68

162,6%

1,13

4,82

325,0%

38,90

23,53

-39,5%

35,68

24,88

-30,3%

53,87

53,07

-1,5%

Cits

5,63

3,55

-36,9%

3,17

3,98

25,8%

6,47

2,90

-55,2%

riebums

0,00

0,00

10,30

2,97

-71,2%

1,02

0,85

-16,4%
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Izmaiņa% Pirms

Pirms veicamās rekreācijas aktivitātes vidējais β-EP līmenis asins plazmā bija 11,7 ± 0,6
ng/ml un prieka emociju vidējais rādītājs sastādīja 5,6 ± 1,8 % (p > 0,05) (26. tabula).
26. tabula
Beta-endorfīnu līmenis un prieka emocija pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes
Iniciāļi Rekreācijas
veids

β-EP pirms Prieka
(ng/ml)
emocija
pirms

1H
Nūjošana
1Š
Nūjošana
1V
Nūjošana
1G
Nūjošana
1A
Riteņbraukšana
2G
Riteņbraukšana
1B
Riteņbraukšana
1S
Riteņbraukšana
1R
Riteņbraukšana
1F
Riteņbraukšana
2A
Slēpošana
1Z
Slēpošana
3G
Slēpošana
2B
Slēpošana
1P
Slēpošana
1L
Slēpošana
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Kopas apjoms
Atbilstība normālajam
sadalījumam

11,7
12,8
12,1
9,1
10,4
10,9
15,1
13,2
9,5
10
13,4
15,8
9,1
10,4
14,3
9,1
11,7
2,2
0,6
16
Ir

12,7
0
7,3
0
9,8
0
0
4,2
0
0
0
5,6
22,3
10,8
0
17,3
5,6
7,1
1,8
16
Ir

Tā kā korelācijas koeficenta kritiskā vērtība ir mazāka nekā Pīrsona korelācijas koeficents
(-0,403<0,496), tas nozīmē, ka šajā gadījumā grupa kopumā rādītāji nebija savstarpēji saistīti un
viens no otra atkarīgi. Korelācijas koeficenta kritiskā vērtība ir atkarīga tikai no novērojuma
skaita, tad var secināt, ka pie nedaudz lielāka novērojuma skaita par saistību jau varētu runāt kā
par reālu. Tā kā korelācija ir negatīva, tad iespējams būtu iegūta sakarība - cilvēkiem ar vairāk
prieka emocijām ir zemāks beta-endorfīnu līmenis un otrādi – cilvēkiem ar zemāku betaendorfīnu līmeni ir vairāk prieka emocijas (p > 0,05) (27. tabula).
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27. tabula
Beta-endorfīnu līmenis un prieka emocija pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes –
savstarpējā saistība

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Pīrsona korelācijas koeficients
Korelācijas koeficienta kritiskā
vērtība
Korelācija nav ticama.

β-EP
ng/ml
11,7
2,2
0,6

Prieka
Emocija
5,6
7,1
1,8
-0,403
0,496

Atbilstība normālajam sadalījumam tika atrasta pārsteiguma emocijas novērtējumā. Pirms
veicamās rekreācijas aktivitātes vidējais β-EP līmenis asins plazmā bija 11,7 ± 0,6 ng/ml un
pārsteiguma emocijas vidējais rādītājs sastādīja 16,5 ± 3,4 % (28. tabula).
28. tabula
Beta-Endorfīnu līmenis un pārsteiguma emocija pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes
Iniciāļi

Rekreācijas
veids

1H
Nūjošana
1Š
Nūjošana
1V
Nūjošana
1G
Nūjošana
1A
Riteņbraukšana
2G
Riteņbraukšana
1B
Riteņbraukšana
1S
Riteņbraukšana
1R
Riteņbraukšana
1F
Riteņbraukšana
2A
Slēpošana
1Z
Slēpošana
3G
Slēpošana
2B
Slēpošana
1P
Slēpošana
1L
Slēpošana
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
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β-EP
pirms
(ng/ml)
11,7
12,8
12,1
9,1
10,4
10,9
15,1
13,2
9,5
10
13,4
15,8
9,1
10,4
14,3
9,1
11,7
2,2
0,6

Pārsteiguma
emocija
pirms
9,1
20
9,9
32,9
20,8
25,9
0
8,1
5,8
4,6
8,3
11,7
32
48,2
26,9
0
16,5
13,7
3,4

Kopas apjoms
Atbilstība normālajam
sadalījumam

16
Ir

16
Ir

Arī šajā gadījumā savstarpējo sakarību meklēšanā tika pielietots Pīrsona korelācijas
koeficents. Aprēķinu rezultātā savstarpējā saistība starp pārsteiguma emocijām un beta-endorfīnu
līmeni netika atrasta. Tas nozīmē, ka abi rādītāji ir savstarpēji neatkarīgi un nesaistīti tieši šajā
konkrētajā pētījumā (29. tabula).
29. tabula
Beta-endorfīnu līmenis un pārsteiguma emocijas pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes –
savstarpējā saistība
β-EP
ng/ml
11,7
2,2
0,6

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Pīrsona korelācijas koeficients
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība
Korelācija nav ticama.

