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IEVADS 
 

 
Jauno tehnoloģiju attīstība visā pasaulē, arī Latvijā, līdz minimumam samazina fizisko 

piepūli, bet psiholoģiskā slodze palielinās. Tādējādi rodas pretruna starp jauniešu garīgo un 
fizisko attīstību, jo vecumā no 7 līdz 23 vai mazliet vairāk gadiem jaunais cilvēks daudz laika 
pavada mācību iestādēs, kur pārsvarā veic garīgo darbu. Kopš valstiskās neatkarības 
atgūšanas un pārejas uz tirgus ekonomiku, kad sākās pārmaiņas daudzās cilvēku darbības 
jomās, pārmaiņas sākās un aizvien vēl turpinās arī izglītībā. Valstiskās neatkarības atgūšana, 
sociālekonomiskās formācijas nomaiņa radīja priekšnoteikumus sociālo, izglītības un tātad arī 
pedagoģisko paradigmu nomaiņai. Mainījās vērtību dominantes. Latvijas izglītības vide kļuva 
par Eiropas Savienības izglītības vides integrālu sastāvdaļu, kas ietekmē arī pārmaiņas 
augstskolu izglītības vidē. Latvijā darbu ir uzsākušas daudzas jaundibinātas valsts un privātās 
augstskolas. Jaunizveidoto augstskolu studiju plānos sporta nodarbības nav ietvertas. Tāpēc ir 
svarīgi, lai, studējot un bieži vien arī vienlaicīgi strādājot, jaunais cilvēks nezaudētu interesi 
par fiziski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī nostiprinātu un papildinātu skolas gados 
iegūtās zināšanas sportā. Tas nozīmē ne tikai dažādu motoro darbību pilnveidošanu un 
attīstīšanu, t.i., trenēšanu, bet arī izglītošanu un ar personīgo ieinteresētību saistītu 
izglītošanos par fiziskajām aktivitātēm un to daudzveidību, par fizisko sagatavotību kā 
profesionālās sagatavotības sastāvdaļu un patstāvīgu trenēšanos.  

 Eiropas un pasaules valstīs par iedzīvotāju fizisko veselību un iespējām veicināt 
veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu rūpējas valdību un starpvaldību līmenī. Eiropas 
Padomes darbība šajā jomā balstās uz Eiropas Kultūras konvenciju. Lai uzturētu sporta 
ideālus, Eiropas Padome darbojas vairākos virzienos, kas tika apstiprināti Strasbūras galotņu 
tikšanās laikā 1997. gadā [35]:  
• attīstīt masu sporta pasākumus kā līdzekli dzīves kvalitātes uzlabošanai, atvieglot     
   sociālo integrēšanos un nostiprināt sociālo vienotību, tostarp jauniešu vidū;  
• attīstīt iecietību ar sporta palīdzību un aizsargāt sportu no nopietniem tā  
   apdraudējumiem.  

 Sporta attīstības komiteja koordinē šīs konvencijas īstenošanu, vada Eiropas darbības 
programmu un sagatavo Eiropas sporta ministru konferences. Rūpīgas izpētes rezultāti 
parādījuši ciešu saikni starp fiziskiem vingrojumiem un veselību. Sporta attīstības komiteja ir 
ierosinājusi vairākus pasākumus, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un aktīvu piedalīšanos 
sportā, piemēram, izstrādājot Eurofit kompleksu [38, 42]. Tas ir fizisku vingrojumu 
komplekss, kas paredzēts ātruma, spēka, lokanības, izturības un koordinācijas spēju 
iemantošanai. Šis komplekss tika izstrādāts skolas vecuma bērniem un tiek izmantots Eiropas 
skolās kopš 1988. gada [41]. 1995. gadā tika izstrādāts līdzīgs Eurofit tests pieaugušajiem 
[38]. Lai visā Eiropā izplatītu Sporta hartā paustos principus, Sporta attīstības komiteja 
organizē dažādus pasākumus (apmācību un izglītojoša rakstura seminārus), lai veicinātu 
hartas pantu praktisku izmantošanu konkrētās jomās, piemēram:  
•  sporta aizsargāšana no negatīvām ietekmēm (cīņa pret neiecietību, sportiskā biedriskuma 

un godīgas cīņas atbalstīšana);  
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•  diskriminācijas novēršana sportā (informācijas izplatīšana par hartu “Sports visiem” un tās 
principu lietošanu attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotu rīcības brīvību un sievietēm);  

•  sporta un veselības saistības popularizēšana;  
•  sporta nozīmes aizsargāšana jauniešu izglītībā, pamatojoties uz 1995. gada Lisabonas 

manifestu;  
•  pētījumi par sporta ekonomisko ietekmi.  
 
 Arī Latvijā interesi par iedzīvotāju fiziskajām aktivitātēm izrāda valsts institūcijas. Par 
to liecina 2002. gadā pieņemtais Sporta likums, Latvijas Nacionālā sporta attīstības 
programma 2006. - 2012.gadam, kuras mērķis ir radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi 
attīstītas personības veidošanai. Pētījuma problēma un aktualitāte izriet no teorētiski 
argumentētiem un empīriskos pētījumos apstiprinātiem faktiem, ka, paaugstinoties labklājībai 
un ieviešot jaunākos zinātnes sasniegumus ikdienas dzīvē, kuri samazina nepieciešamību 
fiziski piepūlēties, cilvēki kļūst mazkustīgi un fiziski neaktīvi. Jauno tehnoloģiju attīstība un 
ieviešana darba vietās un sadzīvē, vienlaicīgi paaugstinoties prasībām garīgā darba veikšanai, 
samazina fizisko piepūli. Pasliktinās jauniešu, tai skaitā studentu, fiziskā sagatavotība un 
attīstība, pasliktinās veselība. Kaut arī ir daudz publikāciju medijos par mazkustības 
izraisītajām iespējamajām novirzēm vispārējā veselībā, Latvijas iedzīvotāju fiziskā aktivitāte 
kopumā varētu būt lielāka. Fizisko aktivitāti, nenorādot konkrētu sporta veidu vai disciplīnu, 
bet rosinot aktīvi un ar prieku izkustēties, kā labu profilaktisko pasākumu veselības 
uzlabošanai un uzturēšanai iesaka arī dažādu specializāciju ārsti [3, 4, 11, 38, 39, 87, 123]. 
Policijas dienestā esošajiem Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) neklātienes studentiem 
grūtības sagādā fiziskās sagatavotības pārbaudes normatīvu nokārtošana atbilstoši Iekšlietu 
ministrijas izvirzītajām prasībām. LPA klātienes studentiem fiziskās sagatavotības pārbaudes 
normatīvos ir novērojams uzrādīto rezultātu kritums. To apstiprina kontroles normatīvu 
izpildes rezultātu salīdzinājums pa semestriem kopš 1994. gada. Pamatojoties uz likumā par 
policiju, profesiju standartā un citos normatīvajos aktos [50, 67, 97, 112, 126] īpaši uzsvērto, 
ka laba fiziskā sagatavotība ir policijas darbinieku profesionālās sagatavotības sastāvdaļa, kā 
arī uz anketēšanas rezultātiem par fiziskajām aktivitātēm augstskolā, tika izstrādāta pētījuma 
hipotēze. 
  
 

Pētījuma objekts 
 
        Vispusīgās fiziskās sagatavošanas process Latvijas Policijas akadēmijā studentu 
profesionālajai darbībai policijā. 
 
 

Pētījuma priekšmets 
 
        Vispusīgās fiziskās sagatavotības paaugstināšana studentu profesionālajai sagatavotībai 
Latvijas Policijas akadēmijā.   
 
 

Pētījuma mērķis 
 

Studentu vispusīgās fiziskās sagatavotības uzlabošana, papildinot Latvijas Policijas 
akadēmijas vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursu ar sabalansētām teorētiskām un 
praktiskām nodarbībām, integrējot interaktīvas studiju metodes teorijas apguvē, tādējādi 
sekmējot profesionālo sagatavotību dienestam policijā.  
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Pētījuma hipotēze 
 

• Studentu vispusīgā fiziskā sagatavotība, kā profesionālās sagatavotības sastāvdaļa, 
uzlabosies, ja vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kurss tiks papildināts ar 
izpratnes veidošanu teorētiskajās zināšanās par fiziskās sagatavotības nozīmi 
profesionālajā sagatavotībā, ar paškontroles rādītāju nepieciešamības pamatojumu un 
mērķa (fiziskās sagatavotības uzlabošana) pastiprinājumu.  

• Vispusīgā fiziskā sagatavotība kā profesionālās sagatavotības dienestam policijā 
sastāvdaļa uzlabosies, ja teorētiskās zināšanas, paškontrole un virzība uz fiziskās 
sagatavotības uzlabošanu tiks izmantota patstāvīgajās pašpilnveides nodarbībās. 
 

 
Pētījuma uzdevumi 

 
1. Noteikt dažādu augstskolu studentu viedokli par fiziskās sagatavotības lomu un 

nepieciešamību tālākajā profesionālajā darbībā. 
   

2.   Noteikt Latvija Policijas akadēmijas studentu iespējas studiju laikā patstāvīgi uzlabot 
vispusīgo fizisko sagatavotību, tādējādi augstskolā pilnveidojot profesionālo gatavību 
dienestam policijā. 

     
3. Izstrādāt Latvijas Policijas akadēmijas studiju kursa Vispusīgā fiziskā sagatavošana 

papildinājumu ar teorētiskām nodarbībām, sabalansējot praktisko un teorētisko 
nodarbību saturu.  

 
4. Novērtēt studiju kursa papildinājuma ietekmi uz studentu vispusīgo fizisko 

sagatavotību kā profesionālās sagatavotības sastāvdaļu. 
 
 

Pētījuma metodoloģiskais pamats 
 

• Atziņas par fiziskās sagatavotības un fiziskās aktivitātes teorētisko pamatojumu: 
Auliks I. (1975.; 1978.; 1985.), Ästrand P.O.,(1952.; 1970.; 1988.), Brēmanis E. 
(1982.; 1991.), Krauksts V. (2006.), Nilsson J. (1988.), Liepiņš I. (1993.; 2000.), 
Stephen S., Silverman. S.J. (1996.) u.c. 

• Atziņas par fiziskajām aktivitātēm studiju procesā. Myers T., Griggs G. (2004.), 
Vuillemin A., Bertrais S., Oppert J.M. (2004.), Zelli A. (2004.), McAuley (1994.), 
Grants J. (2003.; 2007.), Tsigilis N., Douda H. (2002.) u.c. 

• Atziņas par mūsdienu mācību metodēm. Kolb D. (1999.), Delors Ž. (2001.), Grants J. 
(2003.), Grineski S. (1996.), Gudjons H (1998.), Špona A. (2004.), Geidžs N.L., 
Berliners D.C. (1998.). 

• Atziņas par fizisko aktivitāšu lomu veselības nostiprināšanā un fiziskās sagatavotības 
uzlabošanā. Shephard R.J. (1994.), Latvijas iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes 
pārskats (2004.; 2006.), Vuillemin A. (2004.) Lefevre J., Philippaerts R. (2006.) u.c. 

• Atziņas par fiziskās sagatavotības un fiziskās aktivitātes būtību un vērtēšanas 
kritērijiem, ko veido „Eurofit” testu metodes apraksts, „Eurofit” testu ticamības 
pārbaude, citu valstu zinātnieku pieredze, izmantojot „Eurofit” testus pētījumos, 
personīgā pieredze u.c. 
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• Atziņas par fiziskās sagatavotības nepieciešamību policijas darba speciālistu 
profesionālajā sagatavošanā, ko veido dažādi normatīvie akti tiesību aizsardzības 
iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

 
 

Pētījuma metodes 
 
1. Teorētiskās 

• Sporta teorijas un metodikas, sporta fizioloģijas, pedagoģijas, psiholoģijas literatūras 
analīze, uz ko pamatojoties tiek izstrādāti programmas papildinājumi studentu fiziskās 
sagatavotības un fizisko aktivitāšu veicināšanai ikdienā. 

 
2. Empīriskās 

• Datu vākšana ar anketēšanas palīdzību, kā rezultātā tiek iegūtas ziņas par studentu 
vēlmēm nodarboties ar fiziskās sagatavotības pašpilnveidi studiju laikā un par 
iespējām piepildīt šīs vēlmes augstskolā. 

• Datu vākšana ar anketēšanas palīdzību, kā rezultātā noskaidrojās studentu zināšanu 
līmenis par fizisko spēju attīstīšanas metodēm un metodiku, fiziskajām aktivitātēm un 
aktīvu dzīvesveidu. Anketēšana notika eksperimenta sākumā un beigās. 

•  Pedagoģiskais eksperiments, kura veikšanai tika izveidotas divas studentu vīriešu un 
divas studentu sieviešu grupas: eksperimentālā studentu vīriešu grupa (VE) un 
eksperimentālā studentu sieviešu grupa (SE), kā arī studentu vīriešu kontroles (VK) un 
studentu sieviešu kontroles (SK) grupas. 

• Fiziskās sagatavotības testēšana (EUROFIT testi) visām grupām eksperimenta sākumā 
un beigās. 

• Intervija. Nestandarta (radošā) intervija. Norise –  brīvā sarunas formā.  
• Datu apstrādes matemātiski – statistiskās metodes: 

- saistītu paraugkopu atšķirību novērtēšana ar Stjūdenta kritēriju saistītām 
paraugkopām; 

- neatkarīgu paraugkopu salīdzināšana ar Stjūdenta kritēriju neatkarīgām 
paraugkopām; 

- saistītu paraugkopu atšķirību novērtēšana ar Vilkoksona kritēriju. 
 
 

Pētījuma dalībnieki 
 
 Eksperimentā kopā tika iesaistīti 143 Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) studenti, no 
kuriem 100 vīrieši, 43 sievietes. Eksperimentālajā studentu vīriešu grupā VE bija 63 LPA 
studenti, eksperimentālajā studentu sieviešu grupā SE – 27 LPA studentes sievietes. Kontroles 
grupās piedalījās: studentu vīriešu kontroles grupā VK piedalījās 37 LPA studenti, studentu 
sieviešu kontroles grupā SK – 16 LPA studentes. Pētījums tika veikts 2003./2004. un 
2004./2005. studiju gada rudens semestros. 
 
 

Zinātniskā novitāte 
 
 Studiju procesā, ar interaktīvām studiju metodēm apgūstot zināšanas un veidojot 
teorētisko izpratni par fiziskās sagatavotības nozīmi profesionālajā sagatavotībā, ar 
paškontroles rādītāju teorētiskās nepieciešamības pamatojumu un mērķa pastiprinājumu, 
sabalansējot praktiskās fiziskās sagatavošanas nodarbības ar teorijas apgūšanu, tiek panākta 
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fiziskās sagatavotības uzlabošanās. Vienlaicīgi paaugstinās izpratne  un zināšanas par fiziskās 
sagatavotības ietekmi uz veselību un darbaspējām. Teorētiskās zināšanas studenti labāk 
apgūst, ja tiek izmantotas interaktīvas mācību metodes, teorijā mācīto izmantojot 
patstāvīgajās nodarbībās. Fiziskās sagatavotības līmenis paaugstinās, ja studenti, izprotot 
vingrinājumu izpildes struktūru, iedarbību un treniņu metodes, paši piedalās savas fiziskās 
sagatavošanas procesa pilnveidošanā. Līdz ar prasmi izmantot dažādas metodes savas fiziskās 
sagatavotības paaugstināšanai tiek veicinātas patstāvīgās pašpilnveides nodarbības. Pēc 
vienotā praktisko un teorētisko zināšanu apguves studiju kursa vispusīgajā fiziskajā 
sagatavošanā studentu teorētiskās zināšanas un praktiskā gatavība tās pielietot praksē ir tādā 
līmenī, ka viņi spēj patstāvīgi veikt mērķtiecīgu fiziskās pašpilnveides procesu – trenēšanos. 
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas nodarbībās un patstāvīgajās pašpilnveides nodarbībās –  
treniņos tiek uzlabota studentu fiziskā sagatavotība, vienlaicīgi paaugstinot profesionālo 
sagatavotību un piemērotību dienestam policijā pēc studiju beigšanas. Iegūtās prasmes un 
teorētiskās zināšanas dod iespēju patstāvīgai un nepārtrauktai fiziskās sagatavotības 
uzturēšanai dienestam nepieciešamajā līmenī.  
 
 

Pētījuma teorētiskā nozīme 
 
 Pētījuma gaitā tika noskaidrota un teorētiski pamatota savstarpējā sakarība starp 
veiktajiem fiziskās sagatavošanas vingrinājumiem un vispārējās veselības un fiziskās 
pašsajūtas stāvokli. Kaut arī ir dažāds regulāri izpildāmo fiziskās sagatavošanas vingrinājumu 
veids, aktīvajiem cilvēkiem vispārējais veselības stāvoklis ir labāks kā neaktīvajiem. Ja 
fiziskās sagatavošanas vingrinājumi tiek veikti regulāri, ievērojot sporta speciālistu sniegtos 
ieteikumus un veselību veicinošos faktorus, tas atstāj labvēlīgu ietekmi uz abu dzimumu visu 
vecuma grupu cilvēkiem. Apgūstot iemaņas veselības nostiprināšanā un fiziskās sagatavotības 
pašpilnveidē  patstāvīgajās fiziskās sagatavošanas nodarbībās, tiek panākta labāka fiziskā 
sagatavotība, līdz ar to arī profesionālā sagatavotība dienestam policijā. 
 
 

Pētījuma praktiskā nozīme 
 
 Pētījuma laikā tika pierādīts hipotēzē izteiktais pieņēmums par teorētiskajām 
zināšanām un fizisko sagatavotību: papildinot vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursu 
ar teorētiskās izpratnes veidošanu par fiziskās sagatavotības nozīmi un uzlabošanas iespējām, 
paškontroles rādītāju nepieciešamību, zināšanas izmantojot patstāvīgajās pašpilnveides 
nodarbībās, uzlabojās studentu fiziskā sagatavotība kā profesionālās sagatavotības sastāvdaļa. 
Balstoties uz teorētiski pierādīto fiziskās sagatavotības un veselības savstarpējo sakarību, 
varam teikt, ka tādējādi tiek nostiprināts un uzlabots veselības stāvoklis, kā arī radīta 
teorētiskā un praktiskā bāze, lai, uzsākot dienestu policijā, fiziskās sagatavošanas 
pašpilnveides patstāvīgais process tiktu turpināts, vienlaicīgi uzturot vajadzīgajā līmenī 
profesionālo gatavību dienestam policijā. Tas nozīmē, ka studenti apgūst nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, lai pēc studiju beigšanas patstāvīgi varētu uzturēt savu fizisko 
sagatavotību dienestam policijā nepieciešamajā līmenī.  
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Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes 
 

• Studentu vispusīgās fiziskās sagatavotības uzlabošana studiju laikā īstenosies, 
sabalansējot praktiskās un teorētiskās nodarbības, pastiprinot izpratnes veidošanu 
teorētiskajās zināšanās par  fiziskās sagatavotības nozīmi profesionālajā sagatavotībā.  

• Lietojot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas studiju procesā un 
pašpilnveides nodarbībās studiju laikā, tiks uzlabota studentu fiziskā sagatavotība. 
Studiju laikā tiks radīta teorētiskā un praktiskā bāze, lai, uzsākot dienestu policijā, 
fiziskās sagatavotības pašpilnveides patstāvīgais process tiktu turpināts, tādējādi 
palīdzot uzturēt profesionālo sagatavotību dienestam policijā nepieciešamajā līmenī. 

 
 

Atslēgas vārdi:  
 
         Studentu fiziskā sagatavošana, studentu fiziskā sagatavotība, fiziskā aktivitāte, 
         studentu profesionālās sagatavotības pilnveidošana. 
 
 
Pateicība. 
 

• Izsaku pateicību promocijas darba zinātniskajam vadītājam, LSPA profesoram Dr. 
paed. Jurim GRANTAM un profesorei Dr.paed. Rasmai JANSONEI par 
lietpratīgajiem padomiem un morālo atbalstu disertācijas tapšanā. 

• Vēlos teikt paldies profesorēm, Dr.h.paed. Ausmai ŠPONAI un Dr.paed. Tatjanai 
KOĶEI, profesoram Dr.paed. Aivaram LASMANIM par sniegtajām konsultācijām. 

• Paldies LSPA profesorei, Ph.D. Gundegai KNIPŠEI un docētājai, Dr.paed. Andrai 
FERNĀTEI par konsultācijām, LSPA Informātikas katedras profesoriem Dr.paed. 
Jurim DRAVNIEKAM un Dr.paed. Eduardam POPOVAM par sniegto palīdzību datu 
apstrādē ar matemātiskās statistikas metodēm. 

• Paldies Banku augstskolas docētājām par palīdzību aptaujas datu ieguvē no BA 
studentiem. 

• Esmu pateicīgs Latvijas Augstskolu Pedagogu Sadarbības Asociācijai (LAPSA), par 
iespēju piedalīties starptautiskā konferencē Helsinkos, uzstājoties par pētījuma gaitu 
un rezultātiem.   

• Paldies Latvijas Policijas akadēmijas vadībai par sapratni un atbalstu vizītēm 
starptautiskajās konferencēs Polijā, Itālijā, Somijā. 

• Paldies kolēģiem Latvijas Policijas akadēmijas Fiziskās sagatavošanas katedrā un 
katedras vadītājam docentam Ojāram GAŅGIM par atbalstu pētījuma veikšanā.  

• Liels paldies Latvijas Policijas akadēmijas studentiem, kuri piedalījās pētījumā, par 
sapratni un atsaucību. 
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1. FIZISKĀ SAGATAVOŠANA UN FIZISKĀ 
SAGATAVOTĪBA 

 
Kustības jeb fiziskā aktivitāte ir cilvēka organisma iedzimta nepieciešamība. To vislabāk 

var novērot bērna vecumā – mēs visi labi zinām, ka bērni atrodas nepārtrauktā kustībā. Ar 
gadiem cilvēka kustības arvien vairāk tiek ierobežotas. Sākotnēji tas notiek bērnu dārzā un 
skolā, kur jāievēro noteikts režīms, pēc tam augstskolā, vēlāk jau darba vietā. Fiziskās 
aktivitātes ir skeleta muskuļu nodrošinātas aktīvas ķermeņa kustības, kas jūtami palielina 
enerģijas patēriņu, salīdzinot ar miera stāvokli. Tāpēc fiziskās aktivitātes var uzskatīt par 
fiziskās sagatavošanas (procesa) sastāvdaļu ceļā uz fizisko sagatavotību (mērķi). Fizisko 
aktivitāti vai tās trūkumu var iedalīt atkarībā no aktivitātes intensitātes vai enerģijas patēriņa. 
Vairākums cilvēku droši vien ir pārliecinājušies, ka  veselības uzlabošanai visefektīvākā ir 
mērenas intensitātes regulāra fiziskā aktivitāte. Mērenas intensitātes fiziskā aktivitāte ir tāds 
aktivitātes tips, kas paātrina sirdsdarbību, rada siltuma sajūtu un vieglu elpas trūkumu. 
Galvenās veselību veicinošas fiziskās aktivitātes ir vienkāršas un jau pierastas darbības – 
tādas kā pastaiga, riteņbraukšana, fizisks darbs, peldēšana, mājsaimniecības darbi, pārgājieni, 
dārza darbi, izklaides sports un dejas. Nosauktās aktivitātes var būt izmantotas kā fiziskās 
sagatavošanas procesa sastāvdaļas. Visu cilvēku veselībai un pašattīstībai, neatkarīgi no 
dzimuma, funkcionālām spējām, kultūras, vecuma vai sociālekonomiskā stāvokļa, ļoti svarīgi 
ir izbaudīt kvalitatīvu atpūtu. Īpaši nozīmīgi tas ir bērniem un jauniešiem, kā arī pilsētās 
dzīvojošajiem, kur drošība uz ceļiem ir zema, satiksmes ātrums liels un ir maz zaļo zonu. Šie 
faktori vēl vairāk samazina iespējas būt fiziski aktīviem ikdienā. Noteicošie šķēršļi, kas kavē 
cilvēkiem būt fiziski aktīviem, ir izmaksas, izpratnes trūkums, pārvietošanās attālums, 
kultūras un valodu barjeras, apgrūtināta pieeja vietējiem atpūtas centriem un drošām rotaļu 
vietām bērniem [37; 90; 139]. Novērots, ka pieaug nevienlīdzība valstu starpā, turklāt 
visvairāk tas skar Eiropas reģiona austrumu valstis. Epidemioloģiskie pētījumi pierāda, ka 
fizisko aktivitāšu trūkums par 15 - 20% palielina risku saslimt ar koronārām sirds slimībām, 
2.tipa cukura diabētu, resnās zarnas vēzi, krūts vēzi, kā arī veicina gūžas kaulu lūzumus gados 
vecākiem cilvēkiem [89; 113]. Regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt novērst un samazināt 
aptaukošanos un uzturēt optimālu ķermeņa svaru. Tāpat tās var uzlabot psiholoģisko labsajūtu 
un samazināt stresu un nemieru, depresijas un vientulības sajūtas. Dažādas spēles, sports un 
cita veida fiziskās aktivitātes dod iespēju jauniem cilvēkiem pierādīt sevi un iegūt pārliecību 
par sevi, iepazīt panākumu sajūtu un sociāli integrēties grupā [70]. Fiziskās aktivitātes palīdz 
novērst un kontrolēt riskantas uzvedības izpausmes, tādas kā smēķēšana, alkohola un citu 
atkarību izraisošo vielu lietošana, neveselīgs uzturs un vardarbība, īpaši bērnu un jauniešu 
vidū. Lai arī fiziskās aktivitātes uzlabo veselību, vairums cilvēku savā ikdienas dzīvē nav 
pietiekami aktīvi. Rietumeiropā gandrīz divas trešdaļas pieaugušo nav pietiekami fiziski aktīvi 
un aktivitātes līmenis turpina kristies [125]. Visā pasaulē bērni kļūst arvien mazkustīgāki, 
īpaši nabadzīgajos rajonos. Laiks un resursi, kas veltīti izglītībai par fiziskajām aktivitātēm, 
arvien samazinās, un fiziski aktīvās spēles un izklaides tiek aizstātas ar datorspēlēm un 
televizoru. Pētījumā, kurš tika veikts 2001. – 2002.gadā, tika atklāts, ka vidēji Eiropā tikai 
34% no 11, 13 un 15 gadus veciem pusaudžiem ir fiziski aktīvi tādā līmenī, kas atbilst 
pašreizējiem ieteikumiem. Lielākajā daļā valstu zēni ir aktīvāki kā meitenes, bet ar gadiem 
fiziskās aktivitātes līmenis abiem dzimumiem samazinās. Nepietiekama fiziskā aktivitāte 
bērnībā var ietekmēt veselību visa mūža garumā. Fizisko aktivitāšu trūkums tiek atzīts kā 
viens no galvenajiem patstāvīgiem riska faktoriem hronisku slimību attīstībā, kas izraisa 
aptuveni 3,5% dažāda veida slimības un līdz pat 10% nāves gadījumu Eiropā. Satraucoša ir 
arī augstā ekonomiskā cena, kas jāmaksā fizisko aktivitāšu trūkuma rezultātā [113]. Šveicē un 
Lielbritānijā veiktie pētījumi parāda, ka fizisko aktivitāšu trūkums valstij var izmaksāt ap 150 
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– 300 eiro gadā uz vienu iedzīvotāju. Fizisko aktivitāšu līmeņa paaugstināšana uzlabotu 
sabiedrības veselību, kā arī samazinātu izdevumus, kas rodas fizisko aktivitāšu trūkuma 
rezultātā [100]. Pasaules Veselības organizācija rekomendē pieaugušajiem veikt 30 un vairāk 
minūšu ilgas mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes vairumā nedēļas dienu, bet vēlams – 
katru dienu. Šis rekomendētais aktivitāšu ilgums var būt sadalīts īsākos periodos, ideālā 
variantā ne mazākos kā 10 minūtes, taču pat īslaicīgas fiziskās aktivitātes spēj ievērojami 
uzlabot veselību, piemēram, lifta vietā izmantot kāpnes. Bērniem vajadzētu būt fiziski 
aktīviem vismaz 60 minūtes dienā. Vide, kurā cilvēki uzturas – mājās, skolā, darbā, ceļojuma 
laikā utt. – bieži vien nerada vēlēšanos būt fiziskiem aktīviem. 50% no braucieniem ar 
automašīnu Eiropā ir īsāki par 5 km; tā ir distance, ko var veikt, 15 – 20 minūtēs braucot ar 
velosipēdu vai arī 30 – 50 minūtēs ejot ātrā solī. Fizisko aktivitāšu iespējas ir jāiekļauj 
ikdienas dzīvē tā, lai tās būtu vieglas, dabiskas un vēlamas. Ar skolās un darba vietās realizēto 
programmu palīdzību visiem iedzīvotājiem vajadzētu būt pieejamām un sasniedzamām 
iespējām iekļaut fiziskās aktivitātes ikdienas dzīvē, piemēram, fiziski aktīvām pārvietošanās 
iespējām. Ja mēs vēlamies, lai tas ietekmētu visu sabiedrību, ir svarīgi piemērot šo principu 
un radīt fizisko un sociālo vidi, kas vairotu cilvēku fizisko aktivitāti visā Eiropā. Regulāras 
mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes ir izmaksu ziņā efektīvs līdzeklis sabiedrības 
veselības uzlabošanai un saglabāšanai. Tādējādi fizisko aktivitāšu veicināšanai būtu jābūt 
vienai no sabiedrības veselības prioritātēm, iekļaujot tajā visus sabiedrības slāņus. Taču 
atbildība par rīcību šajā sfērā nebūtu jāuzņemas vienīgi veselības, sporta, tūrisma, 
nodarbinātības un izglītības nozarēm. Turklāt masu informācijas līdzekļi ir ļoti ietekmīgs 
veids veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Gan valsts, gan privātā sektora kopīgs darbs 
sekmētu efektīvāku darbību, un tādējādi attīstītu veselīgu un  ilgtspējīgu dzīvesveidu. Ar 
kopīgu darbu labumu gūst visas ieinteresētās puses [113; 125; 137; 138].  

Vispusīga fiziskā sagatavošana nozīmē cilvēka fizisko īpašību – izturības, ātruma, 
spēka, lokanības un koordinācijas harmonisku attīstīšanu, efektīvu organisma audu un sistēmu 
pilnveidi, labas veselības saglabāšanu. Cilvēka organisms ir vienota sistēma, tādēļ dažādas 
fiziskās īpašības nevar attīstīt izolēti, jo attīstības (treniņu) procesā tās viena otru savstarpēji 
ietekmē. Atbilstoši šiem mijiedarbības procesiem notiek zināma līmeņa spēju pārnesums no 
vienas īpašības otrā. Šāds pārnesums var būt gan ar pozitīvu, gan negatīvu ietekmi, kad vienas 
īpašības attīstība veicina vai traucē citas īpašības progresu [47; 48; 64].  

Analizējot tos nedaudzos izziņas avotus, kuri dod pamatu runāt par fiziskās 
sagatavošanas sistēmu un sacensībām senatnē, nākas konstatēt, cik ievērojami bija seno 
grieķu sasniegumu šajā jomā. Cilvēka fiziskā veselība un fiziskās darbaspējas, spēja ilgstoši 
strādāt, nesamazinoties darba efektivitātei, un prasme attīstīt šīs spējas ir bijušas aktuālas no 
pasaules pirmsākumiem līdz mūsdienām. Liela uzmanība cilvēka fiziskajiem dotumiem tika 
pievērsta jau senajā Grieķijā, kur par cilvēka harmoniskas attīstības neatņemamu sastāvdaļu 
uzskatīja fizisko attīstību, piemēram, Spartā fiziskā veselība un fiziskais spēks bija galvenais 
cilvēka vērtības mērs [172]. Sengrieķu filozofa Platona dibinātajā Akadēmijā audzēkņi reizē 
ar filozofiju un matemātiku mācījās vingrošanu. Arī senajiem romiešiem bija ļoti svarīga 
cilvēku veselība, jo impērijai vienmēr vajadzēja stiprus un izturīgus karotājus [70]. Seno laiku 
sportistu, ārstu un treneru uzmanība tika pievērsta tādiem faktoriem, kurus izmanto vēl 
mūsdienās. Kā piemēru var minēt atlētu fiziskās sagatavošanas sistēmu; obligāto 
sagatavošanās programmu Olimpiādei desmit mēnešus pirms spēlēm; mērķtiecīgo trīsdesmit 
dienu gatavošanos Olimpijā tieši pirms spēlēm; slodžu racionālo sistēmu četru dienu periodā 
(mikrociklā); psiholoģiskās sagatavotības, darbaspēju stimulēšanas un atjaunošanās 
procedūras. Katrā no šiem darbības virzieniem senajiem grieķiem bija savi sasniegumi un 
problēmu risinājumi, kuri ir tuvi mūsdienās izmantotajiem. Protams, nevar teikt, ka senajā 
Grieķijā izmantotie līdzekļi un zināšanas var ietekmēt mūsdienu fiziskās sagatavošanas 
sistēmu. Mūsdienu fiziskās sagatavošanas sistēma sāka veidoties XIX gadsimta beigās, kad 
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sabiedrībā kļuva populāras sporta nodarbības un sacensības [172]. Mūsdienu pasaulē liela 
uzmanība tiek pievērsta ne tikai augsto sasniegumu sportam, bet arī tā saucamajam tautas 
sportam jeb fiziskajām aktivitātēm, kuras būtu iespējams veikt ja ne visiem, tad lielai daļai 
dažāda vecuma cilvēku. Dažādu sporta veidu speciālisti un sporta zinātnieki izstrādā ne tikai 
treniņu programmas, trenažierus, treniņu metodiku vadošajiem pasaules sportistiem, bet, 
saprotot fizisko aktivitāšu nozīmi ikviena cilvēka ikdienā, strādā pie sporta popularizēšanas. 
Tiek veidoti jauni sporta veidi (dažādi aerobikas stili un novirzieni, BMX, MTB, snovbords 
un tā paveidi vasarā un uz ūdens, u.c.) dažādotas tradicionālo sporta veidu sacensības 
(biatlonā, slēpošanā, peldēšanā, orientēšanās sportā u.c.), attīstīti tehniskie un dažādi 
ekstrēmie sporta veidi. Diemžēl daudzi cilvēki izvēlas tikai vieglāko – skatītāja lomu sportā.  

Fiziskā sagatavotība ir fiziskās sagatavošanas procesa rezultāts. Mūsdienās aktualitāti 
nav zaudējis seno grieķu uzskats par harmoniski attīstītu personību, kas veidojas attīstoties 
cilvēka garīgajām un fiziskajām spējām. Vispusīgi un harmoniski attīstītas personības 
veidošanas princips nosaka fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida virzību sabiedrībā. 
Viens no nosacījumiem, lai šo principu realizētu, ir cilvēka vispusīgas fiziskās attīstības un 
labas fiziskās sagatavotības nodrošināšana visas dzīves laikā. Tādēļ ikvienam cilvēkam 
vajadzētu rūpēties par dažādu fizisko aktivitāšu formu nepārtrauktu izmantošanu visā dzīves 
laikā, ievērojot dzimumu, vecumu, profesionālo nodarbinātību un citus objektīvus faktorus 
[18, 48, 68].  
 Dažādu profesiju cilvēkiem, veicot savu ikdienas darbu, nepieciešama dažāda 
profesionāli lietišķā fiziskā sagatavošana. Taču vispārējās fiziskās sagatavotības augsts 
līmenis ietekmē arī profesionāli lietišķo fizisko sagatavotību. Tādēļ vēl viens nosacījums 
vispusīgi un harmoniski attīstītas personības veidošanas principa realizācijai ir tāds, ka 
vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana būtu veicama kā vienota un vesela darbība [48]. 
 Sporta un aktīva dzīvesveida izmantošana veselības veicināšanai nozīmē, ka ar sporta 
nodarbībām tiek nostiprināta veselība. Par kustību labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu 
zināja jau sen (Hipokrāts), taču ikvienam vajadzētu zināt, ka fiziskās sagatavošanas līdzekļi 
dod vēlamo efektu tikai tad, ja ievēro noteiktus nosacījumus. Kā pirmo varētu minēt slodzes 
veselību veicinošo iedarbību. Tas nozīmē, ka tad, ja slodze ir pārāk liela, sekas var būt 
veselībai kaitīgas, ja pārāk maza – iedarbība ir nenozīmīga. Tātad, lai slodze būtu optimāla, 
ikvienam tā būs atšķirīga. Otrs nosacījums, lai nerastos veselībai bīstamas sekas, nodarbībās 
būtu jāizmanto zinātniski pamatotas un praksē pārbaudītas formas un līdzekļi. Slodzes 
forsēšana un nepārbaudītu metožu un līdzekļu lietošana iesācējiem un cilvēkiem, kuri 
nenodarbojas sporta speciālista vadībā, nav ieteicama. Tāpat nav ieteicams kopēt augstas 
klases sportistu slodzes un treniņu metodiku [64, 70, 137].  
 Trešais nosacījums: ieteicams veikt regulāru fizisko aktivitāšu iedarbības pārbaudi, 
izmantojot gan paškontroli, gan medicīnisko kontroli. Par fizisko aktivitāšu iedarbību uz 
cilvēku ir atbildīgs sporta pasniedzējs, treneris vai medicīnas darbinieks, kurš realizē 
ārstniecisko kontroli. Taču vislielākā atbildība ir jāuzņemas cilvēkam pašam [13, 18, 48, 60]. 
Nākošais nosacījums – fiziskās aktivitātes kā būtisks līdzeklis veselīga un aktīva dzīvesveida 
radīšanai būtu vēlamas katra cilvēka ikdienā, lai fiziski aktīvs dzīvesveids kļūtu par vajadzību 
[48, 61].  
 
  

1.1. Pedagoģiskās teorijas fiziskajā sagatavošanā 
 
 Veidojoties un attīstoties pedagoģijai un didaktikai, veidojās un attīstījās sporta jeb 
fiziskās sagatavošanas pedagoģija. Nozīmīgs un ievērojams ir krievu zinātnieka P. Lesgafta 
veikums, izveidojot fiziskās izglītošanas teoriju 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. 
Fizisko vingrinājumu apmācības metodikā Lesgafts izvirzīja jautājumu par to, ka katram 
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audzēknim ir jāzina, kas, kāpēc un kā ir jādara. Viņš uzskata, ka katram pedagoģiskajam 
uzdevumam ir atbilstoši vingrinājumi un katrā apmācības periodā tiek izvirzītas konkrētas 
prasības audzēkņiem. Nodarbojoties ar fiziskajiem vingrinājumiem, audzēkņiem tiek dota 
iespēja darbībā iepazīties ar to, ko viņi ir uzzinājuši teorētiskajās nodarbībās vai lasījuši 
grāmatās. Taču par demonstrējumu viņš izteicās tikai kā par vārdiskā priekšstata precizējumu, 
tādējādi norādot, ka svarīgākā nozīme priekšstata veidošanā ir skolotāja sniegtajam 
skaidrojuma. Viņš izveidoja mācību programmas fiziskās audzināšanas skolotāju 
sagatavošanai, no kurām daudzas pats vadīja. Lesgafts uzskatīja garīgo un fizisko izglītību par 
tik cieši saistītām savā starpā, ka „..tām jāveido viens vesels, nedalāms uzdevums skolas 
darbā: jebkura vienpusīga attīstība noteikti izjauks harmoniju izglītībā un neradīs apstākļus 
cilvēka kā veseluma attīstībai” [171]. 
 Arī Latvijas teritorijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā skolotāju 
semināros tika runāts par vingrošanas mācīšanu skolēniem. Piemēram, K. Ozoliņa 1936. gadā 
izdotajā grāmatā „Valkas – Valmieras skolotāju seminārs 1894. – 1919. Semināra vēsture” ir 
rakstīts, ka vingrošanas mācību mērķis ir „..attīstīt ar vispusīgu darbību muskuļus un fizisku 
spēku un ar to sekmēt pareizas fizioloģiskas darbības ķermenī. Padarīt kustības veiklas un 
glītas un iepazīstināt audzēkņus ar vingrošanas mācības paņēmieniem.” Tajā laikā skolās 
vingrošanas kursā ietilpa „brīvas kustības, ierindas mācība, vingrojumi uz un ar vienkāršiem 
vingrošanas rīkiem, ģimnastiskas rotaļas” [114]. 
 Ar fizisko sagatavotību, sportu un fizisko sagatavošanu saistītus jautājumus savā 
zinātniskajā darbībā skar ne tikai pedagogi, bet arī psihologi, fiziologi un ārsti, tāpēc 
pagājušajā gadsimtā vienlaicīgi ar pedagoģiju strauji attīstījās sporta fizioloģija, sporta 
psiholoģija un sporta medicīna.  
 Analizējot cilvēka attīstību, savu lomu zinātnieku darbos arī mūsdienās nezaudē 
fiziskā audzināšana un fiziskā sagatavotība dažādos cilvēka vecuma posmos. Studiju laiks jeb 
studentu gadi ir cilvēka dzīves periodā, kuru saucam jaunība. Mūsdienās ar jaunību lielākoties 
tiek saprasta noteikta vecuma fāze vai arī sabiedrības grupa [62]. Jaunībai parasti nav noteikta 
robeža, parasti tiek domāts vecums no 13 līdz 20 gadiem. Taču arī 22 gadus vecu kopmītnēs 
dzīvojošu studentu var saukt par jaunieti [62]. Jaunība, tāpat kā bērnība, ir vēsturisks un 
sabiedrisks fenomens. Vēsture apstiprina, ka ne visos laikos ir pastāvējis ilgstošs jaunības 
posms, kā tas ir novērojams mūsdienās. Kā jauniešu vecuma pedagoģijas nozīmīgāko 
jautājumu Bāke (1991) izceļ kompetenču apmaiņas koncepciju, nevis audzināšanu. Tā ir kā 
norāde uz mācīšanos mijiedarbībā, nevis vienpusīgā procesā. Interaktīvā mācīšanās fāze – 
laiks, kurā skolotāji un skolēni strādā kopīgi, virzoties pretī mācību mērķiem [57] atbilst H. 
Fenda izstrādātajiem pedagoģiskās rīcības pamatprincipiem saskarsmē ar jaunatni. Šie 
principi nosaka izvairīties no nicinošas un ciniskas izturēšanās, bet klausīšanās un novērošana 
ir tikpat nepieciešama kā jauniešiem raksturīgās uzvedības saprašana. Viens no galvenajiem 
studentu uzdevumiem ir mācīšanās. Pēc Bovera, Hilgarda (1983) definīcijas mācīšanos var 
attiecināt uz „organisma izturēšanās vai uzvedības potenciāla pārmaiņām noteiktā situācijā, 
kuru organisms realizē, ņemot vērā atkārtotu pieredzi šajā situācijā...” Mācīšanās savas 
vērtības ziņā ir neitrāls jēdziens. Mācīšanās (learning) ir process, kurā organisms pieredzes 
rezultātā maina savu uzvedību, pārņem sabiedrībā uzkrāto pieredzi, apgūst zināšanas, 
prasmes, pilnveido savu pieredzi [29, 119]. Mācīšanās teorijas iedala divās lielā grupās: 
biheivioristiskās jeb asociatīvās un kognitīvās teorijas [120, 121]. Biheiviorisms aprobežojas 
ar redzamo norišu pētījumiem, izslēdzot garīgās parādības [52, 62]. Biheiviorālā pieeja 
galveno vērību pievērš videi, īpaši tam, kā apbalvojumi un sodi ietekmē uzvedību. Gandrīz 
pilnībā ignorē garīgo informācijas apstrādi. Kognitīvais viedoklis garīgo apstrādi uzlūko par 
sākuma punktu. Tas neapstrīd biheiviorālo pieeju, bet uzskata to par pārāk vienkāršotu. 
Biheivioristi izceļ darbību, kustību, novērojamu uzvedību vairāk nekā prāta saturu. 
Biheiviorisma modelis ir centrēts uz skolotāju, kuram pieder visa informācija, bet audzēknis 
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cenšas to uztvert un apgūt. Skolotāja uzdevums ir „piepildīt” audzēkni ar šīm zināšanām, 
prasmēm, iemaņām, vingrinājumiem. Audzēknis mācās pēc formulas: stimuls – reakcija. To, 
ko viņš ir iemācījies, var objektīvi novērtēt un izmērīt – „prot” vai „neprot”. Pagājušā 
gadsimta vidū pastiprinājās pētījumi kognitīvajā psiholoģijā, un kognitīvisma mācību teorija 
ieguva pamatojumu – akcents ir jāpārnes uz skolēna paša aktivitāti mācību procesā. Laika 
posmā no 1950. līdz 1970. gadam Eiropā kļuva populāra Ž. Piažē kognitīvās attīstības teorija 
ar vienu no centrālajām idejām par to, ka mācīšanās ir adaptācijas process. Izziņas aktivitātes 
jēdziens tika plaši pētīts, lai panāktu mācību efektivitāti. Padomju Savienībā pastiprinājās 
orientācija uz skolēna izziņas aktivitāti, kam pamatā bija krievu psihologu atziņas. Tādējādi 
problēma koncentrējās divos pretējos viedokļos par mācīšanās un attīstības attiecībām: Piažē 
tēze par to, ka attīstība nosaka skolēna mācīšanos un Vigotska pretēji formulētā tēze, ka 
mācīšanās apsteidz attīstību un ved to sev līdzi. Tādēļ skolēns var padarīt un sasniegt ar 
palīdzību tuvākajā attīstības zonā vairāk un labāk, nekā viņš to varētu patstāvīgi mācoties. 
Kognitīvisti cenšas saprast, kas notiek prātā, koncentrē uzmanību uz iekšējiem, tiešā veidā 
neredzamiem garīgiem procesiem, kuru gaitā cilvēki iegūst, atceras un izmanto informāciju 
par savu iekšējo un ārējo vidi [52, 62]. Uz kognitīvajām teorijām orientētais modelis respektē 
audzēkņu izpratnes veidošanos, tajā tiek ietverta problēmu risināšanas spēja, intuīcija, iztēle 
un uztvere. Fiziskās sagatavotības attīstība, zināšanu un prasmju, iemaņu apguve šajā modelī 
ir aktīvāka un plašāka, radot tādu mācību vidi, kas motivē bērnus un jauniešus darbībai [56, 
58]. 
 Heiristiskie mācīšanas – mācīšanās modeļi un atklāsmes mācības (Bruners, 1960) ir 
kognitīvisma rosināti, balstās uz izziņas procesu būtību. Tajos parādās skolēna darbības un 
aktivitātes kā darbības mēra faktors: zināšanas un prasmes veidojas sekmīgāk, tās ir 
noturīgākas, ja mācīšana balstās uz skolēna dabisko vēlēšanos atklāt. Vēl viens atzars ir 
jēgpilna mācīšanās, kas akcentē personiskā nozīmīguma faktoru mācībās – mērķorientēta, 
pašregulēta, aktīva, konstruktīva mācīšanās. Mācīšanās ir vienmēr orientēta uz izpratni [168].  
 Humānistiskās mijiedarbības modeļa galvenā atziņa ir palīdzēt audzēknim 
pašrealizēties. Šis modelis respektā audzēkņa motīvu sfēras attīstību un audzēkņa iekļaušanu 
viņam nozīmīgās mācībās. Tās ir virzītas, lai attīstītu iniciatīvu, paškontroli, pašvērtējumu. 
Fiziskās sagatavotības attīstība, zināšanu, prasmju un iemaņu apguve šajā modelī ir iespējama 
plašāka un pilnīgāka. Kā nozīmīgākos šī modeļa teorētisko pamatu veidotājus var minēt 
amerikāņu psihologus A. Maslovu un D. Kolbu [52, 57, 74, 99]. Šādi veidotā sporta stundā 
darbs notiek pēc pašu audzēkņu iniciatīvas sadarbībā ar skolotāju. Sporta nodarbībā tiek 
izvirzīta problēma, tādējādi audzēkņi tiek iesaistīti problēmas risināšanā un ir atbildīgi par tās 
rezultātu. D. Kolbs savos pētījumos uzsver, ka mācīšana parasti ir „īpaša aktivitāte, kas 
atrauta no reālās dzīves un nav saistīta ar katra indivīda dzīvi”. Viņš uzskata, lai audzēkni 
iesaistītu problēmu risināšanā, uzdevumam jāatspoguļo reālā dzīve un audzēknim ir 
jāuzņemas atbildība par šī uzdevuma izpildi [12, 56, 57, 74]. 
 Latviešu didaktiskās tradīcijas divdesmitajā gadsimtā veidoja E. Pētersona, P. 
Birkerta, J.A. Studenta, V. Zelmeņa publikācijas [146, 147, 167, 168]. Mācību teorijai ir 
raksturīgs humānisms un tendence apvienot divas atšķirīgas darbības – mācīšanu un 
mācīšanos. Pamatā ir mācīšanās kā izziņa, tās psiholoģiskās likumības un domāšanas 
operāciju apguve. Latviešu skolai saglabājas tradicionāli raksturīgā izglītojošās, attīstošās, 
audzinošās funkcijas vienotība. Ģimenes uzticas skolai bērnu tikumiskajā audzināšana, bet 
neatbrīvo sevi no pienākumiem [148, 149]. Mācību audzinošo funkciju pastiprināja 
attieksmes pētījumi, attieksmes teorija un kognitīvās attieksmes veidošanās mācību procesā. 
Aktualizējās mācību individualizēšana un diferencēšana. Tas teorētiski sagatavo pagriezienu 
paradigmā – no mācīšanas uz skolēna mācīšanos [148, 168, 169]. 
 Latvijas pedagoģijā audzināšanas teorija ieguva priekšmetiskumu un jēgu pagājušā 
gadsimta pēdējā desmitgadē, kad pedagoģija atbrīvojās no padomju pedagoģijā mākslīgi 
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sadalītās audzināšanas atsevišķos virzienos. Audzināšana ir tas pedagoģiskais mērķis, kuru 
visvairāk pakļāva ideoloģizācijai. Latvijā kā galvenais ieguldījums tiek uzskatīta A. Šponas 
audzināšanas teorija, kuras centrā ir attieksme kā audzināšanas priekšmets un mērķis. Mācību 
process un tā audzinošā funkcija iegūst holistisku ievirzi, audzināšana no mākslīgas 
procedūras atgriežas uz zinātniskiem pamatiem un turpina latviešu mācību teorijas tradīcijas, 
kuras formulēja J.A. Students – audzināšana ir sabiedrības neatņemams process un jebkuras 
cilvēka darbības komponents, sabiedrības un cilvēka attīstības nosacījums un pedagoģiskās 
darbības mērķis [146, 147, 149].  
 Konstruktīvisma teorijas pamatu veido ideja, ka skolēns nav pasīvs vērotājs, viņš pats 
piedalās mācību procesā, konstruējot savas zināšanas, bet skolotājs soli pa solim secīgi vada 
šo procesu. Arī šī teorija attīstījās izmantojot Ž. Piažē domu par mācīšanās adaptīvo dabu, kas 
realizējas akomodācijas un asimilācijas procesā [168].  
 Interaktīvo mācību teorijas pamatā ir atziņa, ka sadarbība un komandas darbs nav tikai 
mācību organizatoriskā forma, bet tas ir vienots process. Mācīšanas – mācīšanās centrā nav 
indivīds, bet viņu, indivīdu, sadarbība. Skolēns konstruē zināšanas sadarbībā ar citiem 
skolēniem, interpretē tās, vienlaicīgi veidojot kultūrvidi. Šajā procesā valoda nav pasīvs 
realitātes spogulis, bet gan aktīvs, pieredzi veidojošs faktors. Tādējādi skolēni netieši iemācās 
viens no otra arī to, kas stundā netiek mērķtiecīgi mācīts [12, 61, 63].  

Interaktivitāte nozīmē apzinātu, mērķtiecīgu un aktīvu visu iesaistīto pušu 
mijiedarbību, piemēram, mācību procesā katra un visu skolēnu kopā aktīvu līdzdarbošanos un 
savstarpēju mijiedarbību un arī skolotāja mijiedarbību ar katru un visu skolēnu grupu kopā.  
Interaktīvā mācīšana ir [52, 99]:   

•  demokrātiskas izglītības priekšnosacījums; 
•  izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājam – mācīties prieks 
       un gandarījums par paveikto; 
• satura attīstību, tas kļūst mainīgs, ar lielām improvizācijas 
       iespējām: skolotājam jābūt iekšēji brīvam, spējīgam improvizēt, 
      godīgam, atvērtam, ieinteresētam; 
•  interesants mācīšanās process, kas  rosina 
       mācību dalībniekus radošai pieejai, liek domāt, analizēt iegūto 
       informāciju, apjēgt to, salīdzināt ar savu personisko pieredzi un 
       lietot praksē. 

 
Interaktīvo mācību metožu veidi. 

• “Ledlauži”. 
• Grupu-komandu darbs. 
• Diskusijas. 
• Kooperatīvā mācīšanās. 
• Spēles. 
• Lomu spēles. 
• Imitācijas spēles. 
• Situāciju analīze. 
• Projekti. 
• Mācīšanās darot un apmācot citus. 

 
Izmantojot interaktīvās mācību metodes, tiek panākti daudzu, pedagogam svarīgu, 

uzdevumu risinājumi. Piemēram, grupu – komandu darbs samazina docētāja ieguldījumu un 
palielina studentu atdevi, būtiska ir studentu orientēšanās darba procesā (etapi, sagatavošanās, 
plānošana, darbība, pārbaude). Grupu-komandu darbā nodarbībās tiek panākta sadarbība starp 
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grupas dalībniekiem, viņu kopības izjūta. Spēki starp grupas biedriem un arī starp grupām 
veidojas līdzvērtīgi, palīdz noārdīt psiholoģiskās barjeras. Katrs students var parādīt savas 
spējas, vienlaicīgi labāk iepazīstot cits citu. Šāda sadarbība attīsta kontaktēšanās spējas un 
palīdz dalībniekiem izprast kopīgā darba problēmu. 

Docētāja uzdevums grupu darbā ir ne tik daudz virzīt, cik stimulēt, pamudināt 
dalībniekus apmainīties viedokļiem, neiejaucoties, nekoriģējot tos. Ideju ģenerēšana 
palielinās, ja pasniedzējs dod laiku, lai studenti varētu apdomāt jautājumu, izvairās no 
nenoteiktiem, divdomīgiem jautājumiem, pievērš uzmanību katrai atbildei, nevienu 
neignorējot un maina studenta pārspriedumu gaitu – paplašina domu vai maina tās virzienu. 
Domas virziena maiņa un izteikumu konkretizēšana panākama ar precizējošu jautājumu 
uzdošanu [99]. 

Savukārt mācību diskusija ir mērķtiecīga, sakārtota ideju, spriedumu un viedokļu 
apmaiņa grupā īstenības meklējumu nolūkos. Visi dalībnieki katrs savā veidā piedalās šīs 
viedokļu apmaiņas organizēšanā, veidojot diskusiju kā grupas dialogu. Diskusijas produktīvai 
norisei ir nepieciešams, lai katram dalībniekam būtu iepriekšējā sagatavotība par apspriežamo 
jautājumu. Apspriežamajai tēmai ieteicams izvirzīt strīdīgus, neviennozīmīgus jautājumus 
[99]. 

 Skolotāja funkcijai un kontroles pakāpei atbilst četri diskusijas veidi. 
 

• Stingri strukturēta un virzīta atstāstīšana, lai pārbaudītu faktu atcerēšanos. 
• Vadīta diskusija, lai secīgi noskaidrotu jēdzienu izpratni. 
• Analizējošā diskusija ar radošu un kritisku pieeju problēmu 

risināšanai. 
• Mazo grupu diskusija – auditorija sadalās mazās grupās, kas 

            uzņemas atbildību par diskusijas norisi. 
 
Mācību stundās pedagogi izmanto arī kooperatīvās mācīšanās metodi. Šo terminu 

veido jēdzieni: kooperācija (cooperatio – sadarbība) – darba organizācijas forma - un 
mācīšanās – personības attīstības process, kas īstenojas katram cilvēkam raksturīgā mācīšanās 
stilā [84]. Kooperatīvā mācīšanās ir viens no darba veidiem grupās, kad darbs ir plānots un 
organizēts, lai apgūtu gan akadēmiskās zināšanas, gan sociālās prasmes. Var teikt, ka 
kooperatīvā mācīšanās ir process, kura laikā notiek katra grupas dalībnieka un visas grupas 
orientācija uz sasniegumiem. Grupas dalībnieki mācās paši un palīdz mācīties viens otram, 
tādējādi sekmējot katra indivīda kompetences paaugstināšanos [11, 12, 74, 99]. Kooperatīvās 
mācīšanās metodi sporta nodarbībās iesaka padziļinātas un detalizētas mācīšanas un tālākās 
pilnveidošanas posmos. Lietojot kooperatīvās mācīšanās metodi sportā, skolotājs realizē ne 
tikai izglītojošos, bet arī sociālos mērķus. Tādējādi mācību process tiek virzīts uz vispusīgi 
attīstītas, radošas personības veidošanos [54, 59, 99]. 

Tradicionāli izglītība (mācīšana un mācīšanās) balstās uz autoritārām attiecībām starp 
pedagogu un audzēkni. Iedarbība notiek vienā virzienā – informācija plūst no pedagoga uz 
audzēkni, rezultāts tiek interpretēts tikai vienā veidā, pastāv tikai viena patiesība. Šāda mācību 
procesa organizācijas forma saistīta ar uzskatu, ka sacensība motivē audzēkņus mācīties. 
Sacensība sadala audzēkņus uzvarētājos un zaudētājos, padara viņus par konkurentiem un 
jauc harmoniju savstarpējās attiecībās. Individuālā darbība salīdzinoši vairāk respektē katra 
personīgās iespējas, bet noteicošā loma sekmju attīstībā (izvēloties gan uzdevuma saturu, gan 
grūtības pakāpi) ir pedagogam. Audzēknis mācību procesā nedalās ar saviem biedriem 
pieredzē un nesaņem informāciju no viņiem. Šāda pieeja ierobežo daudzveidību problēmas 
risinājumā. Izmantojot kooperatīvās mācīšanās metodes paveras iespējas mācīšanas un 
mācīšanās procesu izveidot citādi. Mācību vide no slēgtas sistēmas tiek izveidota par atvērtu 
izmaiņām, jauninājumiem un kritiskai attieksmei. Līdz ar to informācijas plūsma kļūst 
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divpusēja – no pedagoga uz audzēkni un no audzēkņa uz pedagogu. Monologa vietā auditorijā 
veidojas dialogs. Šīs novitātes virzītājspēks ir ne tikai pedagoga, bet arī studentu radošā 
aktivitāte, intuīcija un prāta darbība. Tādējādi dalītā atbildība un savstarpējā akceptēšana rada 
pozitīvus nosacījumus citam mijiedarbības un mācīšanās veidam – sadarbībai. Mācīšanās 
sadarbībā jeb kooperatīvā mācīšanās dod iespēju audzēkņiem un pedagogam mācīties kopā. 
Kooperatīvā mācīšanās ir viens no mācīšanās veidiem grupās, kad darbs ir plānots un 
organizēts, lai apgūtu gan akadēmiskās zināšanas, gan sociālās prasmes. Var teikt, ka 
kooperatīvās mācīšanās procesā notiek katra grupas dalībnieka un visas grupas orientācija uz 
sasniegumiem. Grupas dalībnieki mācās paši un palīdz mācīties viens otram, tādējādi 
sekmējot katra indivīda kompetences attīstību. [74].  Kooperatīvā mācīšanās sekmīgi tiek 
īstenota, ja [99] 

 
• mācīšanās vide paredz grupas dalībnieku tiešu saskarsmi; 
• ir pieejami nepieciešamie materiāli, tos var brīvi izvēlēties; 
• grupas lielums ir 2 – 6 cilvēki; 
• grupas sastāvs pārsvarā ir neviendabīgs (heterogēns); 
• grupas strādā kopā stundu, nedēļu vai visu semestri. 

 
Kooperatīvās mācīšanās sekmīgu īstenošanu nodrošina piecu  pamatprincipu ievērošana: 
 

• pozitīva savstarpēja atkarība – visi grupas dalībnieki jūtas vienoti kopējā mērķa 
sasniegšanai, kopā tiek meklēts uzdevuma risinājums; 

• individuālā atbildība – katrs grupas dalībnieks ir atbildīgs par mērķa sasniegšanu, 
katra dalībnieka darbs ietekmē visas grupas rezultātu; 

• tieša saskarsme – starp grupas dalībniekiem un starp grupām veidojas atgriezeniskā 
saite; 

• sociālo prasmju apguve – sadarbības prasmes: iedrošināšana, paskaidrošana un 
izpratnes pārbaudīšana sekmē grupu darbu; 

• vērtēšana – dalībnieki vērtē sadarbībā gūtos sasniegumus un grupas darba procesu. 
 

Kooperatīvās mācīšanās metodei ir izstrādāti vairāk kā 120 mācīšanās veidi. Daži no 
tiem: 

 
• Kooperatīvās tēzes – ieteicams, ja grupai jāsagatavo ziņojums, pārskats, referāts vai 

jālabo mājas darbi; 
• Liksim prātus kopā - tiek uzsvērta savstarpējā grupas dalībnieku atkarība; 
• Ikviena sasniegumu ieguldījums grupā – labi izmantojams, ja mērķis ir apgūt 

konkrētas zināšanas; 
• Zigzags – dod iespēju visiem grupas biedriem īsākā laikā apgūt vienas tēmas dažādus 

aspektus vai daļas, spilgti izpaužas pozitīvā savstarpējā atkarība; 
• Grafīti – izmanto ar mērķi savākt idejas, attīstīt izpratni par kādu jēdzienu, notikumu 

vai parādību; 
• Stūri – risināmās problēmas atsevišķus punktus, uzrakstītus uz lielām lapām, izvieto 

telpas stūros, katrs dalībnieks izvēlas sev interesējošo tēmu un kopā ar citiem grupas 
interesentiem apspriež to un sagatavo izklāstu citiem; 

• Trīs pakāpienu intervija – noder aktīvas klausīšanās sekmēšanai, attīsta prasmi 
atstāstīt un atspoguļot otra uzskatus. 
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Par kooperatīvās mācīšanās nozīmīgumu liecina gan vēsture, gan bagātīga zinātniskā 
un praktiskā pieredze. R. un D. Džonsoni (Johnson & Johnson, 1993.g.) apkopoja vairāk kā 
550 eksperimentālo un 100 korelatīvo pētījumu dažādās pasaules valstīs par kooperatīvās 
mācīšanās ietekmi uz audzēkņiem, pedagogiem un mācību procesu. Daudzi no šiem 
pētījumiem salīdzina kooperatīvās un tradicionālās mācīšanās ietekmi bērnudārzos, skolās un 
augstskolās. Latvijā viens no šādiem pētījumiem ir veikts vienā no Daugavpils vidusskolām. 
Pēc šo pētījumu rezultātiem un Latvijas pedagoģiskās pieredzes analīzes ir izdarīti secinājumi, 
ka audzēkņiem, kuri mācās sadarbojoties, salīdzinājumā ar tiem, kuri mācās sacensību 
apstākļos vai individuāli, ir [99] 

 
• augstāki akadēmiskie sasniegumi, 
• lielāks informācijas apjoms atmiņā, 
• lielāks sociālais atbalsts, 
• augstāks pašvērtējums, 
• mērķtiecīgāka uzvedība,  
• lielāka motivācija, 
• labāka attieksme pret skolu, pedagogu, mācību priekšmetu un mācīšanos.  

 
Mūsdienās liels uzsvars mācību procesā sportā tiek likts uz domāšanas attīstību, 

audzēkņu iesaistīšanu aktīvā izziņas procesā un zināšanu izmantošanā attiecīgā sporta veida 
praktiskajā darbībā. Tās būtība – pedagogs pārrunu ceļā organizē un vada audzēkņu izziņas 
darbību tā, lai audzēkņi patstāvīgi, pedagogam piepalīdzot, nonāktu līdz problēmas  loģiskam 
risinājumam. Šīs pieejas mērķis ir sekmēt pašam apgūt zināšanas un loģiski domāt, veidot 
interesi par apgūstamo sporta veidu tehnisko izpildījumu, speciālo fizisko sagatavotību un 
labu rezultātu sasniegšanu dažāda mēroga sacensībās [52, 57, 59]. Pedagogam ieteicams 
nedot to, ko audzēknis pats var paņemt, un neteikt to, ko audzēknis pats var pateikt. 
 Latvijā attīstās mācību teorija, kura ir balstīta uz fundamentālu atziņu par darbību kā 
cilvēka attīstības pamatu, bet sadarbība ir pamats mācību attiecībām un savstarpējai 
bagātināšanai, vērtību apmaiņai starp skolēnu un skolotāju, starp skolēnu un skolēnu [148, 
149]. Par vienīgo drošo veidu, kā efektīvi veidot mācību procesu un iegūt kvalitatīvus 
izglītojošos, attīstošos, audzinošos rezultātus skolas mācībās, tiek uzskatīta akcentu pārnešana 
uz skolēna prasmi mācīties. Tā nav tikai uz skolēna mācīšanos orientēta pedagoģiskā 
paradigma, bet ir skolēna pedagoģiski bagātināta mācīšanās pamats, kas integrē visu mācību 
procesu, pārveido savstarpējās attiecības. Šī pārkārtošana sevī ietver savstarpēji saistītas 
izglītības ķēdes veidošanu no pamata izglītības līdz izglītībai mūža garumā un tās teorētisku 
pamatojumu; noturīgu mijiedarbību starp izglītības iegūšanas posmiem uz konsekventu, 
atbilstošu izglītības pakāpei mācīšanās prasmes kvalitāti; fundamentālu vispārinājumu un 
konkrētu darbības prasmju pamatu apguvi to vienotībā; sociālo prasmju apguvi dzīves 
darbībai multikultūru sabiedrībā, sadarbības un komandas darba pieredzes veidošanos; 
uzņēmīgumu un radošumu, lemt spēju un atbildību, kas ļauj cilvēkam novērst izslēgšanu vai 
izstumšanu no sociālajiem procesiem. Tā ir tendence uz tādu mācību teoriju attīstību, kuras 
pamatotas skolēna aktivitātē un attīsta to, uz nepārtrauktības pamata prasmju attīstībā stabili 
integrē skolēnu sabiedrībā. Būtisks līdzeklis šādas izglītības kvalitātes sasniegšanā ir 
komandu darbs, paša mācību procesa būvēšana skolotāju un skolēnu komandā, kas ļauj 
skolēniem savstarpēji bagātināties sadarbībā un, motivēti mācoties, sasniegt iespējami augstu 
individuālu rezultātu [168, 169]. 
 Atbilstoši sporta teorijas būtībai izšķir kustību mācīšanas, mācīšanās metodiku un 
fizisko īpašību attīstīšanas, attīstības metodiku. Abām metodikām ir kopējas un atšķirīgas 
iezīmes. Apgūstot kustību prasmes un iemaņas, tiek realizēta arī fizisko īpašību attīstība. Ar 
jauno pieeju mācībām sporta stundā, dažādojot mācīšanas un mācīšanās metodes, tiek realizēti 
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ne tikai izglītojošie un sociālie mērķi, bet arī pilnveidots audzēkņu priekšstats par sevi, 
atbildību pašam par savu dzīvi, savas dzīves virzību [48]. 
 Veidojot jauno cilvēku atbildīgu attieksmi pret sevi, savu veselību un dzīvi, laba 
iespēja mērķa sasniegšanai ir sporta un veselības mācības skolotāja sadarbībai mācību iestādē. 
Pēdējo gadu laikā Latvijas Policijas akadēmijas Fiziskās sagatavošanas katedrā ir izstrādāts 
studiju kurss „Veselīga dzīves veida pamati”. Taču šis studiju kurss ir iekļauts tikai 
akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”. 
 Rezumējot iepriekš teikto, varam izdarīt secinājumu, ka attīstoties un pilnveidojoties 
pedagoģijai un didaktikai, ir attīstījusies un pilnveidojusies sporta pedagoģija. No absolūtas 
pakļaušanās, fiziskā spēka un izveicības slavināšanas senajā Spartā līdz humānistiskajai 
pieejai darbā ar audzēkņiem, interaktīvajām, konstruktīvajām un kooperatīvajām apmācības 
metodikām, kur centrā tiek izvirzīts audzēknis un uzsvars likts uz domāšanas attīstību, 
audzēkņu iesaistīšanu aktīvā izziņas procesā un zināšanu izmantošanā praktiskajā darbībā. 
Būtisks līdzeklis šādas izglītības kvalitātes sasniegšanā ir komandu darbs, paša mācību 
procesa būvēšana skolotāju un skolēnu vai docētāju un studentu komandā, kas ļauj jaunajiem 
cilvēkiem savstarpēji bagātināties sadarbībā un, motivēti mācoties, sasniegt iespējami augstu 
individuālu rezultātu. Sporta pedagoģijā tas būtu vērtējams kā zināšanas un prasmes 
nostiprināt un pilnveidot savu fizisko veselību, fizisko sagatavotību. 

Noteikta mācību metode spēj ietekmēt saturu, piemēram, diskusijas, grupu -komandu 
darbs veicina skolēnu domāšanas elastību, aktivitāti, taču nevar uzskatīt, ka pietiek tikai ar 
formu, lai piešķirtu lietām saturu. Tieši saturs reizēm spēj izraisīt dinamiskas formas 
izmaiņas. Skolotājam jābūt gatavam improvizēt dažādu metožu ietvaros, tādējādi padarot 
mācību procesu saistošāku un daudzveidīgāku. Skolotājs pats nosaka, kad, kurā brīdī un kuru 
mācību metodi pielietos. Iecerētais rezultāts tiks sasniegts tikai tad, ja katru metodi izmantos 
īstajā laikā un vietā. 
 
 

1.2. Latvijas un Eiropas institūcijas par fizisko aktivitāti un sportu 
 
Pēc vairākkārtējas atlikšanas Latvijas Republikas Saeima 2002. gada 13. novembrī 

pieņēma Sporta likumu [142]. Latvijas Sporta likumā ar terminu „sports” saprot „visu veidu 
individuālās vai organizētās aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un 
uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās”. Šā likuma mērķis ir : “... noteikt 
sporta organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus, sporta organizāciju, valsts 
un pašvaldību institūciju savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā un sporta 
finansēšanas pamatus, kā arī principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā sporta 
kustībā.” Likuma 3. pantā ir noteikti sporta jomā ievērojamie pamatprincipi :  

             1) vienlīdzības princips;  
             2) godīgas spēles princips;  
             3) drošības princips.  
Savukārt 4. pantā tiek runāts par sportu izglītības iestādēs, sākot no pirmsskolas līdz 

augstskolai. Sporta likuma 4. panta 5. punktā ir teikts : “Izglītības iestāde veicina sporta 
nodarbību organizēšanu pēc obligātā mācību procesa beigām un ar savu sporta bāzi un 
aprīkojumu pirmām kārtām nodrošina savas iestādes izglītojamo ārpusstundu sporta 
nodarbības un tikai pēc tam citu personu sporta nodarbības”[142]. 
        Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada15. septembra rīkojumu apstiprinātajām Sporta 
politikas pamatnostādnēm 2004. – 2009. gadam ir izstrādāta Nacionālā sporta attīstības 
programma 2006. – 2012. gadam, ņemot vērā olimpisko ciklu (četrus gadus) [109]. 
Programma izstrādāta, pamatojoties uz  
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• konsultācijām ar nevalstiskajām sporta organizācijām, valsts un pašvaldību 
pārstāvjiem; 

• sabiedrisku apspriešanu Sporta forumā 2005. gada 29. septembrī, ko organizēja 
Latvijas Olimpiskā komiteja un Sporta federāciju padome; 

• sabiedrisku apspriešanu Rīgas sporta aktīva konferencē 2006. gada 12. janvārī; 
• sabiedrisku apspriešanu Latvijas 5. Sporta kongresā 2006. gada 21. janvārī, kurā šo 

programmu akceptēja un pieņēma aicinājumu programmas atbalstam.  
Par sporta politikas veidošanu un šīs programmas īstenošanu ir atbildīga Izglītības un 

zinātnes ministrija. Programma tiek īstenota, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbojoties ar 
valsts institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.  

Programmas mērķis ir radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības 
veidošanai. Lai sasniegtu šo mērķi, ir izvirzīti četri apakšmērķi: 

1. nodrošināt, lai katram cilvēkam būtu iespējas nodarboties ar sportu (Sports 
visiem); 

2. nodrošināt, lai katrs bērns un jaunietis varētu nodarboties ar sportu (Bērnu un 
jauniešu sports); 

3. nodrošināt, lai izlases komandas varētu startēt Eiropas un pasaules čempionātos, 
olimpiskajās spēlēs (Augstu sasniegumu sports); 

4. nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu 
vēlmēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs (Sports cilvēkiem ar 
invaliditāti). 

 
    Izprotot fizisko aktivitāšu nozīmi sabiedrības un katra indivīda attīstībā un veselības 
nostiprināšanā, šajā programmā ir izvirzīti arī galvenie uzdevumi plānoto rezultātu 
sasniegšanai. Visi veicamie uzdevumi ir iedalīti piecās sadaļās [109]:  

1. bērnu un jauniešu sports; 
2. augstu sasniegumu sports; 
3. sports visiem; 
4. sports cilvēkiem ar invaliditāti; 
5. sporta bāzes. 

 
Šīs programmas ietvaros ar bērnu un jauniešu sportu tiek saprasts sports izglītības 

iestādēs, t.i., bērnudārzos, skolās un augstskolās. Sports definēts kā mācību priekšmets, sporta 
sacensības klašu, skolu un augstskolu starpā, kā arī darbs ar jauniešiem sporta skolās un 
sporta klubos, līdz viņi sasniedz Latvijas jauniešu / junioru izlases komandu kandidātu līmeni 
gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.  

Kā viens no galvenajiem uzdevumiem bērnu un jauniešu sporta attīstīšanā ir punktā 3.7. 
noteiktais: „Augstākās izglītības iestādēs noteikt obligāto sporta stundu skaitu (2 – 3 nedēļā) 
pirmos četrus semestrus”. Noteikts arī atbildīgais par izpildi – Izglītības un zinātnes 
ministrija, kā arī norādīts precīzs izpildes termiņš – 2007. gads. Šis programmas punkts nav 
izpildīts, tādējādi radot šaubas par pārējo ar bērnu un jauniešu sportu saistīto, uz veselīgu 
dzīvesveidu vērsto uzdevumu izpildi un ieviešanu reālajā dzīvē [109].  

Sadaļā „sports visiem” tiek runāts par sportu kā veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu ārpus iepriekš minētā bērnu un jauniešu, kā arī augstu sasniegumu sporta. Ar 
veselīgu dzīvesveidu programmā tiek saprastas dažādas masu sporta sacensības (skrējieni, 
velobraucieni, orientēšanās, strītbola un pludmales volejbola sacensības, sporta un fitnesa 
centru apmeklēšana u.tml.), strādājošo sports un veterānu sports. Šajās fiziskajās aktivitātēs 
sacensības tiek izmantotas kā līdzeklis cilvēku ieinteresēšanai sportot un sportošanas 
dažādošanai [109].  
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Lai pārrunātu sadarbību sporta jomā un iespējas veicināt fiziskās aktivitātes sabiedrībā, ir 
notikušas sarunas starp Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas augstākajām 
amatpersonām [106]. Tikšanās laikā ir pārrunāta arī Eiropas Kopienu komisijas apstiprinātā 
Baltā grāmata par sportu [9], kurā uzsvērta sporta sociālā un ekonomiskā nozīme un 
sabiedrības veselības uzlabošana ar fizisko aktivitāšu palīdzību, kā arī Eiropas stratēģija 
attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos [9, 106, 
141].    
 Eiropas Padomes Sporta attīstības komitejā izstrādātās Eurofit metodes ir iedzīvotāju 
(īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības un darbspējas, kā arī 
kustību un balsta aparāta pētījumu rezultātā izveidoti testi fiziskās sagatavotības noteikšanai. 
Eurofit testi bērniem un jauniešiem tika izstrādāti un publicēti 1987. gadā, no 1988. gada 
ieviesti skolu praksē [41]. Testi neprasa sarežģītu aparatūru mērījumu veikšanai un ir 
izmantojami abu dzimumu bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības noteikšanai. Tas sporta un 
fiziskās sagatavošanas speciālistiem kopā ar medicīnas darbiniekiem deva iespēju sagatavot 
testus pieaugušo fiziskās kondīcijas un veselības stāvokļa noteikšanai. Šādi testi, pamatoti ar 
nepieciešamo informāciju par vingrinājumu izpildi, fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz 
veselību, cilvēka pašsajūtu un dzīves kvalitāti mūsdienu modernajā pasaulē, pirmo reizi tika 
publicēti 1995. gadā [38]. Tie tika izveidoti saskaņā ar Eiropas Savienības valstu valdību 
1992. gadā kopēji pieņemto Eiropas Sporta hartu [36, 44] un Sporta ētikas [24] kodeksu. 
Saskaņā ar šo dokumentu izvirzītajām prasībām sportam ir jābūt 

- pieejamam ikvienam; 
- praktiski izpildāmam;  
- veselīgam un drošam, godīgam un tolerantam, balstītam uz ētiskām vērtībām; 
- audzinošam un cilvēkam gandarījumu sniedzošam visos izpildījuma līmeņos; 
- apkārtējo vidi saudzējošam; 
- cilvēka godu un cieņu neaizskarošam; 
- pret jebkādu sportā nodarbināto izmantošanu. 

 Ar terminu “sports” Eiropas Sporta hartā apzīmē visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras 
caur nejaušu vai organizētu piedalīšanos vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu 
vai uzlabošanu, sociālo attiecību veidošanu vai rezultātu sasniegšanu jebkura līmeņa sacensī-
bās. Sporta un fizisko aktivitāšu pozitīvais devums:  

- pamats veselīgai attīstībai; 
- māca pamatvērtības un dzīves prasmes (pašapziņa, komandas darbs, komunicēšana, 

disciplīna, godīga spēle). 
 Lai uzturētu sporta ideālus, Eiropas Padome ir darbojusies vairākos virzienos. Tie tika 
apstiprināti Strasbūras galotņu tikšanās laikā 1997. gadā:  

- attīstīt masu sporta pasākumus kā līdzekli dzīves kvalitātes uzlabošanai, atvieglot 
sociālo integrēšanos un nostiprināt sociālo vienotību, tostarp jauniešu vidū;  

- attīstīt iecietību ar sporta palīdzību un aizsargāt sportu no nopietniem tā 
apdraudējumiem [42, 44].  

   Eiropas Padome ir iesaistīta šajā specifiskajā jomā, jo uzskata, ka sports ieņem 
nozīmīgu vietu sabiedrības dzīvē un dod lielu ieguldījumu sociālajā integrācijā, īpaši sociāli 
maznodrošinātās grupās, iedzīvotāju veselības un fiziskās attīstības nostiprināšanā un ētisku 
vērtību veicināšanā. Arī studentus Latvijā varētu pielīdzināt maznodrošināto grupai, jo ļoti 
daudzi no studējošajiem strādā, lai varētu samaksāt par studijām un dzīvesvietu. Tāpēc 
bezmaksas fiziskās sagatavošanas nodarbības augstskolās būtu viens no ceļiem, kā studējošo 
jaunatni piesaistīt sportam un saglabāt viņu interesi par sportu un aktīvu dzīvesveidu ne tikai 
studiju laikā, bet arī uzsākot darba gaitas. Tādējādi sabiedrība papildinātos ne tikai ar labi 
izglītotiem, bet arī fiziski veseliem un spējīgiem ilgstoši veikt intensīvu darbu speciālistiem.  
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 1975. gadā pieņemtā harta “Sports visiem” mainīja Eiropas sporta atmosfēru un 
palīdzēja demokratizēt sportu līdz vēl nebijušam līmenim. 25 gadus vēlāk Eiropas Padome 
nolēma atkārtot šo panākumu un veicināt līdzīgus sasniegumus jaunajās dalībvalstīs, 
piemēram, atbalstot brīvprātīgas iniciatīvas [44].  
   Kopš 1992. gada Sporta attīstības komitejas (CDDS) darbu vada Eiropas Sporta harta 
(1975. gada hartas pārstrādātais variants), ko papildina Sporta ētikas kodekss. Tā mērķis ir 
veidot ētisku, drošu, ikvienam pieejamu un veselīgu sportu, sadarbojoties un maksimāli 
efektīvi sadalot funkcijas starp valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām [24, 36]. Mērķa 
sasniegšanai būtu nepieciešamas ne vien sporta bāzes un zinoši instruktori, bet nepieciešamas 
arī zināšanas vismaz elementārā līmenī par fizisko spēju attīstīšanas metodēm, treniņu 
organizāciju. 
  Rūpīgas izpētes rezultāti parādījuši ciešu saikni starp fiziskiem vingrojumiem un 
veselību. Eiropas Padomes Sporta attīstības komiteja ir ierosinājusi vairākus pasākumus, lai 
veicinātu veselīgu dzīvesveidu un aktīvu piedalīšanos sportā, piemēram, Eurofit. Tas ir fizisku 
vingrojumu komplekss, kas paredzēts lokanības, ātruma, izturības un spēka iemantošanai. Tas 
tika izstrādāts skolas vecuma bērniem un tiek izmantots Eiropas skolās kopš 1988. gada. 
1995. gadā tika izstrādāts līdzīgs Eurofit tests pieaugušajiem [38, 39,  41].  
 Sporta nozīme sociālās vienotības palielināšanā ir vēl viena joma, kurā Eiropas 
Padome ar Ministru komitejas pieņemto rekomendāciju starpniecību veicina demokratizācijas 
procesu, īpaši jauniešu vidū. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta sporta programmu izstrādāšanai 
tādām minoritāšu grupām kā migranti, bēgļi, bezdarbnieki, ieslodzītie un mazgadīgie 
likumpārkāpēji, un cilvēki ar ierobežotu rīcības spēju. Programmas tiek īstenotas sadarbībā ar 
nacionālajām un reģionālajām institūcijām vai vietējām pašvaldībām vai tiek uzticētas 
dalībvalstu brīvprātīgajam sektoram, kas darbojas sporta jomā. Sociālai vienotībai ar sporta 
palīdzību ir īpaša un nozīmīga loma Dienvidaustrumu Eiropas atjaunošanas un izlīguma 
procesā [33, 34, 43].  
 Lai visā Eiropā izplatītu Sporta hartā paustos principus, Sporta attīstības komiteja 
organizē dažādus pasākumus (apmācību un izglītojoša rakstura seminārus), lai veicinātu 
hartas pantu praktisku izmantošanu konkrētās jomās, piemēram:  

- sporta aizsargāšana no negatīvām ietekmēm (cīņa pret neiecietību, sportiskā 
biedriskuma un godīgas cīņas atbalstīšana);  

- diskriminācijas novēršana sportā (informācijas izplatīšana par hartu “Sports visiem” 
un tās principu lietošanu attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotu rīcības brīvību un 
sievietēm);  

- sporta un veselības saistības popularizēšana;  
- sporta nozīmes aizsargāšana jauniešu izglītībā, pamatojoties uz 1995. gada Lisabonas 

manifestu;  
- pētījumi par sporta ekonomisko ietekmi.  

 
 Eiropas Sporta hartas mērķis ir panākt, ka valdībām, lai veicinātu sportu kā svarīgu 
cilvēka attīstības faktoru, jāsper nepieciešamie soļi hartas nosacījumu piemērošanā saskaņā ar 
Sporta Ētikas Kodeksā izklāstītajiem principiem. Hartas nolūks ir dot katram indivīdam 
iespēju piedalīties sportā un īpaši nodrošināt to, lai visiem jauniem cilvēkiem būtu dota 
iespēja iegūt fizisko izglītību un sporta pamatiemaņas, kā arī lai ikvienam būtu dota iespēja 
piedalīties sportā un fiziskajā atpūtā drošā un veselīgā vidē. Sadarbībā ar atbilstošajām sporta 
organizācijām harta paredz nodrošināt to, lai katram, kam ir intereses un spējas, būtu dota 
iespēja uzlabot savu sniegumu sportā un sasniegt augstu personīgo rezultātu līmeni un/vai 
sabiedriski atzītu izcilību sportā, kā arī aizsargāt un attīstīt sporta morālo un ētisko pamatu, 
sportā iesaistīto indivīdu cilvēcisko cieņu un drošību, panākot to, ka sports, sportisti un 
sportistes netiek izmantotas politisku, komerciālu un finansiālu mērķu sasniegšanai vai 
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iesaistīti ļaunprātīgās vai pazemojošās darbībās, tai skaitā ļaunprātīgā medikamentu 
izmantošanā [36] . 
 Šīs hartas izpratnē "sports" apzīmē visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras caur nejaušu 
vai organizētu piedalīšanos vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzlabošanu, 
sociālo attiecību veidošanu vai rezultātu sasniegšanu jebkura līmeņa sacensībās. Harta 
papildina ētiskos principus un politikas nostādnes [36].  
  Sporta kustībā valsts varas iestādēm ir papildinoša loma. Tādējādi, lai nodrošinātu 
hartā nosprausto mērķu sasniegšanu un nepieciešamo sporta attīstības un koordinācijas 
mehānismu iedibināšanu, būtiski svarīga ir cieša minēto iestāžu sadarbība ar nevalstiskajām 
organizācijām. Veicināma brīvprātīgu sporta paražu un kustības attīstība, it sevišķi, atbalstot 
brīvprātīgo sporta organizāciju darbību. Brīvprātīgās sporta organizācijas ir tiesīgas likuma 
ietvaros iedibināt autonomas lēmumu pieņemšanas procedūras. Kā valdībām, tā arī sporta 
organizācijām jāatzīst nepieciešamība savstarpēji ievērot pieņemtos lēmumus. Dažu hartas 
nosacījumu īstenošanu var uzticēt valsts vai nevalstiskajām sporta iestādēm vai sporta 
organizācijām. Sporta organizācijas ir jāmudina panākt savstarpēji izdevīgus attiecību 
izkārtojumus savā starpā, kā arī ar iespējamiem partneriem, piemēram, ar tirdzniecības 
sektoru, masu informācijas līdzekļiem utt., vienlaicīgi izvairoties no sporta vai sportistu 
izmantošanas [24, 36, 42, 44, 142]. 
  Veicami attiecīgi pasākumi, lai attīstītu fizisko veselību un panāktu sporta 
pamatiemaņu apgūšanu, kā arī mudinātu jauniešus nodarboties ar sportu, nodrošinot to, ka 
sporta, fiziskās atpūtas un izglītības programmas, kā arī to īstenošanai nepieciešamā sporta 
materiālā bāze ir pieejama visiem skolu audzēkņiem, šim nolūkam paredzot piemērotus 
laikus, nodrošinot šajā jomā kvalificētu skolotāju apmācību skolās un to, lai pastāvētu 
atbilstošas iespējas turpināt sporta nodarbības pēc obligātās izglītības pabeigšanas. Hartā 
ieteikts sekmēt tāda viedokļu klimata izveidošanos, kura ietvaros vecāki, skolotāji, treneri un 
vadītāji stimulētu jauniešu regulāru nodarbi ar fiziskajiem vingrinājumiem, nodrošinot sporta 
ētikas apmācību skolēniem, sākot jau ar pamatskolas līmeni [36]. Lai Latvijā realizētu dzīvē 
šos ikvienam cilvēkam nozīmīgos ieteikumus, nepieciešama ne tikai sporta bāzu celtniecība, 
vēl vairāk nepieciešama sabiedrības izglītošana un esošo, kā arī jaunuzcelto sporta bāzu 
pieejamība ne tikai laika un iespēju dažādības, bet arī finansiālā ziņā.  
  Sporta nodarbības neatkarīgi no tā, vai tās ir ar brīvā laika pavadīšanas, aktīvās 
atpūtas, veselības stiprināšanas vai ar sportiskā snieguma uzlabošanas ievirzi, ir veicināmas 
visos iedzīvotāju slāņos, nodrošinot atbilstošu sporta materiālo bāzi, daudzpusīgas sporta 
programmas, kā arī kvalificētus instruktorus, vadītājus un procesa veicinātājus. Neatkarīgi no 
cilvēka sev pašam izvirzītajiem mērķiem fizisko vingrinājumu iedarbība ir kompleksa. Tas 
nozīmē, ka veltot lielāku uzmanību vienas fiziskās spējas attīstīšanai, tiek attīstītas arī citas, 
kā arī nostiprināta fiziskā veselība. Un otrādi – nostiprinot veselību, tiek paaugstinātas 
fiziskās spējas [123, 125, 127, 130]. Iespēja piedalīties sporta nodarbē darba un mācību vietās 
hartā pausto uzskatu izpratnē uzskatāma par neatņemamu līdzsvarotas sporta politikas 
sastāvdaļu. Tātad arī visās augstskolās būtu jābūt iespējai studentiem iesaistīties fiziskajās 
aktivitātēs. 
 ES valstu un valdību vadītāji 2004. gada 18.jūnijā, Starpvaldību konferencē, vienojās 
par ES Konstitucionālo līgumu [33, 35]. Līguma 4. iedaļa skar arī sporta jautājumus. 
Konstitucionālā līguma sadaļa "Izglītība, apmācība, jaunatne un sports" ir nozīmīgs solis 
sportā, kas liecina, ka sports sevi ir pārliecinoši pieteicis visā Eiropas Savienības politikā. 
Sporta jomā vienošanās paredz balstīties uz Kopienas tiesību principiem, it īpaši 
diskriminācijas aizliegumu un brīvas kustības principiem. Līgums atzīst izglītības un sporta 
sociālo nozīmību, turklāt ar Līgumu mēs varam parādīt kopienas pievienoto vērtību, lai 
veicinātu sportu un cīnītos ar negatīvajām sekām sportā. 
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 Līdz ar to Latvija iegūst tiesības tieši piedalīties ES sporta politikas veidošanā, valsts 
pārstāvjiem darbojoties Eiropas Parlamentā. Līdzdarbojoties dažādās ES institūcijās, valsts 
pārvaldes darbiniekiem un politiķiem ir iespēja ietekmēt lēmumu un iniciatīvu gaitu, lai tiktu 
ievērotas Latvijas kā dalībvalsts nacionālās intereses, kā arī veltīta pienācīga uzmanība sporta 
jautājumiem. 
 Nodarbe ar sportu augstākajā meistarības līmenī ir atbalstāma un veicināma, atbilstošā 
un īpašā veidā sadarbojoties ar attiecīgajām sporta organizācijām. Atbalsts attiecināms uz 
apdāvinātu indivīdu atrašanu un pārrunām ar tiem, piemērotas sporta bāzes nodrošināšana 
treniņiem, aprūpes un palīdzības attīstīšana, izmantojot sporta medicīnas un sporta zinātnes 
sasniegumus, kā arī zinātniskas treniņu metodikas ieviešana, treneru izglītošana, vadības 
funkciju sekmēšana un palīdzība klubiem izveidot piemērotas struktūras sporta sacensību 
sarīkošanai [172]. 
 Ar sportu augstākajā meistarības līmenī nodarbojas salīdzinoši neliels iedzīvotāju 
skaits. Arī sportiskās formas uzturēšana augstā līmenī iespējama tikai ierobežotu laiku [172, 
174]. Svarīgāka nozīme sabiedrībā ir tautas sportam jeb sportam, kas ir pieejams jebkuram. 
EUROFIT testu autoru mērķis bija izveidot tādu testu kopumu, kuri būtu ticami un droši, kā 
arī parādītu veselības saistību ar fiziskajām aktivitātēm gan individuāli, gan sabiedrībai 
kopumā un kuri ir vienkārši izpildāmi un administrējami [38, 39, 42]. Tas kopumā arī ir 
izdevies, jo gatavošanās testu izpildei uzlabo veselību, funkcionālo sagatavotību un cilvēku 
pašsajūtu. Šie testi ir praktiski lietojami un derīgi dažādām iedzīvotāju grupām, kā arī 
vienkārši izpildāmi, un rezultāti ir vienkārši fiksējami. Testus var veikt sporta zālē, stadionā 
vai citās piemērotās vietās. Nav vajadzīgas speciālas būves, trenažieri vai aparatūra, kas 
sarežģītu izpildi un rezultātu noteikšanu. Profesionālu fiziskās sagatavošanas pasniedzēju 
kvalifikācija ir pietiekama, lai testu veikšanas prasības tiktu precīzi formulētas, ievērotas un 
rezultāti precīzi fiksēti [39, 41]. 
 Fiziskās spējas EUROFIT testu autoru izpratnē ir definētas kā „spēja apmierinoši 
veikt fizisku darbu” [38]. Bieži ar fiziskajām spējām saprot sportistu treniņus un smagu darbu 
sporta zālēs, taču šajā gadījumā tās ir skaidri izvirzīti veicamie uzdevumi. Vispārinātā 
tulkojumā fiziskās spējas attiecināmas uz muskuļu darba vajadzībām strādājošajiem viņu 
ikdienas darbos un brīvajā laikā. Attīstītajās valstīs muskuļu darbs ir ļoti minimāli 
nepieciešams ikdienā un brīvajā laikā, jo pat uzkāpšanai otrajā stāvā tiek izmantots eskalators 
vai lifts u.tml. Arī fiziskās aktivitātes tiek veiktas ar minimālu muskuļu piepūli, lai sevi 
nepārslogotu. Tādējādi mūsdienīgam cilvēkam fizisko darbaspēju līmenis krītas līdz kritiskam 
līmenim. Tādēļ ikvienam būtu jāsaprot, ka laba fiziskā sagatavotība ir labas pašsajūtas 
komponents gan jaunībā, gan pusmūža gados un vecumdienās. 
 Cilvēka stāvokli fiziskajā, sociālajā un psiholoģiskajā dimensijā sauc par veselību. 
Pasaules Veselības organizācija veselību definē kā pozitīvu fenomenu ar uzsvaru uz 
individuālo un sociālo potenciālu visas dzīves laikā. Veselība ir resurss dzīvei ik dienu, nevis 
pašas dzīves mērķis. Šajā kontekstā veselības jēdziens ietver sevī funkcionālās iespējas, kas 
vajadzīgas apmierinātai un pilnvērtīgai dzīvei [17, 19, 20, 121, 125]. 

Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un cīnītos pret lieko svaru, kas Eiropā skar arvien 
vairāk bērnu un jauniešu, fiziskajai audzināšanai skolās jābūt obligātai. Nedēļā vēlamas 
vismaz trīs nodarbības [141]. Šāds ieteikums ir arī Eiropas Parlamentā pieņemtajā ziņojumā. 
Eiropas Parlamenta deputāti aicina dalībvalstis pamatskolās un vidusskolās ieviest obligātu 
fizisko audzināšanu un nedēļas stundu sarakstā iekļaut vismaz trīs fiziskās audzināšanas 
stundas. Parlaments arī mudina izmantot ES struktūrfondus, lai uzstādītu vai uzlabotu sporta 
aprīkojumu skolās, kā arī rajonos ar nelabvēlīgu sociālo vidi. Ziņojumā uzsvērts — papildus 
tam, ka sports sagatavo bērnus veselīgam dzīvesveidam, tas iemāca svarīgas sociālas vērtības 
— godprātību, pašdisciplīnu, komandas garu un godīgu spēli. Tiek lēsts, ka tādu bērnu skaits, 
kas cieš no liekā svara un aptaukošanās, Eiropas Savienībā ik gadu pieaug par 400 000, 
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papildinot to ES iedzīvotāju skaitu, kuriem jau ir liekais svars, — vairāk nekā 14 miljoni. 
Kaut arī ir šāda satraucoša tendence, kopš 2002. gada sportam atvēlētais laiks ES skolās ir 
samazinājies no 121 līdz 109 minūtēm nedēļā sākumskolās un no 117 līdz 101 minūtei 
vidusskolās [113, 136].  

Gan Eiropas Savienības institūcijās, gan atbildīgās instancēs Latvijā ir pieņemti 
lēmumi un programmas, kā veicināt sabierības fiziski aktīvu dzīvesveidu, tādējādi nostiprinot 
un uzlabojot katra indivīda un sabiedrības kopumā veselību. Taču šo lēmumu izpilde Latvijā 
reti tiek realizēta praktiskajā dzīvē. Konkrēti par to, kāpēc augstākajās mācību iestādēs nav 
ieviestas Nacionālajā sporta attīstības programmā paredzētās obligātās sporta stundas ar 
2007./08. studiju gadu, Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņu atbildes bija izvairīgas. Arī 
augstskolas neizrāda lielu interesi par sporta stundu ieviešanu, jo līdz ar to rastos papildus 
grūtības gan mācību procesa plānošanā, gan darbinieku piesaistē, gan ar sporta bāzēm.  

 
 

1.3. Fiziskā sagatavotība un veselība 
 
 Fiziskā sagatavotība ir fiziskās sagatavošanas procesa rezultāts. Fiziskās 
sagatavošanas procesā ietilpst ne tikai reglamentētās fiziskās sagatavošanas nodarbības vai 
treniņi pasniedzēja vai skolotāja vadībā, bet arī patstāvīgi veiktās fiziskās aktivitātes. Par 
fiziskajām aktivitātēm sauc skeleta muskuļu nodrošinātas aktīvas ķermeņa kustības, kas 
jūtami palielina enerģijas patēriņu, salīdzinot ar miera stāvokli. Cilvēka fiziskās sagatavotības 
attīstības stāvokli nosaka ne tikai mērķtiecīgi treniņi kādā sporta veidā, bet arī viņa ikdienas 
fiziskā aktivitāte. Pasaules Veselības organizācija atzīmē, ka regulāras mērenas intensitātes 
fiziskās aktivitātes ir izmaksu ziņā efektīvs līdzeklis sabiedrības veselības uzlabošanai un 
saglabāšanai. Tādējādi fizisko aktivitāšu veicināšanai būtu jābūt vienai no sabiedrības 
veselības prioritātēm, iekļaujot tajā visus sabiedrības slāņus [17; 47]. 
 Veselību nostiprinošās fiziskās aktivitātes var būt apskatītas kā daļa no vispārējās 
cilvēka veselības. Potenciālās iespējas nodarboties ar šādām aktivitātēm kombinējas ar 
individuālajām īpašībām un prasmēm. Individuālās īpašības ir ģenētiski noteiktas, prasmes 
tiek iegūtas dzīves, pieredzes un treniņu rezultātā. Tātad gan prasmes, gan katra cilvēka 
individuālās īpašības ir svarīgas. Iedzimtās individuālās īpašības dažādā pakāpē tiek 
papildinātas treniņos un fiziskajās aktivitātēs, tādējādi papildinot prasmes un atspoguļojot tās 
fiziskajās aktivitātēs. Tādēļ, ņemot vērā veselību nostiprinošo fizisko aktivitāšu vērtējumu, 
analizējot ikviena cilvēka prasmes, speciālists var novērtēt viņa spējas. Bieži cilvēki maldīgi 
uzskata, ka pietiek ar ikdienas aktīvu darbu, lai to sauktu par fizisko aktivitāti. Fiziskās 
aktivitātes (physical activity) skaidrojums sporta terminu skaidrojošajā vārdnīcā ir sekojošs: 
cilvēka ķermeņa kustība, kura pārveidojas enerģijas patēriņā, kas ir virs jeb lielāks par atpūtas 
metabolisko intensitāti [23, 55]. Tomēr ikdienas darbā tiek nodarbinātas tikai atsevišķas 
muskuļu grupas. Lai gan pēc darba dienas cilvēks izjūt sāpes noslogotajos muskuļos, tas 
neliecina par veselīgu fizisko aktivitāti, bet gan par nogurumu, kas radies muskuļu un locītavu 
pārslodzes dēļ. Daudzas muskuļu grupas un locītavas tai pašā laikā nav bijušas nodarbinātas. 
Lai ikdienas darbs neradītu neveselīgu pārslodzi atsevišķās locītavās vai muskuļu grupās, 
vajadzētu atcerēties un ievērot dažus pamatprincipus: rūpēties par pareizu stāju, nepārnēsāt 
smagumus, tos ilgstoši turot vienā rokā, sēdēt ar taisnu muguru, lai neveidotos muskuļu 
saspringums un mugurkaula deformācija, lietot ērtus apavus u.c. [2, 5, 8, 11, 18, 20, 139].  Ir 
jāatzīmē, ka cilvēks, kurš regulāri nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem, var uzrādīt 
negaidīti sliktu rezultātu testā. Taču viņš vai viņa var būt fiziski aktīvāks, kā to rāda testa 
rezultāts [38]. Tas apliecina, ka svarīgs un noteicošs faktors fiziskajām aktivitātēm ir gan 
vingrinājuma veids, gan visi izpildāmie vingrinājumi kopā. Lai kā arī būtu, drošākās metodes 
fiziskās sagatavotības līmeņa noteikšanai ir vienkārši pielietojamās. Ar šādu mērījumu metožu 
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palīdzību ir iespējams noteikt fizisko spēju potenciālu gan grupai vai cilvēku kategorijai, gan 
izstrādāt individuāli katram nepieciešamo fizisko spēju pilnveidošanas un uzlabošanas 
programmu. 
 Studentu auditorijā, runājot par fizisko aktivitāšu labvēlīgo un veselību veicinošo 
ietekmi uz organismu, noteikti ir jāmin arī piemēri par traumu iespējamību, dažādu 
saslimšanu saasinājumiem aktivitāšu rezultātā, orgānu un organisma sistēmu iespējamo 
deformāciju. Pēc pēdējiem zinātnes atzinumiem, pasaulē sporta traumas veido 2,5% no kopējā 
negadījumu skaita. Lielāko tiesu no tām sastāda ekstrēmo sporta veidu sacensībās gūtās 
traumas. Sporta traumatismā, arī ziemas sporta veidos, visbiežāk tiek bojāti muskuļi (38%), 
lauzti kauli (9%) un izmežģīti locekļi (31%). Ziemas periodā, kad daudzi dodas uz kalniem, 
traumu ir vairāk — līdz pat 51%. Vasarā negadījumu, kas saistīti ar sportu, ir ievērojami 
mazāk — 21,8%, bet tā saucamajā starpsezonā — 27,5%. Oficiāli definēt pašu traumatiskāko 
sporta veidu nav iespējams, jo tādā gadījumā to aizliegtu vispār vai arī liktu ieguldīt milzīgus 
resursus drošības uzlabošanā. Nenoliedzami, traumu statistikā savu vietu ieņem arī fiziskās un 
psiholoģiskās pārslodzes (arī sniegotajās trasēs). Lielbritānijas Veselības aizsardzības 
ministrija 2004. gada nogalē pavēstīja, ka sporta traumu līderpozīcijās esot ekstrēmie sporta 
veidi. Šajā gadā 4533 briti bija guvuši smagus savainojumus, braucot ar sniegadēli, slidojot un 
slēpojot. Par fizisko aktivitāšu laikā iegūto traumatismu pamatots satraukums valda arī 
Amerikas iedzīvotāju un sporta speciālistu vidū. Pēc Detroitas Medicīnas centra (DMC) 
pētījumiem izrādās, ka 2005. un 2006. gadā ASV augstskolās 7,2 miljoniem studējošo 
reģistrēti 2,4 miljoni traumu (tai skaitā arī ziemas sporta veidos), kas ir par miljonu vairāk kā 
1971. un 1972. gadā. Kā vienu no cēloņiem pētījuma autori min lielo sacensību, bet 
salīdzinoši mazo treniņu skaitu. Izrādās, amerikāņu studentiem 80% traumu iegūtas tieši 
sacensībās. Latvijas Sporta medicīnas valsts aģentūras nodaļas vadītājas, sporta ārstes, 
ķirurģes Daces Augstkalnes viedoklis: «Lai nopietni nodarbotos ar sportu, kur nu vēl 
ekstrēmo, jābūt vispusīgi sagatavotam kā fiziski, tā psiholoģiski. Lai izsargātos no 
traumēšanās, sniegotajās trasēs jāievēro šādi priekšnoteikumi: simtprocentīgi jāievēro visas 
drošības prasības neatkarīgi no sporta veida; jāizvēlas tas sporta veids, kurš vislabāk padodas; 
nekādā gadījumā nedrīkst sportot alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Obligāti jānostiprina 
muskuļi un saites, neakcentējot kādu konkrētu muskuļu grupu, kura «piestāv» tikai šim sporta 
veidam. Te nedrīkst būt disproporcija.» 

Pekinas olimpiskajās spēlēs augustā dažāda smaguma traumas guvusi desmitā daļa 
startējušo sportistu, liecina atlētu aptaujas rezultāti. Vairāk nekā pusei no 1055 savainotajiem 
sportistiem bija kājas traumas, bet aptuveni simts atlētu guva galvas savainojumus. Trīs 
ceturtdaļas traumu tika gūtas sacensību gaitā. Par traumatiskākajiem Pekinas olimpisko spēļu 
sporta veidiem kļuva bokss, futbols, handbols, lauka hokejs, teikvando un svarcelšana. 

Katram sporta veidam, ievērojot tā specifiku, ir savas tipiskās traumas. Volejbolā 
visbiežāk tiek ievainoti pirksti un pleci, basketbolā – rokas, pleci, elkoņi un kājas, futbolā – it 
īpaši kājas. Futbols ir vistraumatiskākais no ierastajiem sporta veidiem, jo šajā spēlē notiek 
nemitīgs kontakts ar pretinieku, līdz ar to iespēja gūt traumu pastāv vienmēr. Savukārt tenisa 
spēlētāju hroniska traumatiska slimība ir tenisista elkonis, golfa spēlētājiem – golfera elkonis. 
Vidēja stipruma traumas amatieru sportā visbiežāk gūst ziemā, kad cilvēki nodarbojas ar 
kalnu slēpošanu, dodoties uz Eiropas lielākajiem kalniem, un ļoti bieži atbrauc mājās ar 
sarautām ceļu locītavu saitēm. Arī visas pārējās ekstrēmās nodarbes – snovbords un 
skeitbords – ir traumatiskas. Par vismazāk traumatisko sporta veids sporta ārsti un speciālisti 
ir atzinuši veselības skrējienu (skriešana), ja vien tas nav sprints, kur reizēm gadās muskuļu 
vai saišu plīsums. Arī peldēšana ir viens no mazāk traumatiskajiem sporta veidiem. Šeit gan ir 
jāizšķir peldēšana no pārgalvīgas bravūras, kad tiek lekts no iespējami lielāka paaugstinājuma. 
Nereti tas beidzās ar smagām vai ļoti smagām traumām.  
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Sportojot no traumām nav pasargāts neviens, taču ir lietas, kurām īpaši vajadzētu 
pievērst uzmanību. Ja organisms nespēj izturēt tam uzdoto slodzi, tas vājākajā punktā sāk 
brukt kopā. Šajā gadījumā traumatisms nav atkarīgs no konkrēta sporta veida, bet gan no 
pašdisciplīnas un savu spēju novērtēšanas. Pat skriešana, lai arī ir visdrošākais sporta veids, 
tomēr prasa nopietnu pieeju – sagatavotību. Cilvēkam jāzina, kādam jābūt pulsam un cik ilgi 
viņš drīkst skriet, lai netiktu pārslogota sirds. Jāņem arī vērā, pa kādu virsmu notiek skrējiens, 
un atkarībā no tā arī jāizvēlas atbilstošākie apavi – jo cietāka virsma, jo lielākai jābūt apavu 
amortizācijai [69, 70].  

Lai izvairītos no traumatisma fiziskās sagatavošanas nodarbību laikā, tiek ieteikts 
ievērot šādus principus:  

 
- Pats galvenais – nodarbojieties ar sportu! 
- Izvēlieties pareizu ekipējumu un vietu! 
-  Novērtējiet savu fizisko un tehnisko sagatavotību attiecīgajā sporta veidā! 
-  Vienmēr domājiet, ko jūs darāt! 
- Ja tomēr kaut kas ir atgadījies, nekādā gadījumā nekrītiet panikā, bet gan sniedziet 

(sev vai līdzbiedram) pirmo medicīnisko palīdzību un tuvākajā laikā dodieties pie 
ārsta! 

 
   Fiziskās aktivitātes brīvā dabā - svaigā gaisā mežā, ūdens vai kalnu tuvumā - tiek 
uzskatītas par svarīgām un ne ar ko citu neaizstājamām, jo nodarbības sniedz ne tikai 
gandarījumu par fiziskajām darbībām, bet uzlabo arī emocionālo un psiholoģisko stāvokli, 
mazina stresu, tādējādi uzlabojot vispārējo veselības stāvokli [4, 19]. Eiropas Padomes Sporta 
attīstības komitejas, Pasaules Veselības organizācijas un arī Eurofit testu autoru ieteikums ir 
cilvēkiem pēc iespējas vairāk brīvo laiku pavadīt fiziski aktīvi ārpus telpām. Īpaši 
rekomendēti tūrisma pārgājieni kājām, ar velosipēdiem vai laivām [38, 39, 41, 42].  

Ne tikai aktīva sportošana, bet arīdzan regulāras pastaigas svaigā gaisā uzlabo sirds un 
plaušu veselību, tonizē muskuļus, veicina kaulu augšanu bērniem un nodrošina organisma 
labsajūtu kopumā, vēsta www.ramblers.org.uk. Lieli zinātniski pētījumi atbalsta regulāru 
pastaigu veikšanu par labu veselībai. Pēc „British Heart Foundation” pētījumiem, regulāras 
pastaigas 

 
- samazina koronāro sirds saslimšanu un infarkta risku;  
- pazemina asinsspiedienu;  
- samazina „sliktā” holesterīna līmeni;  
- samazina organisma tauku daudzumu;  
- uzlabo garīgo pašsajūtu;  
- aizkavē kaulu blīvuma samazināšanos, tādejādi palīdzot novērst osteoporozes risku;  
- samazina resnās zarnas vēža risku;  
- samazina 2.tipa cukura diabēta risku;  
- palīdz kontrolēt ķermeņa svaru;  
- palīdz osteoartrīta gadījumā;  
- palīdz uzlabot lokanību un koordināciju, tādejādi samazinot kritienu risku.  

Jo īpaši labvēlīgu iespaidu pastaigas atstāj uz kardiovaskulārām saslimšanām. 
Veselīgiem un aktīviem indivīdiem ir uz pusi mazāks kardiovaskulāro saslimšanu risks 
salīdzinājumā ar neaktīviem cilvēkiem. Kā zināms, sirds slimību risku palielina smēķēšana, 
augsts asinsspiediens un augsts holesterīna līmenis asinīs [1, 3, 5, 8, 14, 20, 45, 47, 121, 130]. 
Veselīgiem „staigātājiem” ir retāka kritienu un traumu iespējamība: kauli ir stiprāki; viņiem ir 
labāks locītavu kustīgums un muskuļi ir elastīgāki. Tāpat tiem ir mazāka tieksme uz depresiju 
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un nemieru, uzlabojas miega kvalitāte, un šie cilvēki labāk spēj kontrolēt ķermeņa svaru. 
Kopējās veselības stāvokļa uzlabošanai un uzturēšanai eksperti iesaka aktīvas 30 minūšu 
garas pastaigas, un vēlams ik dienas, tomēr katram cilvēkam individuāli jāizvēlas pastaigu 
biežums un intensitāte atkarībā no vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa, un galvenais ir 
nepārspīlēt un darīt to pēc individuālām iespējām [16, 132].  
 Regulāra fiziskā aktivitāte ir svarīga visos cilvēka dzīves posmos no bērnības līdz 
sirmam vecumam. Bērnībā galvenais ir attieksmes un ieradumu formēšanās [54]. Bērniem 
pieaugot, aktivitāšu intensitāte palielinās, kā rezultātā palielinās sirdsdarbības riska faktors un 
iespēja gūt fizisku traumu. Pieaugušajiem ieguvums no fiziskajiem vingrinājumiem 
pārvietojas uz darba zaudēšanas novēršanu, priekšlaicīgu nāvi no hroniskām slimībām. Lielā 
vecumā fiziskie vingrinājumi palīdz saglabāt organisma funkcijas un uzlabot dzīves kvalitāti 
[13, 14, 138]. 
 Pusaudža un jaunieša gados tiem, kuri turpina nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, 
tās ir daudz intensīvākas kā bērnībā, līdz ar to palielinās riska līmenis iegūt dažādas 
sirdskaites pieaugušo dzīvē. Pieaugot brīvībai un esot bez pieredzes, ir liela iespēja, ka tiks 
veiktas pārdrošas fiziskās aktivitātes. Lai arī piedalīšanās fiziskajās aktivitātēs palīdz veidot 
līdera rakstura iezīmes, taču „uzvarētājs par katru cenu” filozofija var atstāt negatīvu iespaidu 
ētiskajā attīstībā. Pārmērīga fiziskā aktivitāte pusaudža un agrīnās jaunības vecumā, kura tiek 
veikta bez zināšanām un izpratnes, var būt cēlonis izmaiņām kalcija daudzumam kaulos, kas 
var nelabvēlīgi ietekmēt turpmāko dzīvi [11, 13, 20]. Jauniešiem bieži ir vēlme sasniegt 
augstas klases rezultātu maksimāli īsā laika periodā. Tas savukārt noved pie slodzes 
pārdozēšanas un neadekvāti esošajam fiziskās sagatavotības līmenim augstas treniņu 
intensitātes. Treniņos izpildītas nepiemēroti augstas fiziskās slodzes var veicināt jauniešu 
strauju atteikšanos no piedalīšanās augsta līmeņa sacensībās, vienlaicīgi pārtraucot jebkuras 
fiziskās aktivitātes un atsakoties no veselīga dzīvesveida [75, 130, 144]. Pusaudža gados un 
jaunībā fiziski aktīva dzīvesveida motivācija pārslēdzas no vecākiem un trenera uz 
individualitātēm vienaudžu grupā. Tūlītējie stimuli un fizisko vingrinājumu acīm redzamais 
labums ir noteicošie faktori treniņiem un fiziskajām aktivitātēm kopumā. Veselības 
saglabāšanai ilgtermiņā jauniešu uztverē ir maza nozīme. Te redzam nepieciešamību veicināt 
motivācijas attīstīšanu ilgam laika periodam, kā arī zināšanu par sportu un fiziskajām 
aktivitātēm nepieciešamību. Dažreiz ietekme ir pozitīva, bet interese par fiziskajām 
aktivitātēm var pazust, ja zināšanas par nepieciešamo ir minimālas [90, 121, 122, 132].  
 Jaunībā motivācija, iespējams, palīdz veidot saites starp fiziskajām aktivitātēm un 
personīgajām interesēm, kā arī fiziskā aktivitāte var būt kas vairāk kā tikai ģimenes brīvdienu 
izbraukums. [144, 152]. 
 Nepietiekoša uzmanība fiziskajām aktivitātēm un fiziskajiem vingrinājumiem bērnībā 
un jaunībā var radīt lielas problēmas vēlākajos dzīves gados: aptaukošanos, osteoporozi, 
diabētu, depresiju, kam bieži vien sākums meklējams mazkustīgā dzīvesveidā. Fiziskajai 
aktivitātei ir īpaša nozīme iedzīvotāju veselības saglabāšanā zemēs, kur strauji norit attīstība 
un modernizācija. Šādā situācijā attīstītajās valstīs ārkārtīgi strauji pazeminās iedzīvotāju 
fiziskā aktivitāte, tāpēc krasi palielinās diabēta un kardiovaskulāro saslimšanu skaits. 
Mūsdienās tur ir akūti nepieciešama ikdienas aktivitāšu programma, lai katrs varētu patērēt 
ikdienā uzņemto enerģiju [138, 139]. Ārsti redz savu pacientu nepieciešamību pēc kustībām, 
saprot, kas viņiem (pacientiem) būtu jādara, bet bieži vien nezina, kā un kādi fiziskie 
vingrinājumi jāveic. Parasti viņi apmierinās ar vienkāršāko un viņiem (ārstiem) vieglāko – 
pacienta nosūtīšanu pie speciālista un medikamentu izrakstīšanu ārstēšanai. 
 Skolas programmām vajadzētu ietvert adekvātu laiku kvalitatīvām fizisko aktivitāšu 
nodarbībām. Šāda iniciatīva sevišķi nepieciešama zemēs, kur norit straujš urbanizācijas 
process. Fiziskajiem vingrinājumiem ikdienā ir jāiekļaujas skolas dzīvē, netraucējot 
akadēmisko izglītību un veidojoties par ieradumu. Fizisko aktivitāšu ieradums savukārt veido 
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potenciālu attīstībai nākotnē, ne tikai no skolas sola līdz pieauguša cilvēka dzīvei. Tam būs 
pozitīva ietekme arī pieauguša cilvēka dzīves stilā [138].   
 Skolās ir plašāka iespēja nodarbināt bērnus un jauniešus ar fiziskajām aktivitātēm. 
Fiziskās sagatavošanas programmas skolās ir primārais mērķis, bet daudzas aktivitāšu 
programmas, kuras ir saistītas ar fiziskām nodarbībām, tiek īstenotas ārpus skolas. 
Ārpusskolas fiziskās aktivitātes stipri ierobežo bērnu, pusaudžu un jauniešu pārvietošanās 
autobusos un mašīnās uz un no skolas [104]. Mūsdienās sporta zinātnieki par fiziskajām 
aktivitātēm mēdz uzskatīt gan iešanu no mājām uz skolu vai darbu, gan mierīgu pastaigu, gan 
ikdienā veicamos mājas uzkopšanas darbus. Tāpēc tiek ieteikts pilnveidot fizisko aktivitāšu 
uzskaitījuma veidus, mērījumu iespējas un ierīces. Tiek uzskatīts, ka izzinoši - attīstošā un 
ekoloģiskā pieeja maina jauniešu fizisko aktivitāti, pamatojoties uz sociālās un apkārtējās 
vides modifikāciju [104]. Portugālē ir veikts pētījums par pusaudžu fiziskās aktivitātes līmeņa 
un pārvietošanās veida uz un no skolas saistību. Runa ir par zemo fiziskās aktivitātes līmeni, 
kas ir labvēlīgs, lai rastos liekais svars un hroniskās saslimšanas tālākajā dzīvē. Pētījumam 
izvirzītais mērķis bija ar anketēšanas metodi noskaidrot, kā transporta līdzekļu izmantošana 
jauniešiem ietekmē viņu fiziskās aktivitātes līmeni. Vairāk kā divi tūkstoši aptaujāto jauniešu 
atbilžu rezultāti rādīja, ka lielai daļai no viņiem (58% meiteņu un 52 % zēnu) ir sēdošs vai 
mazaktīvs dzīvesveids. Taču korelācija starp pārvietošanās veidu uz un no skolas un 
dzīvesveida aktivitāti netika atrasta (Faculty of Sport Science and Physical Education – 
University of Porto, Portugal).  
 Kustībām, fiziskai aktivitātei un sportam ir būtiska nozīme ikviena cilvēka veselības 
saglabāšanai. Tie nodrošina normālu organisma attīstību, pasargā organismu no daudzām 
slimībām un priekšlaicīgas novecošanās, kā arī dod možumu un paaugstina darba spējas. Ir 
sen noskaidrots, ka mazkustīga dzīves veida dēļ var attīstīties un progresēt dažādas nopietnas 
saslimšanas, piemēram, sirds – asinsvadu slimības, aptaukošanās un cukura diabēts. Svarīgi, 
ka šo slimību biežums arvien palielinās, ko tieši var saistīt ar pieaugošo mazkustīgo 
dzīvesveidu [4, 6, 113, 140]. 
 Kustības jeb fiziskā aktivitāte ir cilvēka organisma iedzimta nepieciešamība. To 
vislabāk var novērot bērna vecumā – mēs visi labi zinām, ka bērni atrodas nepārtrauktā 
kustībā. Ar gadiem cilvēka kustības arvien vairāk tiek ierobežotas. Sākotnēji tas notiek bērnu 
dārzā un skolā, kur jāievēro noteikts režīms, pēc tam augstskolā un vēlāk jau darbavietā. Arī 
pārvietošanās ar mašīnām, liftu izmantošana, ilgstošs darbs pie datora vai televizora 
skatīšanās samazina fiziskās aktivitātes. 
 Ir zināms, ka cilvēka attīstība notikusi, veicot darbu. Tādejādi daudzveidīgās muskuļu 
kustības ir cieši saistītas ar organisma atsevišķu orgānu un to sistēmu funkciju. Kustības 
palielina vielmaiņas procesu aktivitāti, kā rezultātā tiek stimulēta elpošana un asinsrite. Tās 
labvēlīgi ietekmē ikvienu orgānu sistēmu, līdz ar to nodrošinot pilnvērtīgu organisma 
funkciju. Kustības būtiski ietekmē [2, 8, 13, 69, 70]   
           - skeleta - muskuļu sistēmu, 

- nervu sistēmu,  
- elpošanas sistēmu,    
- sirds - asinsrites sistēmu,  
- gremošanas orgānu sistēmu,  
- iekšējās sekrēcijas dziedzeru (endokrīno) sistēmu.  
 

 Dabiskai un pilnvērtīgai skeleta – muskuļu sistēmu attīstībai ir nepieciešamas kustības 
un fiziskā aktivitāte. Jo kauli vairāk tiek noslogoti, jo tie kļūt stiprāki un izturīgāki. Piemēram, 
sportistiem kauli ir resnāki un blīvāki. Kustību dēļ arī muskuļu šķiedras palielinās, pieaug 
muskuļu šķiedru šķērsgriezuma laukums. Tā rezultāta pieaug muskuļu masa, līdz ar to arī 
spēks un izturība. Cilvēki ar labi attīstītu kaulu un muskuļu sistēmu ir izturīgi, spēcīgi un 
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veikli. Attīstīta organisma muskulatūra cilvēkam nodrošina labu un pareizu stāju. Pareiza stāja 
ir viena no vesela organisma pazīmēm, jo tā labvēlīgi ietekmē sirds darbību, elpošanu, vēdera 
dobuma orgānu darbību. Fiziskās aktivitātes veicina ātrāku un precīzāku nervu sistēmas 
reakciju. Fiziski labi attīstīti cilvēki parasti arī ir psiholoģiski līdzsvaroti. Kustības rada 
cilvēkam pozitīvas emocijas jeb tā saucamo “muskuļu prieku”, kas rodas pēc lielas fiziskās 
piepūles, piemēram, riteņbraukšanas vai peldēšanas. Pēc fiziskajām aktivitātēm cilvēkam ir 
labs un možs garastāvoklis [1, 20, 23, 124, 125] . 
 Pastāv cieša saistība starp muskuļu darbību un centrālo nervu sistēmu. Ir zināms, ka 
smadzenes no muskuļu receptoriem saņem impulsus, kas normalizē to darbību. Piemēram, 
uztraukumu vai pārdzīvojumu brīžos ir vieglāk nomierināties, ja mēs kustamies, sportojam 
vai strādājam. Mazkustīga dzīves veida apstākļos vieglāk attīstās augstākās centrālās nervu 
sistēmas darbības traucējumi, piemēram, neirozes [137, 138]. 
 Kustības un fiziskā aktivitāte tieši ietekmē arī elpošanas orgānu attīstību un darbību. 
Visu dzīvības pamatprocesu norisei ir nepieciešams skābeklis. Ilgstošs skābekļa bads veicina 
dažādu hronisku, nopietnu slimību attīstību. Kustības palielina plaušu tilpumu un uzlabo 
elpošanas funkciju, vienlaicīgi paātrinot asinsriti. Tādejādi organismam vairāk tiek piegādāts 
skābeklis. Kustību ietekmē tiek veicināta arī diafragmas attīstība. Spēcīgi diafragmas muskuļi 
nodrošina pareizu elpošanu – tā kļūst lēnāka un dziļāka. Bez tam diafragma ieelpā vairāk 
nolaižas uz leju, tādejādi masējot vēdera dobuma orgānus un uzlabojot asinsriti tajos. 
Visbūtiskākā fiziskās aktivitātes ietekme ir uz sirds un asinsvadu sistēmu [8, 75, 91]. 
Mūsdienās ir skaidrs, ka mazkustīgs dzīves veids ir tieši saistīts ar sirds slimību attīstību. Šo 
slimību riska faktori ir ātra sirdsdarbība un paaugstināts asinsspiediens. Savukārt, regulāras un 
intensīvas fiziskās slodzes ietekmē palēninās sirds darbība, tiek paplašināti asinsvadi un 
pazemināts arteriālais asinsspiediens. Tāpēc cilvēki, kuriem ir regulāra fiziskā slodze, 
ievērojami retāk slimo ar sirds slimībām, nekā cilvēki ar mazkustīgu dzīvesveidu. Lai 
aizkavētu sirds slimību attīstību, jau no bērnības ir būtiski nodrošināt intensīvu un regulāru 
fizisko aktivitāti. Cilvēkiem, kuriem jau ir šīs slimības, arī ir nepieciešamas fiziskās 
aktivitātes. Tomēr tās ieteicams saskaņot ar ārstu. Ir novērots, ka šādiem slimniekiem kustību 
aktivitāte aizkavē turpmāku aterosklerozes attīstību, regulē sirdsdarbību, samazina 
asinsspiedienu, uzlabo holesterīna līmeni asinīs, uzlabo sirds muskuļa (miokarda) apgādi ar 
skābekli. Iespējams, ka fiziskā aktivitāte var pat veicināt aterosklerozes regresiju [116, 121, 
123, 144, 152, 153]. 
 Kā jau minēts iepriekš, fizisko aktivitāšu ietekmē uzlabojas asinsrite vēdera dobuma 
orgānos. Tā veicina peristaltiku, gremošanas procesus, barības vielu uzsūkšanos. Fiziskās 
slodzes ietekmē uzlabojas visas gremošanas trakta funkcijas. 
 Katram indivīdam nepieciešamā un pietiekamā fiziskā slodze neļauj uzņemtajai 
glikozei un taukiem nogulsnēties taukaudu veidā. Tie tiek izmantoti kā enerģijas avots 
muskuļu darbam. Tā kustību ietekmē cilvēks tiek pasargāts no aptaukošanās. Kā zināms, 
aptaukošanās ir riska faktors tādu smagu hronisko slimību kā arteriālā hipertensija, cukura 
diabēts, miokarda infarkts attīstībai [4, 113]. 
 Fizisko aktivitāšu nozīmīgums jebkurā vecuma posmā ir daudzkārt pierādīts dažādu 
laiku zinātnieku darbos dažādās pasaules valstīs. Tomēr būtu jāatceras, ka īpaši svarīgas tās ir 
bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, jo organisma nobriešana un attīstība notiek laika posmā 
līdz 20 - 25 gadu vecumam. Ikvienam cilvēkam jau no bērnības būtu ieteicams regulāri un 
katram pēc individuālajām spējām intensīvi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Tās var būt 
gan regulāras pastaigas svaigā gaisā vai mērens fizisks darbs, gan skriešana, peldēšana vai 
jebkurš cits sporta veids. Šādas aktivitātes visa mūža garumā samazinātu risku saslimt ar 
hroniskām un smagām slimībām, kā arī nodrošinātu labsajūtu un možu garastāvokli. 
Hipodinamija ir kustību trūkums, kas izraisa pārmaiņas visā cilvēka organismā [9, 11, 18, 45]. 
"Nekas tā nesagrauj cilvēku kā ilgstoša fiziska bezdarbība,” ir rakstījis Aristotelis. Zinātnieku 
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vidū pastāv uzskats, ka mūsdienu cilvēku vispārējā veselības pasliktināšanās ļoti cieši saistīta 
ar kustību nabadzību. Kustību ietekmē mainoties cilvēka orgānu sistēmu darbībai, tiek 
uzlabota organisma vielmaiņa. Bet no vielmaiņas, savukārt, atkarīga jebkura orgāna darbība. 
Zinātnieki apgalvo, ka ilgstoša mazkustība ir viens no būtiskiem cēloņiem, kas izraisa 
organisma priekšlaicīgu novecošanos. Tā savukārt ir cieši saistīta ar asinsrites sistēmas 
novecošanos. Saka, ka cilvēks ir tik vecs, cik veci ir viņa asinsvadi. Taču pārmaiņas rodas ne 
tikai asinsvados, bet arī sirdī. To vislabāk var aizkavēt regulāras kustības un vingrošana [20, 
84, 91, 163, 165].   
 Nodarbinot muskulatūru, nervu impulsu plūsma palielina veģetatīvās nervu sistēmas 
parasimpatiskās daļas ietekmi uz sirdi un asinsvadiem. Sirds strādā lēnāk, paplašinās 
asinsvadi un pazeminās asinsspiediens. Cilvēkiem, kuri regulāri vingro, asinsspiediens ir 
zemāks. Izpildot pareizus kustību kompleksus, iespējams panākt asinsspiediena 
pazemināšanos arī cilvēkiem, kuri jau slimo ar hipertoniju [124]. 
 Ateroskleroze un hipertoniskā slimība ir izplatītākās mūsdienu slimības. Tās veicina 
straujā satiksmes līdzekļu attīstība un tas, ka mazinās profesijas, kas saistītas ar fizisku darbu 
un kustībām, vairums cilvēku cieš no hipodinamijas. Vecāki, kuri ierobežo kustības bērniem 
ar aizliegumiem skriet vai aktīvi kustēties, nodara pāri savu bērnu veselībai. Kustības sekmē 
normālu organisma augšanu un attīstību, elpošanu un asinsrites sistēmas attīstīšanos. Tās 
labvēlīgi ietekmē nervu sistēmu un sarga galvas smadzenes no pārmērīga uzbudinājuma. 
Tāpēc psihisku pārdzīvojumu brīžos cilvēks ātrāk nomierinās un viņam mazāk paaugstinās 
asinsspiediens, ja ir iespēja kustēties, fiziski pastrādāt. Izraušanās no sākotnēji patīkamās 
hipodinamijas ir atkarīga no tā, vai cilvēks izprot laiskās dzīves nelabvēlīgo ietekmi uz viņa 
veselību ilgstošā laika posmā un vai viņam ir vēlēšanās pārvarēt kūtrumu, rast iespēju regulāri 
kustēties. Kustības būtu nepieciešamas jebkurā vecumā, taču sevišķi svarīgas ir bērnībā un 
skolas gados. Par to jārūpējas vecākiem mājās un skolotājiem mācību iestādēs, organizējot 
intensīvas fizkultūras nodarbības skolā svaigā gaisā, jo bērnībā zaudētais pieauguša cilvēka 
vecumā vairs nav atgūstams. Cilvēkiem, kuri bērnību pavadījuši laukos, veikuši fizisku darbu 
līdz 20 gadu vecumam, ir mazāk izteikts artēriju elastības zudums. Fiziskais darbs laukos 
svaigā gaisā, labvēlīgi ietekmē arī nervu sistēmu, jo ievērojami mazina psiholoģisko spriedzi 
[89, 138, 161, 163, 165]. 
 Pēc Veselības statistikas departamenta datiem Latvijā 2004. gadā iedzīvotāju veselības 
uzlabošanās iezīmes netika novērotas. Kaut arī ir daudz skaidrojošu publikāciju medijos, 
lēnām mainās cilvēku attieksme pret savu veselību un postošo atkarības vielu lietošanu. To 
liecina statistikas dati. Palielinājusies saslimstība ar alkoholismu, pieaudzis pirmreizējās 
invaliditātes rādītājs. Vislielākā stacionārā ārstētā pacientu grupa ir asinsrites sistēmas 
slimnieki. Saslimstībai ar psihiskām slimībām pēdējo gadu laikā ir novērota tendence pieaugt. 
Salīdzinot ar 2003. gadu, Latvijā ir pieaudzis kopējais narkomānijas slimnieku skaits, 
ievērojami pieaudzis pirmreizējā uzskaitē ņemto narkomānijas slimnieku skaits. Veselības 
pārskatā tiek uzsvērts, ka šai problēmai jāpievērš īpaša uzmanība, jo psihoaktīvo vielu 
lietošanas „epidēmija” ir cieši saistīta ar visas sabiedrības dzīvi, ne tikai ar pašiem narkotiku 
lietotājiem. Nav noslēpums, ka narkotisko vielu atkarībā nonāk arī cilvēki ar ļoti labu izglītību 
un darbu. Viņu piesaiste fiziski aktīvam un veselīgam dzīves veidam, ieinteresēšana par 
fiziski aktīvu un interesantu brīvā laika pavadīšanu būtu viens no ceļiem, kā uzlabot un 
nostiprināt sabiedrības kopumā un katra indivīda atsevišķi veselības stāvokli [87].  
 Ķermeņa fizisko spēju izpausmes ir atkarīgas no cilvēka vecuma. Augstākās ķermeņa 
orgānu fiziskās iespējas ir tā saucamajā bioloģiskajā vai sportmotoriskajā augstāko spēju 
vecumā (20-30 gadi). Jau ar 30. - 35. dzīves gadu sākas vecuma noteikti deģeneratīvi procesi, 
kas lēnām noved pie organisma funkciju reducēšanās. Arī muskuļu spēks sāk savu vecuma 
noteikto lejupslīdi [75, 91, 92]. Šo spēju samazināšanās pamatā ir četri faktori.  
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 Regulāras fiziskās aktivitātes stiprina kaulu sistēmu, paaugstina kaulu izturību, uzlabo 
vielmaiņas procesus kaulā, tajā skaitā kalcija un fosfora vielmaiņu. Vislielākā izturība 
kauliem ir 25 līdz 45 gadu vecumā, kad kauls ir pietiekami ciets, elastīgs un reizē arī izturīgs. 
No 30 - 35 gadu vecuma sākas pārmaiņas pasīvajā kustību aparātā (kaulos, saitēs, saistaudos), 
samazinot tā noslogošanas spēju. Kauli savā samazināšanās procesā strukturāli tiek tā 
izmainīti, ka skeletu vairs nedrīkst noslogot simtprocentīgi. Tas notiek apmēram 45 - 50 gadu 
vecumā, pastiprināti tieši sievietēm. Tā var rasties dažādas slimības, piemēram, osteoporoze. 
Arī saistaudu struktūra ar laiku zaudē savu elastību un savu spēju funkcionēt. Locītavās var 
sākties un progresēt nodilšanas procesi (artroze). Samazinoties saišu elastībai neizbēgami 
rodas funkcionāli kustību ierobežojumi, kas traucē pat ikdienišķām cilvēka kustībām. 
Metodiski pareizi uzsākti un regulāri veikti spēka treniņi var šo procesu apstādināt un pat 
nostiprināt kaulus, kalpojot kā profilaktisks un rehabilitācijas līdzeklis dažādām ortopēdiskām 
slimībām. 