Pārsteiguma
emocija
16,5
13,7
3,4
-0,274
0,496

Sagrupējot tādas emocijas kā pārsteigumu un prieku vienā kategorijā, kā pozitīvās
emocijas, iegūtie rezultāti par to vidējo līmeni pirms rekreatīvās aktivitātes uzrāda 22,1 ± 4,1%,
tiek novērota atbilstība normālajam sadalījumam (30. tabula).
30. tabula
Beta-endorfīnu līmenis un pozitīvās emocijas (prieks+pārsteigums) pirms fiziskās
rekreācijas aktivitātes
Iniciāļi Rekreācijas
veids
1H
1Š
1V
1G
1A
2G
1B
1S
1R
1F
2A

Nūjošana
Nūjošana
Nūjošana
Nūjošana
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
Riteņbraukšana
Slēpošana
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Pozitīvās
emocijas
pirms
21,8
20
17,2
32,9
30,6
25,9
0
12,3
5,8
4,6
8,3

β-EP
pirms
(ng/ml)
11,7
12,8
12,1
9,1
10,4
10,9
15,1
13,2
9,5
10
13,4

Iniciāļi Rekreācijas
veids
1Z
3G
2B
1P
1L

Slēpošana
Slēpošana
Slēpošana
Slēpošana
Slēpošana

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Kopas apjoms
Atbilstība normālajam
sadalījumam

Pozitīvās
emocijas
pirms
17,3
54,3
59
26,9
17,3

β-EP
pirms
(ng/ml)
15,8
9,1
10,4
14,3
9,1

22,1
16,4
4,1
16
ir

11,7
2,2
0,6
16
ir

Izanalizējot savstarpējās saistības starp prieku un beta-endorfīnu līmeni un pārsteigumu
un beta-endorfīnu līmeni asinīs pirms fiziskajām rekreatīvajām aktivitātēm, statistiski ticamas
saistības netika atrastas. Sagrupējot kopā prieka un pārsteiguma emocijas, tika veikta savstarpējo
saistību meklēšana starp šīm pozitīvajām emocijām kopā un beta-endorfīnu līmeni. Tika gūts
apstiprinājums tam, vai beta-endorfīnu līmenis asinīs un pozitīvās emocijas ir savstarpēji saistīti
lielumi. Lai to noskaidrotu, abi “Face Reader” pozitīvo emociju rādītāji – prieks un pārsteigums –
tika saskaitīti un aprēķināts vidējais rādītājs. Šī rādītāja un beta-endorfīnu līmeņa savstarpējā
saistība tika noteikta, izmantojot Pīrsona korelācijas koeficentu, jo abos gadījumos novērota
atbilstība normālajam sadalījumam (31. tabula).

31. tabula
Beta-endorfīnu līmenis un pozitīvās emocijas pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes –
savstarpējā saistība
Pozitīvās
emocijas
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Pīrsona korelācijas koeficients
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība
Korelācija nav ticama.

22,1
16,4
4,1

β-EP
pirms
(ng/ml)
11,7
2,2
0,6
-0,404
0,496

Matemātiskās statistikas metodes neuzrāda “FaceReader 3.0” diagnosticēto pozitīvo
emociju rādījumu savstarpējo saistību ar beta-endorfīnu līmeni asinīs plazmā. Iespējams tas
skaidrojams ar nelielo testējamo subjektu skaitu. Pie lielāka novērojuma skaita visdrīzāk tiktu
iegūta saistība, taču tā būtu ar negatīvu virzību. Izrietot no iegūtajiem un iepriekš aprakstītajiem
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datiem, tiek izvirzīts secinājums - ja cilvēks pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes uzrāda vairāk
pozitīvās emocijas, tad beta-endorfīnu līmenis subjekta asins plazmā ir zems un otrādi – ar augstu
beta-endorfīnu līmeni būs zemāks pozitīvo emociju rādītājs.
Arī starp negatīvajām emocijām un beta-endorfīnu līmeni asinīs tika meklētas sakarības,
taču savstarpējās sakarības tika atrastas tikai starp dusmu emocijām un beta-endorfīnu līmeni (33.
tabula). 32. tabulā redzams, ka vidējais dusmu līmenis pirms rekreatīvās aktivitātes ir 9,2% ±
3,9.
32. tabula
Beta-endorfīnu līmenis un dusmu emocijas līmenis pirms rekreācijas aktivitātes
Iniciāļi

Rekreācijas
veids

1H
Nūjošana
1Š
Nūjošana
1V
Nūjošana
1G
Nūjošana
1A
Riteņbraukšana
2G
Riteņbraukšana
1B
Riteņbraukšana
1S
Riteņbraukšana
1R
Riteņbraukšana
1F
Riteņbraukšana
2A
Slēpošana
1Z
Slēpošana
3G
Slēpošana
2B
Slēpošana
1P
Slēpošana
1L
Slēpošana
Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Kopas apjoms
Atbilstība normālajam
sadalījumam

β-EP
pirms
(ng/ml)
11,7
12,8
12,1
9,1
10,4
10,9
15,1
13,2
9,5
10
13,4
15,8
9,1
10,4
14,3
9,1
11,7
2,2
0,6
16
ir

Dusmu
emocija
pirms
0
0
0
17,8
0
6,4
0
0
48
42,1
11,4
0
0
0
0
21,3
9,2
15,6
3,9
16
Ir

Starp dusmu emociju un beta-endorfīnu līmeni pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes tika
atrasta ticama korelācija (vidēji cieša saistība - 0,5< |-0,504|<0,69).
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33. tabula
Beta-endorfīnu līmenis un dusmu emocijas līmenis pirms fiziskās rekreācijas aktivitātes –
savstarpējā saistība
β-EP
ng/ml
11,7
2,2
0,6

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Standartkļūda
Pīrsona korelācijas koeficients
Korelācijas koeficienta kritiskā
vērtība
Korelācija ir ticama.
Kļūdas varbūtība < 0,05

Dusmu
emocija
9,2
15,6
3,9
-0,504
0,496

Saistībai ir negatīva virzība un tas nozīmē, ka paaugstinoties vienām vērtībām, otras
pazemināsies. Ar to saprotams - cilvēkiem ar augstāku beta-endorfīnu līmeni būs zemāks dusmu
līmenis un cilvēkiem ar zemu endorfīnu līmeni būs augsts dusmu līmenis (p< 0,05). Uzskatāmi šī
sakarība redzama 57. attēlā. Tā kā dusmas ir viena no negatīvajām emocijām, tad apstiprinās
izvirzītā hipotēze - cilvēkiem ar augstāku beta-endorfīnu līmeni ir zemāks negatīvo emociju
līmenis.
50
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57. att. Beta-endorfīnu līmenis un dusmu līmenis – saistība
Iegūtie dati pēc matemātiskās statistikas apstrādes pierādīja izvirzītās hipotēzes daļas cilvēkiem ar augstāku beta-endorfīnu līmeni ir vairāk pozitīvās un mazāk negatīvās emocijas,
daļēju apstiprināšanos, jo tiem pētījuma dalībniekiem, kuriem ir augstāks beta-endorfīnu līmenis
ir zemāks dusmu līmenis – tātad mazāk negatīvo emociju.
Rezumējot
Visizteiktākais β-EP (+15,3%) un pozitīvo emociju (prieks +266,4%; pārsteigums
+140,6%) procentuālais pieaugums ir vērojams dalībniekiem, kas kā fiziskās rekreācijas aktivitāti
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veica pārbraucienu ar velosipēdu (p > 0,05). Arī šīs grupas pārstāvjiem visizteiktāk ir
samazinājušās negatīvās emocijas (bēdas -41,0%; dusmas -56,3% un riebums -71,2%) (p > 0,05).
Interesanti ir FR iegūtie rezultāti par baiļu emocijām – tās visizteiktāk ir paaugstinājušās distanču
slēpotājiem +325,0% (p > 0,05) un riteņbraucējiem +162,6% (p > 0,05), kas varētu būt
skaidrojams ar pielietotā fiziskās rekreācijas veida specifiku, t.i., pārbrauciens ar velosipēdu un
distanču slēpošana notika brīvā dabā, pa reljefainu, nelīdzenu un kalnainu segumu. Sagrupējot
kopā prieka un pārsteiguma emocijas, tika veikta savstarpējo saistību meklēšana starp šīm
pozitīvajām emocijām kopā un beta-endorfīnu līmeni. Tika gūts apstiprinājums tam, vai betaendorfīnu līmenis asinīs un pozitīvās emocijas ir savstarpēji saistīti lielumi. Izrietot no iegūtajiem
un iepriekš aprakstītajiem datiem, tiek izvirzīts secinājums - ja cilvēks pirms fiziskās rekreācijas
aktivitātes uzrāda vairāk pozitīvās emocijas, tad beta-endorfīnu līmenis subjekta asins plazmā ir
zems un otrādi – ar augstu beta-endorfīnu līmeni būs zemāks pozitīvo emociju rādītājs.
Analizējot beta-endorfīnu un negatīvo emociju izmaiņas fiziskās rekreācijas ietekmē, vidēji cieša
saistība tika atrasta starp dusmu emociju un beta-endorfīnu līmeni pirms fiziskās rekreācijas
aktivitātes. Ar to saprotams - cilvēkiem ar augstāku beta-endorfīnu līmeni būs zemāks dusmu
līmenis un cilvēkiem ar zemu endorfīnu līmeni būs augsts dusmu līmenis.