Lokanība, t.i. kustību plašums, parasti ir saistīta ar locītavu veselību. Kustību plašuma 
uzturēšana ir svarīga labai kustību iespējamībai un ikdienas aktivitātēm. Lokanības 
samazināšanās ir tipiska parādība novecojot, imobilitāte vai hipomobilitāte palielinās pēc 
traumām. Lokanību ietekmē muskuļu funkcionālās un strukturālās īpatnības, cīpslas, saites, 
locītavu virsma. Visi šie audi ir aktīvi un parāda ķīmiskās un biomehāniskās izmaiņas kā 
atbildi treniņu pārtraukšanai un vingrinājumu (kustību) izmaiņām novecojot.   
 Muskuļu spēka samazināšanās ir sevišķi izteikta gados vecākiem cilvēkiem. Pētījumos 
ir konstatēts, ka pēc 45 – 50 gadu sasniegšanas, ja cilvēks nenodarbojas ar fiziskajām 
aktivitātēm, viņa muskuļu masa samazinās vidēji par aptuveni 4% gadā, samazinās kālija un 
kalcija koncentrācija muskuļaudos. [89]. 
 Pie izmaiņām sirds un plaušu sistēmā pieder samazinātā spēja maksimāli uzņemt 
skābekli (no 30 - 35 gadiem pa 1% dzīves gadā), kas ir kā sirds un plaušu indikators. Tāpēc 
samazinās sirds sitienu daudzums un asins tilpums sirdī tās darbības laikā. Tāpat līdz ar 
gadiem reducējas arī asinsvadu elastība, kas izraisa augstāku asinsspiedienu gan miera, gan 
darbības brīžos [7, 8, 20]. 
 Kontrolēts izturības treniņš ir visnotaļ iespējams, izmantojot profesionālos 
kardiotrenažierus, tādejādi treniņa laikā iespējams sekot līdzi sirdsdarbībai. Slodzes līmeni 
iespējams noteikt atbilstīgi vecumam un svaram. Pareizi veidots izturības treniņš palēnina 
novecošanas procesu līdz pat organisma funkcionālai atjaunošanai. Gados vecākiem 
cilvēkiem sirds un asinsvadu sistēmas darbības uzlabošanai var pat ieteikt zemas intensitātes 
aerobikas nodarbības [140]. 
 Tā kā ar gadiem mazinās enerģijas pieprasījums un vielmaiņa palēninās, jāierobežo 
kaloriju daudzums, lai novērstu svara pieaugumu. Endokrīnie dziedzeri samazina hormonu 
izdali vecumā, kas iespaido visa organisma darbību. Diemžēl vecāki cilvēki samērā reti ienāk 
kādā Latvijas fitnesa klubā. Fitnesa joma līdz šim ir piesaistījusi gados jaunus cilvēkus. 
Nesenā pagātnē spēka treniņš bija visvairāk nopeltais nodarbības veids gados vecākiem 
cilvēkiem. Iemesls - nepareiza, vienpusēja spēka treniņa interpretācija. Daudzi spēka treniņu 
saista ar lielām slodzēm, maksimāli lielu svaru un bodibildingu jeb atlētisko vingrošanu, 
nezinot, ka par savu fizisko attīstību var rūpēties dažādos veidos - gan profesionāli 
nodarbojoties ar sportu, gan veicot fiziskās aktivitātes ikdienas dzīvē [121, 124].  
 Sabiedrībā bieži valda maldīgs uzskats, ka cilvēkam pietiek ar ikdienas aktīvu darbu, 
lai to sauktu par fizisko aktivitāti. Piemēram, darbs, stāvot kājās, vai darbs, kas saistīts ar 
staigāšanu. Tomēr ir zināms, ka tādejādi tiek nodarbinātas tikai atsevišķas muskuļu grupas. 
Lai gan pēc darba dienas mēs izjūtam sāpes noslogotajos muskuļos, tas neliecina par veselīgu 
fizisko aktivitāti. Gluži otrādi, tas ir nogurums, kas radies muskuļu un locītavu pārslodzes dēļ, 
kuri tikuši nedabiski izmantoti. Neskaitāmas muskuļu grupas un locītavas tai pašā laikā ir 
bijušas nenodarbinātas [18, 20]. 
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No ikdienas darba nav iespējams izvairīties. Tomēr, lai ikdienas dzīvē nepārslogotu 
savu organismu un neveicinātu slimību attīstību, svarīgi ievērot dažus pamatprincipus: 

 - rūpēties par pareizu stāju – nesalīkt mugurā, neuzraut plecus, neizvirzīt vēderu;  
 - sekot savai gaitai – neiet ar noliektu galvu, salīkušu muguru un lietot ērtus apavus; 
 - nepārnēsāt smagumus, turot tos ilgstoši vienā rokā! Labāk lietot mugursomu; 
 - kaut ko paceļot no zemes, notupties! Noliekties nav vēlams – tas kaitē mugurai un      
    locītavām; 
 - sēdēt ar taisnu muguru, lai neveidotos muskuļu saspringums un mugurkaula    
   deformācija; 
 - pēc iespējas vairāk staigāt! Izvairīties no pastāvīgas lifta un automašīnas lietošanas. 

 Veselību veicinoša dzīvesveida ieradumi specifiskā vidē – koledžā Anglijas vidienē. 
Pētījumā izmantoja aptauju, kurā tika iekļauti specifiski dzīvesveida rādītāji: vingrinājumi un 
ieradumi izpildīt tos, smēķēšanas svarīgums un vajadzība, alkohola patēriņa līmenis. Rezultāti 
uzrādīja, ka koledžas studenti (85%) vairāk kā iedzīvotāji kopumā (64%) nodarbojas ar 
dažāda veida aktivitātēm brīvajā laikā. Populārākās aktivitātes, ko minēja aptaujātie, ir 
komandu sporta spēles, atlētiskā vingrošana, pastaigas dabā, skriešana, aerobikas. Gan 
studentu, gan darbinieku vidū populārākās nodarbības ir komandu sporta spēles un pastaigas. 
Galvenie iemesli neregulārām nodarbībām (1x vai mazāk nedēļā), ko nosauca koledžā 
aptaujātie, ir laika un motivācijas trūkums, kā arī nevēlēšanās sevi noslogot, jo tāpat jūtas labi. 
Pētījuma rezultāti parādīja, ka sievietes smēķē vairāk kā vīrieši, bet alkoholu vairāk par 
veselības departamenta rekomendēto normu nedēļā patērē 54% vīriešu un 37% sieviešu. 
Smēķēšana studējošo vidū izplatīta mazāk kā sabiedrībā kopumā [108]. 
 Par ieinteresētību sabiedrības veselības stāvokļa izpētē un uzlabošanā liecina arī 
pētījumi Šveicē. Par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu veselībai zinātniskā līmenī tur tiek 
diskutēts kopš 1995. gada. Lai iedzīvotājiem pašiem būtu vienkāršāk noteikt savu fizisko 
aktivitāti, kā mērvienība tiek izmantota sviedru parādīšanās aktivitāšu laikā. Zinātnieki iesaka 
paralēli realizētajai fizisko aktivitāšu pārraudzībai veikt arī iedzīvotāju izglītošanu par šo 
aktivitāšu labvēlīgo ietekmi veselības nostiprināšanā, kā arī dot specifiskas zināšanas 
vingrinājumu izpildē [21]. 
 Vai pieaugušajiem iedzīvotājiem ir interese par regulārām fiziskajām aktivitātēm un to 
ietekmi uz fizisko stāvokli un veselību? Šāds jautājums ir uzmanības lokā Flāmijā, kur 
veselības nostiprināšanas programmā ir iekļauti ieteikumi nodarboties ar mērenas slodzes 
fiziskiem vingrinājumiem dažādu sirds slimību ārstēšanā un riska faktoru novēršanā. Fiziskās 
aktivitātes, sporta un veselības centra speciālistu pētījuma mērķis – noteikt saistību starp 
fizisko aktivitāšu ieradumiem un dažiem veselību nostiprinošo vingrojumu komponentiem 
starp pieaugušajiem iedzīvotājiem Flāmijā. Datu apkopošana par fiziskajām aktivitātēm, 
piedalīšanos sportā, fitnesu un vispārējo veselību ir daļa no šī pētījumu centra uzdevumiem. 
Viņi aptaujāja vairāk kā divus tūkstošus vīriešu un tik pat daudz sieviešu vecumā no 18 līdz 
75 gadiem. Fiziskā aktivitāte tika vērtēta ar diviem kritērijiem: lielāko frekvenci un vidējo 
aktivitāti. Kopējos rezultātus sadalīja trīs līmeņos (zems, vidējs, augsts) vīriešiem un 
sievietēm abos rādītājos pa vecuma grupām ar soli pieci gadi. Pētījuma rezultāti uzrādīja, ka 
aktīvākajai grupai ir ievērojami mazāks ķermeņa masas indekss, mazāks zemādas tauku 
slānis, mazāks vidukļa apkārtmērs un labāki rādītāji lokanības un statiskā spēka rādītājos, kā 
arī augstāks plaušu vitālās kapacitātes koeficients un lielāks plaušu tilpums. Analizējot 
pētījumā iegūtos rezultātus, konstatēja, ka fizisko aktivitāšu ieradumi iedzīvotājiem 
svarīgākajos komponentos sakrīt vai ir līdzīgi ar specifiskajām fiziskajām aktivitātēm, kādas 
speciālisti iesaka veselības uzlabošanai un nostiprināšanai. Vidējai fizisko aktivitāšu 
intensitātei, iespējams, nav svarīgi būt augstākajā līmenī, jo katra individuālais veselības 
stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atšķirīga. Tas, protams, nenozīmē, ka mazsvarīga būtu 
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aktivitāšu regularitāte preventīvajā saslimstības risku novēršanā, veselības nostiprināšanā un 
dzīves kvalitātes uzlabošanā visās vecuma grupās [90]. 
 Vienkāršs, bet efektīvs līdzeklis fiziskās aktivitātes palielināšanai ir ikdienas 
vingrojumi. Parasti vingro rītos 10 - 15 minūtes pēc pamošanās, lai gan to var darīt arī citā 
dienas laikā (tikai vēlams 1,5 stundas pēc ēšanas). Zinātnieki iesaka vingrojumus veikt svaigā 
gaisā, bet ziemas periodā – istabā pie atvērta loga. Vingrojumu kompleksā būtu jāiekļauj 
vingrinājumi gan roku muskulatūrai un plecu joslai, gan mugurai un vēdera presei, kā arī kāju 
muskulatūrai. Ir zināmi neskaitāmi vingrinājumu veidi, tādēļ ir iespējams izvēlēties sev 
tīkamākos. Vingrošanu vēlams beigt ar elpošanas vingrinājumiem un, ja nepieciešams, 
muskuļu stiepšanu. Vēl efektīvāka ir skrējiena apvienošana ar vingrošanu, ko var veikt gan no 
rītiem, gan vakaros. Svarīgi ir arī vingrinājumi sēdoša, vienveidīga un nogurdinoša darba 
gadījumā. Labvēlīgi tie ir arī garīgā darba darītājiem. Tos iesaka veikt 5 - 10 minūtes ik pēc 2 
darba stundām. Savukārt, strādājot ar datoru, vingrinājumus iesaka pat katras 30 minūtes. Šo 
vingrojumu mērķis ir vingrināt mazāk noslogotās muskuļu grupas (elpošanas, muguras un 
plecu joslas vingrinājumi). 
 Bez tam dažādus vingrinājumus var izpildīt arī mājās, skatoties televizoru vai guļot 
gultā. Tie parasti ir vingrinājumi ar muskuļu sasprindzināšanu un atslābināšanu, kuri 
veiksmīgi trenē muskuļu spēku un izturību. 
 Nogurums ir īpašs cilvēka funkcionālais stāvoklis, kas ir pārejošs. Nogurums rodas 
ilgstoša vai intensīva darba rezultātā un ir iemesls darba efektivitātes samazināšanai. 
Nogurums izpaužas kā muskuļu darba spēju samazināšanās [6, 7, 129]. Izdala trīs noguruma 
pakāpes: lokālo nogurumu, kad darbā bija iesaistīta 1/3 daļa no muskuļu masas, reģionālo 
nogurumu – nodarbināti no 1/3 līdz 2/3 muskuļu masas, vispārējo nogurumu – ja strādāja 
vairāk kā 2/3 no muskuļu masas. Ja fiziskajai slodzei ir globāls raksturs un tās realizēšanas 
ilgums ir trīs līdz deviņas minūtes, tad noguruma izpausmes formai ir lokāls raksturs, kā arī 
elpošanas sistēmas muskuļu nogurums un centrālās nervu sistēmas nogurums. Ja fiziskā 
slodze tiek realizēta ilgāk par 30 minūtēm, tad noguruma galvenais iemesls ir glikogēna 
krājumu izsīkums muskuļos un aknās. Nogurums veidojas arī daudzu treniņu nodarbību laikā, 
kad organismā veidojas dažādas deficīta izpausmes, kas parasti ir saistītas ar nekorektu uztura 
organizāciju treniņu procesā [75]. Atsevišķi tiek izdalīts pārgurums, kad rodas funkcionālas 
novirzes cilvēka organismā daudzkārtējas pārpūles rezultātā. Ilgstošs pārgurums ir viens no 
pārpūles un dažādu saslimšanu cēloņiem [8, 20, 53, 116]. 
 Nogurumam izšķir divas fāzes: kompensēto un nekompensēto. Kompensētā noguruma 
gadījumā izdodas saglabāt darba spējas ar palielinātu enerģijas patēriņu. Nekompensēta 
noguruma gadījumā cilvēks nespēj saglabāt darba efektivitāti, kustības kļūst lēnas un 
neprecīzas [116].  

Atjaunošanās ir atbildes reakcija uz radušos nogurumu, kas sākas pēc fiziskām 
slodzēm. Atjaunošanās procesu iedala četrās fāzēs:  

 
- ātrā atjaunošanās fāze; 
- lēnā atjaunošanās fāze; 
- superkompensācijas fāze; 
- garā (ilgstošā) atjaunošanās. 

 
Ātrā atjaunošanās fāze ir saistīta ar laktāta koncentrācijas samazināšanos. Šis process ilgst 

aptuveni 30 līdz 60 minūtes.Ja atpūtai ir aktīva forma aerobo vingrinājumu veidā, tad laktāta 
koncentrācija samazinās 5 – 10 minūtēs. Lēnajā atjaunošanās fāzē notiek glikogena krājumu 
atjaunošanās gan muskuļos, gan aknās. Šī fāze ilgst divas līdz trīs dienas un beidzas ar 
superkompensācijas fenomenu. Visgarākais atjaunošanās process ir saistīts ar skrimšļaudu, 
cīpslu un saišu atjaunošanos, kas var būt no dažām dienām līdz pat gadam. Parasti tas ir 



 34

saistīts ar mikrotraumu uzslāņošanos, kā rezultātā var rasties nopietnas traumas, kuras prasa 
ilgstošu atjaunošanos [75]. 
 Latviešu sarunvalodā plaši tiek izmantots termins „fitness”. Kā skaidro Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (LZA TK)[71], tad „angļu vārds „fitness” 
latviešu valodā atveidojams ar vārdu „vingrums””. Vārds „vingrums” sistēmiski saistās ar 
plaši lietotajiem terminiem „vingrošana” un „vingrojums”. Savukārt vingrojums, kā tas 
skaidrots Latviešu valodas vārdnīcā (862. lpp.), ir “īpašs kustību komplekss organisma 
attīstīšanai, veselības stiprināšanai, ķermeņa vingruma izkopšanai“. Šī nozīme lielā mērā 
sasaucas ar angļu vārda „fitness” nozīmi, ko attiecina uz nodarbībām, kuras saistītas ar 
vingrošanu, sportu, fizisko sagatavošanu, lai iegūtu labu stāju, vingru augumu, sekmējot 
mundrumu, garīgo labsajūtu un veselību. Tāpēc LZA TK atzīst, ka latviešu valodā termins 
„vingrums” jēdzieniski ir piemērots šādam saturam, bet nekritiski pārņemtais angļu vārds 
“fitness“ uzskatāms par nepamatotu un lieku aizguvumu, kas atmetams”[71]. 

Ja ķermenis ir kārtībā, tad cilvēks reti kad par to domā, bet tieši fiziskā ES apzināšanās 
un akceptēšana ir tā, kas var palīdzēt risināt daudzas saskarsmes problēmas. Fiziskā attīstība 
jaunībā ir svarīga vairākos aspektos. Pirmkārt, fiziskajiem dotumiem ir nozīme, kuru gan 
nevajag pārspīlēt atsevišķu personības īpašību nostiprināšanās procesā, kā arī jauniešu 
profesionālajā orientācijā. Otrkārt, sava fiziskā spēka, veselības un pievilcīguma apzināšanās 
ietekmē tādu īpašību kā pašpārliecinātības, drosmes, optimisma un dzīvesprieka veidošanos. 
Fiziskā veselība, spēks un kustību vingrums, augstas darbaspējas palīdz veidot prasmes un 
iemaņas, paplašina profesijas izvēles iespējas. Un otrādi, apzinoties savu fizisko nespēku, 
nepilnvērtību, infantilismu, vecāko klašu skolēni kļūst pesimistiski, netic saviem spēkiem, 
noslēdzas sevī, tiem raksturīga apātija un nomāktība. Tas pats ir attiecināms arī uz augstskolu 
pirmo studiju gadu studentiem [23, 58, 103, 133].  

Individuāli katram sabiedrības loceklim, samazinot saslimšanas riska faktorus, var 
panākt veselīgāku dzīvesveidu un sasniegt labāku sabiedrības veselības stāvokli kopumā. 
Fiziski maz aktīvais dzīvesveids, iespējams, ir galvenais saslimšanu riska faktors attīstītajās 
Eiropas rietumu valstīs. Zinātnieku pētījumi un sabiedrības veselības datu analīze ir 
parādījusi, ka, pat nedaudz sabiedrībai kopumā samazinot saslimšanas riskus, tās veselība tiek 
būtiski uzlabota. Fiziski aktīvs dzīves veids, nodarbības sporta zālē tradicionāli tiek 
attiecinātas uz sportistiem un atsevišķu specializētu darbu strādniekiem (piemēram 
ugunsdzēsējiem, karavīriem u.tml.). Specifiski izstrādātie testi, to daudzveidība un 
izpildījuma vienkāršība ļauj noteikt fizisko sagatavotību gan sportistiem un ar palielinātu 
fizisko piepūli saistītu darbu darošajiem, gan jebkuram fiziski maz aktīvam cilvēkam, 
vienlaicīgi arī ļaujot novērtēt veselības stāvokli.  
 Veselības ieguvums no regulāras darbības fiziskajās aktivitātēs ir pārbaudīts un 
pētījumos apstiprināts visā pasaulē. Taču pasaulē samazinās fizisko aktivitāšu līmenis, sevišķi 
starp jauniešiem. To apliecina fakts, ka mazāk kā 35% jauno cilvēku ir pietiekami aktīvi, lai 
ar savu aktivitāti spētu nostiprināt veselību un uzturētu labu fizisko pašsajūtu nākotnē. Īpaši 
satraucoši ir tas, ka jaunībā cilvēki pierod pie mazkustīga un neaktīva dzīvesveida, kurš 
turpinās, viņiem sasniedzot brieduma gadus. Turklāt, pārliecinot iesaistīties aktivitātēs un 
dzīvot veselīgu un aktīvu dzīvi, var veicināt veselīgu diētu ievērošanu, pilnvērtīgu atpūtu un 
izvairīšanos no tabakas, alkohola un narkotiku lietošanas. Veselības nostiprināšana ar 
dažādām fiziskajām aktivitātēm palīdz novērst dažādu saslimšanu risku ilgtermiņā (piemēram, 
sirds un asinsvadu slimības, II tipa cukura diabēts, liekais svars). Itālijas zinātnieku pētījumu 
programma tika īstenota ar divām universitātes studentu grupām [166]. Vienas grupas 
studentiem studiju programmā ir sports un sporta nodarbības, bet otras grupas studentiem 
sporta nodarbību nav. Pētījumā uzmanība koncentrējās uz studentu spēju saistīt fiziskās 
aktivitātes un veselības nostiprināšanu ar interesi par to, ka fiziskās aktivitātes ir viens no 
veselīga dzīves veida rādītājiem. Vai drīzāk veicina motivāciju pret? Kurš no šiem 
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pieņēmumiem mainīsies? Tika veikta fiziskās aktivitātes līmeņa mērīšana un salīdzināšana 
abu grupu studentiem, novērtētas atšķirības studentu grupu dzīvesveidā (smēķēšana, alkohola 
patēriņš, diētas), veselības nostiprināšanā ar fiziskajām aktivitātēm un motivācijā veselības 
nostiprināšanai. Pētījuma veikšanai izmantoja anketēšanas metodi. Sporta programmā 
studējošie uzrādīja ievērojami augstāku veselīga dzīves veida līmeni un vidējo fizisko 
aktivitāti kā otras grupas studenti, augstāku veselības nostiprināšanas līmeni ar fiziskajām 
aktivitātēm un zemāku veselības risku. Grupu starpā nebija atšķirības iknedēļas brīvajam 
laikam, kas pavadīts pastaigās, saldumu lietošanā un pārvietošanās biežumā ar automašīnu. 
Sporta programmā studējošo motivācija nodarboties ar aktivitātēm, kas labvēlīgi ietekmē 
veselību un personīgo labsajūtu, bija augstākā līmenī. Viņi gan arī uzrādīja, ka sajūt spiedienu 
nodarboties ar fiziskajiem vingrinājumiem. Iespējams, tas atspoguļo obligātumu viņu studiju 
programmā. Analizējot korelāciju starp regulārām fiziskām aktivitātēm un motivāciju uz tām, 
atšķirības starp grupām ir nebūtiskas. Iegūtie rezultāti saskan ar pieņēmumu, ka fiziskā 
aktivitāte un veselības stāvoklis ir savstarpēji atkarīgi. Individuāli fiziski aktīvākajiem 
dzīvesveids ir tāds, kas samazina veselības risku, taču viņiem paaugstinās traumu gūšanas 
risks dažādās aktivitātēs. Rezultātu kopums ikdienā izmantoto pārvietošanos kājām ļauj 
definēt kā fizisko aktivitāti un motivāciju nodarboties papildus, kā arī veselību nostiprinošu 
faktoru [166]. 
 Patstāvīgi nodarbojoties ar fiziskajiem vingrinājumiem, ikvienam tomēr ir jābūt 
zināšanām par to, kādu efektu dos izpildītā slodze atsevišķā nodarbībā un slodzes kopapjoms 
ilgākā laika periodā (nedēļā, mēnesī, gadā). Vēloties uzlabot veselību un bieži vien arī 
personīgos rādītājus atsevišķu fizisko vingrinājumu izpildē, tiek nepamatoti un bez noteiktas 
sistēmas palielināts slodzes apjoms un intensitāte. Treniņu procesa efektivitātes pamatā ir 
sistemātiskuma princips, kuram ir sistemātisks raksturs. Tas nozīmē atbilstoša slodzes apjoma 
izpildi ar tam adekvātu un kvalitatīvu atjaunošanos. Ja tiek izpildīta nepiemēroti liela apjoma 
spēka – ātruma slodze, tad samazinās ne tikai treniņa procesa efektivitāte, bet arī trenētības 
pakāpe. Treniņu slodžu apjomu drīkst palielināt tikai tad, ja netiek izdarīts ļaunums cilvēka 
orgāniem un to sistēmām [75].  

Liekā svara rašanās problēmu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem izmanto dažādu 
„brīnumlīdzekļu” ražotāji, izplatītāji un reklamētāji. Pie tam reklāmās tiek apgalvots, ka, 
lietojot kārtējo „brīnumlīdzekli”, cilvēks iegūs brīnišķīgi skaistu, pat ideālu ķermeni un viņam 
nemaz nevajadzēšot sevi fiziski piepūlēt. Tātad – dzer tabletes, liec jostu, kura “vingrina 
ķermeņa apakšējo tauku slāni” un Tu iegūsi proporcionāli veidotu un muskuļainu (pēc 
vajadzības un vēlēšanās) ķermeni.  
 Šāda tipa reklāmas nāk no pārticībā un komfortā ieslīgušas sabiedrības. To apstiprina 
fakts, ka ASV veselības aizsardzības iestādes ir atzinušas aptaukošanos par nācijas galveno 
veselības problēmu, kas nu jau ir sasniegusi epidēmijas apmērus. Norūpējušies par tautas 
veselību ir arī ASV kongresa pārstāvji, kas apspriež likumdošanas iespējas veselīga 
dzīvesveida veicināšanai un korpulences novēršanai. Savukārt veselīga dzīvesveida 
atbalstītājs un fizisko aktivitāšu liels piekritējs ASV prezidents Džordžs V. Bušs nācis klajā ar 
savu ierosmi tautas veselības uzlabošanai, jo skaudrā statistika vēsta, ka 61 % pieaugušo 
amerikāņu cieš no liekā svara vai aptaukošanās pēc ķermeņa masas indeksa rādītājiem. Par 
īpaši satraucošu amerikāņi uzskata faktu, ka divdesmit gadu laikā ir trīskāršojies tuklu bērnu 
skaits [159]. 
 ASV ir izveidota prezidenta sporta un fiziskās sagatavotības padome, kurā sapulcināti 
profesionāļi un kuras uzdevums ir izglītot par veselīgu dzīvesveidu un mudināt amerikāņus uz 
fiziskām aktivitātēm. Jaunās prezidenta iniciatīvas “Mēs – veselīgāki” pamatā ir četri 
pamatprincipi – jābūt fiziski aktīviem katru dienu; jāveido labi ēšanas ieradumi; jāpievērš 
uzmanība veselības profilaktiskām pārbaudēm un jāatmet kaitīgie ieradumi [159].  
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  Daudzi viegli pārbaudāmie sabiedrības veselības stāvokļa rādītāji bez izņēmuma 
uzrāda, ka sirds – asinsvadu saslimšanas ir tieši proporcionālas cilvēku fiziskajai aktivitātei. 
Sirds – asinsvadu slimību risks ir aptuveni divas reizes lielāks mazaktīvajiem salīdzinot ar 
aktīvu dzīvi dzīvojošajiem. Arī paaugstināts asinsspiediens, tāpat kā ateroskleroze biežāk 
novērojams mazaktīvajiem. 
 Arī kaulu stiprība, muskuļu un nervu sistēmas cilvēkiem attīstās proporcionāli viņu 
fiziskajām aktivitātēm un aktīvajam dzīves veidam. Ja fiziskā slodze nav pārmērīga un 
neatbilstoši liela, tad ar vingrojumu palīdzību nostiprinās muskulatūra ap mugurkaulu, līdz ar 
to samazinot iespējamās problēmas ar starpskriemeļu diskiem [17]. 

Būtiska nozīme fiziskās veselības uzturēšanā un uzlabošanā ir pašpilnveidošanās 
procesam, ko gan vairāk saista ar personības izaugsmi, bet tikpat labi to var attiecināt arī uz 
fizisko stāvokli. Svarīgi vispirms apgūt zināšanas par veselīgu dzīves veidu un fizisko 
aktivitāšu nozīmīgumu. Nepieciešams izzināt veidus, kā pilnveidot savu fizisko stāvokli, kā 
arī nepieciešams apzināties tās priekšrocības, ko sniedz fiziskās aktivitātes. Gribēt – tas 
nozīmē apzināties, cik svarīgas ir fiziskās nodarbības, kustības un sports. Ikvienam vajadzētu 
būt vēlmei nodarboties ar kādām fiziskajām aktivitātēm. Ja cilvēkam ir griba ko paveikt, tad 
viņš atrod arī iespēju, kā to izdarīt [56, 102]. Tas nozīmē, ja cilvēkam būs griba nodarboties ar 
fiziskajām aktivitātēm un zināšanas, ka šīs nodarbības nostiprina un uzlabo viņa fizisko 
veselību, viņš atradīs iespēju nodarboties un darīs to. Tātad, fiziskā veselība un fiziskais 
stāvoklis ir atkarīgs no katra vēlmes to pilnveidot. Nevajadzētu aizmirst, ka par savu fizisko 
stāvokli un veselību ir jārūpējas visa mūža garumā, jo pašpilnveidošanās process norit visu 
mūžu. Fiziskās sagatavošanas pašpilnveides procesa norises svarīgs priekšnoteikums ir 
nepieciešamā kompetence. Ar terminu kompetence saprotam nepieciešamās zināšanas, 
pieredzi, izpratni noteiktā jautājumā (šinī gadījumā – fiziskās sagatavošanas procesā) un 
prasmi zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā [119] (fiziskās sagatavošanas 
patstāvīgajās nodarbībās). 

Veselības veicināšanas mērķis ir atbildības uzņemšanās par veselību, bet veselības 
izglītības pamatā ir ideja par garīgi brīvu personību, kuras rīcību nosaka personiskā pārliecība 
un izvēle. Veselības izglītības nolūks nav sasniegt augstu zināšanu līmeni, bet panākt, lai 
indivīds iemācītos apzināties un novērtēt veselību kā līdzekli savu iespēju realizēšanai, dzīves 
kvalitātes uzlabošanai. Veselības veicināšanas mērķis ir celt katra indivīda spēju saprast, 
izmantot un ietekmēt apstākļus, kuri iespaido viņa (un arī citu cilvēku) veselību. 

Pasaules veselības organizācija (PVO) dzīves prasmes (dzīves darbībai nepieciešamās 
prasmes) definē kā pozitīvu, ārējiem apstākļiem atbilstošu uzvedības spēju, kas ļauj tikt galā 
ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām un pieņemt tās izaicinājumus (PVO, 1993).  Dzīves 
prasmju mācīšanas mērķis ir attīstīt cilvēkam prasmi pieņemt lēmumus jautājumos, kas skar 
viņa dzīvi, uzņemoties atbildību par savu izvēli, un rīkoties atbilstoši izvēlētajam. Šobrīd 
veselības veicināšana ir orientēta uz veselību kā vērtību savu garīgo un fizisko potenču 
izzināšanai un realizēšanai dzīvē. Tātad, īstenojot dzīves prasmju pieeju veselības izglītībā, 
par vienlīdz nozīmīgu tiek uzskatīta ne tikai informācijas sniegšana, bet arī jauniešu prasmju 
attīstīšana un noteiktu attieksmju veidošana. Veselības izglītības pamatā ir ideja par garīgi 
brīvu personību, kuras rīcību nosaka personiskā pārliecība un brīva izvēle. Izvēle nenozīmē 
tikai brīvību, bet tā ir arī atbildība par savu rīcību un līdzcilvēkiem. Jo lielāka ir cilvēka 
brīvība, jo lielāka ir viņa atbildība [17]. 

Fiziskās sagatavošanas procesa norisi, kas ir fiziskās sagatavotības pamats, 
ietekmējošie faktori ir visai daudzveidīgi – no procesa virzītāju (skolotāju, pasniedzēju) 
individuālās izpratnes un pieejas līdz studentu motivācijai un izpratnei. Ar terminu motivācija 
saprotam motīvu kopumu, kuri rosina un pamato rīcību, darbību, attieksmi, interesi, kas ir 
pamatā cilvēka darbībai [119]. Motīvs ir iekšējs, rosinošs faktors vai apstāklis, kas izraisa 
noteiktu personas rīcību, būdams pamatā darbībai vai rīcībai, kura vērsta uz noteikta mērķa 
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sasniegšanu [119]. Izpratne ir prāta darbības augstākā pakāpe, kas izpaužas izziņas procesā uz 
lietu būtības izzināšanu virzītā analītiskā domāšanā, kopsakarību atrašanā un beidzas ar 
neskaidrību noskaidrošanu. Šajā procesā zināšanas par konkrētu objektu tiek apvienotas ar 
iepriekšējā pieredzē iegūtām zināšanām [119]. Pieeja ir problēmas pamatnostādnes risinājuma 
ceļš, veids, no kā atkarīga metožu un paņēmienu izvēle, un kas nosaka saikni, savstarpējo 
attieksmi starp objektiem (subjektiem) un izturēšanās veidu. Pareizas pieejas izvēle ietekmē 
rezultātu [119]. Tātad, pasniedzējam izvēloties mācību metodi studiju kursa apguvei, var 
prognozēt rezultātu. Par kooperatīvās mācīšanās nozīmīgumu liecina gan vēsture, gan 
zinātniskā un praktiskā pieredze. R. un D. Džonsoni (Johnson & Johnson, 1993.g.) apkopoja 
vairāk kā 550 eksperimentālo un 100 korelatīvo pētījumu dažādās pasaules valstīs par 
kooperatīvās mācīšanās ietekmi uz audzēkņiem, pedagogiem un mācību procesu. Daudzi no 
šiem pētījumiem salīdzina kooperatīvās un tradicionālās mācīšanās ietekmi bērnudārzos, 
skolās un augstskolās. Latvijā viens no šādiem pētījumiem ir veikts vienā no Daugavpils 
vidusskolām. Pēc šo pētījumu rezultātiem un Latvijas pedagoģiskās pieredzes analīzes ir 
izdarīti secinājumi, ka audzēkņiem, kuri mācās sadarbojoties, salīdzinājumā ar tiem, kuri 
mācās sacensību apstākļos vai individuāli, ir [99] 

- augstāki akadēmiskie sasniegumi, 
- lielāks informācijas apjoms atmiņā, 
- lielāks sociālais atbalsts, 
- augstāks pašvērtējums, 
- mērķtiecīgāka uzvedība,  
- lielāka motivācija, 
- labāka attieksme pret skolu, pedagogu, mācību priekšmetu un mācīšanos.  

 
Pētot regulāru fizisko vingrinājumu izpildes rezultātā radušās izmaiņas, sporta un 

sporta medicīnas speciālisti neatkarīgi viens no otra ir nonākuši pie secinājuma, ka 
sistemātiskas fiziskās aktivitātes ir lielisks dabiskais trankvilizators (nomierinātājs), jo 
fiziskas slodzes laikā stresa radītās emocijas “sadeg” kopā ar patērēto enerģiju, bet organismā 
veidojas pozitīvas bioķīmiskas pārmaiņas. Asinīs palielinās to hormonu daudzums, kuri 
samazina diskomforta un trauksmes sajūtas, rada pacilātu garastāvokli, labvēlības un 
komforta izjūtas.  
 Mazkustība rada visa organisma sistēmu funkcionālu nogurumu, kam pamatā ir 
muskuļu bezdarbība, jo nervu sistēma, kurai nav impulsu no muskuļiem, nevar attīstīt arī citu 
organisma sistēmu funkciju pareizu regulāciju [108].  
 Jāņem arī vērā, ka mūsdienu ekoloģiskā situācija cilvēkam kļūst arvien nelabvēlīgāka. 
Pie tam jāsaprot, ka iespēja situācijai pasliktināties ir daudz lielāka, kā iespēja uzlaboties. 
 Mazkustība, stresa situācijas sabiedrībā un ģimenē, kalorijām bagāts un neveselīgs 
uzturs – tie ir cēloņi organisma sistēmu disharmonijai un slimībām.  
Par ikdienas ērtībām un mazkustību cilvēki ir spiesti “maksāt” ar dažādām sirds un asinsvadu 
slimībām, neirozēm, gremošanas traucējumiem un citām kaitēm. Pie kam šī “samaksa” tiek 
prasīta no arvien jaunākiem cilvēkiem [105, 108]. 
 Liekā svara rašanās cilvēkiem ir ar pārtiku uzņemto un organisma izmantoto kaloriju 
pārpalikums. Ja uzņemtās kalorijas cilvēka organisms neizmanto, tad tās pārvēršas taukos un 
uzkrājas, veidojot lieko svaru. Līdz ar liekā svara veidošanos paaugstinās gan sirds 
saslimšanu, saišu un locītavu aparāta, gan cukura diabēta saslimšanas risks. Šīs saslimšanas 
savukārt pavada vēl dažādas citas slimības, kā rezultātā cilvēkam zūd iespēja aktīvi piedalīties 
gan darbā, gan atpūtā, gan arī, iespējams, samazinās veicamā darba kvalitāte un apjoms. 
Medicīnas darbinieku praktiskā darba pieredzē daudzkārt ir pierādījies, ka II tipa cukura 
diabēta smaguma pakāpe samazinās vai pat pāriet, ja cilvēks samazina lieko svaru un uzsāk 
fiziski aktīvu dzīvesveidu [4, 26] 
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 Dažādu materiālu analīze rāda, ka regulāra fiziskā aktivitāte ir saistīta ar augstu 
veselīgas dzīves kvalitāti. Turpretī sēdoša dzīvesveida piekritēji un sēdoša darba darītāji 
biežāk ir saistīti ar dažādu saslimšanu risku. Arī Francijā veiktajos pētījumos apstiprinās fakts, 
ka ilgstoša brīvā laika pavadīšana pie televīzijas ekrāna norāda arī uz mazāk aktīvu 
dzīvesveidu un zemāku fiziskās dzīves kvalitāti. Bet pētnieki izvirza jautājumu, vai fiziskās 
aktivitātes cilvēki veic tādēļ, ka ir veseli, vai ir veseli tādēļ, ka veic fiziskās aktivitātes [164, 
166]? 

Sporta aktivitātes veido dažāda veida treniņu un sacensību līdzekļi vai fiziskie 
vingrinājumi. Treniņu process sportā tieši ir saistīts ar fiziskām slodzēm. Tikai tad, kad 
organisms tiek noslogots ar fiziskām slodzēm, cilvēka organismā notiek daudzpusīgas, 
multifunkcionālas un strukturālas izmaiņas visos orgānos un to sistēmās. Sporta zinātnē 
fiziskos vingrinājumus klasificē pēc dažādiem rādītājiem. Klasificējot pēc slodzes realizēšanā 
iesaistīto muskuļu skaita, tiek izdalīts lokālais muskuļu darbs (slodzes realizēšanā piedalās 
mazāk kā 1/3 no visiem skeleta muskuļiem), reģionālais muskuļu darbs ( piedalās 1/3 līdz ½ 
no visas muskuļu masas) un globālais muskuļu darbs (vairā kā ½ no visiem muskuļiem). Pēc 
muskuļu kontrakcijas veida fiziskos vingrinājumus iedala statiskos vai izometriskos (locītavās 
nenotiek kustība, bet muskuļi ir sasprindzināti) un dinamiskos vingrinājumos ( pēc būtības 
visas kustības, kuru izpildīšanā muskuļi var darboties dažādos režīmos). Klasificējot pēc tā, 
kādā pakāpē tiek pielikts muskuļu spēks, izšķir jaudas vingrinājumus (pārvar lielu ārējo 
pretestību ar lielu kustību ātrumu), ātruma vingrinājumus (ārējā pretestība mazāka par 
maksimāli iespējamo), izturības vingrinājumus(muskuļi darbojas vidējā vai tuvu maksimālai 
intensitātē pēc iespējas ilgākā laika posmā) [75]. 

Treniņu līdzekļus pēc vingrinājumu izpildīšanas aktivitātes formas iedala cikliskos un 
acikliskos vingrinājumos. Cikliskie vingrinājumi ir tad, kad ilgstoši tiek realizētas vienādas 
kustības cikliskā režīmā (skriešana, riteņbraukšana, slēpošana u.c.). Aciklisko vingrinājumu 
pamatā ir kustības, kurās ir paredzētas nemitīgas izmaiņas, dažāds ātrums, piepūle un 
intensitāte (cīņu veidi, sporta spēles, dažādas lekšanas u.c.).  Treniņu līdzekļus klasificē arī 
pēc tā, kāda enerģijas producēšanas sistēma nodrošina ar enerģiju konkrēto aktivitāti. Šajā 
klasifikācijā fiziskos vingrinājumus iedala anaerobās jaudas, anaerobās kapacitātes, aerobās 
jaudas un aerobās kapacitātes vingrinājumos [75].  

Latvijas Augstskolu sporta savienība (LASS) katru studiju gadu rīko sporta sacensības 
dažādos sporta veidos, ko apzīmē vienā vārdā – Universiāde. Šīs sacensības ir vieni no 
nozīmīgākajiem startiem augstskolu studentiem, tāpēc bieži vienās sacensībās varam redzēt 
valsts izlases dalībniekus kopā ar studentiem – amatieriem sportā. 

Pirmā Universiāde atjaunotajā Latvijā notika 1990./91. studiju gadā un tajā piedalījās 
sešas augstskolas [151]. Latvijas XVII Universiādē 2006./07. studiju gadā sacensības notika 
15 sporta veidos vīriešu komandām un 12 sporta veidos sieviešu komandām, kurās startēja 
attiecīgi 19 un 14 augstskolu komandas. Latvijas Universiāžu mērķis ir sekmēt sporta darbu 
augstākajās mācību iestādēs un sporta klubos. Šīm studentu sacensībām ir izvirzīti vairāki 
uzdevumi [151]:  

 
-   popularizēt sportu studējošās jaunatnes vidū kā svarīgu personības attīstības    
    līdzekli; 
-   sekmēt studentu iesaistīšanos regulārās sporta nodarbībās; 
-   veicināt sportiskā līmeņa izaugsmi Latvijas augstskolās un sporta klubos, sevišķu   
    uzmanību veltot olimpiskajiem sporta veidiem; 
-   noskaidrot spēcīgākos sportistus un komandas atsevišķos sporta veidos,  
    gatavojoties startam pasaules universiādēm un pasaules studentu čempionātiem; 
- noskaidrot sportiskākās augstskolas universiāžu kopvērtējumā (atsevišķi vīriešu    
    un sieviešu komandām). 
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Universiādē tiek noteikti uzvarētāji katrā sporta veidā un arī kopvērtējumā. Šie 

rezultāti kopvērtējuma tabulā ir diezgan objektīvs augstskolās veiktā sporta darba rezultāts un 
atspoguļojums. Taču tie parāda tikai katras augstskolas sportiskāko studentu varējumu, 
salīdzinot ar citu augstskolu sportiskākajiem studentiem. Studentu sasniegumi sacensībās 
neparāda, cik fiziski aktīvi ir visi pārējie augstskolas studenti, tie, kuri nepiedalās sacensībās. 
Vai fiziskās aktivitātes un fiziski aktīvs dzīves veids šiem studentiem, pēc viņu domām, ir 
vajadzīgs? Vai viņi zina par fizisko aktivitāšu ietekmi uz cilvēka darba spējām un veselību? 
Vai augstskolu studenti, kuri nepiedalās Universiādēs un citās sacensībās, ir fiziski aktīvi? Šie 
jautājumi ir aktuāli un izpelnījušies sporta darbinieku un zinātnieku ievērību ļoti daudzās 
Eiropas un pasaules valstīs.  

Salīdzinot divu Latvijas augstskolu – Banku augstskolas (BA) un Latvijas Policijas 
akadēmijas (LPA) - studentu uzrādītos rezultātus Universiādēs pēdējos četros gados, 
augstākas vietas kopvērtējumā ir izcīnījuši BA sportisti vīriešu un divas reizes arī sieviešu 
komandu kopvērtējumā. Taču pēc šiem rezultātiem nedrīkst izdarīt secinājumu, ka BA 
studentu fiziskā aktivitāte būtu lielāka, vai viņi masveidīgi būtu fiziski aktīvi. Anketēšanas un 
mutiskās aptaujas rezultāti ļauj izdarīt secinājumu, ka LPA studenti ar fiziskajām aktivitātēm 
ikdienā nodarbojas daudz aktīvāk. Tikai augstas klases sportistu viņu vidū ir maz. BA turpretī 
ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas praktiski tikai sportisti. Tikai nedaudzi no studējošajiem 
BA izmanto iespēju apmeklēt sporta spēļu zāli vai nelielo augstskolas trenažieru zāli. Bet 
augstskolā studējošie sportisti ļoti labprāt piedalās studentu sacensībās  

 Augstskolās studējošo jauniešu iespēja nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm daļēji ir 
atkarīga no katras augstskolas vadības attieksmes pret to. Ja sporta nodarbības nebūs ne 
obligāto, ne izvēles priekšmetu sarakstos, ja augstskolās nebūs savas sporta bāzes vai īrētas 
telpas sporta nodarbībām, tad ļoti daudzi jaunieši studiju laikā pārtrauks fiziskās aktivitātes, jo 
tomēr vajadzība pēc fiziskajām aktivitātēm studentiem nav dominējošā, lai gan viņi apzinās šo 
aktivitāšu nepieciešamību. Turklāt fakts, ka par sporta nodarbībām jāmaksā, studentus mudina 
pievērsties cita veida brīvā laika pavadīšanai, kas varbūt nemaksā mazāk, bet neprasa sevi 
fiziski piepūlēt. Izdarot studentu aptaujas un anketēšanu, pārliecinājāmies, ka dažādu 
augstskolu studentiem principā ir zināšanas par fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi un nozīmi 
cilvēka dzīvē. Taču, ja augstskolas studiju plānā nav paredzētas sporta nodarbības, studentu 
fiziskā aktivitāte ir mazāka vai dažkārt tiek pārtraukta pilnīgi.  

No visa augstāk minētā mēs varam secināt, ka jauniešiem studiju laikā augstskolā ir 
nepieciešams nostiprināt zināšanas par fiziskās sagatavošanas procesu, fiziskajām aktivitātēm 
un sportu, par veselīgu dzīvesveidu un fizisko veselību. Kaut arī apgūstamo profesionālo 
zināšanu apjoms studentiem netiek samazināts, tomēr augstskolā vajadzētu atrast iespēju radīt 
apstākļus studentu fiziskās sagatavotības līmeņa patstāvīgai un pilnvērtīgai pilnveidošanai, 
studentu fiziskajām aktivitātēm, kā arī rast iespēju gūt zināšanas par fizisko aktivitāšu, aktīva 
dzīvesveida nozīmi veselības nostiprināšanā un uzturēšanā.  
 
 

1.4. Studentu fiziskā sagatavošana un fiziskās sagatavotības 
vērtēšana, izmantojot EUROFIT metodi 

 
 Lai gan studentu vecumā noslēdzas zināms posms jauniešu bioloģiskajā attīstībā, 
tomēr pareizi organizētas un vadītas fiziskās sagatavošanas nodarbības vēl var labot fiziskās 
sagatavotības nepilnības. Diemžēl augstskolās, kurās sporta nodarbības nav iekļautas mācību 
plānā, studentiem, kuri netrenējas kādā sporta veidā, ir jāpaļaujas uz savām skolas gados 
iegūtajām zināšanām par fiziskajām aktivitātēm vai arī sporta fitnesa centrā jālūdz speciālista 
padoms. Bet tas jau ir maksas pakalpojums un bieži vien studentiem nav pieejams. Tikai 
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retais no jauniešiem saprot, ka regulāra sportošana sniedz spēka pieplūdumu, nevis tikai 
papildus nogurdina [51, 162], tāpēc jaunieši bieži izvēlas dažādas citas nodarbes, kur sevi nav 
fiziski jāpiepulē. Kā liecina Narkoloģijas valsts aģentūras jaunākā apkopotā informācija, puse 
no visiem Rīgas vidusskolu absolventiem vismaz vienreiz ir pamēģinājusi lietot marihuānu 
vai hašišu. Lai arī abas šīs vielas tiek pieskaitītas „vieglajām narkotikām”, taču 50 % no tiem, 
kas vēlāk kļūst par narkomāniem, ir sākuši tieši ar tāda veida narkotikām. No iegūtās 
informācijas eksperti ir izdarījuši secinājumu, ka kopumā apreibinošās vielas mazgadīgo 
izklaidēs ieņem aizvien nozīmīgāku vietu. Aizvien vairāk jaunieši lieto vairākas narkotiskās 
vielas vienlaikus. Ja 2000. gadā 4,75% nepilngadīgo lietoja vairākas vielas vienlaikus, tad 
2005. gadā tādi jau ir 37,9% [87]. 
 Pēc Narkoloģijas valsts aģentūras (NVA) datiem (2005) jaunākais pacients ar 
narkotisko un psihotropo vielu izraisītām problēmām šogad Rīgā ir bijis 11 gadus vecs 
pusaudzis. Narkotisko un psihotropo vielu atkarības diagnoze šogad (2005.g.) uzstādīta 13 
nepilngadīgajiem, bet šo vielu izraisītās veselības problēmas konstatētas 988 
nepilngadīgajiem. Kā uzsver NVA, tad tie ir tikai reģistrētie gadījumi, patiesais personu 
skaits, kam ir šādas problēmas, esot daudz lielāks. 
 Pārliecība par fiziskās sagatavotības un veselības sakarību nostiprinās gan pasaulē, gan 
arī Latvijā [36, 37, 85, 110, 113, 123, 124, 129, 141], bet fiziskās aktivitātes līmenis ir 
samazinājies, īpaši starp jauniešiem. To apliecina fakts, ka mazāk kā 35% jauno cilvēku ir 
pietiekami aktīvi, lai ar fiziskajām aktivitātēm nostiprinātu savu veselību un uzturētu labu 
pašsajūtu nākotnē [166]. Īpaši satraucoši ir tas, ka jaunībā cilvēki pierod pie mazkustīga un 
neaktīva dzīves veida, kurš turpinās, viņiem sasniedzot brieduma gadus. Turklāt, pārliecinot 
iesaistīties fiziskajās aktivitātēs un dzīvot veselīgu un aktīvu dzīvi, iespējams veicināt 
pilnvērtīgu atpūtu, izvairoties no tabakas, alkohola un narkotiku lietošanas, kā arī samazināt 
dažādu saslimšanu (piemēram: kardiovaskulārās saslimšanas, liekais svars, II tipa diabēts) 
risku ilgā laika posmā [113, 125, 130, 166]. Pētījumā, kuru veica Itālijas zinātnieki ( no 
„University Institute of Motor Sciences”, Grano Caterina) par Itālijas Universitāšu studentu 
spēju saistīt fiziskās aktivitātes ar veselības nostiprināšanu piedalījās studentu grupa, kuriem 
studiju programmā ir sporta nodarbības, un grupa studentu, kuriem sporta nodarbību nav. 
Pētījuma rezultāti zinātniekiem ļāva izdarīt secinājumus, ka studenti, kuru studiju programmā 
ir sporta nodarbības, uzrādīja ievērojami augstāku veselīga dzīves veida līmeni un vidējo 
fizisko aktivitāti, bet zemāku veselības risku līmeni kā pārējie studenti. Itālijas zinātnieku 
pētījumā iegūtie rezultāti apstiprina pieņēmumu, ka fiziskā aktivitāte un veselības stāvoklis ir 
savstarpēji atkarīgi. Individuāli fiziski aktīvākajiem arī dzīves veids ir tāds, kas samazina 
saslimšanas risku un nostiprina veselību. Kā fizisko aktivitāti šajā pētījumā viņi definēja arī 
ikdienā izmantoto pārvietošanos kājām, kura paaugstina motivāciju nodarboties ar fiziskiem 
vingrinājumiem un nostiprināt veselību [108, 138, 166].  
 Arī Baltijas valstīs sporta un sporta medicīnas speciālisti arvien vairāk aktualizē 
fizisko aktivitāšu nepietiekamību visu vecuma posmu iedzīvotājiem. Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta medicīnas katedras vadītājs V. Lāriņš uzskata, ka 
cilvēki, kuri ikdienā nodarbojas ar sportu, ir gan fiziski, gan garīgi labāk attīstīti. Viņi labāk 
organizē dienas režīmu un lietderīgāk izmanto laiku. Viņš uzsver, ka pie sportošanas bērni 
jāpieradina kopš agra vecuma, kad bērniem kustības un spēles ir dabisks process, kurā viņi 
labprāt iesaistās bez skaidrošanas un mācīšanas [51]. Skolas vecuma bērnu attieksmē pret 
sporta stundām ir novērots, ka bērni, kuriem fiziski aktīvas nodarbības būtu ļoti 
nepieciešamas veselības stāvokļa nostiprināšanai un uzlabošanai, pie sporta skolotāja ierodas 
ar ārstu atbrīvojumiem un dažādos citos veidos mēģina izvairīties no fiziskajām nodarbībām. 
Protams, šādā situācijā svarīga ir skolotāja attieksme pret bērnu un viņa prasme pareizi 
organizēt sporta nodarbības. Kā raksta LSPA Teorijas katedras vadītāja profesore R. Jansone, 
valsts attieksme pret sportu un treneru darba vērtējuma kritēriji mudina trenerus par primāro 
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uzdevumu izvirzīt pēc iespējas labāka rezultāta sasniegšanu īsākā laika posmā, nevis bērnu un 
jauniešu veselības nostiprināšanu un uzlabošanu [51].  
 Izdarot pētījumu par studentu dzīves veidu un ieradumiem Anglijā (Newman College 
of Higher Education), zinātnieki T. Myers un G. Griggs secināja, ka 85% no aptaujātajiem 
nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm dažādās formās: komandu sporta spēlēs (populārākais 
veids), atlētiskas zālē, pastaigām dabā, skriešanu. Par galvenajiem iemesliem, kāpēc neveic 
fiziskās aktivitātes, tiek minēti laika un motivācijas trūkums. Smēķēšana studentu vidū ir 
mazāk izplatīta kā sabiedrībā kopumā, alkoholu vairāk kā rekomendē veselības departaments 
patērē virs 50% studējošo vīriešu un virs 30% sieviešu [108].  
 Latvijas augstākajās mācību iestādēs pašreiz situācija ar fiziskās sagatavošanas 
nodarbībām ir tāda, ka sports kā obligāta nodarbība studiju procesā ir Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā, Latvijas Policijas akadēmijā, Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā. 
Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Citās augstskolās 
sports labākajā gadījumā ir paredzēts izvēles daļā vai arī netiek piedāvāts nemaz. Jauniešiem, 
pārejot no skolas, kur fiziskās sagatavošanas nodarbības bija mācību programmā divas vai trīs 
stundas nedēļā, uz augstskolu, kur sporta nodarbības ir vēl mazāk vai nav nemaz, stipri 
samazinās vēlme un interese turpināt jebkādas fiziskās aktivitātes. Reti kurš no viņiem saprot, 
ka regulāra sportošana dod spēka pieplūdumu, nevis tikai papildus nogurdina [51]. Uz fiziskās 
un garīgās vienotības nepieciešamību norāda arī Krievijas zinātnieki, sakot: „Jaunās paaudzes 
mūža izglītības pilnveide nav iespējama bez audzēkņa viengabalainas fiziskās un psihiskās 
darbības uztveres un dziļas psihofizioloģijas determinantu izpētes visās nepārtrauktās 
izglītības stadijās”[172]. 
 Francijā veiktie zinātniskie pētījumi par fiziskās aktivitātes un veselības kvalitātes 
korelāciju [164] uzrāda, ka regulāra fiziskā aktivitāte ir saistīta ar augstāku dzīves kvalitāti, 
turpretī sēdošs dzīves veids un darbs saistīts ar lielāku dažādu saslimšanu risku. Ar dzīves 
kvalitāti šajā gadījumā zinātnieki saprot Tautas attīstības indeksu (The Human Development 
Index), kas ir komplekss koeficients, kurš integrē trīs komponentes [66]: 

• cilvēka fizisko eksistenci un veselību – prognozējamais dzīves ilgums attiecīgajā gadā 
dzimušajiem bērniem; 

• iedzīvotāju izglītības un zināšanu līmeni – divu parametru kombinācija: pieaugušo 
iedzīvotāju rakstpratības (lasīt/rakstīt prasmes) līmenis un visu līmeņu formāli 
izglītojamo cilvēku daudzums; 

• iedzīvotāju materiālo līmeni – pēc pirktspējas paritātes pārrēķināts iekšzemes 
kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju. 

Šāds relatīvi vienkāršs indekss tiek izmantots daudzu pasaules valstu salīdzināšanai 
(pašlaik pētījums aptver vairāk kā 170 valstis). Arī citos, plašākos un ar lielāku indikatoru 
skaitu, dzīves kvalitātes aprēķinu algoritmos kā viens no rādītājiem tiek izmantota iedzīvotāju 
fiziskā veselība [66]. 