4. DISKUSIJA
Pastāv būtiski pierādījumi, kas identificē mehānismus, kuri izraisa garastāvokļa un
emociju uzlabošanos un palielina cilvēka labsajūtas līmeni. Mehānismi, kā fiziskā aktivitāte
ietekmē labsajūtu, vēl nav pilnīgi izprasti. Pašlaik pieņēmumus par fizisko aktivitāšu saistību ar
labsajūtu var iedalīt trīs pamatgrupās, proti, bioķīmiskajā, fizioloģiskajā un psiholoģiskajā.
(Morgan, 1997; Lee, Russell, 2003; Biddle, Mutrie, 2002, 2007; Crone et al, 2006; Landers,
2010). Neskatoties uz šo sasaisti, joprojām trūkst vienprātības par to, kurš mehānisms izraisa
minēto sakarību. Ir grūti izdarīt viennozīmīgus secinājumus par fiziskās aktivitātes ietekmi un
saistību ar beta-endorfīnu līmeņa paaugstināšanos cilvēka organismā, jo pētījumos iegūtie dati ir
pretrunīgi. Pētījumi bijuši ierobežoti un sadrumstaloti, un tiem ir atšķirīgi rezultāti. Tā kā
atklājumi par endorfīna līmeņa paaugstināšanos ir tik neviennozīmīgi, pētnieki pastāvīgi maina
eksperimentālās stratēģijas. Tas savukārt ir spēcīgs, negatīvi ietekmējošs faktors, kas traucē
noskaidrot, ar kādām metodēm visefektīvāk un precīzāk var mērīt endorfīnu līmeni un
fizioloģisko, bioķīmisko reakciju uz fiziskajām aktivitātēm. Par mehānismu, kas izraisa šo
saistību, vēl notiek debates. Nespēja atrast pastāvīgu saistību starp paaugstinātu endorfīna līmeni
un vingrinājumiem varētu norādīt uz to, ka asins plazma nav labākā endorfīnu līmeņa noteikšanas
vide. Tādēļ asins plazmas testēšanas metodes var nebūt pietiekamas, lai noteiktu hipofīzes
izdalīto endorfīnu daudzumu (Pierce et al, 1993; Goldfarb et al, 1998).
Ķermenis nav tikai kauli, locītavas un muskuļi; tas nav tikai asiņu vai citu ķermeņa
šķidrumu transportēšanas sistēma. Holistiskā pieeja aplūko cilvēku kā veselumu. Cilvēka
fiziskais un mentālais ķermenis tiešā mērā ietekmē viens otru, mainot bioķīmiskos, fizioloģiskos,
psiholoģiskos un fiziskos procesus organismā. Šie ietekmes mehānismi vēl joprojām tiek pētīti.
Literatūrā sastopamie pētījumu rezultāti uzrāda nevienprātību šo mehānismu savstarpējā ietekmē.
Ir autori, kas izdara pārliecinātus apgalvojumus, ka cilvēka garastāvoklis ietekmē labsajūtu, līdz
ar to organisma bioķīmiskos procesus. Savukārt citi pētnieki atzīst, ka šīs ietekmes mehānisms ir
jāaplūko otrādi – bioķīmiskie procesi ietekmē mūsu garastāvokli un labsajūtu (Bloom, 2002).
Labsajūta (well-being-angļu val.) ir komforta, veselības vai laimes stāvoklis (Well-being. Oxford
Dictionaries, 2013: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/well-being). Labsajūta
ir dinamisks un daudzpusīgs jēdziens. Līdzīgi kā sabiedrība, arī labsajūtas un laimes jēdzieni un
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definējums mainās un attīstās. Cilvēka apmierinātība (viens no labsajūtas kritērijiem) un līdz ar to
labsajūta izriet no pakāpes, kādā indivīda objektīvās situācijas saskan ar viņa vēlmēm vai
vajadzībām. Literatūrā tiek izdalīti vairāki labsajūtas veidi: fiziskā, emocionālā, sociālā un garīgā
labsajūta. Visi labsajūtas veidi ir savstarpēji saistīti un vienlīdz svarīgi, lai tiktu nodrošināta
cilvēka dzīves kvalitāte. Labsajūta lielā mērā ietekmē dzīves kvalitāti, jo dzīves kvalitātes sfērās
ietilpst fiziskā un emocionālā labsajūta. Būtisks aspekts labsajūtas novērtēšanā ir kritērijiem - vai
tiek vērtēta kopienas vispārējā labsajūta, vai, tiek vērtēts konkrēts indivīds konkrētā kontekstā.
Tātad, veicot labsajūtas izvērtējumu, svarīgi ir ievērot gan objektīvos, gan subjektīvos rādītājus
(Cummins, 1999; Maxwell et al., 2011; Šķestere, 2012).
No bioloģijas viedokļa labsajūta un laime nav abstraktas psiholoģijas vai fizioloģijas
idejas. Tie ir bioķīmiski stāvokļi, t.i., fiziskā ķermeņa pieredze, un viena no bioķīmiskajām
vielām, kas rada laimes sajūtu un citas, ir endorfīni. Endorfīnu līmenis paaugstinās ik reizi, izjūtot
apmierinājumu, baudu un patiku. Secinājumu viennozīmīgumu par endorfīnu līmeņa izmaiņām
ārējo faktoru ietekmē apgrūtina katra indivīda subjektīvās uztveres īpatnības – tātad cilvēka
atbildes reakcija uz apkārtējiem faktoriem.
Promocijas darba pētījuma mērķis bija - izpētīt fiziskās rekreācijas brīvā dabā līdzekļu
(riteņbraukšana, nūjošana, distanču slēpošana) ietekmi uz 45-55 gadus vecu cilvēku betaendorfīnu līmeni organismā un pozitīvajām, negatīvajām emocijām. Mērķa sasniegšanai kā viens
no rādītājiem, kas tika noteikts bija beta-endorfīnu līmenis pētāmo subjektu asins plazmā pirms
un pēc fiziskas slodzes. Iegūtie rezultāti uzrādīja tendences, ka tiem cilvēkiem, kuriem pirms
fiziskās rekreācijas aktivitātes ir salīdzinoši zems beta-endorfīnu līmenis – tas būs salīdzinoši
zemāks arī pēc aktivitātes un otrādi (p < 0,05). Promocijas darba ietvaros veiktās rekreatīvās