Uzskatus, ka cilvēka psihomotorās spējas zinātniski ir jāpēta kā fiziskā un garīgā darba 
vienotība, pauda jau Krievijas pedagogs K. Ušinskis, savos darbos zinātniski skaidrojot 
cilvēka personības kā veseluma veidošanos, attīstoties fiziski, garīgi un tikumiski. Arī latviešu 
pedagogs J.A. Students pauž līdzīgu uzskatu, sakot, ka „harmoniski attīstīts cilvēks ir vienīgi 
tas, kas ar sava gara spēku noteic ķermeni. Apgarots, izturīgs, veselīgs un veikls ķermenis ir 
fiziskās audzināšanas mērķis, kas nozīmē to pašu, ko harmoniskais cilvēks” [146].  
 Sēdošs dzīves veids ir riska faktors kardiovaskulārajām un daudzām citām slimībām, 
ieskaitot liekā svara rašanos, osteoporozi un II tipa cukura diabētu, uzskata ASV zinātnieks T. 
Makkenzijs (Thomas McKenzie) [104]. Viņš raksta, ka fiziskā aktivitāte bērnībā un pusaudža 
gados sagādā tūlītēju un ilgstošu veselības nostiprinājumu. Literatūrā gūtos datus apvienojot 
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ar savu eksperimentu un pētījumu rezultātiem, profesors izdara secinājumus, ka skolās un 
augstskolās ir plašāka iespēja nodarbināt bērnus un jauniešus ar fiziskajām aktivitātēm, 
pilnveidojot fiziskās sagatavošanas programmas. Kā ārpusskolas aktivitātes ierobežojošs 
faktors tiek minēta jauniešu pārvietošanās sabiedriskajā transportā un automašīnās. Viņš 
uzskata, ka ir jāpilnveido fizisko aktivitāšu uzskaitījums, mērīšanas iespējas un ierīces. 
Aktivitātēm vajadzētu pieskaitīt novērošanu dabā, jo ekoloģiskā un izzinoši attīstošā pieeja 
maina jauniešu fizisko aktivitāti, balstoties (pamatojoties) uz sociālās un apkārtējās vides 
modifikāciju. 
 Sporta, fizisko aktivitāšu un veselības pētījumu centrs Flāmijā savā izdotajā veselības 
nostiprināšanas programmā ir iekļāvis ieteikumus nodarboties ar mērenas slodzes fiziskiem 
vingrinājumiem dažādu sirds slimību ārstēšanā un riska faktoru novēršanā. Centra zinātnieku 
(Lefevre J., Philippaerts R.) veikto pētījumu rezultāti par saistību starp fizisko aktivitāšu 
ieradumiem un veselību nostiprinošo vingrojumu komponentiem pieaugušajiem iedzīvotājiem 
(vecumā no 18 līdz 75 gadiem) uzrāda, ka fiziski aktīvākajiem ir ievērojami mazāks ķermeņa 
masas indekss, mazāks zemādas tauku slānis, mazāks vidukļa apkārtmērs, labāki rādītāji 
lokanībā un statiskajā spēkā, kā arī augstāks plaušu vitālās kapacitātes koeficients un plaušu 
tilpums. Zinātnieku pētījuma rezultāti parādīja, ka fizisko aktivitāšu ieradumi un specifiskās 
fiziskās aktivitātes svarīgākajos komponentos sakrīt vai ir līdzīgas. Nav novērota būtiska 
starpība aktivitātes vidējā indeksa lielumā. Iespējams, vidējā aktivitāšu intensitātē nav svarīgi, 
lai vingrinājuma izpildes rezultāts būtu augstākajā līmenī. Tas, protams, nenozīmē, ka 
regulāra fiziskā aktivitāte nav svarīgs komponents preventīvajā saslimšanas novēršanā , 
veselības nostiprināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā [90]. Arī Šveicē sporta un medicīnas 
darbinieku kopējās apspriedēs tiek diskutēts jautājums par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu 
veselībai. Jautājums par vidējas intensitātes aktivitātēm tika aktualizēts 2002. gadā. Šveicē 
realizēto iedzīvotāju fizisko aktivitāšu monitoringu (pārraudzību) zinātnieki iesaka papildināt 
ar izglītošanu par veselību nostiprinošām fiziskajām aktivitātēm un attieksmi pret tām 
kopumā, papildinot ar specifiskām zināšanām [21]. Dānijas zinātnieki (Mette A., Torben J.) 
savā darbā uzsver nepieciešamību, rekomendējot fiziskās aktivitātes, ievērot katra cilvēka 
individuālās īpašības, vecumu, dzimumu un katram cilvēkam dot precīzu informāciju, tieši 
kādi vingrinājumi un cik daudz ir jādara. Nosakot nodarbības ilgumu, jānosaka vingrinājumu 
izpildes intensitāte, ievērojot katra iepriekšējo fizisko sagatavotību un veselības stāvokli 
[105]. Beļģijas Sporta, fizisko aktivitāšu un veselības pētījumu centra darbība ir vērsta uz 
iedzīvotāju fizisko aktivitāšu, sporta, fitnesa un veselības datu apkopošanu. Viņiem ir 
izveidotas fizisko aktivitāšu un sporta programmas sešām dažādām vecuma grupām, kurās ir 
ietverti visi iedzīvotāji. Rezultāti dod labu pārskatu par reālo stāvokli sabiedrībā un stimulu 
diskusijām par fizisko aktivitāti vai mazkustīgumu kā galveno virzienu preventīvajā medicīnā.  
 Apkopojot dažādu zinātnieku pētījumus par fizisko aktivitāšu efektivitāti, īpaši 
vingrinājumiem brīvajā laikā, fiziskās veselības un funkcionālās sagatavotības potenciālajām 
iespējām sabiedrības veselības perspektīvā, varam izdarīt secinājumu, ka ikvienam ir svarīga 
muskuļu masa, spēks, jauda un izturība, kas kopā veido vispusīgo fizisko sagatavotību. Tā kā 
resursu lielums katram ir individuāls, tad arī to izmantošana katram ir jāievēro individuāli. 
Cilvēkiem jaunībā fiziskās spējas ir augstākā līmenī, kā tas ir nepieciešams ikdienā, paliekot 
vecākiem, viņu muskuļu spēks, jauda, funkcionālās iespējas ir ļoti pietuvinātas ikdienas 
aktivitātēm. Pietiekams muskuļu spēks ir svarīga īpašība katra cilvēka darba mūžā, tam ir 
noteikta korelācija starp muskuļu spēku un darba iespēju indeksu. Savukārt treniņu procesa 
kvalitāte ir atkarīga no procesa mērķtiecīguma [65, 100, 123]. 
 Pasaules Veselības organizācijas (World Health Organization - WHO ) pētījumā ir 
konstatēts, ka Latvijas jaunieši brīvdienās pie televizora pavada vismaz četras stundas, un tas 
ir otrs sliktākais rādītājs starp 35 valstīm. Savukārt gandrīz 50% Latvijā aptaujāto aptuveni 
3500 skolēnu vecumā no 11 līdz 15 gadiem šai nodarbei tikpat daudz laika velta darbdienās. 
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PVO pārstāvniecība Latvijā informē, ka likumsakarīga ir Latvijas jauniešu zemā fiziskā 
aktivitāte – tikai 12% no viņiem nedēļā nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem. To skaidro 
ar vecāku atbalsta un alternatīvu trūkumu. Izdarot savas veselības pašvērtējumu, to par sliktu 
ir atzinuši trešdaļa no aptaujātajiem, bet Somijā – 11 procenti. Arī personīgās higiēnas 
ievērošana Latvijas jauniešu vidū nav populāra – tikai puse jauniešu ikdienā tīra zobus, bet 
Šveicē un Norvēģijā – aptuveni 80 procentu. Viens no retajiem pozitīvajiem rādītājiem 
Latvijā ir zemais saldināto dzērienu patēriņš – tos Latvijā ikdienā patērē 16 procenti jauniešu, 
bet Vācijā un ASV aptuveni 40%. Šo aptauju 2001. – 2002. gadā veica un iegūtos datus 
apkopoja Rīgas Stradiņa universitātes darba grupa [4, 17, 162]. Kopš 1986. gada šāds 
pētījums notiek ik pēc četriem gadiem un dalībvalstu skaits tajā pieaug. 
  Mainoties Latvijas sabiedrības uzskatiem par cilvēka attieksmi pret sevi un vairāk 
pievēršot uzmanību savai fiziskajai un garīgajai veselībai, pēdējos gados kļūst populāri sporta 
un fitnesa klubi. Šajos klubos tiek piedāvāts samērā plašs pakalpojumu klāsts sevis 
uzturēšanai labā fiziskajā un emocionālajā formā. Rīgā darbojas daudzi pilna servisa sporta 
klubi, no kuriem lielākā daļa atrodas pilsētas centrā. Bez tam ir vēl daudzas trenažieru zāles 
un aerobikas grupu nodarbību vietas [9, 127].  
 UNESCO Starptautiskās komisijas ziņojumā „Izglītība 21. gadsimtam” tiek definētas 
četras izglītības pamatnostādnes, kuras nosaka izglītības virzību. Lai veiksmīgi izpildītu 
šodienas uzdevumus izglītībā, arī sporta stundu vēlams organizēt saskaņā ar izvirzītajiem 
četriem mācīšanās pamatprincipiem [56]: 

- mācīties, lai zinātu; 
- mācīties darīt; 
- mācīties dzīvot kopā; 
- mācīties būt. 

Dažus gadus vēlāk profesors J. Koski no Helsinku Universitātes pievieno piekto 
pamatnostādni:  

- mācīties prast izvēlēties [28]. 
 Mācīties darīt nozīmē, lai varētu ar izdomu darboties savā vidē; mācīties dzīvot kopā, 
lai piedalītos un līdzdarbotos visās cilvēku darbībās kopā ar citiem cilvēkiem; mācīties būt, lai 
varētu labāk attīstīt savu personību un spētu darboties arvien patstāvīgāk, parādot patstāvīgu 
spriestspēju un personisko atbildību [27, 56]. Ņemot vērā iepriekš minēto, šodienas sporta 
stundas mērķis nav sasniegt konkrētus rezultātus fiziskajā sagatavotībā, prasmju un iemaņu 
apgūšanā, bet pilnvērtīgas personības attīstība. D. Lieģenieces izstrādātie pedagoģiskas 
mijiedarbības modeļi pilnībā atspoguļo virzību no tradicionālās mācīšanās uz jaunu pieeju 
mācībām.  

Mācīšanās zināt dod iespējas apvienot plašas vispārējas zināšanas ar iespējām 
padziļināti apgūt atsevišķus priekšmetus. Pamatojoties uz sporta pedagoga sniegtajām 
vispārējām zināšanām par cilvēka fizioloģiskajiem procesiem, kustībām, treniņu metodiku, 
audzēknis tiek motivēts nodarboties ar to sporta veidu, kurā viņš varētu sasniegt labāku 
rezultātu, vienlaicīgi nostiprinot un uzlabojot savu fizisko sagatavotību. Mācīšanās dzīvot 
kopā nozīmē pieņemt un respektēt to, ka cilvēki ir atšķirīgi, atzīt pozitīvu savstarpējo 
atkarību. Šī izglītības pamatnostādne palīdz sekmīgi apgūt un realizēt sociālās prasmes. Ar 
pamatnostādni mācīties būt tiek saprasts, ka izglītībā vienlīdz svarīgi ir visi personības 
potenciālie aspekti. Ar to saprot cilvēka izpratnes veidošanu par savu unikalitāti, 
individualitāti, savu atšķirību apzināšanos un to respektēšanu. Pedagogs palīdz ieraudzīt 
katras personības vienreizību, ko veido viņa pieredze, kura gūta no piederības noteiktai 
kultūrai, kuru raksturo tās pamatvērtības: ģimene, reliģija, valoda. Arī sporta aktivitātes ir tās, 
kuras, vēršoties pret dažādiem aizspriedumiem, nodrošina iespēju piedalīties visiem. 
Mācīšanās prast izvēlēties nozīmē brīvu savu iespēju un resursu apzināšanos, kas nodrošina 
cilvēkam iespēju izvēlēties. Jo vairāk tiek sekmētas izvēles iespējas, jo vairāk tiek sekmēta 
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atbildības izjūta. Cilvēks kļūst atbildīgs par to, ko izvēlas. Šīs piecas izglītības 
pamatnostādnes nevar būt atrautas viena no otras, nevar tieši attiekties uz vienu vecuma 
posmu. Tās vairāk vai mazāk ir nesaraujams veselums [28, 56, 57]. 

Pedagoģiskais process arī sportā ietver skolotāja plānoto pedagoģisko darbību, kā arī 
audzēkņu pašattīstošo reakciju un rīcību, kas ir variatīva un individuāla. Šajā procesā gan 
skolotājs, gan audzēknis ir aktīvs un viens otru ietekmē. Tādējādi mijiedarbību pedagoģiskajā 
procesā izprot kā mācību subjektu savstarpēju izziņu mācīšanas un mācīšanās procesā, kurā, 
savstarpēji ietekmējoties, notiek informācijas, ideju un izturēšanās veidu apmaiņa. 
Pedagoģiskā procesa subjektu savstarpējā ietekme izpaužas uzskatu, vērtējumu, pašvērtējuma 
pārveidošanā, attieksmju, mācīšanas un mācīšanās procesa izmaiņās [56, 82, 84, 93, 94]. 
Mijiedarbības sākums meklējams sporta skolotāja pārdomātā iedarbībā uz audzēkņiem. Tās 
procesā saskaņojas pedagoga un audzēkņu mērķi, uzdevumi, metodes, līdzekļi, kā rezultātā 
veidojas mijiedarbība. Mijiedarbības process ir cieši saistīts ar motivācijas sfēru. Pozitīva 
mācību motivācija veidojas pedagoga un audzēkņa savstarpējā saskarsmē  [48, 94] 

Sports, treniņi jebkurā sporta veidā ir saistīti ar paaugstinātu un mērķtiecīgu fizisko 
aktivitāti. Aktīvās sporta nodarbības veicina organisma fizisko attīstību un nobriešanu 
jaunībā, kā arī palīdz uzturēt fizisko veselību un fizisko formu brieduma gados. Ne mazāk 
svarīgi ir apzināties laiku, kad augstu sporta rezultātu sasniegšanai domātās sporta treniņu 
nodarbības jāaizstāj ar veselību nostiprinošām fiziskajām aktivitātēm [13, 14, 131].  
 Fiziskās aktivitātes un aktīvs dzīves veids nav vienīgie fiziskās veselības 
priekšnoteikumi. Ir nepieciešams ievērot arī citus veselīga dzīvesveida pamatprincipus: 
veselīgu uzturu, pilnvērtīgu atpūtu pēc fiziskajām aktivitātēm, dienas režīmu, t.i., regulāras 
ēdienreizes un miegu, personīgo higiēnu un norūdīšanos. 
 Veselīgs uzturs nozīmē, ka uzņemtā uztura daudzumam jāatbilst diennakts enerģijas 
patēriņam, tam jābūt sabalansētam. Vecāki, sniedzot saviem bērniem labāko ēdienu, 
nepadomā par kaloriju daudzuma neatbilstību patērētajam. Tas rada vēl vienu būtisku cilvēku 
veselības problēmu – lieko svaru un aptaukošanos. Šim procesam seko vielmaiņas traucējumi, 
rodas lielāks risks paaugstinātam asinsspiedienam un izmaiņām asinsvados. Tālākajā procesā 
parādās dažādas sirds un asinsvadu saslimšanas. Latvija ir pirmajā vietā Eiropā pēc sirds un 
asinsvadu saslimšanu daudzuma un šo slimību izraisītajiem nāves cēloņiem. Negatīvās 
mazkustīgā dzīvesveida sekas neparādās uzreiz, bet summējoties noved pie slimībām un 
darbaspēju zuduma [3, 16, 113]. Studentiem veselīga un sabalansēta uztura problēma ir ļoti 
aktuāla, jo ikdienas aizņemtībā un steigā viņi bieži izmanto tā saucamo “ātro ēdināšanas 
uzņēmumu” pakalpojumus, t.i., dažādus hamburgerus, picas un smalkmaizītes. Ilgstoša šādas 
pārtikas lietošana veicina liekā svara rašanos un var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai 
[145].  

Personība ir mainīga atkarībā no vajadzību struktūras [102]. Vadošās vajadzības 
mainās atkarībā no apstākļiem, kādos cilvēks atrodas. Tam, kas mums ir svarīgi, mēs vienmēr 
atrodam laiku. Savukārt ne tik nozīmīgām lietām laika vienmēr pietrūkst [102]. Tātad 
studentiem, kuri anketā rakstīja, ka labprāt nodarbotos ar fiziskajām aktivitātēm, bet neatliek 
laika, vajadzība pēc fiziskās aktivitātes ir mazsvarīga. Lai vajadzība pēc fiziskajām 
aktivitātēm ierindotos starp svarīgākajām, ir jārada izpratne un zināšanas par to labvēlīgo 
ietekmi uz veselību, garīgā un fiziskā darba spējām, izturību darbā un arī uz sociāli 
ekonomisko stāvokli sabiedrībā.   
 Visā pasaulē, Eiropā un Baltijas valstīs tai skaitā, sporta un sporta medicīnas 
speciālisti arvien vairāk aktualizē fizisko aktivitāšu nepietiekamību visu vecuma posmu 
iedzīvotājiem. Līdz ar fiziskās aktivitātes samazināšanos visās valstīs zinātnieki un medicīnas 
darbinieki ir konstatējuši dažādu saslimšanu un slimību pieaugumu, fiziskās veselības 
pasliktināšanos. Jauniešiem tiek konstatētas slimības, kuras agrāk bija raksturīgas vecāka 
gadagājuma cilvēkiem. Vienlaicīgi sporta un sporta medicīnas zinātnieki ir pierādījuši, ka, 
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pareizi un regulāri veicot dažādas fiziskās aktivitātes, katram cilvēkam ir iespējams uzlabot un 
nostiprināt savu veselību, saglabāt augstas darba spējas un možu garu ilgā laika periodā. 
Aktīvās sporta nodarbības veicina organisma fizisko attīstību un nobriešanu jaunībā, kā arī 
palīdz uzturēt fizisko veselību un fizisko formu brieduma gados. Ne mazāk svarīgi ir 
apzināties laiku, kad augstu sporta rezultātu sasniegšanai domātās sporta treniņu nodarbības 
jāaizstāj ar veselību nostiprinošām fiziskajām aktivitātēm.  
 Apkopojot dažādās valstīs izdarīto sporta darbinieku un sporta zinātnieku pētījumu 
rezultātus, varam secināt, ka jauniešiem ir nepieciešamas vismaz elementāras zināšanas par 
fiziskajām aktivitātēm un sportu, par veselīgu dzīvesveidu un fizisko veselību. Kaut arī 
apgūstamo profesionālo zināšanu apjoms studentiem netiek samazināts, tomēr visās 
augstskolās vajadzētu atrast iespēju studentu fiziskajām aktivitātēm, kā arī iespēju gūt 
zināšanas par fizisko aktivitāšu, aktīva dzīvesveida nozīmi veselības nostiprināšanā un 
uzturēšanā. 
 Ja studenti paši sev izvirzīs mērķi nepārtraukti fiziski pilnveidoties, ja viņiem būs 
patstāvīga izvēles iespēja, kā to darīt, tad aktīva dzīvesveida vajadzība formēsies visam 
mūžam.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.att. Cilvēka attīstība (pēc Ļ. Vigotska). Attīstības shēmu izstrādāja A. Špona [148] 

 * - autora papildinājums  
 

Cilvēka attīstība ir kvalitatīvs process, kas saistīts ar organisma strukturālām 
pārmaiņām – ķermeņa šūnu specializēšanos un jaunu šūnu grupu un audu veidošanos. 
Attīstība ir nepārtraukts process, kurā izteiktas augšanas kvantitatīvās pārmaiņas periodiski 
nomainās ar straujākām kvalitatīvām organisma struktūras un funkciju pārmaiņām. Attīstība 
norit visas dzīves garumā [148]. Analizējot cilvēka attīstību, savu lomu zinātnieku darbos 
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nezaudē fiziskā sagatavotība. Profesore A. Špona, veidojot cilvēka attīstības shēmu (1. att.) 
pēc Ļ. Vigodska, kā fiziskās attīstības komponentus min spēku, izturību, ātrumu, veiklību, 
stāju un veselību [148]. Autors šajā shēmā piedāvā papildināt fiziskās attīstības komponentus 
ar lokanību un kustību prasmēm un iemaņām. Termins veiklība būtu aizstājams ar terminu 
koordinācija. Strādājot un veicot pētījumus ar dažādu augstskolu studentiem, praktiskajā 
darbā esmu pārliecinājies, ka cilvēka fiziskā attīstība tiek pilnveidota fiziskās sagatavošanas 
procesā, kas nozīmē fiziskās sagatavotības uzlabošanos.  

Cilvēks ir veselums, viņa ģenētiskie un dzīves aspekti nav pētāmi un izprotami atrauti 
cits no cita. Arī fiziskā un psihiskā attīstība noris vienoti [148]. Jēdziens veselums raksturo 
parādības, procesus un sistēmas pēc tā, kā pamatkomponenti, kas hierarhiski apvienojas, 
nodrošina pilnvērtīgu parādības, procesa, sistēmas funkcionēšanu. Komponenti var veidot 
kopumu – summu, kas raksturo kvantitāti un vienību – veselumu kā kvalitāti [148]. 

Fiziskā īpašība ātrums tiek definēts kā funkcionālo spēju komplekss, kas nodrošina 
kustību izpildi minimālā laika vienībā [48, 92, 172, 174]. Sporta zinātnē izdala elementāros 
un kompleksos ātruma izpausmju veidus. Elementārās ātruma izpausmes formas parādās 
vienkāršo un sarežģīto kustību reakciju latentajā periodā, atsevišķas kustības izpildes ātrumā 
ar nenozīmīgu pretestību un kustību biežumā. Cilvēka ātruma spējas visās tā elementārajās 
formās un izpausmēs galvenokārt nosaka divi faktori: neiromotorā mehānisma darbības 
operativitāte un spēja mobilizēties kustību izpildei. Pirmais minētais faktors ir ģenētiski 
noteikts, un tā pilnveide faktiski ir ļoti nenozīmīga [92, 174]. Ātruma spēju izpausmes 
kompleksās formas sarežģītās kustībās, kas raksturīgas dažādu sporta veidu treniņos un 
sacensībās, tiek nodrošinātas ar ātruma elementāro formu izpausmēm dažādos salikumos un 
savstarpējās atkarībās ar citām kustību formām un sportista tehniskajām iemaņām [174]. Par 
šādām kompleksām ātruma izpausmes formām tiek uzskatīta spēja sasniegt augsta līmeņa 
distances veikšanas ātrumu, spējā uzņemt ātrumu startā, spējā lielā ātrumā izpildīt kustības, 
kuras prasa sacensību gaita (sitieni boksā, metieni cīņā, pagriezieni peldēšanā, sprinteru 
manevri velotrekā).  
 Ātruma spēju līmeni ietekmē arī muskuļaudu īpatnības – dažādu muskuļu šķiedru 
savstarpējā attiecība, muskuļu elastība, muskuļa iekšējā un starp muskuļiem pastāvošā 
koordinācija [48, 75, 92, 174]. Ātruma spēju izpausmes ir saistītas ar spēka attīstības līmeni, 
koordināciju un lokanību [75]. 

Ātruma īpašību attīstīšanas līdzekļi ir dažādi vingrinājumi, kuri prasa ātru reakciju, 
lielā ātrumā izpildītas atsevišķas kustības, maksimālu kustību biežumu. Šāda tipa 
vingrinājumiem var būt vispār attīstošs, speciāls (kādam sporta veidam raksturīgs) vai 
palīgfunkcijas raksturs, kad vingrinājums paredzēts citu fizisko īpašību attīstīšanai. Ātruma 
attīstīšanai plaši tiek izmantoti vispār attīstošie vingrojumi un sporta spēles. Par efektīvu 
komplekso ātruma formu attīstīšanas līdzekli uzskata vingrinājumus ar sacensību raksturu. 
Ātruma īpašības attīstošo vingrinājumu efektivitāti lielā mērā ietekmē izpildes intensitāte un 
spēja mobilizēties izpildei [48, 172; 174]. 

Spēks ir cilvēka fiziskā īpašība, kas izpaužas viņa spējā pārvarēt ārējo pretestību, ar 
muskuļu palīdzību pretoties tai, deformēt ķermeņus un pārvietot tos. Spēka izpausmes var būt 
statiskā režīmā, kad muskuļu garums nemainās, vai dinamiskā režīmā, kad muskuļa garums ir 
mainīgs koncentriskā vai ekscentriskā formā. Maksimālo spēku cilvēks var sasniegt galēji 
sasprindzinot gribu, tādējādi ietekmējot muskuļu piepūli, darbojoties lēni vai statiskā režīmā. 
Spēka izturību metodiski pareizāk būtu attiecināt uz kādu no izturības veidiem, taču speciālajā 
literatūrā tā tiek minēta kā spēka īpašības paveids. Ar spēka izturību saprot cilvēka spēju 
ilgstoši uzturēt augstus spēka rādītājus, spēju pretoties nogurumam, veicot ilgstošus spēka 
vingrinājumus. Tas izpaužas spējā pārvarēt nogurumu, sasniedzot lielu kustības atkārtojumu 
skaitu, vai ilgstošā spēka piepūlē ārējai pretestībai. Jāatzīmē, ka visi spēka izpausmes veidi 
sportā nepastāv atsevišķi, bet izpaužas sarežģītā mijiedarbībā, ko nosaka sporta veida un 
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katras disciplīnas specifika. Spēku (spēju pārvarēt ārējo pretestību) ietekmē gan cilvēka 
kustību tehnika, gan pārējo fizisko īpašību attīstības līmenis [48, 75, 170, 172, 174]. 

Koordinācijas spēju struktūrā vispirms būtu jāizdala cilvēka paša veikto kustību 
uztvere un analīze, savu kustību dinamikas, sava ķermeņa kustību apzināšanās laikā un telpā. 
Koordinācijas spējas ietekmē motorā (kustību) atmiņa – centrālās nervu sistēmas spēja 
atcerēties kustības un izdarīt tās nepieciešamības gadījumā. Koordinācijas spējas cilvēkiem ir 
daudzveidīgas, specifiskas katram sporta veidam, ja cilvēks ar to nodarbojas. Sporta zinātnē 
tiek raksturotas šādas, relatīvi patstāvīgas, koordinācijas spējas [48, 172, 174]: 

 
- spēja novērtēt un regulēt dinamiskos un telpas – laika parametrus kustībā; 
- spēja saglabāt līdzsvaru un stabilitāti; 
- ritma izjūta; 
- spēja orientēties telpā dažādās situācijās (kustībā, mainot kustības virzienu, izdarot 

rotāciju u.c.); 
- spēja atbrīvot muskulatūru, kad nav vajadzīgs sasprindzinājums; 
- kustību koordinētība. 

 
Reālā treniņu un sacensību darbībā visas nosauktās koordinācijas spējas izpaužas 

sarežģītā savstarpējā saistībā, nevis pa vienai vai divām atsevišķi. Konkrētās situācijās 
atsevišķām koordinācijas spējām ir vadošā loma, citām – palīgfunkcija. Taču jau nākamajā 
mirklī viss var mainīties, sakarā ar ārējo apstākļu momentānu maiņu. Izteikti tas ir tādos 
sporta veidos kā kalnu slēpošana, cīņas sports, vingrošana, sporta spēles. 

Ar fizisko īpašību izturība ir pieņemts saprast cilvēka spēju veikt noteiktu kustību 
uzdevumu, ilgstoši pārvarot vai pretojoties nogurumam, tā nodrošinot veiktā darba 
efektivitāti. Šīs fiziskās īpašības līmeni nosaka organisma enerģētiskais potenciāls un tā 
atbilstība konkrētā sporta veida prasībām, tehnikas un taktikas efektivitāte, psiholoģiskās 
spējas, kas nodrošina ne tikai augstu muskuļu aktivitātes līmeni, bet arī pretdarbojas un cenšas 
attālināt nogurumu. Daudzveidīgie faktori, kas nosaka izturības līmeni, ir veicinājuši 
speciālistiem izturības veidu klasifikāciju, balstoties uz dažādām pazīmēm [48, 91, 174]: 

 
- vispārējā un speciālā; 
- treniņu un sacensību;  
- lokālo, reģionālo un globālo; 
- aerobo un anaerobo; 
- muskuļu un veģetatīvo; 
- sensoro un emocionālo; 
- statisko un dinamisko; 
- ātruma un spēka. 

 
Praktiskajā darbā izturību visbiežāk dala vispārējā un speciālajā. Ar vispārējo izturību 

saprot spēju efektīvi un ilgstoši izpildīt konkrētam sporta veidam nespecifisku mērenas 
intensitātes (aerobo) darbu, kurš pozitīvi ietekmē specifiskos sporta veida komponentus. Šā 
darba rezultātā veidojas pozitīva pāreja no nespecifiskajiem izturības komponentiem uz sporta 
veidam raksturīgajiem. Speciālā izturība tiek raksturota kā spēja ilgstoši veikt efektīvu, 
konkrētam sporta veidam raksturīgu darbību, pārvarot un attālinot nogurumu. Speciālo 
izturību definē kā sarežģītu daudzkomponentu īpašību, kuras struktūra katrā sporta veidā un 
katrā disciplīnā ir atšķirīga [48, 75, 170, 172, 174]]. 

Ar lokanību saprot cilvēka morfoloģiski funkcionālo īpašību, ko nosaka kustīgums 
balsta un kustību aparāta atsevišķos posmos. Termins lokanība būtu pieņemams visa 
organisma summārā kustīguma novērtēšanai. Ja runa ir par atsevišķām locītavām, tad 
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atbilstošāk būtu runāt par kustīgumu [48, 174]. Lokanība bieži nosaka sportiskās meistarības 
līmeni dažādos sporta veidos. Nepietiekamas lokanības gadījumā tiek sarežģīts un palēnināts 
kustību apguves process, ierobežota spēka izpausme, ātruma un koordinācijas spējas netiek 
izmantotas pilnība, samazinās kustību ekonomiskums, pieaug iespēja traumēt muskulatūru, 
saites un locītavas. Speciālisti definē aktīvo un pasīvo lokanību. Aktīvo lokanību sasniedz ar 
patstāvīgu piepūli, locītavu aptverošo muskuļu aktivitāti. Pasīvā lokanība ir spēja sasniegt 
lielāku kustīgumu locītavā ārējo spēku iedarbības rezultātā. Pasīvās lokanības rādītāji vienmēr 
ir augstāki par aktīvās lokanības rādītājiem [48; 170; 174]. 

Veselība ir viena no svarīgākajām īpašībām, ko katrs cilvēks var vēlēties, jo tā spēlē 
būtisku nozīmi visā mūža garumā. Ja cilvēks ir fiziski un garīgi vesels, tad var uzskatīt, ka 
viņš jau ir veiksminieks, jo vesels prāts un attīstīts ķermenis dod visu, kas nepieciešams, lai 
sasniegtu dzīvē izvirzītos mērķus. Jauniešu veselību ietekmē visdažādākie faktori, ieskaitot 
sociālos un vides aspektus. Veselība ir fiziskā, garīgā un sociālā labklājība, kas lielā mērā 
atkarīga no cilvēka dzīves veida. Savukārt veselīgu dzīves veidu ietekmē tādi faktori kā 
fiziskās aktivitātes, dzīves un atpūtas režīms, ēšanas ieradumi un savstarpējās attiecības [1, 
11, 14, 157]. 
 Cilvēka kustību prasmes un iemaņas veidojas praktiski visas dzīves laikā, jo arī 
sasniedzot lielu vecumu cilvēkam saglabājas spēja apgūt un pilnveidot dažādas jaunas, līdz 
tam nezināmas kustības. Svarīgākais kustību prasmju un iemaņu veidošanās periods ir bērnībā 
un jaunībā. Vairākkārt atkārtojot kustību un apzināti sekojot tās izpildei, veidojas kustību 
prasme. Tā ir spēja precīzi izpildīt kustību, koncentrējot uzmanību kustības izpildei. Kustību 
prasmei raksturīgs lieks sasprindzinājums un nevajadzīgu kustību parādīšanās pamatdarbības 
laikā. Vienkāršu kustību prasmes ātri veidojas par kustību iemaņām, bet ar sarežģītām šis 
process ir lēnāks. Kustību iemaņa ir spēja veikt kustību, neuzskatot par galveno tās izpildes 
formu, bet pievēršot uzmanību kvalitātei, cenšoties panākt lielāku kustību izpildes ātrumu. 
Rezumējot var teikt, ka prasmei raksturīgs ir tas, lai kustība vispār tiktu veikta, bet iemaņai – 
lai kustība tiktu veikta kvalitatīvi. Katra jauna kustību iemaņa veidojas, balstoties uz jau agrāk 
izveidotajām iemaņām. Jo vairāk kustību iemaņu apguvis bērns vai jaunietis, jo vieglāk viņam 
apgūt jaunas [56; 57]. 

Lai noteiktu dažāda vecuma cilvēku fiziskās sagatavotības izmaiņas, Eiropas valstīs un 
arī Latvijā tiek izmantoti dažādi pārbaudes vingrinājumi un vingrinājumu kompleksi. Kā 
vienu no šādiem kompleksiem zinātnieki savos pētījumos izmanto vai nu atsevišķus 
EUROFIT testus, vai visu šo testu kompleksu.  EUROFIT metode ir standartizēta, zinātniski 
pamatota metode sporta medicīnā, ar kuras palīdzību nosaka iedzīvotāju, tai skaitā sportistu 
un skolēnu fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un organisma funkcionālās spējas, to 
attīstības dinamiku. EUROFIT metodes izmantošanas mērķis ir iedzīvotāju, sportistu un 
skolēnu, fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšana dzīves kvalitātes uzlabošanai, 
darbspējīgo iedzīvotāju skaita palielināšanai valstī [38, 39, 49]. EUROFIT metodi 
pieaugušajiem pielieto, lai noteiktu šādus rādītājus [39]: 

 
- fiziskās attīstības noteikšanai un novērtēšanai; 
- vispārējās fiziskās sagatavotības noteikšanai un novērtēšanai; 
- organisma funkcionālā stāvokļa novērtēšanai; 
- salīdzināšanai ar saviem iepriekšējā gada datiem vai ar vidējiem rādītājiem attiecīgajā 

vecuma grupā populācijā. 
 
Latvijas Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta atzinumā ir teikts:  

„EUROFIT ir zinātniski pamatota metode, ar kuras palīdzību tiek izvērtēta bērnu un jauniešu 
veselība un fiziskā attīstība un kuru visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir ieteikusi Eiropas 
Padomes Sporta attīstības komiteja, lai nodrošinātu augošās paaudzes pilnvērtīgu veselību. 
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Sporta medicīnas centrs (SMC) veic EUROFIT testus, plānojot vienmērīgu izkliedes principu 
valstī un uz pieprasījuma pamata no sporta un vispārējām skolām atbilstīgi līgumā ar 
Aģentūru noteiktajai summai. Iegūtie rezultāti tiek apkopoti datu bāzēs un analizēti. 
EUROFIT testu rezultāti tiek izmantoti, izstrādājot turpmāko stratēģiju bērnu fiziskās 
sagatavotības līmeņa paaugstināšanai. Tāpēc arī Valsts obligātās veselības apdrošināšanas 
aģentūra ar SMC noslēdza līgumu, kurā viens no darba uzdevumiem ir bērnu un jauniešu 
fizisko un funkcionālo spēju noteikšana pēc EUROFIT metodes” [134]. 

Latvijā EUROFIT metode 2005. gada 19. augustā tika apstiprināta Veselības 
statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā kā medicīniskā tehnoloģija sporta 
medicīnā. Latvijas Sporta medicīnas valsts aģentūrā 2006. gadā fiziskās sagatavotības 
novērtējumu pēc EUROFIT metodes veica [39] 

 
- sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi padziļināto profilaktisko 

medicīnisko pārbaužu ietvaros gan aģentūrā, gan izbraukumos Latvijas rajonu 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, sporta klubos; 

- vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu 6 – 7 
gadīgiem bērniem saskaņā ar minēto iestāžu vadītāju rakstiskiem pieteikumiem.  

Pamatojoties uz testu rezultātiem, sporta ārsts sniedz kopējo EUROFIT metodes testu 
novērtējumu un ieteikumus fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanai, pareizas stājas 
veidošanai saistībā ar speciāliem un vispār attīstošiem vingrinājumiem, atveseļošanas 
programmu sastādīšanu. 2006. gadā aģentūrā EUROFIT metode tika veikta 12 236 skolēniem, 
sportistiem līdz 18 gadiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi.  Sportistiem un bērniem 
ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās sagatavotības izvērtējums pēc EUROFIT metodes 2006. 
gadā parāda, ka sporta organizāciju audzēkņu fiziskā attīstība, organisma funkcionālās spējas 
un fiziskās sagatavotības līmenis ir augstā un virs vidēja līmeņa – 19,8% (2005. gadā – 
22,9%), vidējs – 42,7% (2005. gadā – 44,4%), bet zem vidējā un zems līmenis – 37,6% (2005. 
gadā – 35%). Procentuāli nedaudz palielinājies audzēkņu skaits, kuru organisma funkcionālās 
spējas un fiziskās sagatavotība ir novērtēta zem vidējā un zemā līmenī.  Izvērtējot 
vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem fizisko sagatavotību pēc EUROFIT metodes 
2006. gadā, redzams, ka organisma funkcionālās spējas un fiziskās sagatavotības līmenis ir 
augsts un virs vidēja līmeņa tikai – 6,1% (2005. gadā – 11,3%), vidējs – 22,6% (2005. gadā – 
29,8%), bet zem vidēja līmeņa un zems līmenis – 71,3% (2005. gadā – 58,9%). Procentuāli 
samazinājies bērnu skaits, kuru novērtējums ir vidējs un palielinājies bērnu skaits, kuru 
fiziskās sagatavotības līmenis ir zem vidēja līmeņa un zems [143]. 
      Sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās sagatavotības līmenis pēc 
EUROFIT metodes novērtējuma zemā un zem vidējā līmeņa noteikts 37,6%, bet skolēniem – 
71,3%, vidējā, virs vidējā un augstā līmenī – sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko 
slodzi 62,5%, bet skolēniem – 28,7% [143]. 

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedrā ir veikti vairāki pētījumi par 
dažādu faktoru un fizisku slodžu, to skaitā precīzi dozētu fizisku slodžu, ietekmi uz maz 
trenētu cilvēku aerobajām darbaspējām. Darbaspējas noteiktas ar veloergometriskiem testiem 
PWC 170 un EUROFIT testiem, pētot testu rezultātu izmaiņas vairāk nekā 300 studentiem 
[153]. 

Pirms EUROFIT testu izmantošanas pētījumos, ir veikti vairākkārtēji, viens no otra 
neatkarīgi šo testu pārbaudes eksperimenti. Piemēram, Grieķijā, Tesalī (Thessaly) 
Universitātes Fiziskās izglītības un sporta zinātnes katedrā 2002. gadā tika veikta Eurofit testu 
kompleksa ticamības pārbaude, testējot universitātes sporta katedras studentus. Šajā 
eksperimentā piedalījās 98 Fiziskās izglītības un sporta zinātnes katedras studenti, vīrieši (29) 
un sievietes (68), kuri bija 19,5 +/- 2,7 gadus veci. Visu EUROFIT testu ticamības līmenis 
šajā eksperimentā bija tuvu pie vai virs 0,7, tikai „uzsitiens uz šķīvja” (PLT – plate tapping 
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test) testa ticamības vērtība bija zemāka – 0,57. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika 
izdarīts secinājums, ka Eurofit testi ir droši un pilnībā atbilst universitāšu studentu fiziskās 
sagatavotības novērtēšanai [154].  

Semmelveisas Universitātē (Semmelweis University) Ungārijā EUROFIT testu 
komplekss tika izmantots fiziskās sagatavotības atšķirību noteikšanai starp studentiem – 
sportistiem un studentiem, kuri nenodarbojas ne ar kādām fiziskajām aktivitātēm. Tika 
salīdzinātas fiziskās sagatavotības atšķirības starp studentiem vīriešiem un sievietēm. Šī 
pētījuma mērķis bija raksturot studentu – topošo sporta skolotāju fizisko sagatavotību, 
salīdzinot ar citiem studentiem. Pētījumā tika iesaistīti 122 Fiziskās izglītības un sporta 
zinātnes fakultātes (Faculty of Physical Education and Sport Science) studenti 2006. gada 
rudenī. Tika izmantoti astoņi EUROFIT testi: FLB (Flamingo balance) „Flamingo” līdzsvara 
tests, PLT (Plate tapping) uzsitiens pa šķīvi, SAR (Sit and reach) sēdi un aizsniedz, SBJ 
(Standing broad jump) tāllēkšana no vietas, HGR – (Hand grip) rokas tvēriens, SUP (Sit – 
ups) guli – piecelies, BAH (Bent arm hang) noturies saliektās rokās un SHR – (Shuttle run) 
atspoles skrējiena tests [173]. Pēc pētījuma izdarītajos secinājumos ir teikts, ka uzrādītie 
rezultāti raksturo būtiskas atšķirības fiziskajā sagatavotībā starp dzimumiem, kā arī atšķirības 
starp studentiem – sportistiem un studentiem, kuri ar sportu nenodarbojas [30].  

 Arī Lietuvā, Kauņas Sporta izglītības akadēmijā (Lithuanian Academy of Physical 
Education), ir izmantoti iepriekš minētie EUROFIT testi, lai analizētu atšķirības dažāda 
vecuma jauniešu fiziskajā attīstībā, savstarpēji salīdzinot 1992. un 2002. gadā veikto testēšanu 
rezultātus. Lai noteiktu atšķirības fiziskajā attīstībā un sagatavotībā, tika mērīts jauniešu 
augums un svars, kā arī fiksēti viņu rezultāti EUROFIT testos [65]. Apkopojot iegūtos 
rezultātus, tika secināts, ka ir samazinājušās aerobās spējas un lokanība, bet nedaudz 
uzlabojusies vēdera muskulatūras spēka izturība. Kāju muskulatūras spēka attīstība nedaudz 
samazinājusies meitenēm, bet zēniem palikusi iepriekšējā (1992. gada) spēju līmenī. Ir 
samazinājušās ikdienas fiziskās aktivitātes, kas lielā mērā noteikušas aerobo spēju un 
lokanības mazināšanos, jo sporta nodarbību reorganizācija skolās nav devusi vēlamo efektu 
un nekompensē ikdienas aktivitāšu mazināšanos [65]. 

EUROFIT testu kompleksu skolēnu un studentu fiziskās sagatavotības noteikšanai un 
salīdzināšanai dažādos laika posmos ir izmantojuši arī Belgradas Universitātes pedagoģijas 
fakultātē (Učiteljski fakultet). Eksperimentā ir bijuši iesaistīti vairāk kā tūkstotis jauniešu, bet 
rezultāti publicēti 2002. gadā Belgradā iznākošajā sporta pedagoģijas žurnālā Fizička kultura 
[147]. Testu kompleksu Igaunijas un Lietuvas jauniešu (11 līdz 17 gadus vecu) motoro spēju 
salīdzināšanai ir izmantojis arī Tartu Universitātes profesors Toivo Jürimäe. Savstarpēji 
salīdzinot vairāk kā trīs tūkstošu Igaunijas un gandrīz divu tūkstošu Lietuvas jauniešu 
uzrādītos rezultātus Eurofit testos, viņš izdara secinājumu, ka fiziskās spējas Igaunijas un 
Lietuvas jauniešiem ir līdzīgas savstarpēji un arī ar citu Eiropas valstu attiecīgo vecuma grupu 
jauniešu uzrādītajiem rezultātiem [40]. 

Arī Francijā, sadarbojoties Lilles Universitātes sporta fakultātes(Faculté des Sciences 
du Sport et de l’Education Physique, Université de Lille, France) un Klermont Ferānas 
Universitātes (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France) sporta speciālistiem, tika 
izmantots EUROFIT testu komplekss, lai analizētu augstas intensitātes treniņu programmas 
izpildes ietekmi uz fizisko spēju izmaiņām jauniešiem (11 līdz 16 gadus veciem). Augstas 
intensitātes treniņu programma tika paredzēta 10 nedēļām. Pirms un pēc programmas 
veikšanas visi jaunieši veica EUROFIT testus, uz kuru rezultātiem balstoties tika izdarīti 
secinājumi. Secinājumos viņi raksta, ka papildus mācību stundām veiktie augstas intensitātes 
treniņi šādā vecumā pilnveido ne tikai aerobās spējas, bet arī, piemēram, tāllēkšanu no vietas. 
Kvalificēti vadītas, sagatavotībai adekvātas intensitātes treniņu slodzes ir vēlamas 
funkcionālajai attīstībai [156]. 
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 Ikvienam ir svarīga muskuļu masa, spēks, jauda un izturība, kas kopā veido vispusīgo 
fizisko sagatavotību. Tā kā resursu lielums katram ir individuāls, tad arī to izmantošanas 
iespējas katram ir individuālas. EUROFIT testu komplekss tiek izmantots daudzās valstīs 
bērnu, jauniešu, pieaugušo, arī cienījama vecuma cilvēku fiziskās sagatavotības pārbaudei un 
kontrolei. Izmantojot šo testu kompleksu, var salīdzināt fiziskās sagatavotības rādītājus gan 
dažādās valstīs vienas vecuma un dzimuma grupas pārstāvjiem, gan vērtēt fiziskās 
sagatavotības dinamikas tendences skolēniem, studentiem vai pieaugušajiem īsākā vai garākā  
laika periodā. Šī metode dod iespēju salīdzināt vienas vecuma grupas iedzīvotāju fiziskās 
sagatavotības rādītājus pēc desmit vai vairāk gadiem, kas ļauj izdarīt secinājumus par reģionā 
(valstī) dominējošo tendenci fiziskās sagatavotības dinamikā. Šāda rezultātu salīdzināšana 
palīdz vērtēt arī sabiedrības veselības stāvokli, speciālistiem izdarīt secinājumus, kādi lēmumi 
jāpieņem fiziskās sagatavošanas procesa tālākai virzībai valstiskā līmenī.  
 
 

1.5. Fiziskās sagatavotības nepieciešamība policijas dienestā un 
studējot LPA 

 
  Valsts policija ir militarizēta valsts pārvaldes iestāde un tā ir viena no Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēm. Valsts policijas darbības tiesiskais pamats ir LR Satversme, 
likums „Par policiju” un citi normatīvie akti. Galvenie Valsts policijas uzdevumi ir garantēt 
personu drošību un aizsargāt personu likumīgās intereses. Valsts policijas uzdevumi un 
funkcijas noteiktas likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos [67, 97, 112, 117]. Lai 
personu pieņemtu dienestā Valsts policijā, tai ir jāatbilst prasībām, kuras ir noteiktas 
„Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" [67]. Kandidātu fiziskajai 
sagatavotībai, veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām ir jāatbilst Ministru kabineta 
noteiktajām prasībām. Likumā "Par  policiju" ir teikts, ka "Policijas galvenais pienākums ir 
aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts 
intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Policijas 
darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, 
atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību." Katra policijas darbinieka 
pienākums ir ievērot  "Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības 
kodeksa" prasības. Noteikumi „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības prasības” 
paredz IeM un IeVP amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un amata kandidātu 
vienotas fiziskās sagatavotības prasības [50]. Pašlaik katrā IeM sistēmas iestādē un IeVP ir 
atšķirīgs fiziskās sagatavotības normatīvu regulējums. 
  Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas 
Satversme, Izglītības likums, Augstskolu likums, Profesionālās izglītības likums, Zinātniskās 
darbības likums, LPA Satversme [88], citi likumi un normatīvie akti. LPA kā izglītības un 
zinātnes iestāde, kura pēc valsts pasūtījuma gatavo speciālistus IeM un citām tiesību 
aizsardzības iestādēm, darbojas arī uz to tiesību aktu pamata, kas attiecas uz IeM sistēmas 
iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

LPA darbības pamatvirzieni: 
1) profesionālo studiju programmu realizācija tiesību zinātnes nozarē; 
2) akadēmisko studiju nodrošināšana tiesību zinātnes nozarē; 
3) zinātnisko pētījumu veikšana tiesību un citās zinātņu nozarēs, kuri nepieciešami valsts 
institūciju un LPA darbības nodrošināšanai; 
4) tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku profesionālās meistarības pilnveidošana 
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administratīvās un kriminālās justīcijas un valsts pārvaldes jomā, realizējot tālākizglītības 
programmas.  

Studiju metodes LPA ir vērstas uz studentu patstāvīgas, kritiskas un radošas 
domāšanas iemaņu izstrādi. Tām jāveicina studentu komunikācijas prasmes, spēju darboties 
grupās, pārvarēt konfliktus, būt pārliecinātiem, būt izturētiem pret likumpārkāpējiem, stingri 
ievērot izvirzītās prasības. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, 
godīgums, zināšanu radoša izmantošana, vēlme pilnveidoties, patstāvība dienesta uzdevumu 
risināšanā. Vadošās mācību metodes: problēmsituāciju analīze un risināšana, darbs mazās 
grupās, lomu spēles, mācību testi un vingrinājumi, referātu sagatavošana un prezentācija, 
mācību pētījumu veikšana, diskusijas, individuālo un grupu projektu (kvalifikācijas darba) 
izstrāde. Praktiskās nodarbības plaši tiek izmantotas tajos studiju kursos, kuru specifika prasa 
izstrādāt noteiktu praktisko iemaņu kopumu. Tādēļ praktiskā darba metodes galvenokārt tiek 
izmantotas nozares studiju kursos. Studiju programmas mācību formas un metodes ir 
atbilstošas studiju programmas mērķu sasniegšanai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta 
praktisko profesionālo iemaņu apgūšanai. Pasniedzējam studenta patstāvīgā darba procesā ir 
paredzētas organizatora, konsultanta un eksperta funkcijas. Studējošie papildus studiju 
programmas studiju kursiem „Vispusīgā fiziskā sagatavošana”, „Profesionālā fiziskā 
sagatavošana”, “Ieroču tiesības un šaušana/nešaušana” patstāvīgi gatavojas, lai izpildītu 
dienesta fiziskās un speciālās sagatavošanas normatīvus. Lai gūtu panākumus šaušanas 
apmācības procesā, tiek pastiprināta studentu teorētiskā sagatavošana, teorētisko zināšanu 
nostiprināšana praktiskajās nodarbībās un vēlāk arī praktisko darbību teorētiska pamatošana. 
Studiju kursu “Ieroču tiesības un šaušana/nešaušana” studenti sāk ar teorētisko zināšanu 
apguvi par ieročiem - drošības tehniku, šaušanas inventāru, bāzēm, ieročiem, šaušanas teorijas 
pamatiem u.c. Tālākajās nodarbībās praktiskā šaušana tiek apvienota ar teorētisko zināšanu 
apguvi par ballistiku, tēmēšanu, ieroča turēšanas un šaušanas veidiem, mēlītes nospiešanu, 
elpošanu utt. Studiju kursiem „Profesionālā fiziskā sagatavošana” un „Vispusīgā fiziskā 
sagatavošana” mācību programmā ir paredzēta tikai viena teorētisko zināšanu apguves stunda.  
 Profesijas standartā uzskaitītie policista pienākumi ir saistīti ar paaugstinātām 
prasībām psiholoģiskajā un fiziskajā sagatavotībā. Standartā ir atsevišķi izdalītas īpašās 
prasības uzdevumu veikšanai: laba fiziskā sagatavotība, psiholoģiskā līdzsvarotība, atbilstošs 
veselības stāvoklis, tiesības vadīt transportlīdzekli. Kā dienestam nepieciešamas ir minētas 
prasmes pielietot uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības taktisko paņēmienu lietošana, 
speciālo līdzekļu un šaujamieroču pielietošana, likumpārkāpēju aizturēšana un vēl daudzas 
citas [128]. Kā redzam, šo darbam nepieciešamo prasmju un spēju pielietošanai ikdienā ir 
vajadzīga laba fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība, par ko atbildīgs ir katrs policijā 
strādājošais. Tā kā darba laiks bieži ir nenormēts, iespējas apmeklēt organizētās sporta 
nodarbības ierobežotas, tad ikvienam policijā strādājošajam, lai spētu uzturēt savu veselību un 
fizisko sagatavotību dienestam nepieciešamajā līmenī, būtu nepieciešamas teorētiskās 
zināšanas treniņu metodikā.  
 Vadoties pēc profesijas standartā, likumā par policiju un citos normatīvajos aktos 
uzskaitītajām nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm, kuras saistītas ar tiešo darba 
izpildi, uzskatām, ka LPA studējošajiem nepieciešams apgūt teorētiskās zināšanas studiju 
kursā Vispusīgā fiziskā sagatavošana. Studiju kursa laikā, skaidrojot jēdzienus fiziskā 
aktivitāte, veselīgs dzīvesveids, personīgās veselības novērtējums, tiks panākta studentu 
izpratne par aktivitāšu daudzveidību, pakāpenības principu ievērošanu, vēlamā rezultāta 
panākšanas iespējām. Izmantojot inovatīvās mācību metodes, jādiskutē gan par iespējamajām 
pozitīvajām, gan negatīvajām fizisko aktivitāšu sekām, veselības novērtēšanas testu rezultātu 
izmantošanu ilgā laika periodā. Teorētiski pamatojot vispārējo un profesionālo fizisko 
sagatavošanu, tiek panākta izpratne par to atšķirībām un kopsakarībām. Mācoties par fizisko 
īpašību dažādajām izpausmes formām, treniņu metodēm, tiks panākta studentu izpratne par 
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patstāvīgajos treniņos izmantojamajiem līdzekļiem savu mērķu sasniegšanai. Studiju kursa 
laikā studenti jāiepazīstina ar paškontroles testiem, kādus secinājumus var izdarīt pēc to 
rezultātiem. Ar to tiks dota iespēja novērst iespējamās kļūdas patstāvīgajos treniņos, tiecoties 
pēc augstākiem kontroltestu rādītājiem. Lai saprastu un novērstu sēdoša darba un mazkustīga 
dzīves veida iespējamos riskus, studentiem jāzina, kādus vingrojumus var izpildīt birojā . 
Zināšanas par emocijām, to izpausmes veidiem, negatīvo emociju neitralizēšanu ar fiziskajām 
aktivitātēm palīdzēs pilnveidot sociālās prasmes un savstarpējo saskarsmi gan darba vietā, gan 
draugu lokā. Svarīgas ir zināšanas par fizisko aktivitāšu veikšanu gadījumos, ja rodas nelielas 
novirzes veselības stāvoklī, lai savu veselību uzlabotu un nostiprinātu, nevis kaitētu tai. 
 Uzskaitītās, teorētiskajā kursā apgūstamās zināšanas, kuras praktisko nodarbību laikā 
tiek nostiprinātas, veidojoties prasmēm un iemaņām, ir svarīgs priekšnoteikums galvenā 
uzdevuma veikšanai – uzturēt savu fizisko sagatavotību dienesta prasībām atbilstošajā līmenī. 
Tādējādi ar studiju kursa vispusīgā fiziskā sagatavošana palīdzību, tiks apgūtas zināšanas par 
fiziskās sagatavotības sakarību ar veselību, par to, kā veselību uzturēt. Studiju kursā iegūto 
zināšanu, prasmju un iemaņu rezultātā veidosies vispārējās prasmes, kas palīdzēs uzturēt 
atbilstošā līmenī profesionālo sagatavotību darbam policijā.  
 Vispārpieņemts, ka vispusīgajā fiziskajā sagatavošanā dominē nodarbības grupās. 
Taču prakse pierāda, ka nepieciešama individuāla pieeja pat līdzvērtīgi sagatavotiem vienas 
grupas dalībniekiem. Labu efektu dod saskaņots treniņu darbs patstāvīgajos individuālajos 
treniņos ar grupai plānoto kopējās nodarbībās [64; 70]. Arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc 
studiju laikā nepieciešama fiziskās sagatavošanas teorijas pamatu apguve. Tas palīdz 
paplašināt zināšanas par izmaiņām organismā fiziskas slodzes ietekmē, orientēties treniņu 
metožu pamatprincipos, zināt paškontroles paņēmienus, lai sekotu līdzi slodzes atbilstībai 
individuālajām īpatnībām. Būtībā teorētiskā daļa dod iespēju labāk pazīt un izprast sava 
organisma iespējas un reāli prognozēt tā reakcijas dažādos apstākļos.  
 Fiziskās sagatavošanas studiju process Latvijas Policijas akadēmijā (LPA) nav virzīts 
augstas sporta meistarības sasniegšanai, bet ir viens no līdzekļiem mūsdienu prasībām 
atbilstoša kārtības sarga audzināšanā [98]. Tāpēc, tiecoties uz studentu fizisko pilnveidošanu, 
jāatceras par audzinošajiem un veselību nostiprinošajiem uzdevumiem. LPA studentiem 
studiju laikā jāpieradina organisms pārvarēt paaugstinātu fizisko un psiholoģisko slodzi, 
vienlaicīgi saglabājot darba spējas, jo tas bieži var būt nepieciešams viņu vēlākajā darbā.  
 Latvijas Policijas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas aprakstā kā viens no stratēģiskajiem mērķiem ir 
 - sagatavot studentu darbībai policijas, robežsardzes vai penitenciārajā dienestā, veicot 
viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu personību. 
 Programmas specifiskajos mērķos un uzdevumos ir paredzēts sagatavot studentu, lai 
tas būtu spējīgs likumos noteiktajā kārtībā aizturēt likumpārkāpējus, apsargāt un konvojēt 
apcietinātās personas. Programma paredz, ka, noslēdzot studijas, jaunajam speciālistam jāprot 
pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus un ieročus. 
 Kopš LPA dibināšanas daudzkārt ir mainījusies studiju programmu struktūra, līdz ar to 
mainoties arī vispusīgās fiziskās sagatavošanas (VFS) nodarbību skaitam. Pašlaik VFS 
nodarbības ir paredzētas 64 stundas pirmajā studiju gadā pirmā līmeņa augstākās izglītības 
studiju programmā [98] un 32 stundas pirmajā semestrī komandējošā sastāva studiju 
programmā. 

Pamatojoties uz to, ka policijas dienestā esošajiem ikdienā veicamais darbs ir 
nogurdinošs, darba laiks bieži vien nenormēts un prasa lielu fizisko un psiholoģisko spēju 
piepūli [67, 112], reflektantiem pirms iestājeksāmenu kārtošanas LPA ir obligāti jāiziet 
medicīniskā pārbaude. Šo pārbaudi daļa potenciālo reflektantu neiztur [76, 78, 81]. Precīzu 
datu par LPA studēt gribošo jauniešu veselības stāvokli nav. Bet ir ziņas, ka uzsākot mācības 
vispārizglītojošās skolas pirmajā klasē, valstī kopumā ir ~ 75% veselu bērnu. Taču, skolu 
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beidzot, veseli ir vairs tikai ~ 25% skolēnu, pārējiem konstatētas dažāda veida un pakāpes 
slimības [4]. 
 Lai varētu vērtēt nākamo policijas darbinieku fizisko spēju atbilstību dienestā 
izvirzītajām prasībām, LPA ir noteikti iestājeksāmenu testi vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā. 
Ātruma īpašību pārbaudei reflektantiem ir jāveic 100 metru skrējiens, spēka īpašības tiek 
vērtētas pēc sasniegtā rezultāta, pievelkoties pie stieņa, koordinācijas īpašības nosaka pēc 
rezultāta 10 x 10 metru atspoles skrējienā, bet izturības pārbaudei jāskrien 3000 metru 
(sievietēm – 2000m.) kross (apvidus skrējiens). Katrā testā uzrādītā rezultāta vērtējums 
punktos ir noteikts saskaņā ar vērtējumu sporta ieskaitē, beidzot 12. klasi. Testu rezultātu 
vērtēšanai un savstarpējai salīdzināšanai vērtējumu sadalīju trīs līmeņos: augsts, vidējs, zems. 
Augstam vērtējuma līmenim atbilst rezultāti, kas novērtēti ar 8 līdz 10 punktiem, vidējam 
vērtējuma līmenim atbilstošie rezultāti ir 5 līdz 7 punktu robežās. Bet rezultāti, kas tiek vērtēti 
ar 4 vai mazāk punktiem, atbilst zemam vērtējuma līmenim (1.tabula). Lai nokārtotu 
iestājeksāmena ieskaiti fiziskajā sagatavotībā, reflektantam jāizpilda visi četri testi, 
kopvērtējumā savācot vismaz 16 punktus. Nevienā no testiem nedrīkst būt rezultāts, kuru 
nevar novērtēt vismaz ar 1 punktu. Tātad, ja vienā no testiem reflektants ir uzrādījis rezultātu 
atbilstošu 10 punktiem, bet trīs pārējos kopā saņem sešus punktus, viņš iestājeksāmena 
ieskaites prasības ir izpildījis. Katrā pārbaudījumu veidā tiek dots viens mēģinājums. 
 Studiju laikā studentiem ir jākārto tie paši testi, kuri bija iestājeksāmenā plus vēl seši 
citi. Ieskaitei ir noteikts zemākais rezultāts katrā testā, kurš atbilst četriem punktiem (jeb 
pirmajai pozitīvajai atzīmei) 12. klases sporta ieskaites vērtējumā. Students ieskaiti 
vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā nesaņem, ja nav izpildījis visus mācību plānā paredzētos 
testus, uzrādot atbilstošu rezultātu.  

Iestājeksāmenu ieskaites prasības un vērtējums vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā nav 
būtiski mainījies kopš akadēmijas pirmajiem darba gadiem (1993./94.studiju gada). Tāpēc ir 
iespējams veikt studentu fiziskās sagatavotības objektīvu salīdzināšanu. Šajā darbā ir apskatīti 
tikai reflektantu un studentu vīriešu uzrādītie rezultāti iestājeksāmenā un testos. 
 Fiziskās sagatavotības iestājeksāmena testus 2001. gada jūlijā nokārtoja 189 
reflektanti. Individuāli labākais rezultāts ātruma testā 100 metru skrējienā ir 11,3 sekundes un 
atbilst 10 punktiem pēc fiziskās sagatavotības vērtēšanas kritēriju tabulas. Augsta līmeņa 
rezultātu (12,5 sek. un ātrāk) šajā testā spēja uzrādīt 31 reflektants jeb16,5% .Vidēja līmeņa 
rezultātu 100 metru skrējienā (robežās no 12,6 sek. līdz 13,6 sek.) uzrādīja 128 (67%) , bet 
zema līmeņa rezultāti(13,7sek. līdz 14,9 sek.) bija 31 (16,5 %) reflektantam. Grupas vidējais 
rezultāts ir 13,15 sekundes un atbilst vidēja līmeņa rezultātam pēc vērtējuma skalas [78]. 
 LPA pieņemtajā spēka testā (pievilkšanās pie stieņa) individuāli labākais uzrādītais 
rezultāts ir 30 reizes, bet augsta līmeņa rezultātu (15 pievilkšanās reizes un vairāk) spēja 
uzrādīt 120 (63,5%) no kopējā iestājeksāmenu nokārtojušo reflektantu skaita. Vidēja līmeņa 
rezultāts (11 – 14 pievilkšanās reizes) pa spēkam bija 47 (24,9%), bet zema līmeņa rezultāts – 
22 (11,6%) reflektantiem. Grupas vidējai rezultāts ir 15,5 pievilkšanās reizes [77, 78]. 
 Veiklības pārbaudes testu (10 x 10 metru atspoles skrējiens) šajā gadā augstā līmenī 
(25,5 sek. un ātrāk) nokārtoja 82 (43,3%). Individuāli labākais rezultāts ir 24,1 sekunde un 
atbilst augsta līmeņa rezultātam. Vidēja līmeņa rezultātus (25,6 – 26,4 sekundes) uzrādīja 91 
(48,2%) reflektantu. Zema līmeņa rezultāti (lēnāk par 26,5 sekundēm) bija 16 (8,5%) 
reflektantiem. Grupas vidējais rezultāts ir 25,9 sekundes un atbilst vidēja vērtējuma līmeņa 
rezultātam. 

Izturības testā (3000 metru apvidus skrējienā) augstam vērtējuma līmenim atbilstošu 
(11:00 minūtes un ātrāk) rezultātu spēja uzrādīt 17 (9%) reflektanti. Individuāli labākais 
rezultāts ir 10:00 min. Vidēja līmeņa rezultātus (11:01 – 12:10 min.) uzrādīja 78 (41,3%) 
reflektanti. Zema vērtējuma līmeņa (12:11 min. un lēnāk) rezultāti bija 94 (49,7%) 



 55

reflektantiem. Grupas vidējais rezultāts ir 12:18 min. un atbilst zema vērtējuma līmeņa 
rezultātam [78, 81]. 
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2.att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultātu sadalījums vērtējuma līmeņos Latvijas 

Policijas akadēmijas iestājeksāmenā 2002. gadā  
 
 Kā redzams 2. attēlā, LPA studentiem netiek pārbaudīta fiziskā īpašība lokanība. Tas 
tiek pamatots ar to, ka lokanības pārbaude nav paredzēta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās 
sagatavotības prasībās [50]. Taču Eurofit testi paredz lokanības pārbaudi visās vecuma grupās 
[38, 41], tāpēc strādājot pie LPA studiju programmas pilnveides vispusīgajā fiziskajā 
sagatavošanā, studentu fiziskās sagatavotības pārbaudē lokanības noteikšanas tests tika 
iekļauts. 
 Iestājeksāmenu testus vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā 2002. gadā sekmīgi nokārtoja 
195 reflektanti vīrieši. Ātruma testā augsta vērtējuma līmenī rezultātus spēja uzrādīt 10 
(5,1%) reflektantu. Individuāli labākais rezultāts bija 11,9 sek. Vidēja vērtējuma līmenim 
rezultāti atbilda 114 (58,5%), bet zema vērtējuma līmenim – 71 (36,4%) reflektantam. Grupas 
vidējais rezultāts 100 metru skrējienā ir 13,35 sekundes un atbilst pieciem punktiem pēc 
vērtējuma skalas, kas ir vidēja līmeņa rezultāts. 
 Spēka testā tika uzrādīti labi rezultāti – 131 (67,1%) atbilda augsta līmeņa 
vērtējumam, 52 (26,6%) bija vidējā, bet 12 (6,3%) zemā vērtējuma līmenī. Grupas vidējais 
rezultāts – 15,5 pievilkšanās reizes ir atbilstošs augsta vērtējuma līmeņa rezultātam un 
astoņiem punktiem pēc vērtējuma skalas. Individuāli labākais uzrādītas rezultāts šajā 
pārbaudes veidā ir 28 pievilkšanās reizes. 
 Pārbaudot topošo policijas darbinieku veiklības īpašības, augsta vērtējuma līmenim 
atbilstošus rezultātus uzrādīja 101 (51,8%) reflektants. Vidēja vērtējuma līmenī rezultātus 
uzrādīja 71 (36,4%), bet zemā – 23 (11,8%) reflektanti. Grupas vidējais rezultāts šajā 
pārbaudes veidā – 25,4 sekundes atbilst astoņiem punktiem un augstam vērtējuma līmenim 
pēc vērtējuma skalas. Individuāli labākais uzrādītais rezultāts – 24,0 sekundes. 
 Izturības pārbaudē augstam vērtējuma līmenim atbilstošus rezultātus uzrādīja 15 
(7,7%) no reflektantiem. Individuāli labākais rezultāts 9:44 minūtes. Vidēja vērtējuma 
līmenim atbilstoši rezultāti bija 72 (37%), bet zemam vērtējuma līmenim atbilstoši – 108 
(55,3%) reflektantiem. Grupas vidējais rezultāts – 12:11 minūtes atbilst četriem punktiem un 
zemam vērtējuma līmenim pēc vērtējuma skalas [77, 78, 79]. 
 



 56

0
10
20
30
40
50
60
70
80

100 m. Pievilkšanās 10 x 10 m. 3000 m.

Augsts
līmenis

Vidējs
līmenis

Zems
liīmenis

 
 

3. att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultātu sadalījums vērtējuma līmeņos Latvijas 
Policijas akadēmijas iestājeksāmenā 2003. gadā  

 
 

                               
  Ātruma īpašību pārbaudes testā augstam vērtējuma līmenim atbilstošus rezultātus 
2003. gadā uzrādīja 36 (31,5%), vidējam līmenim – 66 (58%), bet zemam – 12 (10,5%) 
reflektanti. Individuāli labākais sasniegtais rezultāts – 11,6 sekundes. Grupas vidējais rezultāts 
100 metru skrējienā – 12,84 sekundes atbilst septiņiem punktiem un vidējam vērtējuma 
līmenim pēc vērtējuma skalas.  
 Spēka pārbaudē 64 (56,1%) sasniedza augsta vērtējuma līmenim atbilstošu rezultātu. 
Individuāli labākais rezultāts – 20 pievilkšanās reizes atbilst desmit punktiem un augstam 
vērtējuma līmenim pēc vērtējuma skalas. Vidēja līmeņa rezultātus uzrādīja 35 (30,7%), bet 
zema līmeņa – 15 (13,2%) reflektanti. Grupas vidējais rezultāts ir 14,4 pievilkšanās reizes un 
atbilst septiņiem punktiem un vidējam vērtējuma līmenim.  
 Veiklības pārbaudē šajā gadā augsta vērtējuma līmenim atbilstošus rezultātus uzrādīja 
73 (64%). Individuāli labākais rezultāts – 23,7 sekundes ir labākais pēdējo trīs gadu 
iestājeksāmenu testos. Vidējā līmenī pārbaudi veica 37 (32,5%), bet zemā vērtējuma līmenī – 
4(3,5%). Grupas vidējais rezultāts – 25,4 sekundes atbilst astoņiem punktiem un augstam 
vērtējuma līmenim pēc rezultātu vērtējuma skalas.  
 Izturības pārbaudes testā augstam vērtējuma līmenim atbilstošu rezultātu spēja uzrādīt 
7 (6,1%) no reflektantiem. Individuāli labākais sasniegums šajā testā – 9:45 minūtes. Vidēja 
līmeņa rezultātus izturības pārbaudē uzrādīja 49 (42,9%), bet zema vērtējuma līmeņa 
rezultātus – 58 (51%) reflektanti. Grupas vidējais rezultāts ir 12:19 minūtes, kas atbilst 
četriem punktiem un zemam vērtējuma līmenim pēc rezultātu vērtējuma skalas [76, 77, 78, 
81]. 
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4.att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultātu sadalījums vērtējuma līmeņos Latvijas 
Policijas akadēmijas iestājeksāmenā 2004. gadā  

 
 

  
 Pirmajā studiju gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā „Civilā drošība un aizsardzība” vispusīgā fiziskā sagatavošana ir paredzētas 64 
kontaktstundas. No tām 24 militarizētajā nometnē (1. - 4.nedēļas) augustā, 16 stundas pirmajā 
semestrī un 24 stundas otrajā semestrī.  
 Pēc viena gada mācībām fiziskās sagatavotības līmeņa salīdzināšanai ar fiziskās 
sagatavotības līmeni iestājeksāmenu laikā, tika apkopoti un salīdzināti rezultāti 100 metru 
skrējienā (ieskaites rezultāts 13,6 sekundes), 10 x 10 metru atspoles skrējienā (ieskaites 
rezultāts 27,0 sek), 3000 metru apvidus skrējienā (ieskaites rezultāts 12:30 min.) un spēka 
vingrinājumā pievilkšanās pie stieņa (ieskaites rezultāts 12x). Ieskaitei ir noteikts zemākais 
rezultāts katrā testā, kurš atbilst četriem punktiem (jeb pirmajai pozitīvajai atzīmei) 12. klases 
sporta ieskaites vērtējumā. Students ieskaiti vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā nesaņem, ja nav 
izpildījis visus mācību plānā paredzētos testus, uzrādot atbilstošu rezultātu.  
 Pēc viena gada studijām LPA ātruma īpašību pārbaudē 100 metru skrējienā labākais 
uzrādītais individuālais rezultāts bija 12,3 sekundes. Grupas vidējais rezultāts 12,98 sekundes.  
 Spēka testā grupas vidējais rezultāts ir 12,2 pievilšanās reizes, bet veiklības testā – 
25,2 sekundes. Individuāli labākie rezultāti šajos pārbaudes veidos attiecīgi ir 20x un 23,8 
sekundes. Izturības pārbaudē grupas vidējais rezultāts ir 12:01 minūte, bet individuāli labākais 
uzrādītais rezultāts – 10:07 minūtes.  
 Otrajā studiju gadā, t.i., trešajā un ceturtajā semestrī, kā arī piektajā semestrī 
vispusīgās fiziskās sagatavošanas nodarbības studiju plānā nav iekļautas. Piektajā semestrī 
studiju plānā nav iekļauta arī profesionālā fiziskā sagatavošana.  
 Turpinot mācības komandējošā sastāva profesionālo studiju apakšprogrammā tiesību 
zinātnē uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju apakšprogrammu bāzes 
civilajā drošībā un aizsardzībā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar 
integrētu sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko standartu, ir jāstudē piecus semestrus. VFS 
nodarbības (32 kontaktstundas) ir paredzētas tikai pirmajā semestrī. Semestra beigās 
studentiem jākārto ieskaite VFS, kurā ietilpst jau zināmie četri testi un vēl četri citi. Visos 
testos ieskaites normatīvi ir nedaudz augstāki, kā pēc pirmā studiju gada. Ātruma pārbaudē 
(100 metru skrējienā) grupas vidējais rezultāts ir 13,07 sekundes. Individuāli labākais 
rezultāts – 12,2 sekundes. Veiklības pārbaudes testā (10 x 10 m. atspoles skr.) grupas vidējais 
rezultāts ir 25,1 sekunde. Individuāli labākais uzrādītais rezultāts – 23,5 sekundes. Spēka 



 58

pārbaudē grupas vidējais rezultāts ir 14,5 pievilkšanās reizes pie stieņa. Individuāli labākais 
rezultāts – 23 reizes. Izturības pārbaudē (3000 metru apvidus skrējienā) grupas vidējais 
rezultāts ir 12:27 minūtes. Individuāli labākais rādītājs šajā testā – 10:15 minūtes.  
 Nākamos četrus semestrus studējot LPA, vispusīgās fiziskās sagatavotības nodarbības 
nav studiju plānos. Taču studentiem, tāpat kā jebkuram Iekšlietu ministrijas struktūrās 
strādājošajam darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, ir jākārto ieskaites fiziskajā 
sagatavotībā. Šajā studiju gadā akadēmiju beigušo studentu rezultāti fiziskās sagatavotības 
pārbaudes testos, tāpat kā iepriekšējos gados, parādīja tendenci fiziskās sagatavotības līmenim 
kristies. Ātruma testā grupas vidējais rezultāts 13,35 sekundes atbilst vidējam vērtējuma 
līmenim un pieciem punktiem pēc vērtējuma skalas. Individuāli labākais rezultāts – 11,8 
sekundes. Spēka testā grupas vidējais rezultāts 12,1 pievilkšanās reize atbilst četriem 
punktiem un zemam vērtējuma līmenim pēc vērtējuma skalas. Individuāli labākais rezultāts – 
25 pievilkšanās reizes. Veiklības testa vidējais rezultāts 25,4 sekundes septiņiem punktiem un 
vidējam vērtējuma līmenim. Individuāli labākais rezultāts šajā pārbaudes veidā – 23,7 
sekundes. Izturības spēju pārbaudē grupas vidējais rezultāts bija 13:20 minūtes. Šis rezultāts 
atbilst trīs punktiem un zemam vērtējuma līmenim. Individuāli labākais rezultāts 3000 metru 
skrējienā – 11:26 minūtes atbilst sešiem punktiem un vidējam līmenim pēc vērtējuma skalas. 
 Savstarpēji salīdzinot grupas vidējos testu rezultātus iestājeksāmenos ar rezultātiem 
pēc viena, trim un pieciem studiju gadiem, redzams, ka rezultāti mainījušies viļņveidīgi. Pēc 
pirmā studiju gada, kad studiju plānā ir 64 kontaktstundas, grupas vidējais rezultāts ir uzlabots 
ātruma, veiklības un izturības testā. Spēka testa rezultāts pasliktinājies. To var izskaidrot ar 
ieskaitei nepieciešamo rezultātu – 12 pievilkšanās reizēm. Studenti negrib izpildīt vairāk, kā 
nepieciešams ieskaitei. Skriešanas testos rezultātu pašiem kontrolēt ir praktiski neiespējami, 
tāpēc tiek uzrādīti maksimāli labākie vai tuvu tam rezultāti. Pēc sešu semestru studijām, kad 
VFS nodarbību nav trešajā, ceturtajā un piektajā semestrī, grupas vidējais testu rezultāts, 
salīdzinot ar iestājeksāmenu, ir pasliktinājies ātruma un izturības testos, uzlabojies spēka un 
veiklības testos. Salīdzinot ar testu rezultātiem pēc divu semestru studijām, uzlabojums ir tikai 
spēka testā, jo augstākas ir ieskaites prasības. Uzlabojums veiklības testa rezultātā ir 
nebūtisks. Akadēmiju beidzot, fiziskās sagatavotības testu vidējie rezultāti ir pasliktinājušies 
ātruma, spēka un izturības īpašībām. Veiklības testā rezultāts ir sliktāks kā pēc divu un sešu 
semestru studijām, bet vienu sekundes desmitdaļu (nenozīmīgi) labāks kā iestājeksāmenā. Tā 
ir nebūtiska atšķirība [76, 77, 78, 79, 80, 81]. 
 
 

 1. tabula 
LPA studentu fiziskās sagatavotības pārbaudes testu grupas vidējo rezultātu 

dinamika studiju laikā 
 
 100 m. 

grupas vid. rez. 
Pievilkšanās 
grupas vid. rez.

10 x 10 m. 
grupas vid. rez. 

3000 m. 
grupas vid. rez.

Iestājeksāmens 13,11 sek 15,1 x 25,5 sek 12:16 min 

Pēc 2 semestru 
studijām 

12,98 sek 12,2 x 25,2 sek 12:01 min 

Pēc 6 semestru 
studijām 

13,07 sek 14,5 x 25,1 sek 12:27 min 

Pēc 10 semestru 
studijām 

13,35 sek 12,1 x 25,4 sek 13:20 min 
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 Analizējot rezultātu dinamiku studiju laikā, uzskatāmi redzams (1. tabula), ka, 
samazinoties nodarbību skaitam vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā, pasliktinās vispārējais 
studentu fiziskās sagatavotības līmenis. Sevišķi satraucoša ir rezultātu pasliktināšanās 
izturības testā, jo fizisko īpašību saglabāšana un attīstīšana, kā arī augstu darba spēju 
saglabāšana gan ikdienā, gan visas dzīves garumā, ir jābalsta uz labas vispārējās izturības 
bāzes.  
 Apzinoties to, ka darbs policijā ir ļoti saspringts un bieži ar nenormētu darba laiku [50, 
67, 97], topošo policistu sagatavošanas procesā studiju laikā akadēmijā vispusīgās fiziskās 
sagatavošanas nodarbībām vajadzētu atvēlēt vienu vai divas stundas nedēļā, vienlaicīgi 
nesamazinot nodarbību skaitu profesionālajā fiziskajā sagatavotībā. Profesionālā un vispusīgā 
fiziskā sagatavotība ir ļoti cieši un nedalāmi saistītas, jo pat perfekta speciālo paņēmienu 
pārvaldīšana bez spēka, ātruma, izturības un veiklības kļūst maznozīmīga un praksē 
nepielietojama.  
 Novērtējot un savstarpēji salīdzinot trīs gadu laikā reflektantu uzrādītos rezultātus 
iestājeksāmenu fiziskās sagatavotības testos, redzam, ka grupas vidējā rezultāta atšķirības ir 
nebūtiskas. Tātad, studijas LPA uzsāk studenti ar līdzīgu vispusīgās fiziskās sagatavotības 
bāzi. Salīdzinot trīs pēdējo gadu iestājeksāmenu fiziskās sagatavotības testu vidējos rezultātus 
ar 1994. gadā uzrādītajiem, grupas vidējais rezultāts ir uzlabojies spēka (par 2,1 pievilkšanās 
reizēm) un veiklības (par 0,9 sek.) testos, pasliktinājies ātruma (par 0,1 sek.) un izturības (par 
24 sek.) testos. 

 Pēc viena studiju gada, kura laikā studentiem notika plānotās 64 kontaktstundas VFS, 
grupas vidējie testu rezultāti, salīdzinot ar iestājeksāmenu, uzlabojās ātruma (par 0,37 sek.), 
veiklības (par 0,2 sek.) un izturības (par 10 sek.) testos, pasliktinājās spēka testā (par 3,2 
pievilkšanās reizēm).  
 Pēc pirmā semestra studijām komandējošā sastāva apakšprogrammā, kuru laikā notika 
plānotās 32 kontaktstundas VFS, grupas vidējie fiziskās sagatavotības pārbaudes testu 
rezultāti, salīdzinot ar iestājeksāmenu, ir labāki 100 metru skrējienā (par 0,03 sek.) un 10 x 10 
metru atspoles skrējienā (par 0,4 sek.), pasliktinājušies pievilkšanās pie stieņa pārbaudē (par 
0,6 pievilkšanās reizēm, bet labāk kā pēc pirmā studiju gada) un 3000 metru skrējienā (par 11 
sek.).  
 Akadēmiju beidzot, kad pēdējos četros semestros nav VFS nodarbību, grupas vidējie 
fiziskās sagatavotības pārbaudes testu rezultāti, salīdzinot ar iestājeksāmenu, ir kritušies 100 
metru skrējienā (par 0,24 sek.), vingrinājumā pievilkšanās pie stieņa (par 3 pievilkšanās 
reizēm) un 3000 metru skrējienā (par 1:04 minūtēm). 10 x 10 metru atspoles skrējienā 
rezultāts ir 0,1 sek. labāks kā iestājeksāmenos uzrādītais.  
 Vispusīgās fiziskās sagatavotības nodarbību laikā studentu fiziskās darbaspējas 
paaugstinās. Studiju laikā, kad programmā nav paredzētas VFS nodarbības, fiziskās 
sagatavotības līmenis krītas. Esošais VFS mācību stundu skaits un sadalījums pa semestriem 
nenodrošina fizisko spēju attīstību un noturēšanu sasniegtajā līmenī. Rezultātu salīdzināšana 
uzrāda tendenci fiziskās sagatavotības testu rezultātiem pasliktināties, ja šajā studiju kursā nav 
paredzēta ieskaite. To studentu, kuri dažādu iemeslu dēļ ir pārtraukuši studijas un pēc viena, 
diviem vai vairāk gadiem atgriežas jau kā neklātienes studenti, fiziskās sagatavotības testu 
rādītāji ir krasi pasliktinājušies. Pārrunas ar šiem studentiem ļauj izdarīt secinājumu, ka, 
pārtraucot studijas augstskolā, tiek pārtrauktas arī sporta nodarbības un bieži jebkuras fiziskās 
aktivitātes arī brīvdienās un atvaļinājuma laikā. Viņi atzīst, ka trūkst zināšanu, kā un kas 
jādara patstāvīgajās fiziskās sagatavošanas nodarbībās, lai spētu uzturēt savu fizisko 
sagatavotību dienestam nepieciešamajā līmenī,  kādas, cik daudz fiziskās aktivitātes būtu 
jāveic, lai saglabātu savu fizisko veselību iepriekšējā līmenī [76, 77, 78, 79, 80, 81]. 
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪŠANAS METODES UN 

PĒTĪJUMA ORGANIZĒŠANA 

 
2.1. Darba uzdevumi 

Policijas dienestā esošajiem Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) neklātienes 
studentiem grūtības sagādā fiziskās sagatavotības pārbaudes normatīvu nokārtošana atbilstoši 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 
speciālajām dienesta pakāpēm [50] izvirzītajām prasībām. LPA klātienes studentiem, studiju 
laikā kārtojot fiziskās sagatavotības pārbaudes normatīvus, ir novērojama rezultātu 
pasliktināšanās tendence. Tāpēc kā darba mērķis ir izvirzīts: komplekso teorētisko pieeju 
izstrāde vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursam kā lietišķās profesionālās fiziskās 
sagatavotības sastāvdaļai. 

Pamatojoties uz likumā par policiju, profesiju standartā un citos normatīvajos aktos 
[50, 67, 112, 117, 126, 128] īpaši uzsvērto, ka laba fiziskā sagatavotība ir policijas darbinieku 
profesionālās sagatavotības sastāvdaļa, kā arī uz anketēšanas rezultātiem par fiziskajām 
aktivitātēm augstskolā, izvirzījām hipotēzi.  
 

• Studentu vispusīgā fiziskā sagatavotība, kā profesionālās sagatavotības sastāvdaļa, 
uzlabosies, ja vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kurss tiks papildināts ar 
izpratnes veidošanu teorētiskajās zināšanās par fiziskās sagatavotības nozīmi 
profesionālajā sagatavotībā, ar paškontroles rādītāju nepieciešamības pamatojumu un 
mērķa (fiziskās sagatavotības uzlabošana) pastiprinājumu.  

• Vispusīgā fiziskā sagatavotība kā profesionālās sagatavotības dienestam policijā 
sastāvdaļa uzlabosies, ja teorētiskās zināšanas, paškontrole un virzība uz fiziskās 
sagatavotības uzlabošanu tiks izmantota patstāvīgajās pašpilnveides nodarbībās. 

 
Pamatojoties uz darba mērķi un hipotēzi, tika izvirzīti šādi pētījuma uzdevumi:  
 

1. Noteikt dažādu augstskolu studentu viedokli par fiziskās sagatavotības lomu un 
nepieciešamību tālākajā profesionālajā darbībā. 

   
2.   Noteikt Latvija Policijas akadēmijas studentu iespējas studiju laikā patstāvīgi uzlabot 

vispusīgo fizisko sagatavotību, tādējādi augstskolā pilnveidojot profesionālo gatavību 
dienestam policijā. 

     
3. Izstrādāt Latvijas Policijas akadēmijas studiju kursa Vispusīgā fiziskā sagatavošana 

papildinājumu ar teorētiskām nodarbībām, sabalansējot praktisko un teorētisko 
nodarbību saturu.  

 
4. Novērtēt studiju kursa papildinājuma ietekmi uz studentu vispusīgo fizisko 

sagatavotību kā profesionālās sagatavotības sastāvdaļu. 
 
 

Veicot studentu aptauju ar anketu palīdzību dažādās augstskolās, tika noskaidroti 
jautājumi par  viņu fiziskās sagatavošanas nodarbību daudzumu iepriekšējā skolā, ārpusskolas 
sporta nodarbību apmeklējumu, kā arī uzskati par fiziski aktīva dzīves veida un sporta 
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nodarbību nepieciešamību augstskolā. Anketēšanā iegūtie dati atklāj, vai studentiem ir  
informācija par fiziskās sagatavošanas pašpilnveides iespējām augstskolā, vai viņi turpina 
nodarbības treniņu grupās, vai vēlās piedalīties sporta sacensībās starp vienas vai vairāku 
augstskolu studentiem, kā arī viedokli par iesaistīšanos dažādās fiziskajās aktivitātēs.  
 Veicot Latvijas Policijas akadēmijas studentu anketēšanu, mutisko aptauju, balstoties 
uz savu ilggadējo darba pieredzi akadēmijā (kopš 1992. gada), bija iespējams noteikt studentu 
iespējas studiju laikā patstāvīgi uzlabot vispusīgo fizisko sagatavotību. Zinot studentu iespējas 
fiziskās sagatavotības pašpilnveidei studiju laikā, kā arī to, cik regulāri un prasmīgi viņi šīs 
iespējas izmanto, var prognozēt pašreizējo studentu fizisko aktivitāti pēc augstskolas 
beigšanas.  

Izpildot pirmos divus darba uzdevumus, tika iegūta nepieciešamo datu bāze, lai varētu 
izstrādāt Latvijas Policijas akadēmijas studiju kursa Vispusīgā fiziskā sagatavošana teorētisko 
pamatojumu, sabalansējot praktisko un teorētisko nodarbību saturu, kas ir trešais darba 
uzdevums.     

Satura, paškontroles un virzības uz gala rezultātu ietekmi uz studentu vispusīgo fizisko 
sagatavotību noteicām, izmantojot Eurofit testus. Izvērtējot izmaiņas studentu fiziskajā 
sagatavotībā un teorētiskajās zināšanās, ir iespējams noteikt piedāvāto studiju kursa 
papildinājumu efektivitāti. Tādējādi, izpildot darba uzdevumus, tiks sasniegts darba mērķis. 
 
 

2.2. Pētīšanas metodes 
 
 Lai veiktu pētījumā izvirzītos uzdevumus un sasniegtu mērķi, tika pielietotas šādas 
pētījuma metodes: 

• Literatūras avotu analīze. 
• Anketēšana. 
• Fiziskās sagatavotības testēšana. 
• Pedagoģiskais eksperiments. 
• Intervija. 
• Matemātiskā statistika. 

 
  

2.2.1. Literatūras avotu analīze 
 

Strādājot pie promocijas darba, tika apskatīti un analizēti 174 dažādi literatūras avoti 
latviešu, angļu un krievu valodās. Izmantotie literatūras avoti ir 66 grāmatas, no tām 45 
latviešu valodā, 5 krievu valodā un 16 angļu valodā. Zinātnisko rakstu publikācijas 
konferenču materiālos (41), publikācijas periodiskajos izdevumos un žurnālos (11), 
elektroniskajos dokumentos atrodamās zinātnisko pētījumu publikācijas (56).  
 
 

2.2.2. Anketēšana 
 
 Lai noskaidrotu studentu uzskatus par aktīvu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm, ar 
kādām studenti nodarbojas vai gribētu nodarboties studiju laikā, kā arī fiziskās sagatavotības 
pašpilnveides iespējām augstskolās, tika veikta anketēšana Latvijas Policijas akadēmijā 
(LPA), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA), Banku augstskolā (BA), un grupai (14 
studenti) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) studentu, kuri studēja 
sporta un bioloģijas skolotāja profesionālā bakalaura programmā. Tabulā Nr. 2 ir redzams 
aptaujāto studentu skaits augstskolās. Šīs augstskolas tika izvēlētas tāpēc, ka tanīs ir atšķirīgas 
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prasības jauniešu fiziskajai sagatavotībai un fiziskajai veselību, kā arī dažādas ir augstskolā 
studējošo iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un sporta treniņiem savā mācību 
iestādē. 
 
 

                                                                                                                 2. tabula 
Studentu skaits aptaujā par fiziskajām aktivitātēm 

 
Augstskola Aptaujāto studentu skaits 

vīrieši sievietes kopā 
Latvijas Policijas 
akadēmija (LPA) 

145 53 198 

Latvijas Sporta Pedagoģijas     
akadēmija (LSPA) 

75 72 147 

Banku augstskola (BA) 59 99 158 
RPIVA 7 7 14 

kopā 286 231 517 
 
 
 
 
 Lai noskaidrotu studentu teorētiskās zināšanas par fiziskajām īpašībām, fizisko īpašību 
attīstīšanu, fiziskajām aktivitātēm un pašpilnveides iespējām, paškontroli, kā arī prasmi šīs 
zināšanas pielietot praksē, tika veikta visu eksperimentā iesaistīto grupu (SE, VE, SK, VK) 
studentu anketēšana. Anketa sastāvēja no 40 jautājumiem, kuri izveidoti, atbildēs izmantojot 
Likerta skalas [155] principu no 1 līdz 5.  
 
 

2.2.3. Fiziskās sagatavotības testēšana 
 
 Teorētisko zināšanu pārbaudei visas četras grupas ir līdzvērtīgas, jo pirmā studiju gada 
studenti, kas augstskolā iestājušies uzreiz pēc vidusskolas beigšanas, visi ir nokārtojuši 
vidusskolas ieskaiti sportā. Fiziskās sagatavotības izmaiņu salīdzināšanai izvēlējāmies LPA 
pirmā studiju gada studentu vīriešu un sieviešu grupas dažādos studiju gados. Katru gadu 
fiziskās sagatavotības pārbaudes iestājeksāmenos LPA kontroles normatīvi ir vienādi. 
Fiziskās sagatavotības pārbaudei izmantojām Eurofit testus. Semestra sākumā uzrādītie 
rezultāti savstarpēji nav statistiski atšķirīgi (P>0,05) sešos no deviņiem pārbaudes testiem  
vīriešu eksperimentālajai (VE) un vīriešu kontroles (VK) grupām, kā arī sieviešu 
eksperimentālajai (SE)  un sieviešu kontroles  (SK) grupām. 
 Lai varētu noteikt un analizēt fiziskās sagatavotības izmaiņas, izmantojām Eiropā 
atzītos Eurofit testus [38, 41], kurus studenti veica semestra sākumā un semestra beigās. 
Teorētisko zināšanu pārbaudei semestra sākumā un semestra beigās izmantojām anketēšanu, 
kur atbildes ar vērtējumu no 1 līdz 5 bija sastādītas, izmantojot Likerta skalas principu [155]. 
Lai veiktu testus, tika sagatavots viss nepieciešamais inventārs. Testus studenti veica sporta 
zālē, stingri noteiktā secībā, sporta apģērbā. Katram testam ir savi veikšanas nosacījumi, ar 
kuriem izpildītāji tika iepazīstināti tieši pirms testa izpildes. Pēc iepazīstināšanas ar izpildes 
nosacījumiem pārliecinājāmies, ka viss ir saprasts pareizi. Testu izpildes noteikumi nepieļauj 
testa vingrinājumu mēģinājumus, jo testi ir vienkārši un labi saprotami. Testa 
vadītājam/pieņēmējam jāuzmundrina izpildītāji veikt uzdevumu un jāatgādina, ka rezultāti 
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tiek mērīti un katram dalībniekam katrā testā fiksēti. Studentu fiziskās sagatavotības 
pārbaudēs veiktie Eurofit testi [38, 39, 41] :    

- Līdzsvara tests – FLB (Flamingo balance); „Flamingo” līdzsvara tests, vienmēr  
                           jāizpilda pirmais. 
- Roku kustības ātruma noteikšanas tests - PLT (Plate tapping); „uzsitiens pa   
                                                                        šķīvi”. 
- Lokanības tests - SAR (Sit and reach); sēdi un aizsniedz.  
- Eksplozīvā spēka noteikšanas tests - SBJ – (Standing broad jump); tāllēkšana no    
                                                               vietas.  
- Rokas tvēriena spēka noteikšanas tests - HGR (Hand grip); rokas spēka  
                                                                         noteikšana ar dinamometru. 
- Vēdera preses spēka noteikšanas tests – SUP (Sit – ups); „guli – piecelies.”  
- Roku un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas tests -BAH (bent   
                                                                          arm hang); noturies saliektās rokās.  
- Ātruma un veiklības noteikšanas tests - SHR (Shuttle run); atspoles skrējiens  
                                                                       10x5 m.  
 

 
Eurofit testu metode ir plaši lietota metode sporta medicīnā, ar kuras palīdzību nosaka 

iedzīvotāju, tai skaitā bērnu un jauniešu fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un organisma 
funkcionālās spējas. Eurofit metodes testu rezultātu apkopošana nodrošinās iespēju regulāri 
iegūt jaunākos datus par bērnu, jauniešu un pieaugušo fiziskās sagatavotības līmeni, darba 
spējām un to attīstības tendencēm, kas ir viens no nozīmīgākajiem rādītājiem darba tirgū, kā 
arī veikt datu salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm [39, 41].  
Eurofit testu metodi pieaugušajiem pielieto, lai noteiktu šādus rādītājus: 

- fiziskās attīstības noteikšanai un novērtēšanai; 
- vispārējās fiziskās sagatavotības noteikšanai un novērtēšanai; 
- organisma funkcionālā stāvokļa novērtēšanai; 
- salīdzināšanai ar saviem iepriekšējā gada datiem vai ar vidējiem rādītājiem 

attiecīgajā vecuma grupā populācijā [38].   
Eurofit testu metodi veic atbilstoši noteiktajām prasībām. Eurofit testu izpildes 

protokols: 

  Līdzsvara tests - Flamingo līdzsvara tests (Flamingo balance test - FLB)   

 Līdzsvars uz vienas kājas, stāvot uz šaura metāla stieņa tā garenvirzienā. Testa 
veikšanai nepieciešamie materiāli: 50 cm garš, 4 cm augsts un 3 cm plats metāla stienis, 
apvilkts ar plānu audumu, divi 15 cm gari un 2 cm plati atbalsti stieņa stabilitātei, hronometrs. 
Testa veicējam jānostājas uz vienas kājas uz stabili novietotā stieņa tā garenvirzienā. Brīvā 
kāja jāsaliec ceļgala locītavā, papēdi piespiežot pie gurna, ar tā paša nosaukuma roku stingri 
turot saliekto kāju. Ar otru roku pieturas pie testa pieņēmēja, lai varētu ieņemt stabilu 
stāvokli. Tiklīdz atlaiž roku no testa pieņēmēja, jāieslēdz hronometrs. Hronometrs 
jāapstādina, ja testa veicējs pieskaras grīdai vai atlaiž ar roku turēto kāju, vai arī ir pagājusi 
viena minūte, kas ir ilgums, kāds jānostāv aprakstītajā stāvoklī uz metāla stieņa. Ja pagājis 
īsāks laika periods kā viena minūte no testa sākuma, atsākot testu, laiku skaita uz priekšu un 
precīzi fiksē, ar cik mēģinājumiem pagājusi viena minūte. Testa pieņēmējs atrodas ar seju pret 
izpildītāju. Izpildītājam ir atļauts viens izmēģinājums, lai precīzi izprastu testa izpildes 
nosacījumus. Pēc katras kļūdas jāpalīdz izpildītājam ieņemt sākuma stāvokli. 
Ja izpildītājs notur līdzsvaru vienu minūti ar pieciem mēģinājumiem, rezultāts ir 5. 
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Roku kustības ātruma noteikšanas tests - Uzsitiens pa šķīvi (Plate tapping – PLT) 
 
Roku kustības ātruma noteikšanas tests. Testa veikšanai nepieciešams galds, uz kura 

piestiprināti divi gumijas diski, katrs 20 cm diametrā, attālums starp disku centriem ir 80 cm 
un vidū starp diskiem 10 x 20 cm liels četrstūris, hronometrs. Testa veicējs nostājas ar seju 
pret galdu, noliek kustību izdarīšanai neērtāko roku uz četrstūra, otru uz gumijas diska, pēdas 
paralēli. Pēc signāla ar roku, kura ir uz diska, pēc iespējas ātrāk pāri vidū novietotajai rokai 
pieskarties pārmaiņus vienam un otram diskam. Jāizpilda 25 cikli (t.i. 25 reizes ar roku 
jāpieskaras katram diskam). Testu izpilda divas reizes, labāko rezultātu ierakstot protokolā. 
Lai rezultāts būtu precīzs, viens testa pieņēmējs uzņem laiku, otrs skaita pieskaršanos diskam. 
Izpildītājam atļauts pamēģināt testu, lai noteiktu, ar kuru roku ērtāk testu veikt. Roku no 
četrstūra starp diskiem nedrīkst atraut, bet ar otru 25 reizes jāpieskaras katram diskam. 
 
  

Lokanības tests - Sēdi un aizsniedz (Sit and reach – SAR) 
 

Lokanības tests. Testa veikšanai nepieciešama vingrošanas kaste vai sols, kura 
augstums 32 cm, platums 45 cm un garums vismaz 55 cm. Kāju pēdas jāatbalsta 15 
centimetrus aiz nulles punkta zem sola. Mērījumu skala no 0 līdz 50 cm atzīmēta uz sola 
virsmas. Testa izpildei jānosēstas pie sola, pēdas atbalstītas, kājas ceļagala locītavās taisnas, 
rokas uz sola virsmas. Lēnām liecoties viduklī uz priekšu un noturot taisnas kājas, ar roku 
pirkstiem censties pēc iespējas tālāk aizsniegties uz mērījumu skalas. Kad ir sasniegts 
maksimāli tālākais punkts, fiksēt rezultātu. Testu izpilda divas reizes, labākais rezultāts tiek 
ierakstīts protokolā. Lai testa izpilde būtu precīza, divi partneri, katrs no savas puses, tur 
izpildītāja kāju ceļgala locītavā. Noliekšanās jāizpilda lēni, bez straujām kustībām, 
noliekšanās tālākajā punktā noturoties divas sekundes. Ja abu roku pirksti nav vienā līnijā, tad 
fiksē vidējo rezultātu. Atkārtojumu izpilda pēc īsas atpūtas.  
 
 

Eksplozīvā spēka noteikšanas tests - Tāllēkšana no vietas (Standing broad jump –  
                                                            SBJ)  
Eksplozīvā spēka noteikšanas tests. Testa veikšanai nepieciešams neslīdoša materiāla 

paklājs, mērlenta, krīts. Testa veicējs nostājas pie līnijas, pēdas ērtā attālumā viena no otras. 
Ievēzējot rokas un ieliecot kājas ceļgala locītavās, censties aizlēkt pēc iespējas tālāk. 
Piezemējoties abas kājas censties turēt kopā. Izpilda divus lēcienus, labāko rezultātu fiksējot 
protokolā. Uzmanīgi jāfiksē piezemēšanās vieta, mērījums jāveic perpendikulāri starta un 
piezemēšanās līnijām. 

 
 

Rokas tvēriena spēka noteikšanas tests - Rokas tvēriens (Hand grip – HGR) 
 

Rokas tvēriena spēka noteikšanas tests. Testu izpilda ar rokas tvēriena spēka 
noteikšanas dinamometru, turot to vienā rokā, ar šo roku nepieskaroties ķermenim un 
saspiežot dinamometru cik vien iespējams stipri. Testu izpilda divas reizes, labāko rezultātu 
fiksējot protokolā.  
 
 
 
 
 



 65

Vēdera preses spēka noteikšanas tests - Guli – piecelies (Sit – ups – SUP) 
 

Vēdera preses spēka noteikšanas tests. Testa veikšanai nepieciešams paklājs, 
hronometrs, asistents. Testa izpildītājam jānogulstas uz paklāja, kājas ceļgala locītavās 
saliektas 900 leņķī, pēdas stingri piespiestas pie paklāja, rokas aiz galvas, elkoņi pieskaras 
paklājam. Pieceļoties sēdus, rokas paliek aiz galvas, elkoņi tiek virzīti uz priekšu un pieskaras 
ceļgaliem. Atgriežoties guļus stāvoklī, ar elkoņiem jāpieskaras paklājam. Kustības izpilda 
maksimālā ātrumā. Skaita precīzi izpildīto pilno kustību atkārtojumu skaitu 30 sekunžu laikā. 
 
 

Roku un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas tests - 
                                                         Noturies saliektās rokās (Bent arm hang –BAH) 

 
Testa veikšanai nepieciešams augstais vingrošanas stienis, hronometrs, magnēzijs vai 

krīts, krēsls. Pirms testa veikšanas izpildītājs ierīvē plaukstas ar krītu vai magnēziju, uzkāpj uz 
krēsla, kurš novietots zem stieņa, un satver stieni plecu platumā virstvērienā. Sākuma 
stāvoklis: rokas saliektas, zods virs stieņa. Asistents palīdz ieņemt sākuma stāvokli, un šajā 
brīdī tiek ieslēgts hronometrs. Hronometru apstādina, kad izpildītāja acis atrodas zem stieņa 
līnijas. Testa izpildes laikā nedrīkst teikt laiku. Pēc katra izpildītāja stienis ir jānoslauka. Laiks 
ir jāfiksē sekundēs. Piemēram: 1minūte 13 sekundes ir 73 sekundes. 
 
       
          Ātruma un veiklības noteikšanas tests –  
                                                                       10 x 5 m. atspoles skrējiens (Shuttle run- SHR)                        
                                                                                                                                                                

Testa veikšanai nepieciešams sporta zālē vai sporta laukumā atzīmēt 5 metru distanci 
ar divām paralēlām līnijām un ar marķieriem atzīmēt šīs līnijas. Testa veicējs nostājas pie 
līnijas. Pēc komandas uzsāk skrējienu, šķērso pretējo līniju, pagriežas un skrien atpakaļ, 
šķērsodams starta līniju. Abas līnijas jāšķērso ar abām kājām. Tas ir viens cikls. Pilns tests 
sastāv no pieciem cikliem. Vingrinājums jāizpilda, cik ātri vien iespējams. Hronometru 
iedarbina reizē ar starta komandu, apstādina, kad, veicot piekto ciklu, ir šķērsota starta līnija 
ar vienu kāju. Starta un pretējā līnija ir 1,20 metrus garas, līniju galos novietoti marķieri.  
 
 

Eurofit testu izpilde VE, VK, SE un SK grupām notika Latvijas Policijas akadēmijas 
sporta zālē Ezermalas ielā 8. Studenti visus testus veica atbilstoši iepriekš aprakstītajām 
prasībām. Pārbaudēs iegūtie dati tika apkopoti, ievadīti datorā un apstrādāti ar matemātiskās 
statistikas metodēm. Datu apstrādei izmantojām LSPA profesora J. Dravnieka izveidoto 
programmu sporta rezultātu datu apstrādei ar Stjūdenta kritēriju saistītu paraugkopu atšķirību 
novērtēšanai, neatkarīgu paraugkopu salīdzināšanu ar Stjūdenta kritēriju un saistītu 
paraugkopu atšķirību novērtēšanu ar Vilkoksona kritēriju [37]. 
 
 

2.2.4. Pedagoģiskais eksperiments 
 
 Lai varētu vērtēt un analizēt studiju kursa vispusīgā fiziskā sagatavotība 
papildinājuma teorētiskās novitātes: satura, paškontroles un virzības uz gala rezultātu, ietekmi 
uz studentu vispusīgo fizisko sagatavotību kā lietišķās profesionālās fiziskās sagatavotības 
sastāvdaļu, nolēmām izveidot studentu vīriešu un studentu sieviešu kontroles (VK un SK) un 
eksperimentālās (VE un SE) grupas Latvijas Policijas akadēmijā (LPA). Izveidotās grupas (3. 
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tabula) nosaucām: SE – studentu sieviešu eksperimentālā grupa, VE – studentu vīriešu 
eksperimentālā grupa, SK – studentu sieviešu kontroles grupa, VK – studentu vīriešu 
kontroles grupa. Abās eksperimentālajās grupās (SE un VE), kā arī sieviešu un vīriešu 
kontroles grupās (SK un VK) bija Latvijas Policijas akadēmijas pirmā studiju gada studenti. 
Studentu skaitlisko sastāvu grupās redzam 3. tabulā.  

Aptaujas visu augstskolu studentiem tika organizētas studiju auditorijās. Atbildēm uz 
anketas jautājumiem laiks netika ierobežots. Anketu jautājumi apzināti veidoti vienkārši, 
visiem saprotami 

Lai varētu pārbaudīt studentu teorētiskās zināšanas par fiziskās sagatavošanas procesu 
veidojošajām fiziskajām aktivitātēm, fiziskajām īpašībām, to treniņu metodēm, paškontroli, 
tika veikta visu grupu anketēšana semestra sākumā un semestra beigās. Arī šīs anketēšanas 
jautājumi veidoti vienkārši, lietojot studentiem labi saprotamus terminus. Anketēšana notika 
pēc tam, kad studenti bija veikuši Eurofit fiziskās sagatavotības pārbaudes testus. 
Atbildēšanai uz jautājumiem studentiem tika dots pietiekoši ilgs laiks, lai varētu nesteidzoties 
izlasīt jautājumus un atzīmēt atbilstošo atbildi. Uz teorētisko zināšanu pārbaudes anketas 
jautājumiem atbildēja VE, VK, SE, SK grupu studenti.  
 

                                                                                                                     3. tabula 
LPA izveidoto eksperimentālo un kontroles grupu sastāvs 

 
Grupas 

nosaukums 
Augstskola Studentu skaits 

grupā 
Dzimums 

VE Latvijas Policijas akadēmija 
(LPA) 

63 vīrieši 

VK Latvijas Policijas akadēmija 
(LPA) 

37 vīrieši 

SE Latvijas Policijas akadēmija 
(LPA) 

27 sievietes 

SK Latvijas Policijas akadēmija 
(LPA) 

16 sievietes 

 
 
 Kontroles grupas VK un SK Latvijas Policijas akadēmijā (LPA) Eurofit testus 
izpildīja 2003. gada rudens semestrī. Eksperimentālās grupas VE un SE testus veica 2004. 
gada rudens semestrī augusta un decembra otrajā nedēļā, jo LPA studiju gads sākas ar 1. 
augustu. Eksperimentālā grupa – personu grupa, kura tiek pakļauta eksperimenta 
nosacījumiem nolūkā noteikt nosacījuma iedarbību (Gleidžs N.L., Berliners D.C., 1998).  
 
 

2.2.5. Intervija 
 

Nestandarta jeb radošā intervija, kurā paredzēta brīva sarunas formas izvēlē. Šāda 
intervija nedod skaitlisko materiālu, tās uzdevums ir iegūt kvalitatīvi padziļināta rakstura 
atbildes. Gatavojoties intervijai, jautājumi pēc būtiskuma tika sadalīti galvenajos un 
papildjautājumos. Galveno jautājumu skaits intervijās bija neliels, jo uz tiem tika paredzētas 
plašas atbildes. Papildjautājumi tika gatavoti gadījumam, ja respondenta atbildi vajadzēs 
precizēt. Intervijas jautājumi bija nestrukturēti, kas ļauj respondentam atbildēt tā, kā viņš 
vēlas, bez intervētāja sagatavotas atbildes. Jautājumos izmantotā terminoloģija izvēlēta 
apzināti vienkārša, lai respondentiem būtu skaidra jautājuma būtība, nerastos pārpratumi, 
vajadzētu mazāk precizējošos jautājumus [86]. 
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2.2.6. Matemātiskā statistika 

 
 Anketu rezultāti tika apstrādāti, izmantojot Stjūdenta – t kritēriju saistītām 
paraugkopām. Testu rezultātu apstrādē tika izmantots Stjūdenta – t kritērijs saistītām 
paraugkopām (tika izmantots Līdzsvara testā - Flamingo līdzsvara tests (Flamingo balance 
test – FLB), Lokanības testā - Sēdi un aizsniedz (Sit and reach – SAR, Rokas tvēriena spēka 
noteikšanas testā - Rokas tvēriens (Hand grip – HGR) un Vēdera preses spēka noteikšanas 
testās - Guli – piecelies (Sit – ups – SUP). Vilkoksona kritērijs saistītām paraugkopām tika 
izmantots Roku kustības ātruma noteikšanas testās - Uzsitiens pa šķīvi (Plate tapping – 
PLT), Eksplozīvā spēka noteikšanas testās - Tāllēkšana no vietas (Standing broad jump – 
SBJ), Roku un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas testā - Noturies saliektās 
rokās (Bent arm hang –BAH) un Ātruma un veiklības noteikšanas testā - 10 x 5 m. atspoles 
skrējiens (Shuttle run, 10 x 5 m  - SHR). 
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3. STUDENTU FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS UN 
TEORĒTISKO ZINĀŠANU PILNVEIDE 

 
3.1. Studējošo fiziskās aktivitātes augstskolā 

 
 Iepazīstoties ar ārvalstu zinātnieku pētījumiem par iedzīvotāju, studentu un skolēnu 
tajā skaitā, ikdienas fiziskajām aktivitātēm un aktivitātēm brīvajā laikā, secinājām, ka situācija 
attīstītajās valstīs ir ļoti līdzīga. Paaugstinoties valsts attīstībai un pieaugot cilvēku labklājībai, 
samazinās viņu fiziskā aktivitāte, līdz ar to arī darba spējas, toties pieaug dažādu saslimšanu 
riska faktori [21, 100, 127]. Materiālu analīze uzrāda, ka regulāra fiziskā aktivitāte paaugstina 
un uzlabo dzīves kvalitāti, turpretī sēdošs dzīvesveids saistīts ar dažādu saslimšanu risku 
[158]. Daudzos pētījumos dažādās valstīs dažādu zinātnieku ar anketēšanu iegūtie dati parāda, 
ka fiziskās aktivitātes līmenis ir cieši saistīts ar augstāku veselīgas dzīves kvalitāti [103, 164]. 
Taču daži zinātnieki arī uzdod jautājumu, vai cilvēki ir fiziski veseli tāpēc, ka nodarbojas ar 
fiziskajām aktivitātēm, vai ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas tāpēc, ka ir fiziski veseli 
[166]. 

Latvijas sabiedrībā, augstskolās tajā skaitā, ir novērojama fizisko aktivitāšu 
samazināšanās tendence. Augstskolās, ar atsevišķiem izņēmumiem, sporta nodarbības ir 
plānotas vienu vai divus mācību gadus kā obligāts vai izvēles kurss, daudzās pēc neatkarības 
atgūšanas izveidotajās augstskolās šādu nodarbību nav nemaz. Tāpēc ir svarīgi, lai studiju 
laikā jaunais cilvēks nezaudētu interesi par fiziski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un turpinātu 
regulāri veikt fiziskās aktivitātes. Tas nozīmē ne tikai dažādu motoro darbību pilnveidošanu 
un attīstīšanu, t.i., trenēšanu studiju laikā, bet arī izglītošanu par fiziskajām aktivitātēm un to 
daudzveidību, šo aktivitāšu nozīmi fiziskās veselības uzturēšanā un nostiprināšanā.  

Lai noskaidrotu studentu uzskatus par aktīvu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm, ar 
kādām studenti nodarbojas vai gribētu nodarboties studiju laikā, kā arī fizisko aktivitāšu 
iespējām augstskolā, tika veikta anketēšana Banku augstskolā (BA), Latvijas Policijas 
akadēmijā (LPA), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) un grupai (14 studenti) 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) studentu, kuri studēja sporta un 
bioloģijas skolotāja profesionālā bakalaura programmā. Šīs augstskolas izvēlējāmies tāpēc, ka 
tanīs ir atšķirīgas prasības pret jauniešu fizisko sagatavotību un fizisko veselību, kā arī 
dažādas ir augstskolā studējošo iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un sporta 
treniņiem savā mācību iestādē. 

LSPA studenti pārsvarā ir ar fiziski aktīvu dzīvesveidu, un lielākā daļa pirms studiju 
uzsākšanas ir trenējušies vienā vai vairākos sporta veidos. Viņi apzinās, ka studiju laikā aktīvi 
būs jāpiedalās dažādu sporta veidu apguves praktiskajās nodarbībās, jākārto ieskaites, kur 
jāuzrāda zināms sasniegums attiecīgajā sporta veidā. Arī darbs un dzīve pēc studiju beigšanas 
būs saistīta ar sportu, aktīvu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm.  

Arī LPA no studentiem prasa zināmu fizisko sagatavotību. Taču nav svarīgi viņu 
sportiskie sasniegumi vai iepriekšējā sporta pieredze. Iestājeksāmenos studentiem ir jākārto 
fiziskās sagatavotības pārbaudes testi, taču šajos testos minimāli nepieciešamais uzrādītais 
rezultāts atbilst 4 ballēm 12. klases ieskaišu prasībās vidusskolā. Studiju plānā LPA 
studentiem ir paredzētas nodarbības vispusīgajā un profesionālajā fiziskajā sagatavotībā, kā 
arī jākārto ieskaites šajos studiju kursos. Visi studenti LPA ir fiziski veseli, jo, ņemot vērā 
darba specifiku, pirms iestāšanās augstskolā un studiju laikā katru gadu iziet obligāto 
medicīnisko pārbaudi. 

BA studentiem attiecībā uz fizisko sagatavotību netiek izvirzītas nekādas prasības, 
sporta nodarbības nav mācību plānā. Sākot ar 2006./07. studiju gadu, sports Banku augstskolā 
ir iekļauts izvēles studiju kursā atsevišķās programmās studējošajiem. 
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No LSPA anketēšanā piedalījās 147 studenti, no tiem 72 sievietes un 75 vīrieši, no 
LPA – 198 studenti, no tiem 53 sievietes un 145 vīrieši, no BA – 158 studenti, no tiem 99 
sievietes un 59 vīrieši. No RPIVA diemžēl tika anketēti tikai 14 studenti, no tiem 7 vīrieši un 
7 sievietes.  

Veicot studentu aptauju, uzskatījām par svarīgu noskaidrot, vai iepriekšējā mācību 
iestādē viņi apmeklēja sporta stundas, cik bieži un vai bija iespējas nodarboties ar fiziskajām 
aktivitātēm un sporta treniņiem skolā un ārpus tās (.. zīm.). Iepriekšējā mācību iestādē sporta 
stunda divreiz nedēļā bija 242 (46,8 %) studentiem, trīsreiz nedēļā sporta stunda bija 
paredzēta 252 (48,8 %) studentiem. Bet 17 (3,2 %) studentiem sporta stunda iepriekšējā 
mācību iestādē bija paredzēta vienreiz nedēļā. No aptaujātajiem 6 (1,2 %) bija atbrīvoti no 
sporta stundām. Šeit gan jāatzīmē, ka 3 no viņiem trenējās sporta komandās un tāpēc bija 
atbrīvoti no sporta nodarbībām skolā. 

                       

48,80%
46,80%

3,20%

1,20%

3x nedēļā
2x nedēļā
1x nedēļā
nepiedalījās

 
                          5.att. Sporta stundu skaits iepriekšējā mācību iestādē  
 
 

No aptaujātajiem studentiem 500 (96,7%) uzskata, ka fiziskās aktivitātes ir vajadzīgas 
visiem (no tiem 275 (96,1%) vīrieši un 225 (97,4%) sievietes). Fiziskās aktivitātes ir 
vajadzīgas tikai sportistiem, tā domā 10 (1,9% no kopējā skaita) studenti (8 (2,7%) vīrieši un 
2 (0,8%) sievietes), bet, ka fiziskās aktivitātes ir vajadzīgas bērniem un studentiem, domā 5 
(0,8 %) (2 vīrieši un 3 sievietes). Uzskats, ka fiziskās aktivitātes nav nepieciešamas, ir vienai 
no aptaujātajām studentēm – sievietēm, bet fiziskās aktivitātes kā kaitīgas atzina 1 students 
vīrietis. Iespējams, tas nebija nopietns vērtējums.  

Uzskats, ka fiziskās aktivitātes un aktīvs dzīvesveids ir nepieciešams ikdienā, ir 498 
(96,3 %) aptaujātajiem studentiem (223 (96,5%) sievietēm un 275 (96,1%) vīriešiem). 
Fiziskās aktivitātes un aktīvs dzīvesveids ir vajadzīgs tikai brīvlaikā vai atvaļinājumā – šādi 
domā 11 (2,1%) studenti (4 sievietes (1,7%) un 7 (2,4%) vīrieši). Fiziskās aktivitātes un aktīvs 
dzīvesveids traucē mācīties vai savienot darbu un mācības 7 (1,3%) studentiem, no tiem 3 
(1%) vīriešiem un 4 (1,7%) sievietēm), bet nepieciešams, lai mazinātu ziemas skumjas, ir 
vienam studentam (vīrietim). Fiziski aktīvu dzīvesveidu par kaitīgu neatzina neviens no 
aptaujātajiem.  

Augstskolās, kurās tika veikta anketēšana, pastāv iespēja nodarboties ar fiziskām 
aktivitātēm. Tāpēc arī bija interesanti uzzināt, vai studenti ir informēti par šīm iespējām 
(6.att).  
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Pilnīga informācija, pēc pašu domām, par fizisko aktivitāšu iespējām augstskolā ir 62 
aptaujātajiem (11,9%), no tiem 46 vīriešiem (16%) un 16 sievietēm (6,9%). Atsevišķi 
augstskolās tas ir LSPA – 14 vīrieši (18,6%) un 8 sievietes (11,1%), LPA – 24 vīrieši (16,5%) 
un 2 sievietes (3,7%), BA – 5 vīrieši (8,4%) un 4 sievietes (4%).  

Pietiekoša informācija par iespējām nodarboties ar fiziskām aktivitātēm augstskolā ir 
381 aptaujātajam (73,7%), no tiem 217 vīriešiem (75,8%) un 164 sievietēm (70,9%). 
Atsevišķi pa augstskolām rādītāji ir sekojoši: LSPA – 58 vīriešiem (77,3%) un 59 sievietēm 
(81,9%), LPA – 102 vīriešiem (70,3%) un 44 sievietēm (83%), BA – 41 vīrietim (69,5%) un 
57 sievietēm (57,5%).  

Iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm augstskolā nav – šādi domā 13 (2,5%) 
no aptaujas dalībniekiem, no tiem 4 vīrieši (1,3%) un 9 sievietes (3,8%). Atsevišķi starp 
augstskolām: LSPA – neviens no vīriešiem šādi neuzskata, sievietes – 2 (2,7%), LPA – 2 
(1,3%) vīrieši un 4 (7,5%) sievietes, BA – 2 (3,3%) vīrieši un 3 (3%) sievietes. 

Neko nav dzirdējuši par iespēju augstskolā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm 24 
studenti (4,6%). No tiem 8 (2,8%) vīrieši un 16 (6,9%) sievietes. Atsevišķās augstskolās šie 
rādītāji ir sekojoši: LSPA – 1 (1,3%) vīrietis un 2 (2,7%) sievietes, LPA – 5 (3,4%) vīrieši un 
1 (1,8%) sievietes, BA – 2 (3,3%) vīrieši un 13 (13,1%) sievietes. 

11,90%2,50%

4,60%

73,70%

Pilnīga

Pietiekoša
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         6. att. Informētība par fizisko aktivitāšu iespējām augstskolā 

 

Par fizisko aktivitāšu iespēju augstskolā neinteresējas, jo nodarbojas ārpus mācību 
iestādes 37 (7,1%) studenti. No tiem 26 sievietes (11,2%) un 11 (3,8%) vīrieši. LSPA tādi ir 2 
(2,6%) vīrieši un 2 (2,7%) sievietes, LPA – 2 (1,3%) vīrieši un 2 (3,7%) sievietes, BA – 9 
(15,2%) vīrieši un 21 (21,2%) sieviete.  

Apkopojot anketu rezultātus, tika konstatēts, ka sporta nodarbības kā izvēles studiju 
kurss visu studiju laiku ir vajadzīgs pēc 245 (47,3%) studentu domām, no tiem 111 (38,8%) 
vīrieši un 134 (58%) sievietes. LSPA tā uzskata 29 (38,6%) vīrieši un 35 (48,6%) sievietes, 
LPA – 52 vīrieši (35,8%) un 23 (43,3%) sievietes, BA – 28 (47,4%) vīrieši un 65 (65,6%) 
sievietes, kā arī 2 RPIVA studenti vīrieši un 1 studente sieviete.  

Sporta nodarbībām jābūt mācību plānā kā obligātajam mācību kursam visu studiju 
laiku – tā domā 144 (27,8%) no aptaujātajiem 517 studentiem. Vīrieši – 96 (33,5%) un 48 
(20,7%) sievietes. Attiecīgi pa augstskolām – LSPA – 27 (3,6%) vīrieši un 31 (43%) sievietes, 
LPA – 53 (36,5%) vīrieši un 28 (52%) sievietes, BA – 7 (11,8%) vīrieši un 6 (6%) sievietes, 
kā arī četras studentes un četri studenti no RPIVA. 
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          7. att. Sporta nodarbību vēlamā forma studiju laikā 

 

Tikai 50 (9,6%) studentu uzskata, ka sporta nodarbībām augstskolu mācību 
programmās nav jābūt ne obligāti, ne kā izvēles kursam. Citādu atbildi uz šo jautājumu deva 
15,3% studentu. 

Studenti atzīmēja, ka labprāt vēlētos nodarboties ar fiziskām aktivitātēm sporta spēļu 
zālēs vai stadionā (211 (40,8%), fitnesa klubā vai trenažieru zālē (193 (37,3%)). Labprāt ietu 
skriet, slēpot vai vingrot svaigā gaisā 113 (21,8%) studenti, 86 (16,6%) izvēlētos nodarbības 
peldbaseinā, bet 101 (19,5%) students labprāt nodarbotos ar citām fiziskām aktivitātēm, starp 
kurām viņi minēja tūrismu, velobraukšanu, dejas u.c. Daudzi studenti atzīmēja vairākas 
atbildes. Ar izpratni vien par fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nepieciešamību tomēr 
ir par maz, lai studenti sevi uzturētu fiziski labā formā. Par to liecina fizisko īpašību dinamika 
studiju laikā LPA studentiem vīriešiem.  
 Sporta stundas iepriekšējā mācību iestādē vienmēr apmeklēja 245 (47,4%) studenti, 
221 (42,7%) sporta stundas neapmeklēja tikai slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēļ. 
 Par sporta stundas apmeklējuma galveno iemeslu pozitīvu vērtējumu liecībā uzrādīja 
32 (6,2%), bet no stundām apzināti izvairījās 4 (0,8%) no aptaujātajiem studentiem. Atbildes 
uz šo jautājumu rāda, ka jauniešiem visumā ir pozitīva attieksme pret fiziskajām aktivitātēm 
mācību procesā un viņi labprāt apmeklē sporta stundas. 
 Uzsākot studijas augstskolā, turpina nodarboties ar sportu treniņu grupā 157 (30,4%) 
no aptaujātajiem. No tiem 90 (31,5%) vīrieši un 67 (29%) sievietes. Atsevišķi pa augstskolām 
šie rādītāji ir sekojoši – LSPA – 37 (49,3%) vīrieši un 51 (70,8%) sievietes, LPA – 35 
(24,1%) vīrieši un 10 (18,8%) sievietes, BA – 8 (13,5%) vīrieši un 7 (7%) sievietes. No 
aptaujātajiem četrpadsmit RPIVA studentiem 3 vīrieši un 2 sievietes, studējot augstskolā, 
turpina nodarboties ar sportu treniņa grupā.  
 Individuāli 2 – 3 reizes nedēļā fiziskās aktivitātes veic 163 (31,5%) no aptaujātajiem 
studentiem. Šādu atbildi uzrādīja 119 (41,6%) studenti vīrieši un 49 (21,2%) studentes 
sievietes.  
 Studējot augstskolā, 44 (18,5%) studenti turpina fiziskās aktivitātes vienu reizi nedēļā. 
Savukārt 148 studenti atbildēja, ka labprāt nodarbotos ar fiziskajām aktivitātēm, bet nav laika. 
Tas sastāda 28,6% no visiem aptaujātajiem. Laika trūkumu kā galveno iemeslu fiziskās 
aktivitātes pārtraukšanai min 68 (23,7%) studenti vīrieši un 80 (34,6%) studentes sievietes. 
Šie rādītāji ļauj izdarīt secinājumu, ka studentēm sporta nodarbības un fiziskās aktivitātes ir 
mazāk svarīgas kā studentiem, vai arī viņām ir vairāk citu blakus nodarbību. Laika trūkums 
neļauj ar fiziskajām aktivitātēm nodarboties 6 (8%) LSPA studentiem vīriešiem un 11 
(15,2%) sievietēm, LPA – 38 (26,2%) studentiem vīriešiem un 20 (37,7%) studentēm 
sievietēm. Savukārt 20 (33,8%) no studentiem vīriešiem un 49 (49,5%) no studentēm 
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sievietēm BA laika trūkumu uzskata par galveno šķērsli, kas neļauj nodarboties ar fiziskajām 
aktivitātēm. No augstāk minētā redzams, ka visaizņemtākie studenti ir Banku augstskolā. Vai 
arī – jo mazākas prasības studentu fiziskajā sagatavotībā, jo mazkustīgāki un fiziski 
neaktīvāki viņi ir. 
  Jautājumā par fizisko aktivitāšu un aktīva dzīvesveida nepieciešamību ikdienā 
aptaujātie studenti bija vienoti – šādas aktivitāte ikdienā ir nepieciešamas. Tā atbildēja 498 
(96,3%) no aptaujātajiem studentiem, no tiem 275 (96,1%) vīrieši un 223 (96,5%) sievietes.  
 Fiziskās aktivitātes ir vajadzīgas tikai brīvlaikā vai atvaļinājumā – tā uzskata 11 
(2,1%) no aptaujātajiem studentiem, no tiem 4 (1,7%) sievietes un 7 (2,4%) vīrieši.  
 Atsevišķiem studentiem fiziskās aktivitātes un aktīvs dzīvesveids traucē mācīties vai 
savienot mācības ar darbu; šādi atbildēja 7 (1,3%) no aptaujātajiem studentiem, no tiem 3 
(1%) vīrieši un 4 (1,7%) sievietes.  
 Arī jautājumā, kam ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes, studentu atbildēs bija 
vērojama vienotība, jo 500 (96,7%) uzskata, ka fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas visiem.  
 Fiziskās aktivitātes vajadzīgas tikai sportistiem – tā domā 10 (1,9%) no aptaujātajiem 
studentiem. Šīs aktivitātes ir vajadzīgas tikai bērniem un skolēniem – tā domā 5 (0,9%) no 
aptaujātajiem, bet vēl pa vienam studentam atzīmēja atbildes, ka fiziskās aktivitātes nav 
nepieciešamas vai pat ir kaitīgas.  
 Ar fiziskajām aktivitātēm sporta spēļu zālēs, stadionos labprāt nodarbotos 211 
(40,8%), bet fitnesa klubā – 193 (37,3%) no aptaujātajiem studentiem. Sporta spēļu zālēm vai 
stadionam priekšroku dod 146 (51%) studenti vīrieši un 65 (28,1%) studentes sievietes, bet 
fitnesa klubam – 103 (36%) vīrieši un 90 (38,9%) sievietes.  
 Skrien, slēpo vai vingro svaigā gaisā – ar šādām fiziskajām aktivitātēm labprāt 
nodarbojas 113 (21,8%) aptaujāto studentu, no tiem 58 (20,2%) vīrieši un 55 (23,8%) 
sievietes.  
 Peldbaseinā labprāt nodarbojas 86 (16,6%) studenti, no tiem 30 (10,4%) vīrieši un 56 
(24,2%) sievietes. Ar cita veida fiziskajām aktivitātēm (dejošanu, aktīvo tūrismu, braukšanu 
ar velosipēdu vai laivām u.c.) labprāt nodarbojas 101 (19,5%) no aptaujātajiem studentiem, no 
tiem 44 (15,3%) vīrieši un 57 (24,6%) sievietes.  
 Uz jautājumu, ar kādām fiziskajām aktivitātēm labprāt nodarbojas, daudzi no 
aptaujātajiem studentiem deva divas atbildes, tāpēc kopējo atbilžu skaits ievērojami pārsniedz 
atbildētāju skaitu.  
 
  
Apkopojot anketu rezultātus, varam secināt: 
 

1.  Uzsākot studijas dažādās augstskolās, jaunieši labprāt nodarbotos ar sportu un 
fiziskajām aktivitātēm. 30 % no aptaujātajiem turpina trenēties treniņu grupās, vēl 
tikpat labprāt nodarbotos individuāli. Laika trūkums tiek minēts kā galvenais 
iemesls, kāpēc studenti pārtrauc skolas gados uzsāktās sporta nodarbības vai 
nemeklē iespējas uzsākt fiziskās aktivitātes. 

2.  Studenti uzskata, ka fiziskā aktivitāte ir nepieciešama visiem, taču realizēt dzīvē šo 
uzskatu izdodas nedaudziem. Viņi labprātāk nodarbotos sporta spēļu vai trenažieru 
zālēs, mazāk izvēlētos aktivitātes dabā, svaigā gaisā. Tātad fizisko aktivitāti 
ietekmē arī sporta bāzu nepieejamība dažādu iemeslu (atrašanās vietas, laika un 
finansu trūkums) dēļ.  