aktivitātes – nūjošana, riteņbraukšana un slēpošana tika veikta pie slodzes intensitātes 65-70 %
no maksimālās sirdsdarbības frekvences. Šāds sirdsdarbības frekvences diapazons tika izvēlēts,
pamatojoties uz literatūrā esošajiem datiem, jo, pēc augstākas intensitātes fiziskās aktivitātes
biežāk novēro negatīvas garastāvokļa izmaiņas nekā pēc mazāk intensīvām aktivitātēm. Steptouzs
un Boltons (Steptoe, Bolton, 1988) pierādīja, ka garastāvokli uzlabo mērenas, bet ne augstas
intensitātes fiziskās aktivitātes. Nemiers un trauksmainība sāk mazināties aptuveni 6. minūtē pie
zemākas intensitātes slodzes, bet pie augstākas intensitātes slodzes, trauksme un nemiers, sākot ar
6. minūti sāk pieaugt. Hardijs un Redžeskis (Hardy, Rajeski, 1989) konstatējuši, ka pēc augstākas
intensitātes treniņiem biežāk novērotas negatīvas garastāvokļa izmaiņas nekā pēc mazāk
intensīvām aktivitātēm. Pamatojoties uz šiem un citiem zinātniskajiem pētījumiem, tika izvēlēta
slodzes intensitāte promocijas darba pētījumam.
Lai mērītu endorfīnu līmeņa izmaiņas pētījumos, kas sastopami zinātniskajā literatūrā,
izmantoti dažādi slodzes intensitātes diapazoni. Neviens nav sniedzis neapgāžamus pierādījumus
tam, ka intensīvu fizisku vingrinājumu rezultātā pastiprināti izdalās endorfīni, tomēr daudzi
pētījumi uzrāda tendenci uz šādu reakciju. Goldfarba u.c. (Goldfarb et al, 1998) veiktais pētījums
apstiprina, ka jāsasniedz fizisko vingrinājumu kritiskā intensitāte. Šis pētījums apstiprināja, ka
pielietojot fizisko slodzi uz veloergometra 25 min. ar intensitāti 60 % no VO2max, beta-endorfīnu
līmenis paaugstinājās nedaudz – no pirms slodzes līmeņa 5.27 +/- 0.43 pmol.ml uz pēcslodzes
līmeni 6.54 +/- 0.33 pmol.ml. Savukārt sasniedzot slodzes intensitāti 80 % no VO2max, betaendorfīnu līmenis pieauga izteiktāk – no 5.30 +/- 0.33 pmol.ml uz 11.90 +/- 1.98 pmol.ml.
Donevans un Endrjū (Donevan, Andrew, 1987) veiktais pētījums pierādīja, ka beta-endorfīnu
līmenis nepaaugstinās pēc 8 min., veicot slodzi uz veloergometra ar intensitāti 25 un 50 % no
VO2max, bet to līmenis pie tāda paša slodzes ilguma sāk pieaugt pie slodzes intensitātes 75 % no
VO2max (par 1,5 sadaļām) un par 4,4 sadaļām pie slodzes intensitātes 95 % no VO2max. Pīrss u.c.
(Pierce et al, 1993) apgalvo, ka jāsasniedz 70 % no VO2max, lai būtiski paaugstinātu endorfīna
līmeni asins plazmā. Promocijas darbā iegūtie rezultāti uzrādīja beta-endorfīnu pieaugumu gan
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laboratorijas apstākļos, gan pētījumā, kas norisinājās brīvā dabā. Visizteiktākais beta-endorfīnu
pieaugums tika konstatēts riteņbraucējiem +15,3 %; pētījuma dalībniekiem, kas veica nūjošanas
aktivitāti šis rādītājs paaugstinājās par +5,9 %, bet distanču slēpošanas veicējiem par +6 %.
Endorfīnu aktivitāte var ļoti atšķirties starp dažādiem indivīdiem, un tas šo analīzi padara vēl
sarežģītāku.
Literatūrā ir izvirzītas dažādas teorijas par fizisko aktivitāšu un labsajūtas saistības
mehānismiem (Biddle, Mutrie, 2002, 2007). Fiziskās aktivitātes ietekme uz labsajūtas
uzlabošanos ir skaidrojama ar vairākiem pieņēmumiem, kā piemēram., uzmanības novēršanas
hipotēzi - laiks, ko pavadām ārpus saviem ikdienas darba pienākumiem un veltām fiziskajām
aktivitātēm, ir iemesls fiziskās aktivitātes pozitīvajai iedarbībai uz labsajūtu (Hall et al, 2002);
pašefektivitātes teoriju - indivīda pārliecība par fizisko vingrinājumu veikšanu ir cieši saistīta ar
viņa spēju veikt šīs darbības. Tādēļ fiziskās aktivitātes veiksmīga izpildīšana var uzlabot
garastāvokli, pašapziņu, savu spēju un pašefektivitātes apzināšanos (Bandura, 1977; Ryan et al,
2008); sociālās mijiedarbības hipotēzi - sociālās attiecības un savstarpējs atbalsts, ko viens otram
sniedz cilvēki, kuri kopā nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, veido būtisku daļu no tā, kā
vingrinājumi ietekmē labsajūtu (Peluso, Guerra de Andrade, 2005; Crone et al, 2006; Coleman,
Iso-Ahola, 1993). Maksvells, u.c. (Maxwell et al., 2011) pētījumi ierindo fizisko aktivitāti kā
vienu no pieciem būtiskākajiem faktoriem, kas uzlabo labsajūtu. Kā pārējie četri faktori tiek
minēti socializēšanās, jaunu prasmju apgūšana un mācīšanās, došana un vērīgums gan uz apkārt
notiekošo, gan uz savām subjektīvajām sajūtām. Tāpat kā labsajūtas veidi, arī labsajūtas
veicinošie faktori viens otru tiešā mērā ietekmē – socializējoties cilvēks dod un saņem, apmainās
ar pieredzi, iepazīst labāk sevi, mācās vērīgumu un citas jaunas prasmes. Visi šie pieci uzskaitītie
faktori var tikt realizēti nodarbojoties ar fizisko aktivitāti, tādējādi veicinot labsajūtas līmeni.
Promocijas darbā iegūtie rezultāti apstiprināja fiziskās rekreācijas aktivitāšu un betaendorfīnu līmeņa ietekmi uz pozitīvajām un negatīvajām emocijām. Kā iepriekš tika minēts, tad
beta-endorfīnu līmenī visizteiktāko pieaugumu novēroja riteņbraucējiem. Arī prieka emocijas šīs
grupas pārstāvjiem pieauga visvairāk +266,4 %. Visizteiktākais negatīvo emociju pieaugums pēc
FR testa tika konstatēts tiem pētījuma dalībniekiem, kas kā rekreatīvo aktivitāti veica nūjošanu.
Iespējams, ka skaidrojums šādam rezultātam ir rekreatīvās aktivitātes specifika – veikšanas
mehānisms, jo nūjošana, salīdzinot ar pārējām divām testētajām aktivitātēm, ir visvienveidīgākā
un mazāk ekstrēmākā. Šo apgalvojumu pierāda baiļu izteiktais pieaugums, kas tika diagnosticēts
ar FR metodi - distanču slēpotājiem baiļu emocijas pieauga visizteiktāk +325 %, bet
riteņbraucējiem +162,6 %. Šāds iznākums, iespējams, ir skaidrojams ar rekreācijas veida
specifiku – ekipējumu, subjekta prasmēm, apkārtējās vides faktoriem – reljefu, seguma kvalitāti,
u.c. nosacījumiem. Izanalizējot savstarpējās saistības starp pozitīvo emociju līmeņiem – prieks un
pārsteigums, un beta-endorfīnu līmeni asinīs pirms fiziskajām rekreatīvajām aktivitātēm
(nūjošana, riteņbraukšana un slēpošana), pētījuma grupas dalībniekiem procentuāli vērojams gan
beta-endorfīnu (+1,1%), gan pozitīvo emociju (pēc FR) vidējais pieaugums (prieks par 80,3 % un
pārsteigums par 39,7 %). Rezultāti apliecina, arī sakarību - cilvēku dusmas negatīvi korelē ar
endorfīnu līmeni,- kas nozīmē, ka pieaugot beta-endorfīnu līmenim, dusmas samazinās (p <
0,05).
Pamatojoties uz aplūkoto literatūru un iegūtajiem pētījuma rezultātiem, var izvirzīt
pieņēmumu, ka labsajūtas uzlabošanā būtiska loma ir ne tikai endorfīnu līmeņa izmaiņām, bet arī
apkārtējiem faktoriem un citām cilvēka individuālajām īpatnībām. Kā viens no ietekmējošajiem
apkārtējās vides faktoriem ir vieta, kur fiziskā aktivitāte tiek veikta – iekštelpās vai brīvā dabā.
Cilvēkiem vienmēr bijusi vajadzīga daba, jo mēs esam tās daļa. Veicot fizisko rekreāciju ārpus
telpām uzlabojas labsajūta un līdz ar to apmierinājuma sajūta. Veicinot cilvēku iesaisti ārpustelpu
fiziskās rekreācijas aktivitātēs pareizā slodzes apjomā un intensitātē, uzlabosies viņu labsajūta un
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līdz ar to dzīves kvalitāte (Clawson, Knetsch, 2011; McLean et al., 2008; Reeder, Brown, 2005;
Jenkins, Pigram, 2003). Eirobarometra dati (Eurobarometer, 2010, 2014) uzrāda tendences, ka
Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, vēl joprojām ir zems to iedzīvotāju skaits, kas izvēlas
sporta klubus, fizisko aktivitāšu veikšanai, bet augsts rādītājs datiem, kas uzrāda fizisko
aktivitāšu veikšanu ārpus telpām – brīvā dabā. Cilvēki biežāk veic fiziskās aktivitātes ārpus
telpām, brīvā dabā, kļūstot vecāki. Tikai 34 % 15–24 gadus vecu aptaujāto veic fiziskās
aktivitātes ārpus telpām; šis rādītājs pieaug līdz 45% vecuma grupā no 25–39 gadiem, līdz 48%
vecuma grupā no 40–54 gadiem; līdz 57% vecuma grupā no 55-69 gadiem un 56 % 70+ vecuma
grupās. Arī promocijas darbā veiktās aptaujas „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” rezultāti pierāda
respondentu izvēli par labu ārpus telpas aktivitātēm - par tīkamāko un biežāk veikto fiziskās
aktivitātes veidu, respondenti atzīst staigāšanu (77,0 %). Arī braukšana ar velosipēdu (38.2 %),
peldēšana, slēpošana (30 %) tiek minēta kā populāra fiziskās aktivitātes nodarbe. Viens no
iemesliem, kāpēc cilvēki dod priekšroku ārtelpu aktivitātēm, ir tāds, ka, tāpat kā mums jāsaglabā
bioloģisks līdzsvars, arī psiholoģiski mums jāsaglabā garīgs līdzsvars. Tomēr mums vajadzīgs arī
noteikts daudzums stresa vai aktivitāšu, kas sniedz jēgu mūsu eksistencei. Stress mērenās devās
palīdz nodrošināt bioloģisko un psiholoģisko “tonusu”. Pieaugoša apmierinātība ar rekreācijas
aktivitātēm tiešā veidā ietekmē labsajūtu, un šis apgalvojums ir spēkā attiecībā uz visām vecuma
grupām.
Promocijas darbā iegūtie rezultāti liecina, ka ir vajadzīgi papildus pētījumi starp endorfīnu
izdalīšanos fiziskās aktivitātes laikā un to saistību ar labsajūtu, precizējot un pilnveidojot
pētījuma metodes un palielinot pētījumā iesaistīto dalībnieku skaitu. Arī literatūrā pašreiz
pieejamo pētījumu ārējā validitātē ir pieļauti kompromisi, lai nodrošinātu iekšējo validitāti – līdz
ar to šo pētījumu rezultātus nevar vispārināt. Daudzi pētnieki nav konstatējuši endorfīnu līmeņa
būtisku paaugstināšanos pēc fiziskās aktivitātes, savukārt citi pētījumi tomēr norāda uz šādas
tendences klātbūtni. Precīzi un pamatoti pierādot saistību starp endorfīnu izdalīšanos pie
noteiktas un konkrētas fiziskās slodzes apjoma un intensitātes, varētu motivēt sabiedrību