3.   Sporta nodarbības kā izvēles studiju kursu visu studiju laiku vēlētos 47,3%, bet kā 
obligātais kurss visu studiju laiku sporta nodarbības būtu vēlamas pēc 27,8% no 
aptaujāto studentu domām. 
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4.  Studentiem ir vēlme patstāvīgi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, taču viņi 
neprot izmantot augstskolas dotās iespējas. Studentiem trūkst teorētisko zināšanu 
tādu patstāvīgo fizisko vingrinājumu veikšanai, kas paaugstinātu un uzlabotu 
fizisko sagatavotību viņiem vēlamā rezultāta sasniegšanai. 

 
 

 Jauniešiem, iestājoties augstskolā, interese par fiziskajām aktivitātēm ir saglabājusies. 
Viņi labprāt nodarbotos sporta spēļu vai trenažieru zālē. Augstskolās piedāvātās iespējas 
fiziskajām aktivitātēm tiek izmantotas reti, jo neapmierina nodarbību laiks, zāles aprīkojums, 
kā arī nav pietiekošu zināšanu, lai, trenažieru zālē nodarbojoties patstāvīgi, sasniegtu sev 
vēlamo rezultātu. Kā saglabāt jauniešu interesi par sportu un fiziskajām aktivitātēm studiju 
laikā, kā viņus ieinteresēt pievērsties fiziskajām aktivitātēm, tā vienlaicīgi nostiprinot un 
uzlabojot veselību, paaugstinot profesionālo sagatavotību darbam policijā? Meklējot atbildes 
uz šiem jautājumiem, tālāk tika veikts pētījums, kā veicināt fiziskās aktivitātes Latvijas 
Policijas akadēmijas studentiem, uzlabojot viņu fizisko un vienlaicīgi profesionālo 
sagatavotību. 
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3.2. Vispusīgā fiziskā sagatavošana Latvija Policijas akadēmijā 
  

Lai varētu novērtēt, analizēt un savstarpēji salīdzināt fiziskās sagatavotības dinamiku 
un teorētisko zināšanu izmaiņas Latvijas Policijas akadēmijas studentiem semestra laikā, 
nolēmām izveidot studentu vīriešu un sieviešu eksperimentālās un kontroles grupas. 
Izveidotās grupas nosaucām: SE – studentu sieviešu eksperimentālā grupa, VE – studentu 
vīriešu eksperimentālā grupa, SK – studentu sieviešu pirmā kontroles grupa, VK – studentu 
vīriešu kontroles grupa. Abās eksperimentālajās grupās (SE un VE) kā arī sieviešu un vīriešu 
kontroles grupās (SK un VK) bija Latvijas Policijas akadēmijas pirmā kursa dažādu studiju 
gadu studenti. SE un VE grupā bija 2004./05., bet SK un VK grupās 2003./04. studiju gada 
pirmā kursa studenti. Studentu skaits visās grupās bija dažāds 

                             
                                                                                                                           4. tabula 

                    Studentu un nodarbību skaits eksperimentālajās un kontroles grupās  
 

Grupa VE VK SE SK 
Studentu skaits grupā 

 
akadēmiskais gads 

63 
 

2004./05. 

37 
 

2003./04. 

27 
 
2004./05. 

16 
 

2003./04. 
Praktiskās nodarbības  

 
Teorētiskās nodarbības 

 
 

Teorētiskās papildus 
nodarbības 

39 
 
1 
 
 

16* 

39 
 
1 
 
 
- 

39 
 
1 
 
 

16* 

39 
 
1 
 
 
- 

       
               Piezīme: * - notika ārpus stundu plānā paredzētajām nodarbībām 
 
 

Latvijas Policijas akadēmija (LPA) izveidota 1991. gada 22. maijā kā Iekšlietu 
ministrijas akadēmija, bet 1992. gada 4. maijā pārdēvēta par Latvijas Policijas akadēmiju. 
LPA virsuzdevums jeb misija ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus Iekšlietu ministrijas 
struktūrvienībām: Valsts policijai, Drošības policijai, Valsts robežsardzei, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un citām iestādēm. Akadēmijas attīstības procesā tika 
pilnveidota arī fiziskās sagatavošanas mācību programma. Veidojot vispusīgās fiziskās 
sagatavošanas programmu, LPA mācību spēki balstījās uz pieejamajiem bijušo PSRS 
militarizēto mācību iestāžu izdotajiem mācību materiāliem, pārbaudes prasībām, ieskaišu 
normatīviem un Fiziskās sagatavošanas katedras docētāju personisko pieredzi. Lai gan mūsu 
augstskolai ir radniecīgu izglītības iestāžu sadarbības partneri Slovākijā, Lietuvā, Ukrainā, 
Vācijā, Somijā un citur, ar fiziskās sagatavošanas mācību programmām mūsu katedras 
docētājiem nav bijusi iespēja iepazīties. Gan mūsu, gan sadarbības partneru fiziskās 
sagatavošanas katedru pasniedzēji ir bijuši apmaiņas vizītēs un kā vērotāji piedalījušies 
praktiskajās nodarbības. Taču redzēt mācību programmas, fiziskās sagatavošanas kursa 
aprakstu un stundu sadalījumu nav bijusi iespēja. Arī internetā nav izdevies atrast policijas 
izglītības iestāžu fiziskās sagatavošanas programmas vai fiziskās sagatavošanas studiju kursa 
aprakstus. Ar sadarbības partneriem pārrunājot topošo policijas darbinieku fiziskās 
sagatavotības pārbaudes, konstatējām, ka tās notiek līdzīgi gan mūsu akadēmijā, gan citu 
valstu izglītības iestādēs. Pārbaudījumos tiek izmantoti atsevišķi Eirofit testi (atspoles 
skrējiens, vēdera preses tests, tāllēkšana no vietas, noturēšanās stienī ar saliektām rokām). 
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Izturības pārbaudei izmanto Kūpera testu vai trīs līdz piecu kilometru skrējienu. Fiziskās 
sagatavošanas teorētiskajām nodarbībām, lekcijām par treniņu metodēm, metodiku, veselīgu 
dzīvesveidu, kā arī teorētisko zināšanu pārbaudei netiek pievērsta uzmanība.   

Latvijas Policijas akadēmijas studiju kursa „Vispusīgā fiziskā sagatavošana” 
programma ir izstrādāta, vadoties no šādiem aspektiem: 

- Pēdējo gadu studentu fiziskās sagatavotības kontroles testu rezultātu analīze liecina 
par fiziskās sagatavotības krišanos. Zināms arī, ka mērķtiecīgi organizējot fiziskās 
sagatavošanas nodarbības, studentu fiziskās sagatavotības testu rezultāti pieaug. 

- Pastāv reāla iespēja fiziskās sagatavošanas nodarbībās uzlabot studentu veselības 
stāvokli un attīstīt viņu funkcionālās darba spējas. Novērst mazkustības nelabvēlīgās 
sekas un mācību laikā nepieļaut pārslodzes var, ievērojot elementārus veselīga 
dzīvesveida principus, starp kuriem nozīmīga loma ir optimālai fiziskajai aktivitātei.  

- Sniegt nākamajiem Iekšlietu ministrijas struktūru darbiniekiem nepieciešamo zināšanu 
un praktisko iemaņu kopumu par fizisko slodzi kā līdzekli augstu darbaspēju 
saglabāšanā un dažādu slimību profilaksē. 
Esošajā LPA vispusīgās fiziskās sagatavošanas programmas [110] tematiskajā plānā 

(2001. gads) teorētisko zināšanu apgūšana ir plānota vienas mācību stundas apjomā. 
Praktiskajās nodarbībās studentiem vieglatlētikai ir paredzētas 18 stundas, sporta spēlēm un 
spēka vingrinājumiem pa 8 stundām, peldēšanai 4, bet slēpošanai – viena nodarbība (4. 
tabula). Bezsniega apstākļos slēpošanu paredzēts aizstāt ar forsēto pārgājienu, kas pēdējos 
gados arī notiek. Spēkā esošā programma ir paredzēta studentu sagatavošanai atbilstoši 
prasībām, kādas ir izvirzītas Iekšlietu ministrijas struktūrās strādājošajiem. Personīgā darba 
pieredze akadēmijā apstiprina, ka strādājot pēc esošās programmas, studentiem ir iespējams 
panākt prasībām atbilstošu fizisko sagatavotību. Taču studentu zināšanas par fiziskajām 
aktivitātēm, fizisko īpašību attīstīšanu patstāvīgos treniņos un fiziskās sagatavotības 
uzturēšanu darbam un veselībai nepieciešamajā līmenī ir vājas. Tiekoties ar bijušajiem 
studentiem, kuri akadēmiju beiguši piecus un vairāk gadus atpakaļ, nākas pārliecināties, ka 
viņu fiziskā sagatavotība ir ievērojami sliktāka kā studiju gados, daudziem ir liekais svars. 
Fiziskās sagatavotības līmeņa krišanās rādītājs ir policijā strādājošo ikgadējās fiziskās 
sagatavotības pārbaudes testu rezultāti. Kopš 2006. gada spēkā ir Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 969 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” [58]. Fiziskās sagatavotības 
prasības izdotas saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta 
2.punktu un noteiktas atbilstoši amatpersonas vecumam un dzimumam. Pēc studijām, uzsākot 
darba gaitas, fiziskās sagatavotības pārbaudes testu rezultāti ar katru gadu bijušajiem 
studentiem pasliktinās. Bijušie studenti apliecina, ka fiziskās sagatavotības līmeņa 
pazemināšanos pastiprina neprasme organizēt patstāvīgās nodarbības un nezināšana, kā 
panākt esošo nodarbību efektīvu iedarbību. No viņu teiktā var izdarīt secinājumu, ka jaunie 
cilvēki fiziskajām aktivitātēm pievēršas neregulāri, nodarbību laikā cenšoties „iedzīt” 
nokavēto. Tādējādi viņi gūst nevis trenējošu, bet bieži vien pretēju efektu. Fizisko aktivitāti 
studiju laika līmenī ir saglabājuši tikai atsevišķi bijušie studenti, lai arī atzīst, ka nav 
pārliecināti, vai metodiski pareizi veic patstāvīgās fiziskās sagatavošanas nodarbības, lai tām 
būtu trenējoša un veselību nostiprinoša iedarbība, lai tiktu sasniegts tas rezultāts, ko viņi 
vēlās. Fizisko aktivitāšu samazināšana un pārtraukšana pēc studiju beigšanas visbiežāk tiek 
pamatota ar sportošanai nepiemērotiem apstākļiem un brīvā laika trūkumu.     

Latvijas Policijas akadēmijas vīriešu un sieviešu kontroles grupu (VK un SK) 
studentiem semestra laikā notika studiju plānā paredzētās obligātās fiziskās sagatavošanas 
nodarbības saskaņā ar programmu. Nodarbības notika pēc studiju tematiskā plāna, studentiem 
netika doti ne papildus uzdevumi, ne papildus teorētiskās zināšanas. Ārpus studiju 
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nodarbībām VK un SK grupu studentiem bija labvēlīgi apstākļi, lai nodarbotos ar fiziskajām 
aktivitātēm trenažieru zālē, sporta spēļu zālē vai stadionā. Studentu patstāvīgo sporta 
nodarbību un fizisko aktivitāšu laiks netika fiksēts. Praktisko nodarbību laikā sniedzām 
atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar fizisko sagatavošanu un fiziskajām aktivitātēm, ja tādi 
studentiem radās. 
 

 
5. tabula 

Latvijas Policijas akadēmijas Vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursa 
tematiskais plāns kontroles (VK un SK) un eksperimentālajām (SE un VE) grupām 

 
 

Nr. Tēma Kontaktstundu skaits 
Esošais  

(kontroles grupām 
SK un VK) 

           1. sem.         

Piedāvātais 
(eksperimentālajām 
grupām SE un VE) 

1. sem. 
1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Fiziskās sagatavošanas 

organizācija un metodika 

Vieglatlētika 

Peldēšana 

Slēpošana (forsētais pārgājiens) 

Sporta spēles 

Spēka vingrinājumi 

Ieskaite  

Teorētisko zināšanu apguve 

papildnodarbībās 

1 

 

18 

4 

1 

8 

8 

- 

 

 

1 

 

10 

- 

5 

8 

16 

- 

16 

 Kopā:  40 56 
 
 
 

Abu LPA eksperimentālo grupu (VE un SE) studentiem notika studiju plānā 
paredzētās sporta nodarbības saskaņā ar programmu – četrdesmit stundas pirmajā semestrī. 
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas programmas ietvaros tika mainīts tematiskais plāns un 
katrai tēmai atvēlētais stundu skaits (5. tabula). Stundu skaits nemainīgs palika sporta spēlēs, 
samazināts vieglatlētikai un peldēšanai, bet palielināts forsētajam pārgājienam un spēka 
vingrinājumiem. Peldēšanas nodarbību stundu skaits tika samazināts, jo akadēmijai nav 
baseina, kur varētu organizēt nodarbības. Tāpēc peldēšanas nodarbības notika atklātā 
peldvietā un tās norisi ietekmēja laika apstākļi. Ilggadīgā praktiskā darba pieredze darbā ar 
akadēmijas studentiem ļauj izdarīt secinājumu, ka atklātajā peldvietā studentu peldēt prasmes 
pilnveidošana dod niecīgu rezultātu. Vieglatlētikas nodarbību skaitu samazinājām uz sprinta 
distanču skrējiena tehnikas apguves, šķēpa un granātas mešanas, kā arī lodes grūšanas 
tehnikas apguves nodarbību rēķina. Šīs nodarbības tika aizstātas ar nodarbībām trenažieru 
zālē, jo mūsdienu policijas darbā nav nepieciešams izmantot minēto sporta disciplīnu tehniku. 
Spēka un ātruma izpausmes, kuras tiek attīstītas ar šīm vieglatlētikas disciplīnām, aizvietojām 
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ar vingrinājumiem trenažieru zālē [74; 86]. Arī studenti apgalvoja, ka sporta nodarbības 
trenažieru zālē izvēlas labāk un  uzskata tās par noderīgākām, kā mešanas un lodes grūšanas 
disciplīnas stadionā. Vieglatlētikas nodarbību skaitam samazinoties, palielinājām arī forsēto 
pārgājienu skaitu, šajos pārgājienos veikto distanci. Tas nozīmē, ka sportisko skriešanu 
šķēršļotā apvidū aizvietojām ar pārvietošanos paaugstinātā soļošanas tempā šķēršļotā apvidū, 
garākā (līdz 10 km) distancē.  Spēka vingrinājumiem atvēlētais stundu skaits tika palielināts 
uz peldēšanas un vieglatlētikas nodarbību rēķina. Akadēmijā ir pietiekoši labi aprīkota 
trenažieru zāle, kur var vadīt gan apļa treniņus, gan treniņus ar maksimālām un 
submaksimālām slodzēm. No studijām brīvajā laikā studentiem bija pieejama trenažieru zāle, 
ko viņi labprāt izmantoja. Individuāli nodarbojoties trenažieru zālē, studenti galvenokārt 
izpildīja praktiski pielietotos vingrinājumus vispusīgās fiziskās sagatavošanas nodarbībās, 
katrs sev patstāvīgi veidojot treniņu programmu, kas atbilstu konkrēti viņa vajadzībām un 
mērķim. Teorētiskās zināšanas individuālās treniņu programmas veidošanai studenti ieguva 
papildus sniegtajā teorētiskajā materiālā un individuālajās sarunās ar pasniedzēju. 

Slēpošanas aizstāšanai ar forsēto pārgājienu studiju kursā bija vairāki iemesli. Daži no 
tiem, bet ne noteicošie, ir slēpošanai nelabvēlīgais laiks (sniega trūkums) un nodarbībām 
nepiemērotais inventārs. Ievērojot šos apstākļus, studiju kursā paredzēta viena slēpošanas 
nodarbība, kuru iespējams aizstāt ar forsēto pārgājienu. Nodarbību skaitu līdz piecām 
palielinājām arī tāpēc, ka samazinot vieglatlētikas nodarbības, mazāk varējām pievērsties 
skrējienam šķēršļotā apvidū. Forsētā pārgājiena nodarbības pilnībā atbilst šim mērķim, ar 
iespēju slodzi dažādot un, nepieciešamības gadījumā, palielināt vai samazināt. Forsētā 
pārgājiena laikā nodarbības apstākļi maksimāli tiek tuvināti policistu dienestā iespējamajiem, 
kad slodze ir ilgstoša, jāpārvar dažādas sarežģītības pakāpes šķēršļi dabā, pielietojot ne tikai 
fiziskās īpašības, bet arī prasmi rast risinājumu šķēršļu pārvarēšanai, izmantojot tuvākajā 
apkārtnē esošos līdzekļus. Šāda veida nodarbības studenti atzina par piemērotām un, viņu 
uzskatā, policijas dienestam atbilstošām un nepieciešamām.    

Teorētisko nodarbību saturu centāmies saskaņot ar programmā paredzēto vielu 
praktiskajās nodarbībās. Praktiskajās nodarbībās studentiem nekas papildus tematiskajā plānā 
paredzētajam netika dots. Ja studenti vēlējās nodarbību laikā veikt kādus papildus uzdevumus 
vai vingrinājumus, viņi to drīkstēja darīt pēc paredzētās programmas izpildes. Praktisko 
nodarbību laikā atbildējām uz jautājumiem, ja tādi bija, par teorētiskajos izdales materiālos 
apskatītajām tēmām. VE un SE grupu studentiem bija labvēlīgi apstākļi patstāvīgo fiziskās 
sagatavošanas nodarbību veikšanai un patstāvīgo nodarbību satura izvēlei gan trenažieru zālē, 
gan sporta spēļu zālē, gan stadionā. 
  Vērtējot izmaiņas praktisko nodarbību saturā semestra laikā, kā arī studentu 
atsauksmes par nodarbībās paveikto, secinājām, ka ir panākts gaidītais efekts – uzlabojusies 
fiziskā sagatavotība, fiziskās sagatavošanas process kļuvis studentiem interesantāks, studenti 
ir iemācījušies patstāvīgi plānot individuālās fiziskās sagatavošanas nodarbības savas fiziskās 
sagatavotības pilnveidošanai. 
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3.3. Teorētisko nodarbību saturs LPA eksperimentālo  
(SE, VE) grupu studentiem 

 
Semestra laikā Latvijas Policijas akadēmijas studentu sieviešu un vīriešu 

eksperimentālo grupu (SE un VE) studentiem notika studiju plānā paredzētās fiziskās 
sagatavošanas nodarbības 40 stundu apjomā. Papildus praktiskajām vispusīgās fiziskās 
sagatavošanas nodarbībām studentiem notika teorijas nodarbības 16 stundu apjomā. 
Organizējot teorētisko zināšanu apguvi, plānojot nodarbību saturu, mācību metodes un šo 
metožu pielietošanu attiecīgās tēmas apguvē, kā vadmotīvs tika izvēlēta angļu pieaugušo 
izglītības zinātnieka Pītera Džarvisa (Peter Jarvis) izvirzītā doma: „Pieaugušu cilvēku nevar 
mācīt, var vienīgi radīt vidi, kurā cilvēks mācās”. Lai šo domu īstenotu dzīvē, liela nozīme ir 
ne tikai mācīšanas metožu atlasei, bet arī mācīšanās motivācijai, apmācāmo (studentu) 
ieinteresētībai vielas apguvē un spējā apgūtās zināšanas patstāvīgi izmantot ikdienā. 
Dalībniekiem piešķirot aktīvu lomu mācību procesa veidošanā, mācības balstot uz viņu 
apgūtajām zināšanām, pieredzi un pielietojamību dzīvē, pasniedzējs kļūst par procesa 
virzītāju. Plānojot  teorētisko nodarbību saturu, tika plānots šajās nodarbībās studentiem 
nostiprināt pārliecību par fizisko aktivitāšu un veselības savstarpējo saistību. Tāpēc tēmu 
saturs tika veidots, lai atbilstu Veselības izglītībā izdalītajiem trīs galvenajiem uzdevumiem: 

 
1. Sniegt zināšanas par veselību un to noteicošiem faktoriem; 
2. Veidot pozitīvu attieksmi pret savu un citu veselību; 
3. Attīstīt un izkopt prasmes rūpēties par savu un citu cilvēku veselību. 
 
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas (VFS) kursā plānotajā teorētiskajā nodarbībā 

Latvijas Policijas akadēmijas SE un VE grupu studenti tika iepazīstināti ar kārtību, kādā 
notiks informācijas apmaiņa un kā, kad un kur viņiem notiks ārpus studiju plāna paredzētās 
teorētiskās nodarbības. Viņi tika iepazīstināti arī ar iespējām nodarboties ar fiziskajām 
aktivitātēm augstskolā. Šajā nodarbībā studenti saņēma svarīgāko jautājumu izklāstu rakstiskā 
veidā par divām teorētiskā kursa tēmām „Fiziskā aktivitāte, tās ietekme uz organismu” un 
„Veselīgs dzīvesveids.” Tēmu aprakstos tika sniegta informāciju par fiziskās aktivitātes 
iedarbību uz organismu, šo aktivitāšu regularitātes nepieciešamību un kustību ietekmi uz 
veselību un pašsajūtu ilgā laika periodā. Aprakstā tika atzīmēts, ka kustībām, fiziskajai 
aktivitātei un sportam ir būtiska nozīme ikviena cilvēka veselības saglabāšanai. Tie nodrošina 
normālu organisma attīstību, pasargā organismu no daudzām slimībām un priekšlaicīgas 
novecošanās, kā arī dod možumu un paaugstina darba spējas. Ir zināms, ka mazkustīga dzīves 
veida ietekmē var attīstīties un progresēt vairākas nopietnas slimības, piemēram, sirds – 
asinsvadu slimības, aptaukošanās, cukura diabēts. Svarīgi, ka šo slimību biežums arvien 
palielinās, ko tieši var saistīt ar pieaugošo mazkustīgo dzīvesveidu. Studentiem tika dots 
izziņas materiāls par skeleta – muskuļu sistēmu, nervu sistēmu, elpošanas, gremošanas un 
endokrīno, kā arī sirds – asinsvadu sistēmu. Vienlaicīgi studenti saņēma informāciju par otro 
tēmu - veselīgais dzīvesveids. Šīs tēmas aprakstā sniedzām informāciju, ka ar veselīgu 
dzīvesveidu jāsaprot ne tikai fiziskās aktivitātes, bet arī cilvēka dienas režīms, atpūtas 
nepieciešamība pēc darba. Kā arī kustību un fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz veselību 
visas dzīves garumā. Studenti tika iepazīstināti ar sporta pedagogu un sporta fiziologu 
uzskatiem, ka viens no labākajiem paņēmieniem, kā likvidēt stresa sekas, ir atrast laiku un 
iespēju fiziskajām aktivitātēm. Veicot fiziskos vingrinājumus, nervu sasprindzinājums tiek 
novadīts uz muskuļiem, mazāk skarot citas galvenās organisma sistēmas. Adrenalīns, kas 
izdalās stresā, tiek lietderīgi izmantots muskuļu darba laikā. Sporta zinātnieku un fiziologu 
pētījumi rāda, ka regulāras fiziskās aktivitātes ir lielisks dabiskais trankvilizators 
(nomierinātājs), jo fiziskas slodzes laikā stresa radītās emocijas “sadeg” kopā ar patērēto 



 79

enerģiju, bet organismā veidojas pozitīvas bioķīmiskas pārmaiņas [80]. Asinīs palielinās to 
hormonu daudzums, kuri samazina diskomforta un trauksmes sajūtas, rada pacilātu 
garastāvokli, labvēlības un komforta izjūtas. Mazkustība rada visa organisma sistēmu 
funkcionālu nogurumu, kam pamatā ir muskuļu bezdarbība, jo nervu sistēma, kurai nav 
impulsu no muskuļiem, nevar attīstīt arī citu organisma sistēmu funkciju pareizu regulāciju 
[80]. Tādējādi tika panākts, ka uz pirmo ārpus studiju plāna paredzēto teorētisko 
papildnodarbību studenti ieradās sagatavojušies, un nodarbību varēja vadīt plānotajā lekcijas – 
diskusijas formā. 

  
Pirmā teorētiskā nodarbība. 

Tēma Nr.1. Fiziskā aktivitāte, tās ietekme uz organismu. 
Mērķis. Iepazīstināt ar fizisko aktivitāšu daudzveidību, labvēlīgo ietekmi uz veselību  
             uzreiz un ilgstošā laika periodā.   
Uzdevumi.  

1.Izskaidrot fiziskās slodzes pakāpenības un regularitātes principa ievērošanas 
svarīgumu fiziskās sagatavošanas procesā (fiziskajās aktivitātēs).  
2. Iepazīstināt ar fizisko aktivitāti veidojošo vingrinājumu daudzveidību. 

Īstenošana.  
Lekcija – diskusija 

Gala rezultāts: 
• Zinās – kas nosaka fizisko sagatavotību, fiziskās sagatavotības sakarību ar veselību. 
• Pratīs – patstāvīgi palielināt vai samazināt slodzi individuālajās treniņu nodarbībās. 
• Kompetence – spēs atbilstoši savai sagatavotībai un vajadzībām organizēt individuālās 

fiziskās sagatavošanas nodarbības. 
 

Tēma Nr.2. Veselīgs dzīvesveids. 
Mērķis. Iepazīstināt ar veselīga dzīvesveida sastāvdaļu (dienas režīms, darbs, fiziskās  

aktivitātes, atpūta)  nozīmi fiziskajā sagatavotībā.  
Uzdevumi.  

1. Skaidrot, ko nozīmē veselīgs dzīvesveids. 
 2. Izskaidrot patstāvīgas atbilstošas slodzes noteikšanas un regulēšanas principus, 
atpūtas svarīgumu. 

Īstenošana.  
Lekcija – diskusija 

Gala rezultāts: 
• Zinās – kas ir veselīgs dzīvesveids, tā sakarību ar fizisko sagatavošanu, veselīgu 

dzīves veidu veidojošos un motivējošos faktorus. 
• Pratīs – sabalansēt darbu, atpūtu un fizisko slodzi. 
• Kompetence – spēs veidot veselīgu dzīvesveidu. 

 
Pirmā teorētisko zināšanu apguves nodarbība tika veidota lekcijas - diskusijas formā, 

kad pēc galveno jautājumu izklāsta studenti aktīvi iesaistās lekcijas tēmas apspriešanā. Pirms 
nodarbības studenti patstāvīgi iepazinās ar uzskatiem par fizisko aktivitāšu ietekmi uz 
veselību un veselīgu dzīves veidu.  Sākumā diskusija izvērtās par fiziskās sagatavošanas 
nodarbību pozitīvo ietekmi uz cilvēku veselību. Tālākajā nodarbības gaitā tika minēti piemēri 
no pasaules un Latvijas sporta prakses, kad augsta līmeņa sportisti miruši sacensību vai 
treniņa laikā. Veicot liela apjoma un intensitātes fiziskās slodzes, pat atrašanās regulārā un 
augsti kvalificētu sporta mediķu aprūpē, kuri uzrauga treniņu ietekmi uz organismu un 
izmaiņas organisma sistēmās, viennozīmīgi negarantē veselības uzlabošanos. Studenti labi 
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izprata jautājumu par slodžu individualizāciju, par slodzes atšķirīgo ietekmi uz dažādas 
fiziskās sagatavotības cilvēkiem.  
 Iesaistoties diskusijā par lekcijā apskatītajiem jautājumiem, studenti tika motivēti 
aktīvāk pievērsties teorētisko zināšanu apgūšanai, lai patstāvīgi gatavotos nākošajai 
teorētiskajai nodarbībai. Noslēgumā studenti saņēma uzdevumu iepazīties un, ja iespējams, 
pārbaudīt praksē dažādus fiziskās sagatavotības pārbaudes un paškontroles testus, kā arī 
formulēt savu viedokli par vispusīgo un speciālo fizisko sagatavošanu. 
 

Otrā teorētiskā nodarbība 
Tēma Nr.3. Fiziskās sagatavotības un personīgās veselības pašnovērtējums.  
Mērķis. Iepazīstināt ar fiziskās sagatavotības un veselības paškontroles testiem.  
Uzdevumi.  

1. Skaidrot, kā iegūt precīzus testu rezultātus, kā iegūtos rezultātus izmantot ilgā laika 
periodā, kā veidot secinājumus, izdarot salīdzināšanu.  
2. Iepazīstināt ar iespējamiem stresa radītiem veselības traucējumiem, kā tos 
preventīvi novērst ar fiziskās sagatavošanas nodarbībām un sportu. 

Īstenošana.  
Darbs grupās. 

Gala rezultāts: 
• Zinās - kā patstāvīgi veikt fiziskās sagatavotības pārbaudes testus, kā fiziskās 

sagatavošanas nodarbības izmantot stresa novēršanai. 
• Pratīs – noteikt savu fiziskās sagatavotības atbilstību dienestam policijā 

nepieciešamajām prasībām.  
• Kompetence – spēs patstāvīgi objektīvi novērtēt savu fizisko sagatavotību, prognozēt 

treniņu rezultātus. 
 
Tēma Nr.4. Vispusīgā un speciālā fiziskā sagatavošana. 
Mērķis. Iepazīstināt ar vispusīgās un speciālās fiziskās sagatavošanas sakarībām. 
Uzdevumi.  

1. Izskaidrot vispusīgās fiziskās sagatavošanas un speciālās fiziskās sagatavošanas 
būtību, kopējās un atšķirīgās iezīmes.  

Īstenošana.  
Darbs grupās. 

Gala rezultāts: 
• Zinās – kas ir vispusīgā un kas ir speciālā fiziskā sagatavošana. 
• Pratīs – vispusīgo fizisko sagatavošanu pilnveidot ar atbilstošiem līdzekļiem. 
• Kompetence – spēs izvēlēties vispusīgās fiziskās sagatavošanas vingrinājumus, kuri 

netraucē speciālajai fiziskajai sagatavotībai. 
 

Otrajā  VFS kursa teorijas nodarbībā atbildējām uz jautājumiem, kuri bija radušies 
studentiem, patstāvīgi nodarbojoties sporta zālēs. Pēc tam darbs tika organizēts, izmantojot 
metodi darbs grupās. Metodes būtība: 

 
- Dalībnieki iepazīstināti ar mērķiem (kas jāpanāk, kāpēc?). 
- Dots precīzs uzdevums, atvēlētais laiks, informācija, kā notiks grupas ziņojuma 

sniegšana. 
- Grupas nodrošinātas ar materiāliem: papīru, pildspalvu. 
- Noteikts grupas lielums (4 līdz 6 studenti). 
- Dalībnieki sadalīti grupās pēc nejaušības principa. 
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Grupu darba tēmas šajā nodarbībā bija „Fiziskās sagatavotības un personīgās veselības 
pašnovērtējums” un „Vispusīgā un speciālā fiziskā sagatavošana”. Strādājot grupās, studenti 
savstarpēji pārrunāja paškontroles un fiziskās sagatavotības pārbaudes testus, ar kuriem bija 
patstāvīgi iepazinušies un savās patstāvīgajās nodarbībās daļēji pārbaudījuši. Rakstisku 
informāciju studenti bija saņēmuši par fiziskā un garīgā noguruma ietekmi uz pašsajūtu un 
skaidrojumu par vispusīgo un speciālo fizisko sagatavošanu.  Darbs grupās studentiem 
norisēja koleģiāli, jo katrs varēja parādīt savas spējas, tika palielināta studentu kopības izjūta 
un izpratne par kopīgo darba problēmu. Grupās netika noteikts līderis, bet katram studentam 
uzticēts konkrēts uzdevums. Piemēram: rakstītājs pierakstīja pārējo dalībnieku izteiktos 
viedokļus, kāds cits precizēja formulējumu, cits students formulēja grupas kopējo viedokli. 
Tādējādi katra dalībnieka godprātīga pienākuma izpilde sekmēja grupas darba rezultātu. 
Izmantojot šo mācību metodi, studenti labāk iepazina cits citu, vairāk viens otram sāka 
uzticēties, attīstoties kontaktēšanās spējām, samazinājās savstarpējā psiholoģiskā barjera. 

 
Trešā teorētiskā nodarbība. 

Tēma Nr.5. Izturība. Izturības treniņš. 
Mērķis. Skaidrot fiziskās īpašības „izturība” būtību un treniņu metodes, izturības  

klasifikāciju.   
Uzdevumi. 

1. Iepazīstināt ar jēdzieniem vispārējā izturība un speciālā izturība, izturības treniņu 
metodēm.  
 2. Skaidrot  pozitīvo pāreju no vispārējās uz speciālo izturību.  

Īstenošana.  
Smadzeņu vētra.  

Gala rezultāts: 
• Zinās - kā attīstīt fizisko  īpašību izturība, izturības nozīmi citu fizisko īpašību 

attīstīšanā. 
• Pratīs – patstāvīgajās nodarbībās pilnveidot izturību. 
• Kompetence – spēs organizēt patstāvīgās nodarbības izturības attīstīšanai. 

 
Tēma Nr.6. Spēks. Spēka treniņš. 
Mērķis. Skaidrot fiziskās īpašības spēks būtību, treniņu metodes un to dažādību,  

atkarībā no izvirzītā mērķa.  
Uzdevumi.   

1. Iepazīstināt ar spēka klasifikācijas veidiem (ātrspēks, spēka izturība, absolūtais un 
relatīvais spēks, maksimālais spēks). 
 2. Iepazīstināt ar treniņu metodēm spēka īpašību attīstīšanai. 

Īstenošana.  
Eksperti. 

Gala rezultāts: 
• Zinās - spēka attīstīšanas metodes, spēka treniņu dažādību, spēka un ātruma sakarības. 
• Pratīs - fiziskās sagatavošanas nodarbībās panākt spēku trenējošu efektu un sev 

vēlamu rezultātu. 
• Kompetence – spēs organizēt spēka treniņus, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. 

  
Trešā VFS teorētiskā nodarbība notika par tēmām „Izturība. Izturības treniņš” un  

„Spēks. Spēka treniņš”. Šajā nodarbībā par izturību un izturības treniņiem tika izmantota 
metode Smadzeņu vētra. Metodes būtība: dalībniekiem ir iepriekšējas zināšanas par fizisko 
īpašību izturība. Tiek izteiktas idejas šīs fiziskās īpašības treniņiem, kuras fiksē uz papīra. 
Idejas tiek pilnveidotas, attīstītas ar citu dalībnieku argumentētiem papildinājumiem. Mērķis 
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ir iegūt daudzas idejas, neņemt vērā ārējus šķēršļus. Izteiktās idejas nekomentē un nekritizē. 
Ideju izvērtēšana, komentēšana un atbalstīšana vai argumentēta kritizēšana notiek nodarbības 
beigu daļā. 

 Pēc smadzeņu vētras  par izturības attīstīšanu, otrajā daļā nodarbība tika organizēta, 
izmantojot metodi eksperti par fizisko īpašību spēks un tā attīstīšanu. Šī metode tika izvēlēta 
tāpēc, ka salīdzinoši daudz studentu jau skolas laikā ir aktīvi nodarbojušies trenažieru zālē, 
tādējādi gūstot zināšanas, prasmes un iemaņas spēka treniņos. Metodes būtība: eksperti ir 
iedziļinājušies tēmā un gatavojas atbildēt pārējo dalībnieku jautājumiem. Pirms teorētiskās 
nodarbības studentiem rakstiski tika sniegta informācija par atšķirībām treniņu procesā, 
atkarībā no pašam sev izvirzītajiem mērķiem. Piemēram, studenti tika iepazīstināti ar 
atšķirībām, kādas ir treniņu procesā, ja mērķis ir muskuļu masas palielināšana, muskuļu 
reljefa veidošana, vai kā galvenais uzdevums tiek izvirzīts funkcionālās sagatavotības 
paaugstināšana.  

Dalībnieki, pēc īsas apspriedes savā starpā, uzdeva jautājumus, saņemot atbildes no 
ekspertiem. Tas, ka dalībnieki, nevis pasniedzējs ieņem eksperta lomu, veicina visu nodarbībā 
iesaistīto ieinteresētību, līdzdarbību un līdzatbildību. 
 
Ceturtā teorētiskā nodarbība.  
Tēma Nr.7. Ātrums. Ātruma treniņš. 
Mērķis. Skaidrot fiziskās īpašības ātrums būtību, treniņu metodes.  
Uzdevumi.  

1. Iepazīstināt ar dažādiem ātruma veidiem (reakcijas ātrums, kustību ātrums, 
kustību biežums). 

2. Iepazīstināt ar ātruma treniņu metodēm  
 
Īstenošana.  

Darbs grupās. 
Gala rezultāts: 

• Zinās – ātruma attīstīšanas metodes, ātruma treniņu dažādību, ātruma un spēka 
sakarības. 

• Pratīs – fiziskās sagatavošanas nodarbībās panākt ātrumu trenējošu efektu un sev 
vēlamu rezultātu.  

• Kompetence – spēs plānot ātruma īpašības attīstošus treniņus. 
 
Tēma Nr.8. Lokanība, koordinācija, līdzsvars. 
Mērķis. Skaidrot lokanības, koordinācijas un līdzsvara nozīmīgumu, nepieciešamību un 
attīstīšanas metodes. 
Uzdevumi.  

1. Iepazīstināt ar aktīvo un pasīvo lokanību, lokanību traucējošiem faktoriem.  
2. Iepazīstināt ar koordināciju – spēju noteikt un analizēt savas kustības telpā un    
    laikā.   
3. Iepazīstināt ar vestibulārā aparāta nozīmi ikdienā (dienestā) un sportā. 

Īstenošana.  
Eksperti. 

Gala rezultāts: 
• Zinās – lokanības, koordinācijas un līdzsvara attīstīšanas metodes. 
• Pratīs – fiziskās sagatavošanas nodarbībās panākt trenējošu efektu un sev vēlamu  

rezultātu. 
• Kompetence – spēs plānot lokanības, koordinācijas un līdzsvara attīstīšanas treniņus. 
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Ceturtā  teorētiskā nodarbība tika veltīta ātruma, kā arī  lokanības, koordinācijas un 
līdzsvara attīstīšanas metodēm. Šajā nodarbībā, runājot par ātrumu un ātruma treniņiem, tika 
izmantota metode darbs grupās (metodes apraksts otrajā nodarbībā).  Nemainot otrās 
teorētiskās  nodarbības grupu (komandu) sastāvu, studenti strādāja pie jautājumiem par 
ātruma izpausmes veidiem, dažādu ātruma izpausmju treniņa metodēm un fizisko īpašību  
spēks un ātrums sakarību apzināšanas. Tādējādi tika panākta katras grupas studentu pozitīva 
savstarpēja atkarība (visi grupas dalībnieki jūtas vienoti kopējā mērķa sasniegšanai) un katra 
individuālā atbildība (katrs grupas dalībnieks ir atbildīgs par mērķa sasniegšanu). Rakstiskā 
veidā studenti pirms nodarbības saņēma informāciju par vingrinājumiem, ar kuru palīdzību, 
attīstot kādu no fiziskajām īpašībām, tiek attīstīta arī cita. Piemēram, kā ar spēka 
vingrinājumu palīdzību uzlabot ātruma īpašības. Studenti tika iepazīstināti arī ar dažādām 
treniņu metodēm. 

Runājot par lokanību, koordināciju un līdzsvaru, tika izmantota metode eksperti 
(metodes apraksts trešajā nodarbībā). Ekspertu lomai pieteicās studentes, kuras sporta treniņos 
izmanto lokanību attīstošos vingrinājumus (vingrotāja, vieglatlēte – augstlēcēja), kā arī 
studente, kura nodarbojas ar jogu. Eksperta lomu labprāt uzņēmās arī studenti – dažādu cīņas 
sporta veidu pārstāvji.  
 

Piektā teorētiskā nodarbība. 
Tēma Nr.9. Veselīgs uzturs. Paškontrole. 
Mērķis. Iepazīstināt ar veselīga uztura pamatprincipiem. Uzturs un fiziska slodze.  
Uzdevumi.  

1. Skaidrot uztura sabalansētības nozīmi.  
2. Antropometrisko datu izmantošana fiziskās sagatavotības un vispārējās veselības 
noteikšanai. 

Īstenošana.  
Darbs grupās + diskusija. 

Gala rezultāts: 
• Zinās – veselīga uztura saistību ar fizisko sagatavotību un personīgajiem 

antropometriskajiem rādītājiem. 
• Pratīs – izvēlēties veselīgu uzturu. 
• Kompetence – spēs sabalansēt uzturu ar savu fizisko slodzi, izmantot antropometriskos 

datus fiziskās sagatavotības un veselības vērtēšanā. 
 
Tēma Nr.10. Fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa noteikšana un uzlabošana. 
Mērķis. Skaidrot fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa sakarības. 
Uzdevumi.  

1. Skaidrot, kā vērtēt savu fizisko un psiholoģisko stāvokli. 
 2. Skaidrot, kā uzlabot pašsajūtu ar fiziskiem vingrinājumiem.  

Īstenošana.  
Darbs grupās + diskusija.  

Gala rezultāts: 
• Zinās – fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa savstarpējo sakarību. 
• Pratīs – ar fiziskās sagatavošanas nodarbībām uzlabot psiholoģisko noskaņojumu. 
• Kompetence – spēs izvēlēties fiziskās aktivitātes pašsajūtas un garastāvokļa 

uzlabošanai, stresa noņemšanai. 
 

Piektā teorētisko zināšanu apguves nodarbība tika veltīta tēmām par paškontroli un 
veselīgu uzturu, bet otrajā daļā par  sava fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa uzlabošanu. Tēmas 
apguvei tika izmantota interaktīvo mācību metožu darbs grupās un diskusija sintēze. Tādējādi 
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tika panākta aktīva studentu līdzdalība un ieinteresētība, jo katra grupa uz nodarbību nāca ar 
savstarpēji apspriestu un izdiskutētu viedokli. Studentu uzskati saskanēja jautājumā, ka 
uzņemtais uztura daudzums nedrīkst būt ne par lielu, ne par mazu, un tam jāatbilst diennakts 
enerģijas patēriņam. Ja ar uzturu tiek uzņemts vairāk kaloriju nekā tiek patērēts, tad liekās 
kalorijas pārvēršas taukaudos un veicina aptaukošanos. Kā svarīgu priekšnoteikumu 
veselīgam dzīvesveidam studenti atzīmēja uztura sabalansētību. Tas nozīmē, ka jācenšas 
ievērot nepieciešamās uzturvielu proporcijas: 50-55% - ogļhidrātu, 15% - olbaltumvielu, 35% 
- tauku. Pēc iespējas daudz ikdienā jālieto dārzeņi, augļi, ogas, augu valsts tauki, pākšaugi, kā 
arī liesa gaļa un zivis, izvairoties no trekniem un taukainiem ēdieniem. 
 Vērtējot  fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa uzlabošanas iespējas un nepieciešamību, 
studenti atzīmēja, ka par to ir jārūpējas visa mūža garumā. Jau bērnībā  nepieciešamas fiziskās 
aktivitātes, kas nodrošina normālu organisma attīstību. Bez tam fiziski attīstīts cilvēks ir arī 
morāli noturīgs un līdzsvarots, jo apziņa, ka cilvēkam ir laba fiziskā veselība un darba spējas, 
ceļ ikviena pašvērtējumu un uzlabo garastāvokli. Un otrādi – ja cilvēkam ir labs garastāvoklis 
un pašsajūta, viņš spēj paveikt vairāk. Savukārt pusmūžā kustības nepieciešamas, lai 
pasargātu organismu no pāragras novecošanās un nevēlamām slimībām.  

 
Sestā teorētiskā nodarbība. 

Tēma Nr.11. Dators un veselība. 
Mērķis. Izklāstīt veselības problēmas, kādas rodas, ja ir sēdošs un mazkustīgs darbs un  

dzīvesveids.  
Uzdevumi.  

1. Iepazīstināt ar  vingrojumiem, kurus var izpildīt,  ja birojā ilgstoši jāstrādā pie 
rakstāmgalda un nav iespējams iziet. 

Īstenošana. 
 Lekcija – diskusija 

Gala rezultāts: 
• Zinās – kā veikt dažādus fiziskos vingrinājumus, neizejot no biroja. 
• Pratīs – izmantot vienkāršus vingrinājumus fiziskai aktivitātei birojā. 
• Kompetence – spēs  mazināt sēdoša un mazkustīga darba un dzīves veida nelabvēlīgo 

ietekmi uz vispārējo veselības stāvokli. 
 
Tēma Nr.12. Muskuļu energoapgāde fiziskas slodzes laikā. Nogurums, atjaunošanās,    
                    superkompensācija. 
Mērķis. Paskaidrot, kā notiek nodarbināto muskuļu apgāde ar enerģiju, atjaunošanās  

process pēc slodzes. 
Uzdevumi.  

1. Iepazīstināt ar energoapgādi slodzes laikā un atjaunošanās periodā.  
2. Paskaidrot, kad un kā veikt atbrīvojošos vingrinājumus, kā norisinās atjaunošanās 
process pēc dažādām slodzēm, ko nozīmē superkompensācija.  
3. Iepazīstināt ar noguruma veidiem, atjaunošanās laiku pēc dažādām slodzēm, 
iespējām pretoties nogurumam un aizkavēt tā rašanos. 

Īstenošana. 
 Lekcija – diskusija. 

Gala rezultāts: 
• Zinās – muskuļu energoapgādes principu slodzes laikā, noguruma iestāšanās cēloņus. 
• Pratīs – veikt atjaunošanās vingrinājumus treniņa laikā un atjaunošanās procedūras 

starp treniņiem.  
• Kompetence – spēs aizkavēt noguruma iestāšanos treniņa laikā un realizēt ātrāku 

atjaunošanos periodā starp treniņiem. 
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Sestā teorētiskā nodarbība  studentiem tika organizēta kā lekcija – diskusija par tēmām 

dators un veselība un muskuļu energoapgāde fiziskas slodzes laikā. Tēma dators un veselība 
tika izvēlēta tādēļ, ka daļa Policijas akadēmijā studējošo strādā par izmeklētājiem vai 
ekspertiem. Šīs profesijas ir tieši saistītas ar ilgstošu darbu birojā pie rakstāmgalda, uzmanību, 
precizitāti un spēju koncentrēties. Studenti aktīvi iesaistījās diskusijā par tēzi, ka ilgstoši 
strādājot pie rakstāmgalda un atpūtai izmantojot tikai ērtu krēslu vai dīvānu, ja šāds darba un 
dzīves režīms saglabājas gadiem ilgi, cilvēkiem liek arvien biežāk sūdzēties par sāpēm kaulos 
un muskuļos, redzes pasliktināšanos, galvassāpēm, roku un pirkstu tirpšanu. Tika minēti 
argumenti par un pret izteikto domu. Otrā lekcijas – diskusijas daļa tika veltīta informācijai, 
kāpēc fiziska darba laikā muskuļos veidojas nogurums, kādi ir atjaunošanos veicinošie 
vingrinājumi treniņa laikā un atjaunošanos veicinošās procedūras periodā starp treniņiem. 
Tika dots pamatojums, kāpēc noteikti nepieciešama atpūta starp vingrinājumiem un starp 
treniņu dienām, kā arī informācija par dažādām atjaunošanās procedūrām pēc fiziskā un 
garīgā darba.  
 

Septītā teorētiskā nodarbība. 
Tēma Nr.13. Emocijas un to veidi. 
Mērķis. Diskusija par emocijām, to ietekmi fizisko vingrinājumu veikšanā. 
Uzdevumi.  

1. Emociju izpausmes veidu dažādības apzināšanās.  
2. Negatīvo emociju neitralizēšanas iespējas ar fiziskajām aktivitātēm.  

Īstenošana.  
Par un pret. 

Gala rezultāts: 
• Zinās – kā emocijas var palīdzēt vai traucēt laba treniņu vai sacensību rezultāta 

sasniegšanai.  
• Pratīs – negatīvās emocijas dzēst ar fiziskas slodzes palīdzību.  
• Kompetence – spēs izmantot gan negatīvās, gan pozitīvās emocijas fiziskās 

sagatavošanas nodarbībās. 
 
Tēma Nr.14. Personīgā higiēna. 
Mērķis. iepazīstināt ar higiēnas lomu veselības un fiziskās sagatavotības uzturēšanā. 
Uzdevumi.  

1. Jēdzieni higiēna, sporta higiēna, garīgā higiēna. 
Īstenošana.  

Piemērs no dzīves. 
Gala rezultāts: 

• Zinās – sakarību starp higiēnu un cilvēka fizisko, garīgo, mentālo veselību. 
• Pratīs – izmantot iegūtās zināšanas ikdienā. 
• Kompetence – spēs argumentēt higiēnas nozīmi fiziskajā, garīgajā un mentālajā 

veselība.   
 

Septītā teorētiskā nodarbība tika veltīta tēmām  emocijas un to veidi, kā arī personīgā 
higiēna. Gatavojoties šai teorētiskajai nodarbībai, studentiem tika dots uzdevums sagatavot 
materiālus par emocijām un to veidiem, personīgo higiēnu. Nodarbības ievirzei tika dota tēze, 
ka viens no emocionālā komforta nosacījumiem cilvēkam ir viņa vajadzību apmierināšana. 
Veselība ir viena no svarīgākajām vajadzībām katram cilvēkam, veselības nostiprināšana un 
uzturēšana lielā mērā ir atkarīga no katra paša vēlmes to darīt. Pamatojoties uz to, studenti 
meklēja materiālus par fiziskās sagatavošanas nodarbību un sporta saistību ar darbu, veselību 
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un emocionālo stāvokli. Lai studenti iedziļinātos tēmā, strādājām ar metodi par un pret.  
Metodes būtība: dalībnieki pēc nejaušības principa sadalās grupās. Tiek izvirzīta tēze 
apspriešanai, kurai viena grupa meklē atbilstošus argumentus, bet otra – pretargumentus. Pēc 
nelielas apspriedes savā starpā grupas sanāk kopā. Grupu pārstāvji izklāsta argumentus, 
pārējie grupas biedri viņus atbalsta. Pēc tam seko pārrunas par notikušo, izvirzītie argumenti 
apkopoti un apspriesti.  

Otrā nodarbības daļa par personīgo higiēnu tika organizēta, izmantojot metodi piemērs 
no dzīves. Metodes būtība: dalībnieki sadalās grupās pa 4 līdz 6 cilvēkiem. Grupas saņem 
jautājumus, kuri jāapspriež. Katrs grupas loceklis iepazīstina pārējos ar savām atbildēm. 
Diskusijā grupa apspriež, kuros jautājumos ir kopēji, kuros – atšķirīgi viedokļi. Grupa kopīgi 
vienojas, ar kuriem aspektiem iepazīstinās pārējos nobeiguma diskusijā, kurā piedalās visas 
grupas. Dalībnieki analizē arī piemērus no personīgās dzīves. 

Nodarbības laikā grupās tika diskutēts par personīgo higiēnu un higiēnu saistībā ar 
fiziskās sagatavošanas nodarbībām, kā arī tika skarts jautājums par garīgo higiēnu. 
Nodarbības beigās studentu izdarītie secinājumi atbilda izvirzītajam mērķim un tēzei par 
iegūtajām zināšanām – higiēnas nozīme cilvēka fiziskajā, garīgajā un mentālajā veselībā.   
 

Astotā teorētiskā nodarbība. 
Tēma Nr.15. Fiziskās sagatavošanas nodarbības hronisku slimību gadījumā. 
Mērķis. Skaidrot, vai drīkst nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, ja ir hroniskas  

veselības problēmas. 
Uzdevumi.  

1. Skaidrot, vai atļauts nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, ja asinsspiediens 
paaugstināts, ir cukura diabēts, rehabilitācijas periodā pēc traumām u.c. gadījumos.  

Īstenošana.  
Lekcija – diskusija 

Gala rezultāts: 
• Zinās – iespējas būt fiziski aktīvam hronisku saslimšanu gadījumos. 
• Pratīs – organizēt fiziskās sagatavošanas nodarbības, ja ir hroniska saslimšana. 
• Kompetence – spēs piemērot fizisko slodzi, atkarībā no veselības stāvokļa un 

rehabilitācijas periodā. 
 
Tēma Nr.16. Dopings. Sports un socializācija. 
Mērķis. Iepazīstināt ar dopinga radītajām problēmām. Savstarpējā saskarsme fiziskās 

sagatavošanas nodarbību un sacensību laikā.   
Uzdevumi.  

1. Noskaidrot, kas tas ir – dopings. Dopinga iedarbība uz sportista veselību – tūlītējā 
un ilgstošā laika periodā.  
2. Skaidrot, kā fiziskās aktivitātes un sports palīdz pilnveidot sociālās prasmes. Darbs 
(treniņš, sacensības) komandā. Prasme sadarboties un prasme iebilst neaizvainojot. 

Īstenošana.  
Lekcija – diskusija 

Gala rezultāts: 
• Zinās – dopinga lietošanas iespējamās sekas. 
• Pratīs – novērtēt fizisko sagatavotību, kas sasniegta bez dopinga. Ievērot saskarsmes 

kultūru ikdienā, sporta nodarbībās un sacensībās. 
• Kompetence – spēs izvēlēties fiziskās sagatavošanas nodarbības bez dopinga. Spēs 

sportiskās ambīcijas paust citiem neaizskarošā veidā. 
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Astotā teorētiskā nodarbība tika organizēta lekcijas – diskusijas veidā (metodes 
apraksts pirmajā nodarbībā). Nodarbības galvenās tēmas: fiziskās sagatavošanas nodarbības 
hronisku slimību gadījumā. Dopings. Sports un socializācija. Runājot par hroniskām 
saslimšanām, kā piemēram hipertonija un hipotonija, cukura diabēts, astma, tika pārrunātas 
iespējas šo saslimšanu gadījumā būt fiziski aktīviem.  Studenti aktīvi iesaistījās diskusijā par 
dopingu sportā, tā ietekmi uz sportiskajiem rezultātiem un sportista veselību. Tika minēti 
piemēri no pasaules un Latvijas sportā zināmajiem dopinga skandāliem. Studenti atbalstīja 
antidopinga konvencijā [41] pausto uzskatu par nepieciešamību novērst dopinga lietošanu 
sportā, nodrošināt godīgas spēles principu ievērošanu sporta pasākumos un aizsargāt to 
dalībnieku veselību. 

Sporta un socializācijas tēma tika apspriesta argumentēti, aktīvi izsakot savu viedokli 
un aizstāvot to. Tika izteikts viedoklis, ka sporta treniņi, sacensības veicina komunikāciju 
starp nepazīstamiem cilvēkiem, bija arī pretējas domas.  
  VE un SE grupu studentiem semestra laikā regulāri notika studiju plānā paredzētās 
fiziskās sagatavošanas praktiskās nodarbības. Teorētiskajās nodarbībās apgūstamās tēmas 
centāmies saskaņot ar praktiskajās nodarbībās plānoto. Piemēram, par ātruma treniņu 
metodēm tika runāts periodā, kad praktiskās vispusīgās fiziskās sagatavošanas nodarbības 
notika vieglatlētikas stadionā.  Par spēku un spēka treniņu metodēm runājām, kad praktiskās 
nodarbības bija plānotas trenažieru zālē. Izturības un izturības treniņu tēma tika apskatīta 
laikā, kad organizējām forsēto pārgājienu praktiskajās nodarbībās. 

Eksperimentālo grupu studenti izrādīja interesi par teorijā iegūtajām zināšanām, jo 
neatkarīgi no teorētiskās nodarbības tēmas, daudz tika jautāts par nesaprotamo fizisko īpašību 
attīstīšanā un pilnveidošanā patstāvīgo treniņu laikā. Iegūtās zināšanas studenti pārbaudīja 
praktiskajās patstāvīgajās nodarbībās. Praktisko nodarbību laikā bija vieglāk labot kļūdas un 
paskaidrot nesaprotamo, tādējādi radot labāku izpratni par vingrinājumu precīzu izpildi un 
dažādu vingrinājumu izpildes secību.  

Ar studentiem pārrunājot doto tēmu saturu, konstatējām, ka priekšstats par fizisko 
aktivitāšu ietekmi uz organismu ir virspusējs un bieži tiek izteikts divos vārdos „labi ietekmē” 
vai „slikti ietekmē”. Šiem studentu apgalvojumiem bieži nebija argumentēta pamatojuma, viņi 
nespēja to sīkāk paskaidrot. Priekšstats par veselīgu dzīvesveidu un personīgās veselības 
novērtējums LPA studentiem galvenokārt ir balstīts tikai uz personisko pieredzi. Nedaudz 
labāk studenti orientējās jautājumos, kas ir vispusīgā un speciālā fiziskā sagatavošana, 
izturība, spēks, lokanība, ātrums. Taču par treniņu dažādību atkarībā no izvirzītā mērķa 
zināšanas bija virspusējas. To varēja konstatēt, individuāli pārrunājot ar studentiem 
teorētiskajās nodarbībās apgūto vielu, kā arī no viņu uzdotajiem jautājumiem. Studentus 
interesēja paškontroles testi, veselīga uztura principi, atjaunošanās process un ilgums pēc 
dažādām (spēka, ātruma, izturības) slodzēm. Interesi apstiprināja studentu patstāvīgi 
paveiktais, gatavojoties grupu – komandu darbam teorētisko nodarbību laikā. Ar interesi tika 
pārrunāta negatīvo emociju neitralizēšana ar fiziskās slodzes palīdzību. Diskusijas laikā 
studenti minēja dažādus piemērus no personīgās pieredzes. Interese bija par iespējām uzlabot 
un nostiprināt vispārējo veselības stāvokli ar fizisko vingrinājumu palīdzību rehabilitācijas 
periodā pēc dažādām traumām (ekstremitāšu lūzumi, mugurkaula traumas) un saslimšanām 
(paaugstināts asinsspiediens, dažādas sirds – asinsvadu saslimšanas, diabēts u.c.).  

Analizējot teorētisko nodarbību saturu un studentu atsauksmes par tām, konstatējām, 
ka studentiem ir interese par fizisko aktivitāšu teorētisko pamatojumu. Arī par tēmām, kuras 
vajadzēja apgūt sporta nodarbībās skolas gados. Kļūstot pieaugušiem, jauniešiem attieksme 
pret to, ko un kāpēc viņi dara sporta nodarbībās, paliek nopietnāka. Viņiem ir vēlme uzzināt, 
kāpēc viens vai otrs vingrinājums ir jāveic tā un nevis citādi, kāpēc maksimālā spēka vai 
muskuļu reljefa attīstīšanai var izmantot vienu un to pašu vingrinājumu, bet ar dažādu 
atkārtojumu skaitu. Studenti saprot, ka tikai no teorētiskajās nodarbībās iegūtajām zināšanām 
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viņi nekļūs ne veselāki, ne fiziski labāk sagatavoti, bet apgūtās zināšanas viņiem dos iespēju 
par tādiem kļūt. Studentu savstarpējās diskusijās aktuālākās tēmas bija par fizisko īpašību 
attīstīšanas metodēm, vispusīgās un speciālās fiziskās sagatavotības savstarpējo saistību, 
dopinga kaitīgo ietekmi uz organismu ilgstošā laika periodā. Semestra noslēgumā pārrunājot 
šīs tēmas ar studentiem, varēja izdarīt secinājumu, ka iegūtās zināšanas teorētisko nodarbību 
laikā ir ietekmējušas viņu uzskatus un tiek izmantotas patstāvīgajās praktiskajās nodarbībās. 
Studentiem patika, ka teorētiskās nodarbības nebija lekciju veidā, bet tika organizēts grupu – 
komandu darbs, kur katrs varēja dot savu ieguldījumu, nebaidoties no iespējamās kļūdīšanās 
izteikt savu viedokli. Viņi ar interesi meklēja internetā pieejamo informāciju par tēmām, kuras 
pārrunājām teorētisko nodarbību laikā. Teorētiski apgūtās zināšanas daudzi studenti izmantoja 
savos patstāvīgajos treniņos un sporta nodarbībās akadēmijā un ārpus tās. Apziņa, ka semestra 
beigās būs jāveic atkārtoti Eurofit testi, motivēja studentus aktīvāk gan meklēt un apgūt 
zināšanas, gan patstāvīgi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm un sporta treniņiem. 

Mācību teorijās tiek uzsvērts, ka jaunas zināšanas, komplekss uzsvars uz uzvedību, 
liek mainīt sēdošu dzīvesveidu uz fiziski aktīvu. Zināšanas dod impulsu krasai vai mērenai 
pārejai uz dažādām aktivitātēm. Piemēram, uzsākt ikdienas pastaigas nevis uzreiz pus stundas 
garumā, bet gan sadalīt to mazākos segmentos un sākt ar desmit minūšu pastaigām (Skinner 
1956; Bandura 1986). Ieradumu maiņa ir solis pretī dzīves veida maiņai. Šis solis jāpastiprina 
ar jaunām zināšanām, kuras motivē nostiprināt jaunos aktīvas dzīves ieradumus  (Skinner 
1956; Bandura 1986). 
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3.4. LPA vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursa efektivitāte 
 

3.4.1. Fiziskās sagatavotības dinamika LPA studentu vīriešu kontroles (VK)  
 grupai 

 
 Studentu vīriešu kontroles grupā (VK) bija 37 Latvijas Policijas akadēmijas studenti. 
Viņi testus veica augusta un decembra mēnešos. VK grupas studentiem semestra laikā notika 
studiju plānā paredzētās fiziskās sagatavošanas nodarbības, kopumā 40 stundas, bet netika 
dota papildinformācija par treniņu metodiku, veselīgo dzīvesveidu, paškontroli un 
medicīnisko kontroli.   
 Eurofit testus studenti izpildīja semestra sākumā un beigās atbilstoši prasībām vienas 
dienas laikā un paredzētajā secībā. Iegūtos rezultātus fiksējām individuālajos protokolos, pēc 
tam tos ievadījām datorā un veicām datu analīzi ar matemātiskās statistikas metodēm (6. 
tabula).  
 Analizējot semestra sākumā izpildīto testu rezultātus, redzam, ka grupa statistiski 
viendabīga ir ātruma un veiklības testā SHR - „10x 5m. atspoles skrējiens” un eksplozīvā 
spēka testā SBJ - „tāllēkšana no vietas” (P < 0,05). Pārējos testos grupa nav statistiski 
viendabīga (P > 0,05), ja to nosaka tikai pēc rezultātu variācijas koeficienta, kurš svārstās 
amplitūdā no 5% SBJ testā eksplozīvā spēka noteikšanai līdz 51,5 FLB testā līdzsvara 
noteikšanai.  
 Eksperimenta beigās grupas uzrādītie vidējie rezultāti ir paaugstinājušies visos testos. 
Grupas vidējo rezultātu procentuālais pieaugums nepārsniedz vienu procentu PLT testā 
„uzsitiens pa šķīvi” un SUP testā „guli piecelies”, četros testos procentuālais vidējā rezultāta 
pieaugums ir divu procentu robežās, BAH testā „noturies saliektās rokās” vidējā rezultāta 
pieaugums ir 3,88 procenti, bet FLB testā „flamingo līdzsvara tests” vidējā rezultāta 
procentuālais pieaugums semestra laikā ir 19,7 procenti. Arī variācijas koeficients (S%) 
līdzsvara testam ir ievērojami lielāks kā citos testos – 37,1%. Vērtējot eksperimenta beigu 
rezultātus pēc variācijas koeficienta (S%), studentu grupa statistiski viendabīga ir roku 
kustības ātruma un koordinācijas testā PLT „uzsitiens pa šķīvi”, eksplozīvā spēka testā SBJ 
„tāllēkšana no vietas”, vēdera preses spēka izturības testā SUP „guli – piecelies” un ātruma un 
veiklības testā SHR „10x5m. atspoles skrējiens”. 
 VK grupas studentu testu rezultātu analīze parāda, ka studentiem vīriešiem, regulāri 
apmeklējot fiziskās sagatavošanas nodarbības, viena semestra laikā ir novērojama rezultātu 
uzlabošanās tendence. Rezultāti testos, kuros izmaiņas ir divu procentu robežās, atsevišķi 
vērtējot, nerada pārliecinošu iespaidu par uzlabojumu. Vērtējot visus testus kopumā, redzama 
tendence rezultātu pieaugumam. Novērtējot rezultātu ticamību pēc matemātiskās statistikas 
metodēm, redzam, ka rezultātu izmaiņas statistiski ticamas ir septiņos testos, bet testos 
„uzsitiens pa šķīvi” (PLT) un „guli – piecelies” (SUP) izmaiņas nav statistiski ticamas. Iegūtie 
dati apliecina, ka, regulāri apmeklējot praktiskās mācību nodarbības, ir iespējams panākt 
fiziskās sagatavotības uzlabošanos semestra laikā. Taču VK grupas testos uzrādīto rezultātu 
procentuālais uzlabojums, salīdzinot ar VE grupas studentu rezultātu procentuālajām  
izmaiņām, ir mazāks. 
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6.tabula  
Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultātu dinamika LPA studentu vīriešu kontroles (VK ) grupai  

 
 

Tests 
 
n 

 
Eksperimenta sākumā 

 
Eksperimenta beigās 

 
% 

 
Empīriskā 

vērtība 

 
Teorētiskā 

vērtība 

 
P 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

Flamingo balansa 
tests (FLB) 

37 5,86 ± 3,02 0,50 51,5 4,70 ± 1,75 0,29 37,1 19,7 145,5** 221,6** P< 0,05 

Uzsitiens pa šķīvi   
(PLT) 

 37 9,76 ± 1,03 0,17 10,5 9,69 ± 0,95 0,16 9,7 0,71 0,918* 2,206* P>0,05 

Sēdi un aizsniedz 
(SAR) 

37 20,68 ± 7,66 1,26 37,1 21,08 ± 7,50 1,23 35,6 1,93 29,0** 46,0** P<0,05 

Tāllēkšana no 
vietas (SBJ) 

37 2,38 ± 0,12 0,02 5 2,41 ± 0,12 0,02 5,1 1,26 5,662* 2,206* P<0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) labā roka 

37 58,81 ± 10,21 1,68 17,4 59,97 ± 9,88 1,62 16,5 1,97 11,0** 52,0** P<0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

37 57,70 ± 9,73 1,60 16,9 59,05 ± 9,26 1,52 15,7 2,3 0,0** 40,0** P<0,05 

Guli – piecelies 
(SUP) 

37 28,08 ± 3,39 0,56 12,1 28,19 ± 1,96 0,32 6,9 0,39 0,367* 2,026* P>0,05 

Noturies saliektās  
rokās (BAH) 

37 47,85 ± 14,22 2,34 29,7 49,71 ± 
13,00 

2,14 26,2 3,88 2,482* 2,026* P<0,05 

10x5m. atspoles 
skrējiens (SHR) 

37 15,03 ± 1,08 0,18 7,2 14,75 ± 0,90 0,15 6,1 1,86 5,327* 2,026* P<0,05 

               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               * –  Stjūdenta – t kritērijs 
Sx  –  standartkļūda                                                         ** – Vilkoksona kritērijs 
S% –  variācijas koeficients                                               n –  grupas lielums 
%   –  procentuālās izmaiņas                                             P –  rezultātu ticamības līmeni 
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Testi

%

VK 19,7 0,71 1,93 1,26 1,97 2,3 0,39 3,88 1,86

FLB PLT SAR SBJ HGR 
l.r.

HGR 
k.r. SUP BAH SHR

 
8. att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu vidējo rezultātu procentuālās 

izmaiņas LPA studentu vīriešu kontroles (VK) grupai  
                                                   
 
 
 Kā redzam 8. attēlā, VK grupas studentu fiziskās sagatavotības pārbaudes Eurofit testu 
vidējie rezultāti procentuāli ir mainījušies robežās no 0,39% vēdera preses spēka noteikšanas 
testā „guli – piecelies” (SUP) līdz 19,7% līdzsvara pārbaudes testā „flamingos pārbaudes 
tests” (FLB). Grupas vidējo rezultātu izmaiņas statistiski ticamas ir septiņos pārbaudes testos 
no deviņiem: „flamingo līdzsvara testā” (FLB), roku kustības ātruma un veiklības testā 
(SAR), eksplozīvā spēka testā (SBJ), roku spēka pārbaudes testā ar dinamometru labajai un 
kreisajai rokai (HGR), vēdera preses spēka izturības pārbaudes testā (BAH) un ātruma un   
veiklības pārbaudes testā (SHR).  
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3.4.2. Fiziskās sagatavotības dinamika LPA studentu vīriešu eksperimentālajai 
(VE) grupai  

 

 Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) studentu vīriešu eksperimentālajā grupā (VE) bija 
63 pirmā studiju gada studenti. Semestra laikā VE grupas studentiem notika studiju plānā 
paredzētās fiziskās sagatavošanas nodarbības 40 stundu apjomā. Papildus praktiskajām 
nodarbībām studenti saņēma informāciju par kustību labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu 
un fiziskās slodzes veselību veicinošo iedarbību, par optimālās slodzes individuālo noteikšanu 
un skaidrojumu par zinātniski pamatotām un praksē pārbaudītām nodarbību formām un 
līdzekļiem. Mācību materiālos bija arī informācija par fizisko aktivitāšu paškontroli un 
medicīnisko kontroli, par slodzes atbilstību un individualizāciju. Ar piemēriem tika uzskatāmi 
parādīts, ka slodzes forsēšana, nepārbaudītu metožu un līdzekļu lietošana, augstas klases 
sportistu slodzes un treniņu metodikas kopēšana nedod labus rezultātus.  
 Lai varētu izpildīt izvirzītos uzdevumus fiziskās sagatavotības kontrolei semestra 
laikā, visi VE grupas studenti izpildīja Eurofit testus semestra sākumā un beigās. Eurofit testu 
prasību izpildei tika nodrošināti nepieciešamie apstākļi un inventārs, visi testi tika veikti 
atbilstoši protokola prasībām vienas dienas laikā un testu sastādītāju noteiktajā secībā. 
 Semestra sākumā un semestra beigās testos uzrādītos rezultātus studenti atzīmēja 
darba protokolos. Salīdzinot grupas uzrādītos vidējos rezultātus testos semestra sākumā un 
noslēgumā, redzam, ka tie ir uzlabojušies (7. tabula). Rezultātu uzlabojumi ir fiksēti visos 
testos, un visos rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas (P<0,05). Grupas vidējo rezultātu 
procentuālais uzlabojums Eurofit testos VE grupai ir robežās no 2,48% eksplozīvā spēka testā 
„tāllēkšana no vietas” (SBJ) līdz 6,01% vēdera preses pārbaudes testā „guli – piecelies” 
(SUP). Līdzsvara pārbaudes testā „flamingo līdzsvara tests” (FLB) procentuālās izmaiņas ir 
51,4%, bet roku un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas pārbaudes testā (BAH) 
– 21,17%.  
  Uzrādīto rezultātu atšķirību novērtēšanai testos PLT - „uzsitiens pa šķīvi”, SBJ - 
„tāllēkšana no vietas”, BAH - „noturies saliektās rokās” un SHR - „atspoles skrējiens” 
izmantojām Stjūdenta kritēriju saistītai paraugkopai. Vilkoksona kritēriju saistītas 
paraugkopas atšķirību novērtēšanai izmantojām testos FLB - „flamingo līdzsvara tests”, SAR 
- „sēdi un aizsniedz”, HGR - „rokas tvēriens” un SUP - „guli – piecelies”.  
 Eksperimenta sākumā LPA studentu vīriešu grupu par statistiski vienveidīgu var 
uzskatīt testos SBJ - „tāllēkšana no vietas” un SHR - „atspoles skrējienā”, kuros rezultātu 
variācijas koeficients ir mazāks par 10 (S% < 10). Pārējos testos variācijas koeficients 
pārsniedz 10 un grupu nevar uzskatīt par statistiski vienveidīgu (S% > 10). 
 Eksperimenta beigās studentu sagatavotību par statistiski vienveidīgu varam uzskatīt 
testos „tāllēkšana no vietas”, „guli – piecelies” un „atspoles skrējienā” (S% < 10). Testā 
„uzsitiens pa šķīvi” variācijas koeficients par 0,1 pārsniedz grupas statistiskā vienveidīguma 
noteikšanai paredzēto lielumu attiecīgajā testā. Par statistiski vienveidīgu grupu nevar uzskatīt 
pārējos testos (S% > 10). 
 Vērtējot izmaiņas studentu uzrādītajos testu rezultātos, vērā neņēmām absolūtos 
skaitļus, bet rezultātu procentuālās izmaiņas un šo izmaiņu statistisko ticamību. Tā kā 
izmaiņas statistiski ticamas ir visos pārbaudes testu rezultātos, tas parāda rezultātu 
uzlabošanās tendenci. 
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7. tabula 
Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultātu dinamika LPA studentu vīriešu eksperimentālajai (VE) grupai 

 
 

Tests 
 
n 

 
Eksperimenta sākumā 

 
Eksperimenta beigās 

 
 

% 

 
Empīriskā 

vērtība 

 
Teorētiskā 

vērtība 

 
P 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

 
±X S 
 

 
Sx 

 
S% 

Flamingo līdzsvara 
tests (FLB) 

63 5,83 ± 3,05 0,38 52,4 2,83 ± 2,08 0,26 73,6 51,4 87,0 ** 557,7 ** P<0,05 

Uzsitiens pa šķīvi   
(PLT) 

63 10,17 ± 1,20 0,15 11,8 9,88 ± 1,00 0,13 10,1 2,85 3,68* 1,99* P<0,05 

Sēdi un aizsniedz 
(SAR) 

63 27,13 ± 6,03 0,75 22,2 28,53 ± 6,75 0,84 23,7 5,16 267,5** 361,1** P<0,05 

Tāllēkšana no 
vietas (SBJ) 

63 2,41 ± 0,16 0,02 6,6 2,47 ± 0,14 0,02 5,8 2,48 2,412* 1,998* P<0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) labā roka 

63 46,00 ± 8,55 1,07 18,6 48,48 ± 8,70 1,09 17,9 5,39 276,0** 343,9** P<0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

63 42,48 ± 8,80 1,10 20,7 44,72 ± 8,37 1,05 18,7 5,27 278,0** 343,9** P<0,05 

Guli – piecelies 
(SUP) 

63 27,44 ± 3,27 0,41 11,9 29,09 ± 2,87 0,36 9,9 6,01 208,0* 473,8* P<0,05 

Noturies saliektās  
rokās (BAH) 

63 45,53 ± 10,78 1,35 23,7 55,17 ± 11,15 1,39 20,2 21,17 3,121* 1,998* P<0,05 

10x5m. atspoles 
skrējiens (SHR) 

63 15,32 ± 0,95 0,12 6,2 14,88 ± 0,84 0,10 5,6 2,87 4,880* 1,998* P<0,05 

                             
               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               * –  Stjūdenta – t kritērijs 

Sx  –  standartkļūda                                                         ** – Vilkoksona kritērijs 
S% –  variācijas koeficients                                               n –  grupas lielums 
%   –  procentuālās izmaiņas                                             P –  rezultātu ticamības līmeni 
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Testi

%

VE 51,4 2,85 5,16 2,48 5,39 5,27 6,01 21,17 2,87

FLB PLT SAR SBJ HGR 
l.r.

HGR 
k.r. SUP BAH SHR

 
9. att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu vidējo rezultātu    

          procentuālās izmaiņas LPA studentu vīriešu eksperimentālajai (VE) grupai 
 

 
Testu rezultātu procentuālās izmaiņas VE grupas studentiem semestra laikā (9.att.) ir 

robežās no 2,48% eksplozīvā spēka testā (SBJ)  „tāllēkšanā no vietas” līdz 6,01% vēdera 
preses spēka izturības noteikšanas testā (SUP)  „guli – piecelies”. Atsevišķi ir jāapskata roku 
un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas testa BAH „noturies saliektās rokās” un 
FLB „flamingo līdzsvara testa” rezultāti. Šajos testos vidējo rezultātu procentuālais 
pieaugums attiecīgi ir 21,17% un 51,4%. Tas daļēji būtu skaidrojams ar to, ka FLB „flamingo 
līdzsvara testu” nevar uzskatīt par drošu, jo rezultātu šajā pārbaudes veidā var ietekmēt gan 
dažādi blakus apstākļi, gan pārbaudāmā noskaņojums un garastāvoklis. Taču tests ir 
starptautiski atzīts un aprobēts praksē, izmantots galvenokārt individuālās fiziskās 
sagatavotības vērtējumos. Testus izpildot otro reizi, studentiem bija pieredze, kas palīdzēja 
uzrādīt labāku rezultātu. Grupas vidējo rezultātu izmaiņas visos testos ir statistiski ticamas 
 (P < 0,05).  



 95

3.4.3. Fiziskās sagatavotības pilnveides salīdzinošā analīze LPA studentu vīriešu kontroles 
(VK) un eksperimentālajai (VE) grupai 

           
 Analizējot rezultātu procentuālās izmaiņas semestra laikā Latvijas Policijas 
akadēmijas eksperimentālajā grupā VE un kontroles grupā VK, konstatējām, ka statistiski 
ticamas izmaiņas (P< 0,05) visu testu rezultātos ir VE grupai (7. tabula), VK grupai statistiski 
ticamas izmaiņas ir septiņu testu rezultātos no deviņiem (6. tabula).  Eksperimenta sākumā 
statistiskās atšķirības (pēc Stjūdenta kritērija neatkarīgām kopām) starp VE un VK grupām 
konstatējām lokanības pārbaudes testā „sēdi un aizsniedz” (SAR) un roku spēka noteikšanas 
testā „rokas tvēriens” (HGR) labajai un kreisajai rokai. Pārējos testos statistiskās atšķirības 
netika noteiktas. Tas nozīmē, ka grupas ir statistiski viendabīgas un ir iespējams savstarpēji 
salīdzināt grupu uzrādīto vidējo rezultātu izmaiņas eksperimenta laikā. Salīdzinot abu grupu 
vidējos aritmētiskos rezultātus testos, redzam, ka starpība nav liela, tādējādi norādot uz grupu 
līdzvērtīgo fizisko sagatavotību.  
 Eurofit testu vidējo rezultātu procentuālo izmaiņu grafiskais attēlojums VE un VK 
grupām eksperimenta beigās ir dots 10. attēlā. Analizējot šo attēlu, varam izdarīt secinājumu, 
ka praktiskās fiziskās sagatavošanas nodarbības papildinot ar mērķtiecīgi izvēlētām tēmām 
fiziskās sagatavošanas teorijas apguvē, ir iespējams panākt ievērojami labākus fiziskās 
sagatavotības pārbaudes testu rezultātus. 
 

Rezultātu 
izmaiņas %

VE

VK

VE 51,4 2,85 5,16 2,48 5,39 5,27 6,01 21,17 2,87

VK 19,7 0,71 1,93 1,26 1,97 2,3 0,39 3,88 1,86

FLB PLT SAR SBJ HGR 
l.r.

HGR 
k.r. SUP BAH SHR

 
10. att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu vidējo rezultātu procentuālās 

izmaiņas VE un VK grupām eksperimenta beigās 
                      
  Salīdzinot eksperimenta beigu rezultātus starp VE un VK grupām (9. tabula), redzam, 
ka grupas vidējā rezultāta atšķirības ir statistiski ticamas (P<0,05) līdzsvara testā „flamingo 
līdzsvara tests” (FLB), lokanības testā ‘sēdi un aizsniedz” (SAR), eksplozīvā spēka testā 
„tāllēkšana no vietas” (SBJ), roku spēka noteikšanas testā „rokas tvēriens” (HGR) gan labajai, 
gan kreisajai rokai, vēdera preses testā „guli un piecelies” (SUP) un  
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                                                                             8. tabula 
VE grupas fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultāti attiecībā pret VK grupas testu rezultātiem eksperimenta sākumā 

 
No Tests Grupa n  

±X S 
 

Sx 
 

S% 
Vidējo 

aritmētisko 
starpība 

Empīriskā 
vērtība 

Teorētiskā 
vērtība 

P 

1 Flamingo līdzsvara tests 
(FLB) 

VE 63 5,83±3,05 0,38 52,4  
0,04 

 
0,058** 

 
1,98** 

 
P>0,05 VK 36 5,86±3,02 0,50 51,5 

2 Uzsitiens pa šķīvi 
(PLT) 

VE 63 10,17±1,20 0,15 11,8  
0,41 

 
1,752* 

 
1,984* 

 
P>0,05 VK 36 9,76±1,03 0,17 10,5 

3 Sēdi un aizsniedz  
(SAR) 

VE 63 27,13±6,03 0,75 22,2  
6,45 

 
4,675** 

 
1,984** 

 
P<0,05 VK 36 20,68±7,66 1,26 37,1 

4 Tāllēkšana no vietas 
(SBJ) 

VE 63 2,41±0,16 0,02 6,6  
0,03 

 
0,919* 

 
1,984* 

 
P>0,05 VK 36 2,38±0,12 0,02 5 

5 Rokas tvēriens  
(HGR) labā roka 

VE 63 46,00 ± 8,55 1,07 18,6  
12,81 

**  
1,984** 

 
P<0,05 VK 36 58,81 ± 10,21 1,68 17,4 

6 Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

VE 63 42,48 ± 8,80 1,10 20,7  
15,22 

**  
1,984** 

 
P<0,05 VK 36 57,70 ± 9,73 1,60 16,9 

7 Guli – piecelies 
(SUP) 

VE 63 27,44 ± 3,27 0,41 11,9  
0,64 

 
0,940* 

 
1,984* 

 
P>0,05 VK 36 28,08 ± 3,39 0,56 12,1 

8 Noturies saliektās rokās 
(BAH) 

VE 63 45,53 ± 10,78 1,35 23,7  
2,33 

 
0,928* 

 
1,984* 

 
P>0,05 VK 36 47,85 ± 14,22 2,34 29,7 

9 10 x 5 m. atspoles  
skrējiens (SHR) 

VE 63 15,32 ± 0,95 0,12 6,2  
0,28 

 
1,379* 

 
1,984* 

 
P>0,05 VK 36 15,03 ± 1,08 0,18 7,2 

                 
               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               *  –  Stjūdenta – t kritērijs 

Sx   –  standartkļūda                                                         ** – Vilkoksona kritērijs 
S% –  variācijas koeficients                                               n –  grupas lielums 
%   –  procentuālās izmaiņas                                             P –  rezultātu ticamības līmeni 
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roku un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas testā „noturies saliektās rokās” 
(BAH). Statistisko ticamību testu rezultātu izmaiņu starpībā aprēķini neuzrādīja (P>0,05) roku 
kustības ātruma un koordinācijas testā „uzsitiens pa šķīvi” (PLT) un ātruma un veiklības testā 
„10 x 5 metru atspoles skrējiens” (SHR). 
 Salīdzinot eksperimentālās un kontroles grupu uzrādīto rezultātu izmaiņas semestra 
laikā, netika vērtēti rezultāti absolūtos skaitļos, bet eksperimenta sākumā uzrādīto rezultātu  
procentuālās izmaiņas eksperimenta beigās. Eksperimenta sākumā uzrādītie rezultāti VE 
grupai augstāki ir līdzsvara testā FLB (flamingo līdzsvara tests), lokanības testā SAR (sēdi un 
aizsniedz) un eksplozīvā spēka noteikšanas testā SBJ (tāllēkšana no vietas). Pārējo testu 
rezultāti bija augstāki VK grupas studentiem (8. tabula). Eksperimenta beigās VE grupai 
uzrādītie rezultāti augstāki ir minētajos testos, kā arī vēdera preses spēka noteikšanas testā 
SUP (guli – piecelies) un roku un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas testā 
BAH (noturies saliektās rokās) (9. tabula).  Procentuālais rezultātu uzlabojums pārbaudes 
testos eksperimenta beigās VE grupas studentiem ir robežās no 2,48% līdz 6,01%. Roku un 
plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas testā BAH (noturies saliektās rokās) 
procentuālais pieaugums VE grupas studentiem ir 21,17%, bet līdzsvara testā FLB (flamingo 
līdzsvara tests) sasniedz 51,4%.  
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9. tabula 
VE grupas fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultāti attiecībā pret VK grupas testu rezultātiem eksperimenta beigās 

 
No Tests Grupa n  

X + S 
Sx S% Izmaiņu 

starpība 
Empīriskā 

vērtība 
Teorētiskā 

vērtība 
P 

1 Flamingo līdzsvara tests 
(FLT) 

VE 63 2,83 ± 2,08 0,26 73,6  
1,87 

 
4,610* 

 
1,984* 

 
P<0,05VK 36 4,70 ± 1,75 0,29 37,1 

2 Uzsitiens pa šķīvi 
(PLT) 

VE 63 9,88 ± 1,00 0,13 10,1  
0,18 

 
0,898* 

 
1,984* 

 
P>0,05VK 36 9,69 ± 0,95 0,16 9,7 

3 Sēdi un aizsniedz  
(SAR) 

VE 63 28,53 ± 6,75 0,84 23,7  
7,45 

 
5,141* 

 
1,984* 

 
P<0,05VK 36 21,08 ± 7,50 1,23 35,6 

4 Tāllēkšana no vietas 
(SBJ) 

VE 63 2,47 ± 0,14 0,02 5,8  
0,06 

 
2,366* 

 
1,984* 

 
P<0,05VK 36 2,41 ± 0,12 0,02 5,1 

5 Rokas tvēriens  
(HGR) labā roka 

VE 63 48,48 ± 8,70 1,09 17,9  
11,49 

*  
1,984* 

 
P<0,05VK 36 59,97 ± 9,88 1,62 16,5 

6 Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

VE 63 44,72 ± 8,37 1,05 18,7  
14,34 

*  
1,984* 

 
P<0,05VK 36 59,05 ± 9,26 1,52 15,7 

7 Guli – piecelies 
(SUP) 

VE 63 29,55 ± 2,25 0,28 7,6  
1,36 

 
3,063* 

 
1,984* 

 
P<0,05VK 36 28,19 ± 1,96 0,32 6,9 

8 Noturies saliektās rokās 
(BAH) 

VE 63 55,17 ± 11,5 1,39 20,2  
5,46 

 
2,228* 

 
1,984* 

 
P<0,05VK 36 49,71± 13,00 2,14 26,2 

9 10 x 5 m. atspoles  
skrējiens (SHR) 

VE 63 14,88 ± 0,84 0,10 5,6  
0,13 

 
0,725* 

 
1,984* 

 
P>0,05VK 36 14,75 ± 0,90 0,15 6,1 

                 
               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               * –  Stjūdenta – t kritērijs 

Sx  –  standartkļūda                                                           n –  grupas lielums 
S% –  variācijas koeficients                                              P –  rezultātu ticamības līmeni 
%   –  procentuālās izmaiņas                                              
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Apkopojot un analizējot iegūtos datus par fiziskās sagatavotības dinamiku VE un VK 
studentu grupās, varam izdarīt šādus secinājumus: 
1. Studentiem regulāri apmeklējot fiziskās sagatavošanas nodarbības un izpildot semestra 

laikā programmā paredzēto, kontroles testos iespējams panākt fiziskās sagatavotības 
pārbaudes testu rezultātu uzlabojumu. To parāda VK grupas testu rezultātu 
procentuālais pieaugums semestra laikā (7. tabula) un rezultātu pieauguma statistiskā 
ticamība. 

2. Studentiem semestra laikā izpildot LPA vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju 
kursā paredzēto un vienlaicīgi ar fiziskās sagatavošanas nodarbībām apgūstot 
teorētiskās zināšanas par fiziskās sagatavošanas metodēm, veselīgu un fiziski aktīvu 
dzīvesveidu, kustību labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu un fiziskās slodzes 
veselību veicinošo iedarbību, par optimālās slodzes individuālo noteikšanu un fizisko 
aktivitāšu paškontroli, fiziskās sagatavotības pārbaudes testu rezultātu uzlabojums ir 
statistiski ticams. Salīdzinājumā ar studentiem, kuriem notika tikai mācību plānā 
paredzētās nodarbībās, rezultātu pieaugums ir lielāks. Studentu vīriešu 
eksperimentālās grupas (VE) testu vidējo rezultātu starpība ar VK grupas rezultātiem 
eksperimenta sākumā (9. tabula) nav statistiski ticama (P>0,05; grupas viendabīgas) 
sešos pārbaudes testos no deviņiem. VE grupai vidējo rezultātu uzlabojumu starpība 
eksperimenta beigās salīdzinot ar VK grupas rezultātiem eksperimenta beigās 
statistiski ir ticama (P<0,05) septiņos testos no deviņiem (10. tabula). Studenti ir 
izmantojuši doto iespēju uzlabot fiziskās sagatavotības pārbaudes testu rezultātus, 
savos patstāvīgajos treniņos pielietojot teorētiskajās nodarbībās apgūtās zināšanas.  

 
 

3.4.4. Fiziskās sagatavotības dinamika LPA studentu sieviešu kontroles (SK) grupai  
 
 Pirmajā kontroles grupā (SK) piedalījās 16 Latvijas Policijas akadēmijas pirmā studiju 
gada studentes sievietes. SK grupa testus veica augusta un decembra mēnešos. Semestra laikā 
SK grupas studentēm notika studiju plānā paredzētās fiziskās sagatavošanas nodarbības, 
kopumā 40 stundas, bet netika dota teorētiskā papildinformācija par treniņu metodiku, 
veselīgo dzīvesveidu, paškontroli un medicīnisko kontroli. „Eurofit” testus studentes izpildīja 
semestra sākumā un beigās atbilstoši prasībām vienas dienas laikā un paredzētajā secībā. 
Iegūtos rezultātus fiksējām individuālajos protokolos, pēc tam tos ievadījām datorā un veicām 
rādītāju analīzi ar matemātiskās statistikas metodēm – Stjūdenta kritēriju un Vilkoksona 
kritēriju. 
 Semestra beigās iegūtie dati, salīdzinot ar semestra sākuma datiem, rāda, ka grupas 
vidējais rezultāts ir uzlabots visos testos (10. tabula). Vidējā rezultāta procentuālais 
uzlabojums ir robežās no 0,54 % eksplozīvā spēka testā „tāllēkšana no vietas” (SBJ) līdz 
14,9% līdzsvara testā „flamingo līdzsvara tests” (FLB) (11. att.). Lai arī līdzsvara testā (FLB) 
ir novērots lielākais grupas vidēja rezultāta procentuālais pieaugums, tomēr statistiski šis 
pieaugums nav ticams (P>0,05), līdz ar to norādot, ka izmaiņas nav būtiskas. Semestra laikā 
grupas vidējā rezultāta izmaiņas nav statistiski ticamas (P>0,05) eksplozīvā spēka testā 
„tāllēkšana no vietas” (SBJ). Pārējos septiņos SK grupas izpildītajos „Eurofit” testos grupas 
vidējā rezultāta procentuālās izmaiņas ir statistiski ticamas (P<0,05).  
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11. att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu vidējo rezultātu procentuālās 

izmaiņas LPA studentu sieviešu kontroles (SK) grupai 
 
  

Ātruma un veiklības noteikšanas testa „10 x 5m atspoles skrējiens” (SHR) grupas 
vidējā rezultāta uzlabojums semestra beigās ir 1,49%, vēdera preses spēka noteikšanas testā 
„guli – piecelies” (SUP) vidējā rezultāta uzlabojums ir 1,86%. Šajos testos matemātiskās 
statistikas aprēķini parādīja, ka rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas, tāpat kā tas ir roku 
kustības ātruma noteikšanas testā „uzsitiens pa šķīvi” (PLT), kur kontroles grupas vidējais 
rezultāts ir uzlabots par 2,11%. Lokanības pārbaudes testa „sēdi un aizsniedz” (SAR) 
rezultātu uzlabojums ir 3,8%. Rokas tvēriena spēka noteikšanas testā (HGR) ar labo roku 
uzrādīto rezultātu izmaiņas ir 2,71%, bet ar kreiso roku uzrādītā rezultāta izmaiņas – 3,9%. 
Šajos testos izmaiņas statistiski ticamas.  
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                                                                                                                                                                                                     10. tabula  
Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultātu dinamika LPA studentu sieviešu kontroles (VK ) grupai 

 
 

Tests 
 
n 

 
Eksperimenta sākumā 

 
Eksperimenta beigās 

 
% 

 
Empīriskā 

vērtība 

 
Teorētiskā 

vērtība 

 
P 

 
±X  S 

 
Sx 

 
S% 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

Flamingo balansa 
tests (FLB) 

16 3,94 ± 1,43 0,35 36,4 3,35 ± 0,93 0,23 27,8 14,9 25,2** 17,0** P>0,05 

Uzsitiens pa šķīvi   
(PLT) 

16 10,90 ± 1,00 0,24 9,2 10,67 ± 0,85 0,21 8,0 2,11 4,652* 2,110* P<0,05 

Sēdi un aizsniedz 
(SAR) 

16 21,53 ± 3,83 0,93 17,8 22,35 ± 3,76 0,91 16,8 3,80 16,5** 17,0** P<0,05 

Tāllēkšana no 
vietas (SBJ) 

16 1,85 ± 0,15 0,04 7,9 1,86 ± 0,13 0,03 7,1 0,54 1,177* 2,110* P>0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) labā roka 

16 36,82 ± 9,52 2,31 25,9 37,82 ± 9,02 2,19 23,8 2,71 9,5** 14,0** P<0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

16 34,59 ± 8,94 2,17 25,8 35,94 ± 8,58 2,08 23,9 3,90 7,5** 14,0** P<0,05 

Guli – piecelies 
(SUP) 

16 25,76 ± 2,68 0,65 10,4 26,24 ± 2,95 0,72 11,2 1,86 20,5* 25,0* P<0,05 

Noturies saliektās  
rokās (BAH) 

16 18,22 ± 9,82 2,38 53,9 19,89 ± 9,29 2,25 46,7 9,16 3,850* 2,110* P<0,05 

10x5m. atspoles 
skrējiens (SHR) 

16 17,61 ± 1,77 0,43 10,1 17,35 ± 1,66 0,40 9,6 1,47 4,329* 2,110* P<0,05 

               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               * –  Stjūdenta – t kritērijs 
Sx  –  standartkļūda                                                         ** – Vilkoksona kritērijs 
S% –  variācijas koeficients                                               n –  grupas lielums 
%   –  procentuālās izmaiņas                                             P –  rezultātu ticamības līmeni 
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3.4.5. Fiziskās sagatavotības dinamika LPA studentu sieviešu eksperimentālajai (SE) 
grupai 

 
 Divas sieviešu studentu grupas Latvijas Policijas akadēmijā (SE un SK) veica 
„Eurofit” testus vienlaicīgi ar studentu vīriešu grupām šajās augstskolās. Grupas tika testētas 
rudens semestrī – augusta un decembra otrajā nedēļā. Studentes fiziskās sagatavotības 
pārbaudei izpildīja tieši tādus pašus „Eurofit” testus kā studenti vīrieši:  
   
       -    Flamingo līdzsvara tests ( FLB) – līdzsvara pārbaude. 

- Uzsitiens pa šķīvi (PLT) – roku kustības ātruma un koordinācijas pārbaude. 
- Sēdi un aizsniedz (SAR) – lokanība pārbaude. 
- Tāllēkšana no vietas (SBJ) – eksplozīvā spēka noteikšana. 
- Rokas tvēriens (HGR) – rokas spēka (labajai un kreisajai rokai) noteikšana ar 

dinamometru. 
- Guli – piecelies (SUP) – vēdera preses spēka izturības noteikšana. 
- Noturies saliektās rokās (BAH)  - roku funkcionālā spēka pārbaude. 
- Atspoles skrējiens 10x5 m.(SHR) – ātruma un veiklības noteikšana. 

 
  Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) studentu sieviešu eksperimentālajā grupā (SE) 
piedalījās 27 pirmā studiju gada studentes. Eurofit testu prasību izpildei tika nodrošināti 
nepieciešamie apstākļi un inventārs, visi testi tika veikti atbilstoši protokola prasībām vienas 
dienas laikā un testu sastādītāju noteiktajā secībā. 
 Semestra laikā SE grupas studentēm notika studiju plānā paredzētās fiziskās 
sagatavošanas nodarbības 40 stundu apjomā. Papildus praktiskajām nodarbībām studentes 
saņēma informāciju par kustību labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu un fiziskās slodzes 
veselību veicinošo iedarbību, par optimālās slodzes individuālo noteikšanu un skaidrojumu 
par zinātniski pamatotām un praksē pārbaudītām nodarbību formām un līdzekļiem. Mācību 
materiālos bija arī informācija par fizisko aktivitāšu paškontroli un medicīnisko kontroli, par 
slodzes atbilstību un individualizāciju. Ar piemēriem tika uzskatāmi parādīts, ka slodzes 
forsēšana, nepārbaudītu metožu un līdzekļu lietošana, augstas klases sportistu slodzes un 
treniņu metodikas kopēšana nedod labus rezultātus  
  Teorētisko informāciju par fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību, 
fizisko īpašību attīstīšanas metodēm un metodiku studentes semestra laikā saņēma regulāri, 
katrā kopējās tikšanās reizē informācijas apmaiņai patērējot 30 minūtes. Svarīgākā 
informācija katru reizi tika sniegta arī rakstiskā veidā. Semestra laikā kopējo tikšanos un 
informācijas apmaiņas ilgums bija astoņas stundas. Individuālo tikšanos un nesaprotamo 
jautājumu skaidrojums netika hronometrēts. Studentes teorētisko informāciju saņēma par 
šādām tēmām:  
 

1. Fiziskā aktivitāte, tās ietekme uz organismu. 
2. Veselīgs dzīvesveids: dienas režīms, miegs, darbs un fiziskās aktivitātes, atpūta. 
3. Personīgās veselības novērtējums. Nogurums, miega traucējumi, galvassāpes.  
4. Vispusīgā un speciālā fiziskā sagatavošana. 
5. Izturība. Izturības treniņš. 
6.  Ātrums. Ātruma treniņš. 
7. Spēks. Spēka treniņš. 
8. Lokanība, koordinācija, līdzsvars. 
9. Paškontrole. Veselīgs uzturs. 
10. Fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa pilnveidošana un uzlabošana. 
11. Dators un veselība. 
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12. Muskuļu energoapgāde darba laikā. Nogurums, atjaunošanās, superkompensācija. 
13. Emocijas un to veidi. 
14. Personīgā higiēna.  
15. Arteriālais asinsspiediens. 
16. Dopings. Sports un socializācija. 

 
 Šāda teorētiskās informācijas tēmu secība ir izvēlēta tāpēc, ka vispirms vēlējāmies 
studentus iepazīstināt ar priekšrocībām un katram personīgi no fiziskajām aktivitātēm un 
aktīva dzīvesveida gūstamajām priekšrocībām attiecībā uz savu veselību un darbaspējām 
salīdzinājumā ar cilvēkiem, kuru ikdienā dominē sēdošs dzīvesveids. Pēc tam studentus 
iepazīstinājām ar fizisko īpašību attīstīšanas metodiku, vingrinājumu secību un treniņu 
metodiku, lai katrs zinātu, kā var sasniegt sev vēlamo rezultātu. Tā kā fiziskā sagatavotība un 
attīstība ir saistīta ar katra personīgo dzīves ritmu, darba, atpūtas un dažādu fizisko aktivitāšu 
daudzumu ikdienā, tad uzskatījām par svarīgu studentus iepazīstināt ar fizisko spēju 
paškontroles testiem, noguruma, tai skaitā garīgā, un atjaunošanās procesu dažādību. Tāpat 
uzskatījām par nepieciešamu runāt par tādām lietām kā emocijas, asinsspiediens, higiēna. 
 Semestra sākumā un beigās studentēm, izpildot Eurofit testus, tika ievērotas testu 
sastādītāju prasības par izpildes kārtību un secību. Rezultātus studentes atzīmēja 
individuālajos protokolos.  
 Līdzsvara pārbaudes testā „Flamingo līdzsvara tests” studentes uzrādīja labus 
rezultātus, vidēji testu veicot ar 2,61 atkārtojumu. Astoņas studentes testu veica ar vienu 
atkārtojumu, kas ir ļoti augstvērtīgs rādītājs. Roku kustības ātruma noteikšanas un 
koordinācijas testā „uzsitiens pa šķīvi” (PLT) rezultāti ir blīvi, variācijas koeficients ir 9 un 
grupa uzskatāma par statistiski viendabīgu. Arī eksplozīvā spēka testā „tāllēkšana no vietas” 
(SBJ) uzrādītie rezultāti ir blīvi, rezultātu variācijas koeficients ir 8,7 un grupa ir statistiski 
viendabīga. Ātruma un veiklības kontroles testā „10 x 5 metru atspoles skrējiens” (SHR) 
uzrādītie rezultāti ir blīvi, variācijas koeficients ir 5,8 un grupa šajā testā ir statistiski 
viendabīga. Pārējos testos rezultātu izkliede ir lielāka. To var skaidrot arī ar iedzimtību. 
Piemēram, salīdzinoši slikta lokanība ikdienas dzīvē un arī fiziskajās aktivitātēs netraucē. 
Līdz ar to, ja cilvēks nenodarbojas ar aktīvo atpūtu vai sporta veidu, kur lokanība 
nepieciešama, šīs fiziskās spējas attīstīšanai parasti tiek veltīta ļoti maza uzmanība. Apkopojot 
semestra beigās uzrādītos rezultātus, redzam, ka grupas vidējais rezultāts ir uzlabots visos 
testos un pieaugums statistiski ticams (P<0,05) septiņos no deviņiem testiem (11. tabula). 
Procentuālais vidējā rezultāta pieaugums SE grupai ir robežās no 0,44% „rokas tvēriena” testā 
(HGR) labajai rokai līdz 17,7 % roku un plecu muskulatūras statiskās izturības noteikšanas 
testa „noturies saliektās rokās” (BAH) (12. att.). Absolūtos skaitļos šie 17,7% atbilst 3 
sekundēm, kas faktiski nav liels pieaugums.  
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11. tabula 
Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultātu dinamika LPA studentu sieviešu eksperimentālajai (SE) grupai 

 
 

Tests 
 
n 

 
Eksperimenta sākumā 

 
Eksperimenta beigās 

 
% 

 
Empīriskā 

vērtība 

 
Teorētiskā 

vērtība 

 
P 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

Flamingo līdzsvara 
tests FLB) 

27 2,61 ± 2,67 0,50 102,5 2,43 ± 2,06 0,39 84,9 6,89 55,5** 30,0** P>0,05 

Uzsitiens pa šķīvi   
(PLT) 

27 11,00 ± 0,99 0,19 9 10,68 ± 0,80 0,15 7,5 2,90 3,542* 2,048* P<0,05 

Sēdi un aizsniedz 
(SAR) 

27 29,0 ± 4,90 0,93 16,9 29,57 ± 4,60 0,87 15,5 1,96 32,0** 40,0** P<0,05 

Tāllēkšana no 
vietas (SBJ) 

27 1,87 ± 0,16 0,03 8,7 1,92 ± 0,14 0,03 7,1 2,67 4,168* 2,048* P<0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) labā roka 

27 25,25 ± 5,31 1,00 21,0 26,18 ± 4,90 0,93 18,7 3,68 40,0** 46,0** P<0,05 

Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

27 22,54 ± 5,83 1,10 25,9 22,64 ± 5,65 1,07 25,0 0,44 93,5** 89,0** P>0,05 

Guli – piecelies 
(SUP) 

27 24,11 ± 3,49 0,66 14,5 27,89 ± 2,27 0,43 8,1 15,67 0,0* 116,9* P<0,05 

Noturies saliektās  
rokās (BAH) 

27 16,94 ± 7,41 1,40 43,8 19,94 ± 8,65 1,63 43,4 17,7 3,367* 2,048* P<0,05 

10x5m. atspoles 
skrējiens (SHR) 

27 17,35 ±1,01 0,19 5,8 16,58 ± 0,85 0,16 5,2 4,43 * 2,048* P<0,05 

                 
               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               * –  Stjūdenta – t kritērijs 

Sx  –  standartkļūda                                                         ** – Vilkoksona kritērijs 
S% –  variācijas koeficients                                               n –  grupas lielums 
%   –  procentuālās izmaiņas                                             P –  rezultātu ticamības līmeni 
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12. att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu vidējo rezultātu procentuālās 
izmaiņas LPA studentu sieviešu eksperimentālajai (SE) grupai 

 
Semestra laikā praktisko nodarbību saturu saistījām ar teorētiskajās nodarbībās apgūto.  

Vērtējot rezultātu izmaiņas semestra laikā, procentuāli lielākās izmaiņas ir vēdera preses 
pārbaudes testā „guli – piecelies” (SUP) - 15,67% un roku un plecu muskulatūras statiskās 
izturības noteikšanas testā „noturies saliektās rokās” (BAH) - 17,7%. Fiziskās sagatavotības 
pārbaudes tests, kurā uzrādītā rezultāta procentuālās izmaiņas eksperimenta laikā ir 6,89%, 
bet izmaiņas nav statistiski ticamas, ir līdzsvara pārbaudes tests (FLB). Izmaiņas pārbaudes 
testa rezultātos nav statistiski ticamas arī rokas tvēriena pārbaudes testā (HGR) labajai rokai. 
Kreisās rokas tvēriena spēka pārbaudes rezultāta izmaiņas ir statistiski ticamas. Fiziskās 
sagatavotības pārbaudes Eurofit testos uzrādītās izmaiņas absolūtos skaitļos nav lielas, taču 
uzskatāmi parāda fiziskās sagatavotības dinamikas tendenci. 
 
 
3.4.6. Fiziskās sagatavotības pilnveides salīdzinošā analīze LPA studentu sieviešu kontroles 

(SK) un eksperimentālajai (SE) grupai  
           
 Savstarpēji salīdzinot SE un SK grupu eksperimenta sākumā uzrādītos „Eurofit” testu 
rezultātus (12. tabula), konstatējām, ka SE un SK grupām sākotnējie rezultāti savstarpēji 
statistiski nav atšķirīgi (P>0,05) sešos testos no deviņiem. Statistisko atšķirību novērojām 
lokanības testā „sēdi un aizsniedz” (SAR), kā arī rokas spēka noteikšanas testā ar 
dinamometru „rokas tvēriens” labajai un kreisajai rokām. Tas nozīmē, ka grupas SE un SK ir 
statistiski viendabīgas un ir iespējams savstarpēji salīdzināt grupu uzrādīto vidējo rezultātu 
izmaiņas eksperimenta laikā. Salīdzinot abu grupu vidējos aritmētiskos rezultātus testos pirms 
eksperimenta, redzam, ka starpība nav liela, tādējādi norādot uz grupu līdzvērtīgo fizisko 
sagatavotību.  
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Testi

Rezultātu 
izmaiņas %

SE
SK

SE 6,89 2,9 1,96 2,67 3,68 0,44 15,7 17,7 4,43
SK 14,9 2,11 3,8 0,54 2,71 3,9 1,86 9,16 1,47

FLB PLT SAR SBJ HG HG SUP BAH SHR

 

 

13. att. Fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu vidējo rezultātu procentuālās 
izmaiņas SE un SK grupām eksperimenta beigās  

 
 Eksperimenta beigās grupu vidējo rezultātu starpība statistiski ticama (P<0,05) ir 
piecos pārbaudes testos no deviņiem (13. tabula), bet testu rezultātu procentuālais uzlabojums 
SE grupai, salīdzinot ar SK grupu, lielāks ir sešos pārbaudes testos (13.att.). Statistiski ticama 
rezultātu starpība ir lokanības testā „sēdi un aizsniedz” (SAR), rokas spēka noteikšanas testā 
ar dinamometru „rokas tvēriens” (HGR) labajai un kreisajai rokai, vēdera preses testā „guli un 
piecelies” (SUP) un ātruma un veiklības testā „10x5 metru atspoles skrējiens” (SHR). Roku 
kustības ātruma un koordinācijas pārbaudes testā „uzsitiens pa šķīvi” (PLT), eksplozīvā spēka 
testā „tāllēkšana no vietas” (SBJ), roku un plecu muskulatūras statiskās izturības testā 
„noturies saliektās rokās” (BAH) un līdzsvara testā „flamingo līdzsvara tests” (FLB) grupas 
vidējā rezultāta izmaiņas ir niecīgas un nav statistiski ticamas (P>0,05).  
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 12. tabula 
SE grupas fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultāti attiecībā pret SK grupas testu rezultātiem eksperimenta sākumā 

 
No Tests  

Grupa 
 
n 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

Vidējo 
aritmētisko

starpība 

Empīriskā 
vērtība 

Teorētiskā 
vērtība 

P 

1 Flamingo līdzsvara tests 
(FLT) 

SE 27 2,61 ± 2,67 0,50 102,5  
1,33 

 
1,892* 

 
2,014* 

 
P>0,05SK 16 3,94 ± 1,43 0,35 36,4 

2 Uzsitiens pa šķīvi 
(PLT) 

SE 27 11,00 ± 0,99 0,19 9,0  
0,328 

 
2,014* 

 
P>0,05* 

 
P>0,05SK 16 10,90 ± 1,00 0,24 9,2 

3 Sēdi un aizsniedz  
(SAR) 

SE 27 29,00 ± 4,90 0,93 16,9  
7,47 

 
5,327* 

 
2,014* 

 
P<0,05SK 16 21,53 ± 3,83 0,93 17,8 

4 Tāllēkšana no vietas 
(SBJ) 

SE 27 1,87 ± 0,16 0,03 8,7  
0,02 

 
0,438* 

 
2,014* 

 
P>0,05SK 16 1,85 ± 0,15 0,04 7,9 

5 Rokas tvēriens  
(HGR) labā roka 

SE 27 25,25 ± 5,31 1,00 21,0  
11,57 

 
5,253* 

 
2,017* 

 
P<0,05SK 16 36,82 ± 9,52 2,31 25,9 

6 Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

SE 27 22,54 ± 5,83 1,10 25,9  
13,3 

*  
2,0* 

 
P<0,05SK 16 34,59 ± 8,94 2,17 25,8 

7 Guli – piecelies 
(SUP) 

SE 27 24,11 ± 3,49 0,66 14,5  
1,66 

 
1,677* 

 
2,014* 

 
P>0,05SK 16 25,76 ±2,68 0,65 10,4 

8 Noturies saliektās rokās 
(BAH) 

SE 27 16,94 ± 7,41 1,40 43,8  
1,29 

 
0,499* 

 
2,014* 

 
P>0,05SK 16 18,22 ± 9,82 2,38 53,9 

9 10 x 5 m. atspoles  
skrējiens (SHR) 

SE 27 17,35 ± 1,01 0,19 5,8  
0,26 

 
0,627* 

 
2,014* 

 
P>0,05SK 16 17,61 ± 1,77 0,43 10,1 

               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               * –  Stjūdenta – t kritērijs 
Sx  –  standartkļūda                                                         ** – Vilkoksona kritērijs 
S% –  variācijas koeficients                                              P –  rezultātu ticamības līmeni 
%   –  procentuālās izmaiņas                                             n –  grupas lielums



 108

Salīdzinot eksperimentālās un kontroles grupu uzrādīto rezultātu izmaiņas semestra 
laikā, netika vērtēti rezultāti absolūtos skaitļos, bet eksperimenta sākumā uzrādīto rezultātu 
procentuālās izmaiņas eksperimenta beigās. Eksperimenta sākumā uzrādītie rezultāti SE 
grupai augstāki ir līdzsvara testā „flamingo līdzsvara tests” (FLB), lokanības testā „sēdi un 
aizsniedz” (SAR), eksplozīvā spēka noteikšanas testā „tāllēkšana no vietas” (SBJ), ātruma un 
veiklības noteikšanas testā „10 x 5 m. atspoles skrējiens” (SHR). SK grupai augstāki rezultāti 
eksperimenta sākumā ir roku kustības ātruma noteikšanas testā „uzsitiens pa šķīvi” (PLT), 
rokas tvēriena spēka noteikšanas testā labajai un kreisajai rokai (HGR), vēdera preses spēka 
noteikšanas testā „guli – piecelies” (SUP), kā arī roku un plecu muskulatūras statiskās 
izturības noteikšanas testā „noturies saliektās rokās” (BAH) (12. tabula). Eksperimenta beigās 
SE grupai augstāki rezultāti absolūtos skaitļos ir ne tikai jau minētajos, bet arī vēdera preses 
spēka noteikšanas testā „guli – piecelies” (SUP) un roku un plecu muskulatūras statiskās 
izturības noteikšanas testā „noturies saliektās rokās” (BAH) (13. tabula).  

Semestra laikā lielākais procentuālais rezultātu pieaugums spēka īpašības noteicošajos 
fiziskās sagatavotības pārbaudes testos SE grupas studentēm ir skaidrojams ar izmaiņām 
vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursa stundu sadalījumā, jo spēka vingrinājumiem 
atvēlētais stundu skaits ir 16, bet kontroles grupas (SK) studentēm – 8 stundas. Teorētiskajās 
nodarbībās eksperimentālās grupas studentes vairāk interesējās par spēka un koordinācijas 
īpašību pilnveidošanas metodēm. Tas sekmēja šo fizisko īpašību uzlabošanu arī patstāvīgajās 
fiziskās sagatavošanas nodarbībās. Līdz ar spēka īpašību uzlabošanos, eksperimentālās grupas 
(SE) studentēm uzlabojās arī rezultāti ātruma un koordinācijas testā „10 x 5 metru atspoles 
skrējiens” (SHR). 
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13. tabula 

SE grupas fiziskās sagatavotības pārbaudes EUROFIT testu rezultāti attiecībā pret SK grupas testu rezultātiem eksperimenta beigās  
 

No  
Tests 

 
Grupa 

 
n 

 
±X S 

 
Sx 

 
S% 

Vidējo 
aritmētisko 

starpība 

Empīriskā 
vērtība 

Teorētiskā 
vērtība 

P 

1 Flamingo līdzsvara tests 
(FLT) 

SE 27 2,43 ± 2,06 0,39 84,9  
0,92 

 
1,736* 

 
2,014* 

 
P>0,05 SK 16 3,35 ± 0,93 0,23 27,8 

2 Uzsitiens pa šķīvi 
(PLT) 

SE 27 10,68 ± 0,80 0,15 7,5  
0,01 

 
0,032* 

 
2,014* 

 
P>0,05 SK 16 10,67 ± 0,85 0,21 8,0 

3 Sēdi un aizsniedz  
(SAR) 

SE 27 29,57 ± 4,60 0,87 15,5  
7,22 

 
5,439* 

 
2,014* 

 
P<0,05 SK 16 22,35 ± 3,76 0,91 16,8 

4 Tāllēkšana no vietas 
(SBJ) 

SE 27 1,92 ± 0,14 0,03 7,1  
0,05 

 
1,297* 

 
2,014* 

 
P>0,05 SK 16 1,86 ± 0,13 0,03 7,1 

5 Rokas tvēriens  
(HGR) labā roka 

SE 27 26,18 ± 4,90 0,93 18,7  
11,64 

 
5,662* 

 
2,017* 

 
P<0,05 SK 16 37,82 ± 9,02 2,19 23,8 

6 Rokas tvēriens 
(HGR) kreisā roka 

SE 27 22,64 ± 5,65 1,07 25,0  
13,30 

*  
2,017* 

 
P<0,05 SK 16 35,94 ± 8,58 2,08 23,9 

7 Guli – piecelies 
(SUP) 

SE 27 27,89 ± 2,27 0,43 8,1  
1,66 

* 
2,118* 

 
2,014* 

 
P<0,05 SK 16 26,24 ± 2,95 0,72 11,2 

8 Noturies saliektās rokās 
(BAH) 

SE 27 19,94 ± 8,65 1,63 43,4  
0,05 

 
0,018* 

 
2,014* 

 
P>0,05 SK 16 19,89 ± 9,29 2,25 46,7 

9 10 x 5 m. atspoles  
skrējiens (SHR) 

SE 27 16,58 ± 0,85 0,16 5,2  
0,78 

 
2,075* 

 
2,014* 

 
P<0,05 SK 16 17,35 ± 1,66 0,40 9,6 

               Piezīme: ±X  S  –  vidējais aritmētiskais un standartnovirze               * –  Stjūdenta – t kritērijs 
Sx  –  standartkļūda                                                         ** – Vilkoksona kritērijs 
S% –  variācijas koeficients                                              n –  grupas lielums 
%   –  procentuālās izmaiņas                                            P –  rezultātu ticamības līm
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3.5. Studentu teorētisko zināšanu dinamika 
 
 Visām pedagoģiskajā eksperimentā iesaistītajām studentu grupām no Latvijas Policijas 
akadēmijas (VE, VK, SE, SK) eksperimenta sākumā un eksperimenta beigās tika veikta 
anketēšana, ar kuras palīdzību noteicām studentu teorētiskās zināšanas par fiziskajām 
aktivitātēm, fiziskajām īpašībām, treniņu metodēm un metodiku, un prasmi zināšanas 
patstāvīgi pielietot praksē. Katras grupas atbilžu vidējos rezultātus izteicām punktos, lai 
zināšanu līmeni varētu savstarpēji salīdzināt pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta. Tā kā 
„Eurofit” testu rezultātus savstarpēji salīdzinājām starp VE un VK vīriešu grupām, SE un SK 
sieviešu grupām, tad arī anketēšanas rezultātus savstarpēji salīdzinājām starp šīm grupām. 
Teorētisko zināšanu pārbaudei tika izmantota patstāvīgi sastādīta anketa, kuras četrdesmit 
jautājumi tika sadalīti blokos. Katrs jautājumu bloks palīdzēja noskaidrot studentu zināšanas 
konkrētā virzienā. Pirmais bloks (1. līdz 5. punkts) veltīts studentu zināšanu noskaidrošanai 
par fiziskajām aktivitātēm. Piektais punkts ar vispārīgu apgalvojumu protu orientēties 
situācijā, atrast informācijas kodolu ir kā pārbaudes vai kontroles jautājums ceturtajam 
punktam protu izvēlēties sev piemērotas sporta nodarbības. Ja students apgalvo, ka prot 
izvēlēties sev piemērotas sporta nodarbības, bet neprot atrast informācijas kodolu, tad atbilde 
būs apšaubāma. Otro bloku veido divi jautājumi, kuri palīdz noskaidrot studentu prasmi 
aizraut citus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Eksperimenta beigās, uzlabojoties 
zināšanām par fiziskajām aktivitātēm, studentu prasme iesaistīt citus arī ir paaugstinājusies. 
Nākošais jautājumu bloks (8., 9.) palīdz noskaidrot studentu domas, vai fiziskās aktivitātes 
viņiem palīdz pārvarēt stresa situācijas, noņemt garīgo nogurumu. Atbildes uz šiem 
jautājumiem eksperimenta beigās norādīja, ka studenti ir spējuši pilnveidot savas fizisko 
aktivitāšu iemaņas, jo ar to palīdzību viņi spēj uzlabot savu garastāvokli. Nākamie trīs anketas 
jautājumi (10. – 12.) raksturoja studentu interesi par sporta norisēm dažādos līmeņos – no 
augstskolas līdz pasaulei. Eksperimenta laikā izmaiņas šo jautājumu atbildēs nebija būtiskas. 
Ar nākamo (13., 14.) jautājumu palīdzību noskaidrojām studentu domas par prasmi patstāvīgi 
regulēt savu fizisko slodzi. Atbildes uz šiem jautājumiem eksperimenta beigās norādīja, ka 
studentiem, apgūstot zināšanas, rodas šaubas, vai šo zināšanu pietiek pareizai, pamatotai savas 
slodzes izvēlei. Nākošie trīs jautājumi (15. – 17.) par fizisko un emocionālo pašsajūtu sniedz 
daļēju informāciju arī par vispārējo veselības stāvokli. Uz jautājumiem, vai studentiem ir 
vēlēšanās būt fiziski aktīviem un vai viņi prot šo vēlēšanos piepildīt, atbildes sniedza anketas 
18. līdz 22. punkts. Informāciju par zināšanām, kā var noteikt savu fizisko sagatavotību ar 
paškontroles testu palīdzību, vai ir izprotama atšķirība starp vispārējo un speciālo fizisko 
sagatavotību, saņēmām no atbildēm uz 23. – 25. anketas punktu. Anketas 26. – 29. punkts 
sniedz ieskatu studentu pašvērtējumā par viņu zināšanām, kas ir fiziskās īpašības un to 
attīstīšanas metodes. Nākamais jautājumu bloks (30. – 33.) vērsts studentu prasmes noteikt 
personīgo veselības stāvokli noteikšanai. Pēdējais jautājumu bloks (34. – 40.) ir veltīts 
studentu socializācijas prasmju noteikšanai fizisko aktivitāšu laikā.  
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14. tabula 

Studentu teorētisko zināšanu rezultāti pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta 
 

 

 

Grupa 
 

N 
        

±X S  
% 

 
P 

Anketēšanas rezultāti 
pirms pedagoģiskā 
eksperimenta 

VE  63 3,14±0,30 0,01 P>0,05 
VK  37 3,14±0,28 
SE  27 3,12±0,40 0,03 P>0,05 
SK  16 3,15±0,41 

Anketēšanas rezultāti 
pēc pedagoģiskā 
eksperimenta 

VE  63 3,55±0,34 0,26 P<0,05 
VK  37 3,29±0,26 
SE 27 3,55±0,42 0,35 P<0,05 
SK  16 3,20±0,41 

                 
Piezīme: ±X S – vidējais aritmētiskais un standartnovirze 
                      N – grupas lielums           
                      % – procentuālā atšķirība  
                       P – ticamība  
  

 Kā redzam 14. tabulā, pirms pedagoģiskā eksperimenta uzsākšanas VE un VK grupās 
teorētisko zināšanu līmenis ir līdzīgs, statistiski atšķirības zināšanās starp grupām nav 
novērotas (P>0,05). Līdzīgu teorētisko zināšanu līmeni uzrādīja abas sieviešu grupas SE un 
SK. Arī šo grupu zināšanās pirms pedagoģiskā eksperimenta statistiskās atšķirības netika 
novērotas (P>0,05). Pedagoģiskā eksperimenta beigās vīriešu un sieviešu eksperimentālajām 
grupām VE un SE teorētisko zināšanu līmenis ir salīdzinoši augstāks par kontroles grupām 
VK un SK. Atšķirības zināšanās starp VE un VK, kā arī starp SE un SK grupām pedagoģiskā 
eksperimenta beigās ir statistiski ticamas (P<0,05). 
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pedagoģiskā eksperimenta laikā 
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Kvalitatīvais pētījums tika veikts četrus gadus vēlāk – no 2008. gada septembra līdz 
decembrim. Šajā laikā notika individuālā padziļinātā nestandarta intervija ar astoņiem 
bijušajiem eksperimentālo grupu studentiem (pieciem vīriešiem un trīs sievietēm), kā arī 
četriem studentiem un divām studentēm no bijušajām kontroles  grupām.  Nestandarta jeb 
radošā intervija paredz zināmu brīvību sarunas formas izvēlē. Šāda intervija nedod skaitlisko 
materiālu, tās uzdevums ir iegūt kvalitatīvi padziļināta rakstura atbildes (86). Gatavojoties 
intervijai, jautājumi pēc būtiskuma tika sadalīti galvenajos un papildjautājumos. Galveno 
jautājumu skaits intervijās bija neliels (pieci), jo uz tiem tika paredzētas plašas atbildes. 
Papildjautājumi tika gatavoti gadījumam, ja respondenta atbildi vajadzēs precizēt. Intervijas 
jautājumi bija nestrukturēti, kas ļauj respondentam atbildēt tā, kā viņš vēlas, bez intervētāja 
sagatavotas atbildes. Jautājumos izmantotā terminoloģija bija apzināti vienkārša, lai 
respondentiem uzreiz būtu skaidra būtība, nerastos pārpratumi, vajadzētu mazāk precizējošo 
jautājumu. Intervijas sākumā dialogā ar intervējamo tika atsaukta atmiņā rudens semestrī 
veiktā eksperimenta būtība un norises gaita. Intervijas laikā netika veikti pieraksti, bet sarunas 
rezultāts fiksēts uzreiz pēc intervijas. Visiem intervētajiem sarunas struktūra un jautājumi 
savstarpēji bija vienādi. Bijušajiem eksperimentālo grupu studentiem zināšanas par fiziskajām 
aktivitātēm un to daudzveidību, piemērotību, kā arī iespējām būt fiziski aktīviem gan 
individuāli, gan kopā ar savu ģimeni, ir uzlabojušās. Viņiem fiziskās aktivitātes ir vienu – 
divas reizes nedēļā, diviem respondentiem – vismaz trīs reizes nedēļā. Iesaistot savus 
tuviniekus dažādās fiziskajās aktivitātēs un sporta nodarbībās, ir uzlabojusies arī viņu spēja 
ieinteresēt un iesaistīt aktivitātēs citus cilvēkus, tai skaitā draugus un darba kolēģus. Ir atrastas 
un regulāri izmantotas dažādas aktīvas brīvā laika pavadīšanas formas. Respondentu atbildes 
apstiprina pieņēmumu, ka fiziskās aktivitātes dabā palīdz noņemt garīgo nogurumu un darbā 
izveidojušos psiholoģisko sasprindzinājumu. Savukārt bijušie kontroles grupu studenti 
apgalvoja, ka papildus nav interesējušies par iespējām būt fiziski aktīviem. Viņi izpilda 
dienestā nepieciešamo fiziskās sagatavotības pārbaudījumu reizi gadā, taču neveic patstāvīgas 
fiziskās sagatavošanas nodarbības. Fiziskās aktivitātes šiem bijušajiem studentiem ir vienu – 
divas reizes mēnesī, dažkārt retāk.   

Interese par sporta notikumiem Latvijā un pasaulē nav palielinājusies salīdzinājumā ar 
studentu gadiem ne bijušajiem eksperimentālo, ne kontroles grupu studentiem. Viena sieviete 
un divi vīrieši atzina, ka pašlaik aktīvāk seko norisēm kādā no sporta veidiem. Par prasmi 
regulēt pašiem savu fizisko slodzi patstāvīgo treniņu laikā bija pārliecināti eksperimentālajās 
grupās iesaistītie. To viņi skaidroja ar patstāvīgo pieredzi praktiskajās nodarbībās un prasmi 
novērtēt sava organisma reakciju uz vienu vai otru izpildīto vingrinājumu. Par savu prasmi 
ieteikt un regulēt fiziskās slodzes apjomu un intensitāti citiem respondenti nebija pārliecināti, 
taču viņi saprata un apzinājās, ka slodzes parametri katram ir jānosaka individuāli, atbilstoši 
fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim. Atbilde uz jautājumu, vai ir iespēja piepildīt 
nepieciešamību pēc fiziskajām aktivitātēm, bija negatīva visu grupu bijušajiem studentiem. 
Darbs, ikdienas ģimenes pienākumi un sporta bāzu nepieejamība ir galvenie iemesli, kāpēc 
jaunie cilvēki nespējot būt tik fiziski aktīvi, kā to vēlētos. Zināšanas par fiziskās sagatavotības 
paškontroles testiem nav paaugstinājušās, kā tas bija studiju laikā eksperimenta beigās. Par 
galveno kritēriju tiek uzskatīta pašsajūta, nevis sportiskais rezultāts vai sportiskā rezultāta 
pieaugums. Zināšanas par fizisko īpašību attīstīšanas metodēm ir papildinājušās uz personīgās 
pieredzes (piemēram – spēka nodarbības trenažieru zālē vai dažādu aerobikas veidu ietekme 
uz spēku, ātrumu, lokanību) un interesējošā sporta veida pilnveides rēķina. Intervētie ir 
pārliecināti, ka nepieciešamības gadījumā zinās, kur meklēt vajadzīgo informāciju, vai kam 
prasīt padomu fiziskās sagatavotības pilnveidošanai un paaugstināšanai. Arī personīgās 
veselības novērtēšanas prasmes ir papildinājušās uz pieredzes rēķina. Socializācijas prasmes ir 
uzlabojušās – intervējamie ir kļuvuši atraisītāki, atvērtāki, viņiem vieglāk uzrunāt 
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nepazīstamus cilvēkus gan kopējo fizisko aktivitāšu laikā, gan veicot ikdienas darba 
pienākumus.  