fiziskajām aktivitātēm, tādējādi uzlabojot cilvēka vispārējo veselību un sniedzot ieguldījumu
tautsaimniecībā.
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SECINĀJUMI
1. Apkopojot aptaujas „Fiziskā aktivitāte manā ikdienā” rezultātus secinām:
1.1. brīvdienās, salīdzinot ar darba dienām, pieaugot brīvā laika ilgumam,
palielinās to cilvēku skaits, kas brīvo laiku pavada, nodarbojoties ar aktīvākām
nodarbēm, kā fiziskajām aktivitātēm (+4,6 %), kultūras pasākumu apmeklēšanu
(+28,9 %) un tikšanos ar draugiem (+29,1 %). Brīvdienās samazinās to cilvēku
skaits, kas brīvo laiku pavada pasīvi – lasot (-12,1 %), skatoties TV (-9 %) vai
darbojoties ar datoru (-10,7 %);
1.2. par tīkamāko un biežāk veikto fiziskās aktivitātes veidu, respondenti atzīst
staigāšanu (77,0 %). Arī braukšana ar velosipēdu (38.2 %), peldēšana, slēpošana
(30 %) un patstāvīga vingrošana mājās (35.1 %) tiek minēta kā populāra fiziskās
aktivitātes nodarbe;
1.3. vairākums respondentu (35,1 %) ar fizisko aktivitāti vienas dienas ietvaros
nodarbojas mazāk par vienu stundu (44,0 %); divas reizes nedēļā un vairāk kā
piecus gadus (58,2 %);
1.4. galvenie fiziskās aktivitātes veikšanas iemesli ir:
1.4.1. veselības uzlabošana (70,3 %);
1.4.2. laba pašsajūta un izskats (41,0 %);
1.4.3. stresa un spriedzes mazināšana (42,3 %);
1.4.4. izkustēšanās pēc darba dienas (43,1 %);
1.5. lielākais pārsvars respondentu fiziskas aktivitātes laikā un pēc tās izjūt
pozitīvas emocijas. Fiziskās aktivitātes laikā respondenti visvairāk izjūt –
atbrīvotību (70,4 %); prieku (59,1 %) un enerģiskumu (55,0 %), savukārt pēc
fiziskās aktivitātes vairākums atzīst, ka jūtas pozitīvi uzlādēti (73,0 %), atbrīvoti
(50,2 %) un tonizēti (36,1 %). Biežākā negatīvā izjūta ir nogurums, kuru aptaujātie
izjūt gan aktivitātes laikā (14,3 %), gan pēc tās (32,1 %);
1.6. izvērtējot sakarības starp fiziskās aktivitātes veikšanas iemesliem un pašsajūtu
fiziskās aktivitātes laikā iegūtas vairākas statistiski ticamas saistības. Respondenti,
kas ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas, lai uzlabotu veselību atzīmē, ka fiziskas
aktivitātes laikā jūtas priecīgi (φ = 0,264; p < 0,05) un enerģiski (φ = 0,124; p <
0,05). Tie, kuru iemesls fiziskajām aktivitātēm ir svara samazināšana, atzīmē, ka
jūtas laimīgi (φ = 0,200; p < 0,05), bet noguruši (φ = 0,215; p < 0,05). Enerģiski
(φ = 0,179; p < 0,05) un laimīgi (φ = 0,246; p < 0,05) jūtas tie aptaujātie, kuri
atzīmē, ka ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas, lai labi justos un izskatītos.
Laimes sajūtu jūt arī tie aptaujātie, kas vēlas iegūt jaunus draugus un tādēļ
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm (φ = 0,141; p < 0,05). Tie, kuri kā iemeslu
fiziskajai aktivitātei uzskata izkustēšanos pēc darba dienas un satikšanos ar
draugiem, atzīmē enerģiskuma esamību fiziskas aktivitātes laikā (p < 0,05).
Respondenti, kuri atzīmē, ka fiziskas aktivitātes laikā jūtas laimīgi (φ = 0,137; p <
0,05) un atbrīvoti (φ = 0,145; p < 0,05), visdrīzāk atzīmē to, ka fizisko aktivitāti
veic, lai mazinātu spriedzi un stresu.
1.7. izvērtējot sakarības starp fiziskās aktivitātes veidu un labsajūtas subjektīvo
vērtējumu ir vērojamas statistiski ticamas saistības. Tie cilvēki, kas peld vidēji ir
laimīgāki (φ = 0,224; p < 0,05); tie, kas brauc ar velosipēdu izjūt enerģiskumu (φ
= 0,259; p < 0,05), savukārt tie, kas vingro grupās izjūt prieku (φ = 0,213; p <
0,05) Taču no matemātiskās statistikas viedokļa nevar apgalvot, vai subjektu
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labsajūta ir augstāka un tāpēc viņi veic konkrēto fiziskās aktivitātes veidu, vai labā
labsajūta rodas, konkrētās fiziskās aktivitātes ietekmē.
1.8. analizējot sakarības starp pašsajūtu fiziskās aktivitātes laikā un fizisko
aktivitāšu apjomu vienas dienas ietvaros; biežumu un respondentu pieredzes
ilgumu, secinām, ka pieaugot fiziskās aktivitātes ilgumam un veikšanas pieredzei,
palielinās prieka emocijas un laimes sajūtas (p < 0,05). Izsmeltības, noguruma un
satraukuma samazinājuma iemesls pašsajūtas vērtējumā ir pieredzes pieaugums
fizisko aktivitāšu veikšanā. Arī pieaugot fiziskās aktivitātes veikšanas biežumam,
samazināsies to respondentu skaits, kas izjūt nogurumu aktivitātes laikā (p < 0,05).
2. Laboratorijas apstākļos beta-endorfīnu līmenis un pozitīvās, negatīvās emocijas fiziskas
slodzes ietekmē izmainījās sekojoši:
2.1. veloergometrijas slodzes testa ietekmē beta-endorfīnu līmeņa pieaugums tika
novērots pusei no pētījuma dalībniekiem. Vidējais visu subjektu pieaugums ir 1
ng/ml;
2.2. apkopojot “Face Reader” (FR) diagnosticētos rezultātus, sešiem pētījuma
dalībniekiem, pēc veloergometrijas slodzes testa, tika novērota vismaz vienas
negatīvās emocijas (bailes, dusmas, riebums, bēdas) samazināšanās vai izzušana;
2.3. četriem no pētījuma dalībniekiem, pēc slodzes testa, pieauga riebuma
emocijas līmenis, kas visticamāk ir skaidrojams ar laboratorijas apstākļiem;
2.4. izanalizējot iegūtos rezultātus par pozitīvo emociju (prieks un laime)
izmaiņām fiziskās slodzes ietekmē, FR uzrādīja to pieaugumu četriem no pētījuma
dalībniekiem;
2.5. izdalot atsevišķi pozitīvās emocijas, - pusei no pētījuma dalībniekiem FR
uzrādīja prieka un pārsteiguma emociju pieaugumu;
2.6. salīdzinot beta-endorfīnu līmeni ar FR diagnosticētajām emocijām un nosakot
saistības starp šiem mērījumiem, ticamas korelācijas netika atrastas.
3. Pielietojot rekreācijas līdzekļus brīvā dabā (nūjošanu, riteņbraukšanu un distanču
slēpošanu), beta-endorfīnu līmeis un pozitīvās, negatīvās emocijas izmainījās sekojoši:
3.1. beta-endorfīnu līmenis pieauga par 1,1 % (p > 0,05). Starp beta-endorfīnu
līmeni pirms un pēc rekreatīvās aktivitātes ir vērojama cieša korelācija (r = 0,850).
Iegūtie rezultāti rāda tendences, - cilvēkiem, kuriem pirms fiziskās rekreācijas
aktivitātes ir salīdzinoši zems beta-endorfīnu līmenis – tas būs salīdzinoši zemāks
arī pēc aktivitātes un otrādi (p < 0,05);
Analizējot atsevišķi pielietoto rekreācijas veidu ietekmi uz beta-endorfīnu līmeni
un pozitīvajām, negatīvajām emocijām, secinām, ka:
3.1.1. visizteiktākā beta-endorfīnu (+15,3%) un pozitīvo emociju
paaugstināšanās vērojama pētījuma dalībniekiem, kas veica pārbraucienu ar
velosipēdu – prieka emociju pieaugums +266,4%, pārsteiguma emociju
pieaugums +140,6% un negatīvo emociju samazināšanās - bēdas -41,0%; dusmas 56,3%; riebums -71,2%. Vienīgā negatīvā emocija, kas riteņbraucējiem pēc FR
diagnosticētajiem datiem palielinājās bija bailes (+11 procentpunkti), taču rezultāti
nav statistiski ticami (p > 0,05);
3.1.2. fiziskās rekreācijas veids – nūjošana paaugstina prieka līmeni par
+121,0% un pārsteiguma līmeni par +13,4% (p > 0,05) un beta-endorfīnu līmeni
par +5,9% (p > 0,05). Šīs grupas pārstāvjiem pēc emociju objektīvās diagnostikas
metodes - FR vērojams neliels negatīvo emociju pieaugums (p > 0,05);
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3.1.3. distanču slēpotājiem vērojams pozitīvo emociju pieaugums – prieka
emocijas +19,3% un pārsteiguma emocijas +2,9% (p > 0,05). Analizējot FR
negatīvo emociju datus, vērojams to samazinājums – bēdas -24,7% un dusmas 21,7%. Vienīgā negatīvā emocija, kas pēc FR diagnosticētajiem datiem ir
palielinājusies ir bailes (+3,7 procentpunkti) (p > 0,05). Vidējais beta-endorfīnu
līmenis šīs grupas pārstāvjiem ir pieaudzis līdzīgi kā nūjotājiem +6% (p > 0,05).
4. Salīdzinot laboratorijas apstākļos un brīvā dabā iegūto beta-endorfīnu līmeņa un pozitīvo,
negatīvo emociju rezultātus, secinām, ka:
4.1. beta-endorfīnu līmenis abos testēšanas gadījumos ir pieaudzis līdzīgi - vidēji
par 1 ng/ml (p > 0,05);
4.2. dalībniekiem, apstākļos brīvā dabā, pirms fiziskās rekreācijas slodzes testa
tika diagnosticēts augstāks pozitīvo emociju un zemāks negatīvo emociju līmenis;
4.3. pozitīvo emociju pieaugums un negatīvo emociju samazināšanās, veicot
fizisko aktivitāti brīvā dabā, uzrāda līdzīgas tendences kā laboratorijas apstākļos;
4.4. intervijās iegūtais brīvās dabas nozīmes raksturojums fizisko aktivitāšu
veikšanā, ir saistīts ar daudz pozitīvajām emocijām. Intervējamās personas izjūt
pozitīvāku emociju klātesamību fizisko aktivitāšu laikā brīvā dabā, salīdzinot ar
aktivitātēm iekštelpās.
5. Kopsakarības starp pozitīvo emociju līmeņiem – prieks un pārsteigums, un beta-endorfīnu
līmeni asinīs pirms fiziskajām rekreatīvajām aktivitātēm (nūjošana, riteņbraukšana un
slēpošana) uzrāda sekojošas tendences:
5.1. saskaņā ar korelācijas koeficientiem beta-endorfīnu izmaiņām nav
stimulējošas ietekmes uz pozitīvajām emocijām. Tātad - cilvēkiem ar vairāk prieka
emocijām ir zemāks beta-endorfīnu līmenis un otrādi – cilvēkiem ar zemāku betaendorfīnu līmeni ir vairāk prieka emocijas (r = -0,403; p > 0,05);
5.2. savukārt, sakarības starp beta-endorfīnu un dusmu līmeni ir cieša. Tātad cilvēkiem ar augstāku beta-endorfīnu līmeni ir zemāks dusmu līmenis un otrādi
(r = -0,504; p < 0,05).
6. Fiziskā rekreācija – riteņbraukšana, nūjošana un distanču slēpošana brīvā dabā, pielietota
slodzes apjomā 50 minūtes ar intensitāti 65-70% no maksimālās sirdsdarbības frekvences,
uzlabo 45-55 gadus vecu cilvēku pozitīvās emocijas (pēc emociju analizēšanas metodes –
FR un aptaujas un intervijas datiem) un ir rekomendējama šīs vecuma grupas pārstāvju
labsajūtas uzlabošanai.
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