Kopumā, vērtējot eksperimenta laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskajās 
nodarbībās nostiprinātās un pilnveidotās prasmes un iemaņas, visi intervētie bijušie 
eksperimentālo grupu studenti atzina to lietderību un praktisko vērtību. Viņi uzsvēra, ka 
teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās iegūtās un nostiprinātās zināšanas un prasmes tiek 
izmantotas patstāvīgajās treniņu nodarbībās fiziskās sagatavotības līmeņa uzturēšanai 
atbilstoši dienesta vietā izvirzītajām prasībām. Savas zināšanas un prasmes bijušie studenti ir 
izmantojuši arī savu darba kolēģu konsultēšanai individuālās fiziskās sagatavošanas 
nodarbībām. Intervijās respondenti atzīmēja prasmi kritiski vērtēt atsevišķus ieteikumus 
fiziskās sagatavošanas treniņu nodarbībām, kam pamatā ir teorētiskajās nodarbībās apgūtās un 
vēlāk patstāvīgi pilnveidotās zināšanas par fizisko sagatavošanu.  
 Bijušie Latvijas Policijas akadēmijas pirmā studiju gada kontroles un eksperimentālo 
grupu studenti mācījās un dzīvoja militarizētas mācību iestādes režīmā.  Tāpēc kā eksperti ar 
eksperimenta norises gaitu, teorētisko un praktisko nodarbību saturu tika iepazīstināti divi 
Nacionālās Aizsardzības akadēmijas (NAA) fiziskās sagatavošanas katedras docētāji, kuru 
praktiskā darba pieredze fiziskajā sagatavošanā ar kadetiem ir vairāk kā desmit gadi. Viņu 
vērtējumā teorētisko zināšanu  saturs eksperimentālo grupu studentiem ir atbilstošs 
vajadzībām. NAA un LPA ir militarizēta rakstura mācību iestādes, kurās dažādi reglamenti un 
noteikumi studējošajiem uzliek par pienākumu veikt pašizglītošanos. Tajā skaitā arī vispārējā 
un profesionālajā fiziskajā sagatavotībā [50; 112; 117; 126]. Pēc viņu domām, saturs NAA 
studējošajiem varētu būt nedaudz atšķirīgs, bet galvenie jautājumi  (fiziskā sagatavošana, 
fizisko īpašību raksturojums un attīstīšanas metodes, paškontrole) būtu jāzina. Tas 
nepieciešams tādēļ, ka skolas laikā iegūtās zināšanas par fizisko sagatavošanu arī NAA 
studējošajiem ir nepietiekošas, neprasmīgi vai nemaz netiek izmantotas patstāvīgajās fiziskās 
sagatavošanas nodarbībās. Fiziskās sagatavotības līmeni (fiziskās sagatavošanas procesa 
rezultātu) ietekmē gan pasniedzējs - procesa virzītājs, gan audzēknis (izpildītājs) ar savu 
attieksmi pret pienākumu (šajā gadījumā – būt atbilstoši dienesta prasībām fiziski sagatavots) 
un prasmi izmantot savas zināšanas pienākuma izpildei. 
 
Apkopojot studentu anketēšanas un interviju rezultātus, varam izdarīt šādus secinājumus: 
 

1. Eksperimenta sākumā, savstarpēji salīdzinot teorētiskās zināšanas, netika konstatēta 
statistiskā atšķirība ne starp studentu sieviešu (SE - 3,12; SK - 3,15), ne studentu 
vīriešu (VE - 3,14;  VK - 3,14) eksperimentālajām un kontroles grupām (P>0,05) (14. 
tabula). Eksperimenta beigās semestra noslēgumā teorētiskās zināšanas un prasme tās 
pielietot praksē ir uzlabojusies un izmaiņas zināšanās ir statistiski ticamas (P<0,05) 
eksperimentālo grupu (VE no 3,14 līdz 3,55; SE no 3,12 līdz 3,55) studentiem, kuriem 
papildus praktiskajām nodarbībām tika sniegta teorētiskā informācija. Kontroles grupu 
studentu teorētisko zināšanu izmaiņas nav statistiski ticamas (VK no 3,14 līdz 3,29;  
SK no 3,15 līdz 3,20; P>0,05) (14. tabula; 14 attēls). Eksperimentālo grupu studenti 
apgūtās zināšanas ir izmantojuši savas fiziskās sagatavotības pilnveidošanai.                                  

2. Intervijas dati ar bijušajiem eksperimentālo grupu studentiem apstiprina, ka iegūtās 
teorētiskās zināšanas un praktiskajās vispusīgās fiziskās sagatavošanas nodarbībās 
apgūtās un nostiprinātās prasmes un iemaņas pēc akadēmijas beigšanas tiek 
izmantotas fiziskās sagatavotības līmeņa uzturēšanai dienestam nepieciešamajā 
kvalitātē. Papildinot vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursu ar teorētisko daļu, 
tiek nodrošināta individuālā fiziskās sagatavošanas procesa nepārtrauktība un 
pilnveidošana pēc augstskolas beigšanas.  
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3.6. Studentu fiziskās sagatavotības un teorētisko zināšanu sakarība 

 
 Uzsākot pedagoģisko eksperimentu un salīdzinot VE un VK grupu fiziskās 
sagatavotības rādītājus, šīs grupas bija statistiski viendabīgas (8. tabula). Abām grupām 
semestra laikā bija vienāds fiziskās sagatavošanas nodarbību skaits. Semestra beigās, 
salīdzinot grupu Eurofit testu vidējos rezultātus, tika konstatētas izmaiņas abu grupu fiziskās 
sagatavotības rādītājos. Procentuāli lielāks rezultātu uzlabojums eksperimenta beigās tika 
fiksēts VE grupai. Eksperimenta beigās testu rezultātu uzlabojuma procentuālā starpība ar VK 
grupas rādītājiem ir statistiski ticama septiņos studentu veiktajos Eurofit testos no deviņiem 
(9. tabula).  
 Salīdzinot VE un VK grupu teorētisko zināšanu rādītājus pēc atbildēm uz anketas 
jautājumiem, ir vērojama līdzīga aina. Semestra sākumā rādītāji būtiski neatšķiras un grupas ir 
statistiski viendabīgas. Semestra beigās, atkārtojot aptauju, tika konstatēta būtiska un 
statistiski ticama starpība zināšanu līmenī par fizisko sagatavošanu, fiziskajām aktivitātēm, 
fiziski aktīvo dzīvesveidu, fizisko īpašību treniņu metodēm un prasmēm tās patstāvīgi 
izmantot (14. tabula). Starpība teorētiskajās zināšanās radās tāpēc, ka VE grupas studentiem 
semestra laikā studiju kurss vispusīgā fiziskā sagatavošana tika papildināts ar teorētiskajām 
nodarbībām. Šajās nodarbībās, izmantojot interaktīvās studiju metodes, studenti apguva 
fiziskās sagatavošanas teorijas jautājumus. 
 Studentu sieviešu grupās SE un SK novērojām līdzīgas izmaiņas. Semestra sākumā 
grupu fiziskās sagatavotības rādītāji bija līdzīgi un statistiski viendabīgi sešos Eurofit testos 
no deviņiem izpildītajiem (12. tabula). Semestra beigās, izpildot tos pašus fiziskās 
sagatavotības pārbaudes testus, abām grupām konstatējām rādītāju paaugstināšanos. 
Savstarpēji salīdzinot, grupas nebija viendabīgas piecos testos (13. tabula). Pārbaudot 
teorētiskās zināšanas semestra sākumā un iegūtos rezultātus savstarpēji salīdzinot ar 
matemātiskās statistikas metodēm, grupu studentu zināšanas bija statistiski viendabīgas. 
Semestra beigās zināšanu līmenis grupās atšķīrās. Atbildot uz anketas jautājumiem, labākas 
zināšanas uzrādīja SE grupas studentes (14. tabula). Šāda zināšanu starpība izskaidrojama ar 
vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursa papildināšanu ar teorētiskajām nodarbībām.
  Apkopojot eksperimentā iesaistīto studentu grupu teorētisko zināšanu izmaiņu 
rādītājus un salīdzinot tos ar izmaiņām fiziskās sagatavotības dinamikā, varam izdarīt šādus 
secinājumus: 
 

1. LPA praktisko fiziskās sagatavošanas nodarbību rezultātā semestra laikā studentu 
fiziskā sagatavotība uzlabojas. Uzlabojumi ir statistiski ticami. Teorētiskās zināšanas, 
ja nav papildus mācības, paliek iepriekšējā zināšanu līmenī. Zināšanu izmaiņas 
semestra laikā nav ticamas (P>0,05).  

2. Papildinot LPA vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursu ar teorētisko zināšanu 
apguvi, mācīšanas un mācīšanās procesā izmantojot interaktīvas studiju metodes, 
sabalansējot praktiskās un teorētiskās nodarbības, tiek panāktas statistiski ticamas 
fiziskās sagatavotības testu rezultātu izmaiņas (9., 13. tabula) un teorētisko zināšanu 
uzlabošanās (14. tabula, 14. attēls).  

 
Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti un izdarītie secinājumi apstiprina izvirzīto hipotēzi, ka 

vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursu papildinot ar teorētiskajām nodarbībām, kurās 
tiek veidota izpratne par fiziskās sagatavotības nozīmi profesionālajā sagatavotībā,  pamatota 
paškontroles rādītāju nepieciešamība, tiek uzlabota studentu vispusīgā fiziskā sagatavotība. 
Vispusīgā fiziskā sagatavotība, kā profesionālās sagatavotības dienestam policijā sastāvdaļa, 
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tiek uzlabota, ja teorētiskās zināšanas, paškontrole un virzība uz fiziskās sagatavotības 
uzlabošanu tiek izmantota patstāvīgajās fiziskās sagatavošanas nodarbībās.  

 
Teikto apstiprina Eurofit testu rezultātu izmaiņu savstarpējais salīdzinājums starp 

Latvijas Policijas akadēmijas vīriešu eksperimentālo (VE) un vīriešu kontroles (VK) grupām 
(9. tabula.), kā arī starp Latvijas Policijas akadēmijas sieviešu eksperimentālo (SE) un 
sieviešu kontroles (SK) grupām pedagoģiskā eksperimenta beigās (13. tabula). Ja 
eksperimenta sākumā statistiskās atšķirības starp VE un VK grupām bija lokanības pārbaudes 
testā „sēdi un aizsniedz” (SAR) un roku spēka noteikšanas testā „rokas tvēriens” (HGR), tad 
eksperimenta beigās rezultātu statistiskās atšķirības bija jau sešos testos (8., 9. tabula). 
Eksperimenta sākumā statistiskās atšķirības starp SE un SK grupu studentu uzrādītajiem 
rezultātiem bija trīs, bet eksperimenta beigās – piecos testos (12., 13. tabula).  

Teorētisko zināšanu atšķirības eksperimenta sākumā starp studentu vīriešu 
eksperimentālo (VE) un kontroles (VK) grupu, kā arī studentu sieviešu eksperimentālo (SE) 
un kontroles (SK) grupu nebija statistiski ticamas. Eksperimenta beigās veiktā zināšanu 
pārbaude uzrādīja statistiski ticamu zināšanu līmeņu atšķirību starp grupām (14. tabula; 14. 
attēls). 

Minētie rezultāti pierāda aizstāvēšanai izvirzīto tēzi, ka pastāv savstarpēja sakarība 
starp studentu fiziskās sagatavotības testu rezultātu izmaiņām un teorētiskajām zināšanām par 
fiziskajām aktivitātēm. Papildinot studentu teorētiskās zināšanas (studiju nodarbības ar 
interaktīvām metodēm) un nostiprinot šīs zināšanas praktiskajās nodarbībās, tika konstatētas 
statistiskās atšķirības gan studentu pārbaudes testu rezultātos, gan teorētisko zināšanu līmenī.  
Tātad, LPA vispusīgās fiziskās sagatavošanas programmas papildināšana ar teorijas apguvi un 
izmaiņām stundu sadalījumā, dod statistiski ticamu fiziskās sagatavotības pārbaudes testu 
rezultātu pieaugumu. Pamatojoties uz eksperimenta rezultātiem par fiziskās sagatavotības un 
teorētisko zināšanu izmaiņām, var apgalvot, ka šāds programmas papildinājums veicina 
studentu patstāvīgās fiziskās sagatavošanas nodarbības, tādējādi tiek uzlabota arī studentu 
profesionālā sagatavotība dienestam policijā. Studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes 
fiziskās sagatavotības uzlabošanai ir bāze fiziskās sagatavošanas nodarbību patstāvīgai 
turpināšanai pēc augstskolas beigšanas. Iegūtās teorētiskās zināšanas ļauj patstāvīgi plānot un 
veikt treniņu nodarbības, lai spētu sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus, kā arī samazina 
traumu risku. 
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SECINĀJUMI 
 
 

 
1.  Pēc anketēšanas rezultātiem, studiju laikā augstskolu jaunieši gribētu nodarboties ar 

fiziskajām aktivitātēm sporta spēļu (40,8%) vai trenažieru zālēs (37,3%), mazāk 
izvēloties aktivitātes dabā, svaigā gaisā (21,8%). Sporta nodarbības kā izvēles studiju 
kursu visu studiju laiku vēlās 47,3% no aptaujātajiem, kā obligāto studiju kursu visu 
studiju laiku – 27,8%. Studenti atzīst fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā (96,3%), 
tomēr neprot pilnvērtīgi izmantot augstskolā dotās iespējas. Uzsākot studijas, treniņu 
grupās turpina nodarboties 30,4% no aptaujātajiem, bet 31,5% fiziskās aktivitātes divas 
līdz trīs reizes nedēļā veic individuāli. Laika trūkumu kā galveno iemeslu, kāpēc 
nenodarbojas vai ir pārtraukuši nodarboties ar sportu, min 28,6% aptaujāto. Personīgā 
pieredze darbā ar studentiem (kopš 1992.gada) ļauj secināt, ka viņiem trūkst zināšanu, 
lai patstāvīgi varētu plānot un organizēt fiziskās sagatavošanas nodarbības mērķtiecīgai 
savas fiziskās sagatavotības uzlabošanai. Kā nozīmīgākā teorētisko un praktisko 
zināšanu ieguvē par treniņu metodēm tiek uzskatīta treniņu nodarbību vieta, nevis skola.  

 
 
2.1. Studenti dod priekšroku sporta nodarbībām iekštelpās, taču augstskolas piedāvātās 

iespējas neapmierina studējošo vajadzības. Fiziskās aktivitātes ārpus augstskolas 
ietekmē sporta bāzu nepieejamība dažādu iemeslu (laika, finansu trūkums u.c.) dēļ. 
Savukārt augstskolā studenti neprot realizēt dotās iespējas pilnvērtīgi izmantot sporta 
bāzes. Neprasme un nevēlēšanās nodarboties augstskolas sporta bāzē saistīta ar 
praktisko iemaņu un teorētisko zināšanu trūkumu par fiziskās sagatavošanas metodēm 
un to lietojumu individuālajās nodarbībās.  

 
2.2. Studentiem, kuriem fiziskās sagatavošanas nodarbības ir studiju plānā un tiek izpildīts 

studiju kursā vispusīgā fiziskā sagatavošana paredzētais, fiziskās sagatavotības 
pārbaudes Eurofit testu rezultāti semestra laikā attiecībā pret semestra sākumā 
uzrādītajiem rezultātiem tiek uzlaboti un uzlabojumi ir statistiski ticami (P<0,05). 
Studentu vīriešu kontroles (VK) grupā septiņos testos rezultāta pieaugums ir no 1,26% 
līdz 19,7% (6. tabula). Divos testos (vēdera preses spēka noteikšanas testā guli – 
piecelies (SUP) un ātruma un veiklības noteikšanas testā 10 x 5 m. atspoles skrējiens 
(SHR)) rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (P>0,05). Studentu sieviešu kontroles 
(SK) grupā statistiski ticams Eurofit testu rezultātu pieaugums ir 7 testos (no 1,86% līdz 
14,9%. 10. tabula). Fiziskās sagatavotības pārbaudes testu rezultātu pieaugums panākts 
fiziskās sagatavošanas nodarbību laikā. 

 
 

3. Papildinot LPA vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursu ar teorētiskajām 
nodarbībām, veidojot izpratni zināšanās par fiziskās sagatavotības nozīmi profesionālajā 
sagatavotībā, par paškontroles rādītāju nepieciešamību un pastiprinot virzību uz mērķi 
(fiziskās sagatavotības uzlabošanu), sabalansējot praktisko un teorētisko nodarbību 
saturu, dodot iespēju izmantot apgūtās zināšanas praktiskajās individuālajās nodarbībās, 
tiek panāktas statistiski ticamas vīriešu un sieviešu eksperimentālo (VE un SE) grupu 
fiziskās sagatavotības pārbaudes Eurofit testu rezultātu izmaiņas (9., 13. tabula) un 
teorētisko zināšanu uzlabošanās (14.tabula, 14. attēls) attiecībā pret kontroles (VK un 
SK) grupu testu rezultātu izmaiņām. Pilnveidojot fizisko sagatavošanu, tiek uzlabota 
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studentu profesionālā sagatavotība un atbilstība prasībām Iekšlietu ministrijas iestādēs 
strādājošajiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

 
 
4.1.  Latvijas Policijas akadēmijas studentu sieviešu eksperimentālās (SE) un kontroles (SK) 

grupu fiziskās sagatavotības pārbaudes Eurofit testu vidējo rezultātu starpība 
eksperimenta sākumā statistiski nav ticama (P>0,05) sešos testos, grupas statistiski 
viendabīgas (12. tabula). Latvijas Policijas akadēmijas studentu vīriešu eksperimentālās 
(VE) un kontroles (VK) grupu fiziskās sagatavotības vidējo rezultātu starpība 
eksperimenta sākumā statistiski nav ticama (P>0,05) sešos testos, grupas statistiski 
viendabīgas (8. tabula).  

 
4.2. Eksperimenta beigās, salīdzinot studentu sieviešu eksperimentālās (SE) un kontroles 

(SK) grupu studentu fiziskās sagatavotības pārbaudes Eurofit testu vidējos rezultātus, 
starpība ir statistiski ticama (P<0,05) piecos testos (13. tabula). Testu rezultātu 
procentuālais uzlabojums SE grupai eksperimenta beigās ir lielāks (no 2,67% līdz 
17,7%) sešos testos salīdzinot ar SK grupu (no 0,54% līdz 9,16%) (13. attēls), un šajos 
testos statistiski ticams (14. tabula). 

 
4.3. Eksperimenta beigās, salīdzinot studentu vīriešu eksperimentālās (VE) un kontroles 

(VK) grupu studentu Eurofit testu vidējos rezultātus, starpība ir statistiski ticama 
(P<0,05) septiņos testos (9. tabula). Testu rezultātu procentuālais uzlabojums VE grupai 
ir lielāks (no 2,48% līdz 6,1%, līdzsvara testā 51,4%) un statistiski ticams, salīdzinot ar 
VK grupu (no 0,39% līdz 3,88 %, līdzsvara testā 19,7%) visos pārbaudes testos (10. 
attēls). 

 
4.4. Eksperimenta sākumā, savstarpēji salīdzinot teorētiskās zināšanas, netika konstatēta 

statistiskā atšķirība starp studentu sieviešu (SE  – 3,12; SK – 3,15), ne studentu vīriešu 
(VE – 3,14;  VK – 3,14) eksperimentālajām un kontroles grupām (P>0,05) (14. tabula). 
Eksperimenta beigās semestra noslēgumā teorētiskās zināšanas un prasme tās pielietot 
praksē ir uzlabojusies un izmaiņas zināšanās ir statistiski ticamas (P<0,05) 
eksperimentālo grupu (VE no 3,14 līdz 3,55; SE no 3,12 līdz 3,55) studentiem, kuriem 
papildus praktiskajām nodarbībām notika teorētiskās nodarbības. Kontroles grupu 
studentu teorētisko zināšanu izmaiņas nav statistiski ticamas (VK no 3,14 līdz 3,29;  SK 
no 3,15 līdz 3,20; P>0,05) (14. tabula, 14 attēls). Eksperimentālo grupu studenti apgūtās 
zināšanas ir izmantojuši savas fiziskās sagatavotības pilnveidošanai. 

 
4.5. Intervijas ar bijušajiem eksperimentālo grupu studentiem apstiprina, ka iegūtās 

teorētiskās zināšanas un praktiskajās vispusīgās fiziskās sagatavošanas nodarbībās 
apgūtās un nostiprinātās prasmes un iemaņas pēc akadēmijas beigšanas tiek izmantotas 
fiziskās sagatavotības līmeņa uzturēšanai dienestam nepieciešamajā kvalitātē. Papildinot 
vispusīgās fiziskās sagatavošanas studiju kursu ar teorētisko daļu, tiek radīta teorētisko 
un praktisko zināšanu bāze individuālā fiziskās sagatavošanas procesa nepārtrauktībai 
un pilnveidošanai pēc augstskolas beigšanas, vienlaicīgi uzturot dienestam 
nepieciešamajā līmenī profesionālo sagatavotību.  
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kreisā 
roka

E.L. 4 8.9 32 2.41 51 45 30 53.5 13.8
D.K. 2 9.7 30 2.27 50 50 27 70.5 15
D.O. 5 10.9 27 2.38 50 38 30 50.4 13.8
I.J. 3 9 27 2.39 44 44 31 50.1 15.2
J.S. 2 9.5 30 2.37 50 45 30 49.5 14.7
R.P. 3 9.3 29 2.71 60 60 28 49.1 14.9
J.F. 9 10 35 2.26 56 54 24 46.4 16.2
I.V. 7 10.2 10 2.35 50 47 24 65.2 17
N.Š. 6 10.2 25 2.23 47 39 25 75.1 14.8
K.K. 5 9.6 35 2.5 55 50 24 51.2 13.8
A.B. 4 10.8 22 2.57 50 50 29 52.9 15.6
I.O. 3 10.4 40 2.34 47 52 24 34.8 14.9
K.A. 3 9.4 32 2.34 46 40 25 49.9 15
A.J. 3 9.8 13 2.17 40 32 27 64.1 15.9
R.Ā. 4 10.2 27 2.65 60 59 30 32.2 13.9
T.J. 7 10.4 29 2.7 51 53 31 66.2 14.7
A.K. 6 9.7 27 2.31 48 38 32 51.1 15.4
N.D. 8 16.4 27 2.24 38 42 24 38.2 16.5
K.Z. 9 9 33 2.58 37 35 29 37.2 14.4
N.S. 6 9.4 18 2.25 52 40 25 24.4 15.9
A.Š. 3 9.4 26 2.67 45 40 27 39.4 15.1
P.L. 11 8.9 33 2.32 38 30 30 36.3 16.4
S.L. 8 9.6 32 2.44 44 52 29 46.2 15.4
I.J. 5 10.5 33 2.52 41 38 22 36.5 17.1
I.F. 3 9.6 26 2.32 48 44 30 52.8 16.4
J.P. 1 9.3 32 2.71 65 54 28 48.2 14.4
A.T. 6 10.4 34 2.61 56 50 27 52.2 14.8
D.P. 5 10.1 21 2.47 40 31 21 26.4 15.8
E.O. 7 8.9 28 2.56 40 30 28 35.9 14.8
E.P. 4 9.4 24 2.48 39 30 29 35.4 15.38
G.V. 4 12.5 19 2.2 36 30 26 43.1 16.7
M.G. 6 8.9 33 2.52 55 52 32 56.6 15.1
R.L. 12 11.2 26 2.4 40 40 29 55.1 16.2
R.P. 10 9.6 28 2.39 42 39 28 51.2 14.8
A.V. 6 10.4 23 2.37 44 44 21 38.9 15.5
I.F. 6 9.7 30 2.54 69 62 29 54.8 15.3
J.S. 6 11.2 26 2.09 30 30 27 34.7 15.9
O.A. 7 8.9 24 2.4 50 50 29 38.3 14.3
A.B. 6 9.3 11 2.36 51 51 29 44 14.6
A.M. 5 10.3 32 2.11 29 31 23 41.4 15.7
K.T. 6 10.5 24 2.48 40 38 27 52.2 14.6
V.L. 13 10.6 21 2.16 36 42 27 34.8 16.4
M.O. 9 9.9 34 2.5 46 32 27 36.6 14.2
M.Z. 12 12.4 25 2.54 42 42 26 45.1 15.1
K.I. 14 8.8 20 2.3 35 30 20 34.8 16
O.Ļ. 1 10 33 2.3 46 38 27 56.9 14.5
AQ.T 3 10.2 36 2.59 61 60 33 42.1 14.8
R.Dz. 9 10.1 27 2.23 51 41 25 51.6 18.2
M.V. 15 11.5 27 2.23 40 34 27 24 14.3
E.K. 5 11.2 26 2.35 42 36 22 47.1 13.8
L.P. 4 8.2 27 2.47 50 50 26 48.7 14.3
I.K. 3 9.3 19 2.53 55 55 28 49 16.7
D.A. 4 10.7 28 2.55 38 35 26 45.4 15.7
Z.B. 5 9.2 29 2.27 38 39 30 56.3 15.4
V.R. 4 10.3 24 2.2 50 40 27 49.6 16.7
E.L. 5 12.5 22 2.25 50 50 25 28.8 17.1
J.O. 6 10 26 2.44 55 45 30 33.5 16.4
A.P. 6 10.4 16 2.5 36 36 31 30.3 15.3
D.L. 5 10.2 28 2.76 28 28 40 34.2 15.3
J.M. 5 11 38 2.4 45 44 30 40 15.2
K.A. 3 10.1 28 2.53 58 53 29 43.1 14.7
E.R. 8 10.7 28 2.2 41 35 25 50.1 15.5
D.N. 6 11.7 33 2.4 35 40 28 45.1 14.6
A.J. 2 10.7 28 2.4 42 35 27 55 14.3

PIELIKUMS Nr 1. 

LPA studentu VE grupas testu rez. 2004.g. eksperimenta sākumā

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)

EUROFIT testu rezultāti VK un VE grupām
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Flamingo 
balansa 
tests 
(līdzsvars)

Uzsitiens 
pa šķīvi 
(roku kust. 
ātrums)

Sēdi un 
aizsniedz 
(lokanība)

T/L no 
vietas 
(eksplozīv
ais spēks)

Guli - 
piecelies 
(vēdera 
prese)

Noturies 
saliektās 
(funkc. 
Spēks)

Atspole 10 
x 5 m. 
(ātrums, 
veiklība)

labā 
roka

kreisā 
roka

E.L. 4 8.8 32 2.5 55 50 31 65.2 13.5
D.K. 2 9.9 32 2.4 50 50 32 63.4 15
D.O. 1 9.4 30 2.5 46 40 31 59.8 14.6
I.J. 1 9 28 2.52 44 44 33 55.9 14.5
J.S. 1 10 37 2.45 50 45 33 57.1 15.5
R.P. 1 9.3 32 2.75 67 60 30 53.5 14.9
J.F. 2 9.8 36 2.4 54 54 30 52.5 16.2
I.V. 1 10.3 12 2.45 50 47 28 56.6 15.4
N.Š. 2 9.8 28 2.25 49 44 30 59.3 15.1
K.K. 2 9.4 41 2.64 55 50 25 55.4 13.7
A.B. 3 8.7 25 2.6 51 49 34 59.3 13.9
I.O. 1 10.2 41 2.43 52 47 30 48.3 13.9
K.A. 3 9.4 32 2.4 46 40 27 54.2 15.1
A.J. 4 10.3 16 2.25 48 46 33 59.3 16.6
R.Ā. 1 9.5 36 2.76 60 60 28 41.8 13.5
T.J. 2 10.4 37 2.75 53 51 35 55.3 15.2
A.K. 3 9.5 26 2.38 46 38 30 45.5 15.9
N.D. 5 15 27 2.3 40 44 27 49.5 16
K.Z. 5 9.2 33 2.6 40 40 29 51.4 14.1
N.S. 3 9.4 18 2.3 55 45 25 39.3 15.5
A.Š. 2 9.2 26 2.7 45 40 29 47.9 14.8
P.L. 6 9 30 2.35 38 30 30 95.5 16.2
S.L. 1 9.6 32 2.5 48 50 30 57.2 14.8
I.J. 4 10.3 32 2.55 48 40 26 46.1 15.2
I.F. 2 11 27 2.35 46 45 31 56.5 15.3
J.P. 1 9.7 34 2.75 68 56 28 67.8 14.2
A.T. 1 10.4 34 2.6 56 50 29 81.4 14.8
D.P. 2 10.1 25 2.5 45 38 32 50.2 15.1
E.O. 1 9.9 27 2.61 50 42 30 45.2 14.1
E.P. 4 9 28 2.5 38 32 35 58.5 14.5
G.V. 1 11.5 19 2.34 50 49 29 59.2 15.7
M.G. 1 9 36 2.55 64 59 31 65.5 16.1
R.L. 4 10.6 28 2.45 42 40 28 74.6 15.5
R.P. 4 9.5 25 2.42 42 40 26 57.5 14.7
A.V. 3 10.7 19 2.45 44 40 27 39.5 13.7
I.F. 6 9.8 35 2.55 62 68 31 66.1 14.6
J.S. 4 10.2 27 2.21 28 26 30 43.4 14.8
O.A. 3 9 28 2.4 50 50 30 46.9 14.1
A.B. 4 8.9 11 2.41 51 49 28 48.1 14.1
A.M. 1 9.2 32 2.23 23 34 25 63.5 14.8
K.T. 1 10.1 23 2.55 55 51 30 89.8 14.4
V.L. 9 9.1 26 2.2 42 40 30 48.8 14.6
M.O. 6 9.5 35 2.6 42 32 31 49.7 13.8
M.Z. 2 12.3 24 2.58 42 42 28 62.5 14.9
K.I. 2 8.2 23 2.35 42 36 28 51.3 17.4
O.Ļ. 1 9.3 38 2.37 58 45 28 64.1 13.6
A.T. 2 9.2 37 2.63 70 52 33 59.8 14.2
R.Dz. 1 8.8 27 2.35 52 41 29 65.2 16.2
M.V. 10 10.7 32 2.28 42 40 30 47.2 14.1
E.K. 2 9.9 31 2.46 46 46 28 47.7 14
L.P. 3 8.8 27 2.53 50 50 29 55.2 14.1
I.K. 1 9.8 19 2.59 52 52 30 49.7 15.9
D.A. 4 9.8 25 2.6 40 38 29 45.7 15.4
Z.B. 3 9 29 2.33 40 42 30 59.8 15
V.R. 5 11 28 2.35 50 45 27 50.5 15.1
E.L. 9 11.1 15 2.35 60 60 26 44.1 16.8
J.O. 2 10 26 2.5 55 45 30 38.2 15
A.P. 3 10.1 16 2.55 40 40 31 47.2 15
D.L. 5 10 35 2.75 44 30 29 43 14.4
J.M. 1 9.8 38 2.42 45 44 31 39.7 14.6
K.A. 4 9.6 30 2.65 62 62 30 48.2 14.9
E.R. 1 10.4 27 2.3 40 31 31 44.8 14.9
D.N. 1 11.5 35 2.42 40 36 27 68 14.5
A.J. 1 10.2 26 2.55 45 40 30 57.5 14.5

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)

LPA studentu VE grupas testu rez. 2004.g. eksperimenta beigās
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Flamingo 
balansa 
tests 
(līdzsvars)

Uzsitiens 
pa šķīvi 
(roku kust. 
ātrums)

Sēdi un 
aizsniedz 
(lokanība)

T/L no 
vietas 
(eksplozīv
ais spēks)

Guli - 
piecelies 
(vēdera 
prese)

Noturies 
saliektās 
(funkc. 
Spēks)

Atspole 10 
x 5 m. 
(ātrums, 
veiklība)

labā 
roka

kreisā 
roka

A.P. 5 7.7 19 2.41 78 76 24 26.9 13.6
G.K. 5 9.5 26 2.3 71 70 30 35.6 13.5
A.D. 5 9.7 10 2.39 64 64 28 34.2 15
G.B. 11 9.8 16 2.32 54 50 32 31 14.7
J.T. 1 8.8 15 2.41 50 50 30 37 14.3
A.S. 3 7.8 6 2.35 50 48 35 63 14.9
J.V. 5 9.5 25 2.27 56 54 25 43.5 14.3
E.G. 9 9.8 20 2.34 64 64 24 55.6 14.8
V.M. 11 9.7 18 2.19 60 60 26 48 15
D.B. 2 9.45 14 2.45 47 48 26 35 15
S.D. 3 8 7 2.65 92 90 32 54.6 14.8
Ģ.G. 15 10.4 33 2.25 65 65 25 91 15.9
D.J. 5 8.9 13 2.36 60 60 29 57.4 16.5
A.K. 4 8.8 22 2.2 65 62 29 18.7 16.5
J.L. 7 10 18 2.5 56 56 28 71 16.7
A.M. 4 11 16 2.4 58 54 25 72 18.5
R.O. 7 9.2 20 2.35 68 60 23 51.2 15.86
A.R. 3 8.3 32 2.15 55 52 30 46.7 14.5
A.S. 7 11.1 12 2.26 48 48 27 43 14.6
D.Š. 8 10.5 14 2.31 46 48 24 54.6 14.8
M.B. 9 9.9 26 2.55 56 56 26 49.4 14.3
A.B. 7 11.9 25 2.34 64 64 25 68 15.5
D.D. 6 9.8 29 2.35 83 80 29 49.6 15.1
Ģ.J. 7 10 15 2.4 58 56 24 46.6 15.2
Ā.K. 6 9.2 41 2.44 54 54 39 58 14.8
K.K. 3 8.6 30 2.61 60 58 30 54 13.4
J.P. 4 11 25 2.24 64 62 29 47.3 14.6
I.R. 4 11.3 21 2.43 50 48 29 50 14.4
R.S. 7 9.5 24 2.51 48 48 28 33.5 14.5
I.Š 6 10 16 2.44 64 64 26 39.5 13.4
J.V. 4 10.3 23 2.21 54 50 33 32.5 14
M.V. 7 9.3 18 2.58 50 50 28 36.2 14.2
A.K. 9 10.5 18 2.4 48 48 30 51.5 17
A.R. 5 11.2 32 2.42 52 54 25 52.5 16.3
D.B. 1 9.9 14 2.38 60 62 26 32.5 15.6
I.E. 10 9.2 27 2.55 56 54 30 56.5 14.7
D.K. 2 11.6 25 2.35 48 48 30 43 15.4

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)

LPA studentu VK gr EUROFIT testu rezultāti 2003. g. eksperimenta sākumā
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Flamingo 
balansa 
tests 
(līdzsvars)

Uzsitiens 
pa šķīvi 
(roku kust. 
ātrums)

Sēdi un 
aizsniedz 
(lokanība)

T/L no 
vietas 
(eksplozīv
ais spēks)

Guli - 
piecelies 
(vēdera 
prese)

Noturies 
saliektās 
(funkc. 
Spēks)

Atspole 10 
x 5 m. 
(ātrums, 
veiklība)

labā 
roka

kreisā 
roka

A.P. 4 7.8 19 2.44 80 76 25 28.2 13.5
G.K. 4 9.3 26 2.35 70 70 29 40.3 13.3
A.D. 4 9.6 11 2.45 66 66 28 35.5 14.8
G.B. 6 9.9 16 2.38 56 56 30 33.3 14.5
J.T. 2 8.8 15 2.46 50 50 30 40.9 14
A.S. 4 8 6 2.35 50 48 31 62.2 14.4
J.V. 4 9.3 25 2.3 56 54 27 46.5 14.2
E.G. 7 9.8 20 2.33 64 64 25 57.5 14.5
V.M. 7 9.5 18 2.15 62 60 27 54.1 14.7
D.B. 3 9.7 16 2.45 48 48 27 40.1 14.8
S.D. 4 8.5 7 2.7 92 90 31 58.9 14.5
Ģ.G. 8 10.2 33 2.29 65 65 26 92.3 15.5
D.J. 3 9 15 2.4 60 60 29 55.3 16.2
A.K. 3 8.8 22 2.2 65 62 30 25.6 15.7
J.L. 8 9.7 18 2.54 58 58 28 72.5 16.3
A.M. 2 10 19 2.45 58 54 27 62.3 17.5
R.O. 6 9.2 20 2.4 70 62 25 52.7 15.5
A.R. 4 8.5 33 2.2 56 56 30 48.9 14.2
A.S. 5 10.8 13 2.3 50 50 28 61.5 14.5
D.Š. 5 10.2 14 2.35 50 50 25 47.8 14.8
M.B. 7 9.7 27 2.58 60 60 27 49.4 14.2
A.B. 6 11.5 27 2.35 64 64 26 72.1 15.1
D.D. 7 9.5 30 2.3 83 80 29 45.5 15.5
Ģ.J. 6 12 14 2.4 58 56 25 46.4 15
Ā.K. 4 9 40 2.45 54 54 32 55.5 14.5
K.K. 4 8.8 30 2.6 60 60 29 54 13.2
J.P. 5 10.6 26 2.3 64 64 30 47.3 14.4
I.R. 3 11.4 22 2.48 50 50 29 50.6 14.2
R.S. 5 9.6 26 2.5 52 52 30 39.3 14
I.Š 3 9.9 17 2.5 68 68 28 40.4 13.4
J.V. 6 10 24 2.25 56 56 30 38.2 14.1
M.V. 4 9.1 18 2.6 50 50 28 36.2 14.2
A.K. 7 10.2 18 2.45 50 50 30 52.2 15.5
A.R. 3 11 30 2.45 56 56 26 51.6 16.1
D.B. 1 9.8 14 2.4 62 62 27 37.4 15.2
I.E. 6 9 25 2.6 56 54 30 56.5 14.7
D.K. 4 11 26 2.35 50 50 29 50.4 15.2

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)

LPA studentu VK gr EUROFIT testu rezultāti 2003. g. eksperimenta beigās 
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Flamingo balansa tests 
(līdzsvars)

Flamingo balansa tests 
(līdzsvars)

Vidējais aritmētiskais 5.83 2.83
Standartnovirze 3.05 2.08
Variācijas koeficients 52.4% 73.6%
Standartkļūda 0.38 0.26

Vidējais pieaugums -3.00
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 87.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 557.7

Pieaugums ir ticams.

Uzsitiens pa šķīvi (roku 
kust. ātrums)

Uzsitiens pa šķīvi (roku 
kust. ātrums)

Vidējais aritmētiskais 10.17 9.88
Standartnovirze 1.20 1.00
Variācijas koeficients 11.8% 10.1%
Standartkļūda 0.15 0.13

Vidējais pieaugums -0.30
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Vidējais aritmētiskais 27.13 28.53
Standartnovirze 6.03 6.75
Variācijas koeficients 22.2% 23.7%
Standartkļūda 0.75 0.84

Vidējais pieaugums 1.41
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 267.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 361.1

Pieaugums ir ticams.

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

Vidējais aritmētiskais 2.41 2.47
Standartnovirze 0.16 0.14
Variācijas koeficients 6.6% 5.8%
Standartkļūda 0.02 0.02

Vidējais pieaugums 0.07
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Rokas tvēriens labā roka labā roka
Vidējais aritmētiskais 46.00 48.48
Standartnovirze 8.55 8.70
Variācijas koeficients 18.6% 17.9%
Standartkļūda 1.07 1.09

Vidējais pieaugums 2.48
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 276.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 343.9

Pieaugums ir ticams.

PIELIKUMS Nr. 2
LPA studentu (VE) testu rezultātu aprēķini 2004.g.
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Rokas tvēriens kreisā roka kreisā roka
Vidējais aritmētiskais 42.48 44.72
Standartnovirze 8.80 8.37
Variācijas koeficients 20.7% 18.7%
Standartkļūda 1.10 1.05

Vidējais pieaugums 2.23
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 278.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 343.9

Pieaugums ir ticams.

Guli - piecelies (vēdera 
prese)

Guli - piecelies (vēdera 
prese)

Vidējais aritmētiskais 27.44 29.09
Standartnovirze 3.27 2.87
Variācijas koeficients 11.9% 9.9%
Standartkļūda 0.41 0.36

Vidējais pieaugums 1.66
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 208.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 473.8

Pieaugums ir ticams.

Noturies saliektās 
(funkc. Spēks)

Noturies saliektās 
(funkc. Spēks)

Vidējais aritmētiskais 45.53 55.17
Standartnovirze 10.78 11.15
Variācijas koeficients 23.7% 20.2%
Standartkļūda 1.35 1.39

Vidējais pieaugums 9.64
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Atspole10x5 m.(ātrums, 
veiklība)

Atspole 10 x 5 m. 
(ātrums, veiklība)

Vidējais aritmētiskais 15.32 14.88
Standartnovirze 0.95 0.84
Variācijas koeficients 6.2% 5.6%
Standartkļūda 0.12 0.10

Vidējais pieaugums -0.43
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 4.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.
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Flamingo balansa 
tests (līdzsvars)

Flamingo balansa 
tests (līdzsvars)

Vidējais aritmētiskais 5.86 4.70
Standartnovirze 3.02 1.75
Variācijas koeficients 51.5% 37.1%
Standartkļūda 0.50 0.29

Vidējais pieaugums -1.16
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 145.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 221.6

Pieaugums ir ticams.

Uzsitiens pa šķīvi 
(roku kust. ātrums)

Uzsitiens pa šķīvi 
(roku kust. ātrums)

Vidējais aritmētiskais 9.76 9.69
Standartnovirze 1.03 0.95
Variācijas koeficients 10.5% 9.7%
Standartkļūda 0.17 0.16

Vidējais pieaugums -0.07
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums nav ticams.

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Vidējais aritmētiskais 20.68 21.08
Standartnovirze 7.66 7.50
Variācijas koeficients 37.1% 35.6%
Standartkļūda 1.26 1.23

Vidējais pieaugums 0.41
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 29.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 46.0

Pieaugums ir ticams.

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

Vidējais aritmētiskais 2.38 2.41
Standartnovirze 0.12 0.12
Variācijas koeficients 5.0% 5.1%
Standartkļūda 0.02 0.02

Vidējais pieaugums 0.03
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Rokas tvēriens labā roka labā roka
Vidējais aritmētiskais 58.81 59.97
Standartnovirze 10.21 9.88
Variācijas koeficients 17.4% 16.5%
Standartkļūda 1.68 1.62

Vidējais pieaugums 1.16
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 11.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 52.0

Pieaugums ir ticams.

PIELIKUMS Nr. 3
LPA studentu (VK) testu rezultātu aprēķini 2003.g.
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Rokas tvēriens kreisā roka kreisā roka
Vidējais aritmētiskais 57.70 59.05
Standartnovirze 9.73 9.26
Variācijas koeficients 16.9% 15.7%
Standartkļūda 1.60 1.52

Vidējais pieaugums 1.35
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 0.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 40.0

Pieaugums ir ticams.

Guli - piecelies 
(vēdera prese)

Guli - piecelies 
(vēdera prese)

Vidējais aritmētiskais 28.08 28.19
Standartnovirze 3.39 1.96
Variācijas koeficients 12.1% 6.9%
Standartkļūda 0.56 0.32

Vidējais pieaugums 0.11
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.4
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums nav ticams.

Noturies saliektās 
(funkc. Spēks)

Noturies saliektās 
(funkc. Spēks)

Vidējais aritmētiskais 47.85 49.71
Standartnovirze 14.22 13.00
Variācijas koeficients 29.7% 26.2%
Standartkļūda 2.34 2.14

Vidējais pieaugums 1.86
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 2.5
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Atspole 10 x 5 m. 
(ātrums, veiklība)

Atspole 10 x 5 m. 
(ātrums, veiklība)

Vidējais aritmētiskais 15.03 14.75
Standartnovirze 1.08 0.90
Variācijas koeficients 7.2% 6.1%
Standartkļūda 0.18 0.15

Vidējais pieaugums -0.28
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5.3
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.
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Flamingo balansa tests 
(līdzsvars)

Flamingo balansa tests 
(līdzsvars)

Vidējais aritmētiskais 5.83 5.86
Standartnovirze 3.05 3.02
Variācijas koeficients 52.4% 51.5%
Standartkļūda 0.38 0.50

Vidējo aritmētisko starpība 0.04
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Uzsitiens pa šķīvi (roku 
kust. ātrums)

Uzsitiens pa šķīvi (roku 
kust. ātrums)

Vidējais aritmētiskais 10.17 9.76
Standartnovirze 1.20 1.03
Variācijas koeficients 11.8% 10.5%
Standartkļūda 0.15 0.17

Vidējo aritmētisko starpība 0.41
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.8
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Vidējais aritmētiskais 27.13 20.68
Standartnovirze 6.03 7.66
Variācijas koeficients 22.2% 37.1%
Standartkļūda 0.75 1.26

Vidējo aritmētisko starpība 6.45
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 4.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

Vidējais aritmētiskais 2.41 2.38
Standartnovirze 0.16 0.12
Variācijas koeficients 6.6% 5.0%
Standartkļūda 0.02 0.02

Vidējo aritmētisko starpība 0.03
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Rokas tvēriens labā roka labā roka
Vidējais aritmētiskais 46.00 58.81
Standartnovirze 8.55 10.21
Variācijas koeficients 18.6% 17.4%
Standartkļūda 1.07 1.68

Vidējo aritmētisko starpība 12.81
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

VK un VE grupu testu rezultātu salīdzināšana eksperimenta sākumā
PIELIKUMS Nr. 4
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kreisā roka kreisā roka
Vidējais aritmētiskais 42.48 57.70
Standartnovirze 8.80 9.73
Variācijas koeficients 20.7% 16.9%
Standartkļūda 1.10 1.60

Vidējo aritmētisko starpība 15.22
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Guli - piecelies (vēdera 
prese)

Guli - piecelies (vēdera 
prese)

Vidējais aritmētiskais 27.44 28.08
Standartnovirze 3.27 3.39
Variācijas koeficients 11.9% 12.1%
Standartkļūda 0.41 0.56

Vidējo aritmētisko starpība 0.64
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Noturies saliektās 
(funkc. Spēks)

Noturies saliektās (funkc. 
Spēks)

Vidējais aritmētiskais 45.53 47.85
Standartnovirze 10.78 14.22
Variācijas koeficients 23.7% 29.7%
Standartkļūda 1.35 2.34

Vidējo aritmētisko starpība 2.33
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Atspole10x5 m.(ātrums, 
veiklība)

Atspole 10 x 5 m. (ātrums, 
veiklība)

Vidējais aritmētiskais 15.32 15.03
Standartnovirze 0.95 1.08
Variācijas koeficients 6.2% 7.2%
Standartkļūda 0.12 0.18

Vidējo aritmētisko starpība 0.28
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.4
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.
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Flamingo balansa 
tests (līdzsvars)

Flamingo balansa 
tests (līdzsvars)

Vidējais aritmētiskais 2.83 4.70
Standartnovirze 2.08 1.75
Variācijas koeficients 73.6% 37.1%
Standartkļūda 0.26 0.29

Vidējo aritmētisko starpība 1.87
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 4.6
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Uzsitiens pa šķīvi 
(roku kust. ātrums)

Uzsitiens pa šķīvi 
(roku kust. ātrums)

Vidējais aritmētiskais 9.88 9.69
Standartnovirze 1.00 0.95
Variācijas koeficients 10.1% 9.7%
Standartkļūda 0.13 0.16

Vidējo aritmētisko starpība 0.18
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Vidējais aritmētiskais 28.53 21.08
Standartnovirze 6.75 7.50
Variācijas koeficients 23.7% 35.6%
Standartkļūda 0.84 1.23

Vidējo aritmētisko starpība 7.45
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

2.47 2.41
Standartnovirze 0.14 0.12
Variācijas koeficients 5.8% 5.1%
Standartkļūda 0.02 0.02

Vidējo aritmētisko starpība 0.07
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 2.4
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Rokas tvēriens labā roka labā roka
Vidējais aritmētiskais 48.48 59.97
Standartnovirze 8.70 9.88
Variācijas koeficients 17.9% 16.5%
Standartkļūda 1.09 1.62

Vidējo aritmētisko starpība 11.49
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

PIELIKUMS Nr. 5
VK un VE grupu testu rezultātu salīdzināšana eksperimenta beigās
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Rokas tvēriens kreisā roka kreisā roka
Vidējais aritmētiskais 44.72 59.05
Standartnovirze 8.37 9.26
Variācijas koeficients 18.7% 15.7%
Standartkļūda 1.05 1.52

Vidējo aritmētisko starpība 14.34
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Guli - piecelies 
(vēdera prese)

Guli - piecelies 
(vēdera prese)

Vidējais aritmētiskais 29.55 28.19
Standartnovirze 2.25 1.96
Variācijas koeficients 7.6% 6.9%
Standartkļūda 0.28 0.32

Vidējo aritmētisko starpība 1.36
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Noturies saliektās 
(funkc. Spēks)

Noturies saliektās 
(funkc. Spēks)

Vidējais aritmētiskais 55.17 49.71
Standartnovirze 11.15 13.00
Variācijas koeficients 20.2% 26.2%
Standartkļūda 1.39 2.14

Vidējo aritmētisko starpība 5.46
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 2.2
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Atspole 10 x 5 m. 
(ātrums, veiklība)

Atspole 10 x 5 m. 
(ātrums, veiklība)

Vidējais aritmētiskais 14.88 14.75
Standartnovirze 0.84 0.90
Variācijas koeficients 5.6% 6.1%
Standartkļūda 0.10 0.15

Vidējo aritmētisko starpība 0.13
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.
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Flamingo 
balansa 
tests 
(līdzsvars)

Uzsitiens 
pa šķīvi 
(roku kust. 
ātrums)

Sēdi un 
aizsniedz 
(lokanība)

T/L no 
vietas 
(eksplozīv
ais spēks)

Guli - 
piecelies 
(vēdera 
prese)

Noturies 
saliektās 
(funkc. 
Spēks)

Atspole 10 
x 5 m. 
(ātrums, 
veiklība)

labā roka kreisā 
roka

D.S. 4 10.8 21 2.06 54 50 30 10.3 17.6
I.H. 1 11.3 24 1.85 30 30 25 15.7 15.5
S.K. 5 9.4 18 1.84 35 30 28 17.3 15.5
L.R. 5 11.1 20 1.8 36 32 28 25.4 15.6
T.S. 2 10.4 13 1.68 34 30 29 15 16.6
M.K. 2 10.6 22 1.95 44 44 24 13.4 16.7
L.P. 6 11 23 1.91 56 54 24 10.5 18
T.V. 4 10.3 21 2.04 36 32 30 45.5 15.5
J.N. 4 10.1 24 1.94 36 36 23 24.6 15.5
E.K. 6 13.38 18 1.85 20 20 26 10.8 20.9
L.P. 2 9.75 23 1.72 45 40 26 6.6 19.5
L.V. 5 10.42 32 2.11 44 42 24 11.2 18.6
T.G. 5 10.4 23 1.78 24 24 23 15.1 19
K.M. 4 10.6 20 1.68 38 34 22 24.9 18.7
T.O. 4 12.7 22 1.55 34 32 22 11.8 19.7
I.G. 4 11.3 20 1.89 32 32 26 32.6 19.4
I.P. 4 11.8 22 1.86 28 26 28 19.1 17

LPA studentu (SK) EUROFIT testu rezultāti 2003. g.eksp.beigās

Flamingo 
balansa 
tests 
(līdzsvars)

Uzsitiens 
pa šķīvi 
(roku kust. 
ātrums)

Sēdi un 
aizsniedz 
(lokanība)

T/L no 
vietas 
(eksplozīv
ais spēks)

Guli - 
piecelies 
(vēdera 
prese)

Noturies 
saliektās 
(funkc. 
Spēks)

Atspole 10 
x 5 m. 
(ātrums, 
veiklība)

labā roka kreisā 
roka

D.S. 3 10.5 22 2.06 54 50 30 12.1 17.5
I.H. 1 11 26 1.88 32 32 26 17.8 15.3
S.K. 4 9.5 20 1.85 36 32 28 20.2 15.4
L.R. 4 11 21 1.78 38 36 29 23.3 15.6
T.S. 3 10.1 15 1.7 34 30 30 17.7 16.4
M.K. 3 10.4 20 1.98 46 44 25 15.5 16.4
L.P. 4 10.8 25 1.9 56 56 26 15.8 17.6
T.V. 5 10 21 2 37 35 28 46.6 15.5
J.N. 3 10.2 24 1.9 40 36 25 25.2 15.2
E.K. 4 12.8 20 1.88 22 22 27 9.9 20
L.P. 2 9.8 22 1.75 46 42 27 10.5 19.1
L.V. 4 10 33 2.12 42 40 23 11.8 18.5
T.G. 3 10.2 25 1.8 26 24 20 16.2 18.4
K.M. 3 10.5 20 1.72 38 36 23 25.1 18.3
T.O. 4 12.1 23 1.6 34 34 22 15.1 19.7
I.G. 3 11 21 1.85 32 32 27 34.1 19.3
I.P. 4 11.5 22 1.88 30 30 30 21.3 16.8

PIELIKUMS Nr. 6
SK un SE grupu testu rezultāti

LPA studentu (SK) EUROFIT testu rezultāti 2003. g. eksperimenta sākumā

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)
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LPA studentu (SE) EUROFIT testu rezultāti 2004.g.eksp.sākunā

Flamingo 
balansa 
tests 
(līdzsvars)

Uzsitiens 
pa šķīvi 
(roku kust. 
ātrums)

Sēdi un 
aizsniedz 
(lokanība)

T/L no 
vietas 
(eksplozīv
ais spēks)

Guli - 
piecelies 
(vēdera 
prese)

Noturies 
saliektās 
(funkc. 
Spēks)

Atspole 10 
x 5 m. 
(ātrums, 
veiklība)

labā roka kreisā 
roka

V.L. 2 10.0 36 2.10 29 29 25 20.2 16.0
D.P. 1 10.3 26 1.80 25 23 29 20.9 17.6
S.B. 2 11.0 24 1.80 25 20 25 23.5 17.8
A.B. 2 12.3 30 1.75 20 15 26 10.2 16.8
D.J. 3 10.7 32 1.93 21 19 28 27.2 17.1
I.Ž. 2 12.0 27 1.60 25 15 25 10.5 18.3
S.Š. 3 11.3 28 1.60 24 20 25 10.9 19.5
A.B. 3 11.0 23 1.60 21 20 26 11.2 18.8
D.A. 1 10.4 40 1.90 32 25 26 22.5 17.1
E.B. 1 10.7 23 1.78 20 20 29 20 18.0
K.A. 3 9.2 34 1.82 21 22 22 15.6 16.9
O.G. 2 9.0 27 1.87 29 24 25 15.5 16.6
I.S. 2 9.7 26 2.20 30 29 28 17.2 16.0
J.L. 1 12.0 31 1.73 27 22 22 5.5 19.2
R.B. 1 10.3 23 1.85 20 21 27 14.3 17.5
K.C. 1 10.4 33 2.20 32 28 30 18.5 16.2
I.A. 2 11.8 38 1.96 26 22 18 25.1 17.1
O.K. 1 9.5 32 2.15 25 29 26 30.3 16.7
V.L. 2 10.8 32 1.88 36 36 17 5.5 17.1
D.L. 2 11.6 24 1.94 16 14 26 9.8 16.1
G.K. 4 12.0 25 1.84 29 18 23 34.2 16.6
E.V 15 12.1 24 1.83 18 16 21 25.2 17.0
J.J. 5 12.3 22 2.02 24 20 24 6.7 18.0
K.K. 5 12.1 28 1.70 21 15 20 15 18.5
L.O. 2 11.6 35 2.01 18 20 22 18.3 16.0
S.K. 2 10.7 27 1.90 29 27 21 10.1 16.4
I.N. 1 10.8 31 1.86 28 26 18 17.5 18.1
A.L. 2 12.5 31 1.87 36 36 21 12.8 18.7

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)
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LPA studentu (SE) EUROFIT testu rezultāti 2004. g.eksp.beigās

Flamingo 
balansa 
tests 
(līdzsvars)

Uzsitiens 
pa šķīvi 
(roku kust. 
ātrums)

Sēdi un 
aizsniedz 
(lokanība)

T/L no 
vietas 
(eksplozīv
ais spēks)

Guli - 
piecelies 
(vēdera 
prese)

Noturies 
saliektās 
(funkc. 
Spēks)

Atspole 10 
x 5 m. 
(ātrums, 
veiklība)

labā roka kreisā 
roka

V.L. 1 9.7 37 2.1 30 30 29 21.1 15.5
D.P. 1 9.8 27 1.85 25 25 30 25.5 17
S.B. 1 10.9 24 1.94 25 25 28 27.7 16.7
A.B. 1 11.5 31 1.77 26 14 30 10.6 16.1
D.J. 2 10.4 34 2 29 20 34 30.1 16.4
I.Ž. 5 11.5 27 1.63 29 20 28 18.8 17.2
S.Š. 7 11.3 30 1.7 25 15 28 10.4 18.5
A.B. 1 10.3 25 1.8 24 22 28 20.2 17.4
D.A 2 9.8 40 1.9 32 28 28 27.7 16.3
E.B. 2 10 26 1.8 20 20 30 12.6 17.1
K.A. 1 9.5 34 1.85 21 20 25 17.7 16.1
O.G. 2 10.1 33 1.88 25 21 27 15.5 16
I.S. 2 9.3 26 2.15 32 28 31 25.2 15.6
J.L. 1 11.4 31 1.85 23 25 28 10.9 18.4
R.B. 1 10.1 23 1.85 20 20 30 12.1 16.5
K.C. 1 10.4 33 2.2 32 30 30 15.7 15.5
I.A. 2 10.4 38 1.99 30 25 26 29.3 16.4
O.K. 1 10.3 34 2.15 32 25 30 40.4 16.2
V.L. 2 10.1 30 1.9 36 36 25 15.3 16.6
D.L. 3 10.9 25 1.95 20 18 27 11.6 15.5
G.K. 3 11.5 28 1.85 29 19 25 41.3 15.9
E.V 9 12 25 1.85 20 18 25 26.5 16.4
J.J. 5 11.9 22 2.05 26 22 28 15.5 17.1
K.K. 5 11.6 28 1.8 20 15 24 15.1 17.5
L.O. 1 11.1 28 2.05 20 19 27 19.6 15.5
S.K. 1 10.5 28 1.96 32 32 28 10.2 15.6
I.N. 1 10.6 29 1.9 30 28 25 20.9 17.4
A.L. 4 12.1 32 1.91 20 14 27 10.9 17.7

Rokas tvēriens 
(dinamometrs)
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Vidējais aritmētiskais 3.94 3.35
Standartnovirze 1.43 0.93
Variācijas koeficients 36.4% 27.8%
Standartkļūda 0.35 0.23

Vidējais pieaugums -0.59
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 25.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 17.0

Pieaugums nav ticams.

Vidējais aritmētiskais 10.90 10.67
Standartnovirze 1.00 0.85
Variācijas koeficients 9.2% 8.0%
Standartkļūda 0.24 0.21

Vidējais pieaugums -0.23
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 4.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 21.53 22.35
Standartnovirze 3.83 3.76
Variācijas koeficients 17.8% 16.8%
Standartkļūda 0.93 0.91

Vidējais pieaugums 0.82
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 16.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 17.0

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 1.85 1.86
Standartnovirze 0.15 0.13
Variācijas koeficients 7.9% 7.1%
Standartkļūda 0.04 0.03

Vidējais pieaugums 0.01
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.2
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1

Pieaugums nav ticams.

Vidējais aritmētiskais 36.82 37.82
Standartnovirze 9.52 9.02
Variācijas koeficients 25.9% 23.8%
Standartkļūda 2.31 2.19

Vidējais pieaugums 1.00
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 9.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 14.0

Pieaugums ir ticams.

LPA studentu (SK) testu  rezultātu aprēķini 2003 g. 
Flamingo balansa tests (līdzsvars)

Uzsitiens pa šķīvi (roku kust. ātrums)

Sēdi un aizsniedz (lokanība)

T/L no vietas (eksplozīvais spēks)

Rokas tvēriens
labā roka

PIELIKUMS Nr 7. 
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Vidējais aritmētiskais 34.59 35.94
Standartnovirze 8.94 8.58
Variācijas koeficients 25.8% 23.9%
Standartkļūda 2.17 2.08

Vidējais pieaugums 1.35
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 7.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 14.0

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 25.76 26.24
Standartnovirze 2.68 2.95
Variācijas koeficients 10.4% 11.2%
Standartkļūda 0.65 0.72

Vidējais pieaugums 0.47
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 20.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 25.0

Pieaugums ir ticams.

Noturies saliektās 
rokās (roku un plecu 
musk.stat.izturība)

Vidējais aritmētiskais 18.22 19.89
Standartnovirze 9.82 9.29
Variācijas koeficients 53.9% 46.7%
Standartkļūda 2.38 2.25

Vidējais pieaugums 1.67
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 17.61 17.35
Standartnovirze 1.77 1.66
Variācijas koeficients 10.1% 9.6%
Standartkļūda 0.43 0.40

Vidējais pieaugums -0.25
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 4.3
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1

Pieaugums ir ticams.

Atspole 10 x 5 m. (ātrums, veiklība)

kreisā roka

Guli - piecelies (vēdera prese)
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Vidējais aritmētiskais 2.61 2.43
Standartnovirze 2.67 2.06
Variācijas koeficients 102.5% 84.9%
Standartkļūda 0.50 0.39

Vidējais pieaugums -0.18
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 55.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 30.0

Pieaugums nav ticams.

Vidējais aritmētiskais 11.00 10.68
Standartnovirze 0.99 0.80
Variācijas koeficients 9.0% 7.5%
Standartkļūda 0.19 0.15

Vidējais pieaugums -0.33
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.5
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 29.00 29.57
Standartnovirze 4.90 4.60
Variācijas koeficients 16.9% 15.5%
Standartkļūda 0.93 0.87

Vidējais pieaugums 0.57
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 32.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 40.0

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 1.87 1.92
Standartnovirze 0.16 0.14
Variācijas koeficients 8.7% 7.1%
Standartkļūda 0.03 0.03

Vidējais pieaugums 0.04
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 4.2
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 25.25 26.18
Standartnovirze 5.31 4.90
Variācijas koeficients 21.0% 18.7%
Standartkļūda 1.00 0.93

Vidējais pieaugums 0.93
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 40.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 46.0

Pieaugums ir ticams.

LPA studentu (SE) testu rezultātu aprēķini 2004 g.

Rokas tvēriens
labā roka

Uzsitiens pa šķīvi (roku 
kust. ātrums)

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

T/L no vietas (eksplozīvais 
spēks)

PIELIKUMS Nr. 8. 

Flamingo balansa tests 
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Vidējais aritmētiskais 22.54 22.64
Standartnovirze 5.83 5.65
Variācijas koeficients 25.9% 25.0%
Standartkļūda 1.10 1.07

Vidējais pieaugums 0.11
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 93.5
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 89.0

Pieaugums nav ticams.

Vidējais aritmētiskais 24.11 27.89
Standartnovirze 3.49 2.27
Variācijas koeficients 14.5% 8.1%
Standartkļūda 0.66 0.43

Vidējais pieaugums 3.79
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība 0.0
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība 116.9

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 16.94 19.94
Standartnovirze 7.41 8.65
Variācijas koeficients 43.8% 43.4%
Standartkļūda 1.40 1.63

Vidējais pieaugums 3.01
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Vidējais aritmētiskais 17.35 16.58
Standartnovirze 1.01 0.85
Variācijas koeficients 5.8% 5.2%
Standartkļūda 0.19 0.16

Vidējais pieaugums -0.77
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Pieaugums ir ticams.

Noturies saliektās (roku un 
plecu musk.stat.izturība)

Atspole 10 x 5 m. (ātrums, 
veiklība)

kreisā roka

Guli - piecelies (vēdera 
prese)
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SK un SE  grupu rez. salīdzinājums eksperimenta sākumā 

Vidējais aritmētiskais 3.94 2.61
Standartnovirze 1.43 2.67
Variācijas koeficients 36.4% 102.5%
Standartkļūda 0.35 0.50

Vidējo aritmētisko starpība 1.33
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.9
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 10.90 11.00
Standartnovirze 1.00 0.99
Variācijas koeficients 9.2% 9.0%
Standartkļūda 0.24 0.19

Vidējo aritmētisko starpība 0.10
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.3
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 21.53 29.00
Standartnovirze 3.83 4.90
Variācijas koeficients 17.8% 16.9%
Standartkļūda 0.93 0.93

Vidējo aritmētisko starpība 7.47
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5.3
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Vidējais aritmētiskais 1.87 1.85
Standartnovirze 0.16 0.15
Variācijas koeficients 8.7% 7.9%
Standartkļūda 0.03 0.04

Vidējo aritmētisko starpība 0.02
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.4
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 36.82 25.25
Standartnovirze 9.52 5.31
Variācijas koeficients 25.9% 21.0%
Standartkļūda 2.31 1.00

Vidējo aritmētisko starpība 11.57
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5.3
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Flamingo balansa 

T/L no vietas 
(eksplozīvais spēks)

Uzsitiens pa šķīvi 
(roku kust. ātrums)

labā roka

Sēdi un aizsniedz 
(lokanība)

Rokas tvēriens

PIELIKUMS Nr 9. 
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Vidējais aritmētiskais 35.94 22.64
Standartnovirze 8.58 5.65
Variācijas koeficients 23.9% 25.0%
Standartkļūda 2.08 1.07

Vidējo aritmētisko starpība 13.30
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība ########
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Vidējais aritmētiskais 24.11 25.76
Standartnovirze 3.49 2.68
Variācijas koeficients 14.5% 10.4%
Standartkļūda 0.66 0.65

Vidējo aritmētisko starpība 1.66
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 18.22 16.94
Standartnovirze 9.82 7.41
Variācijas koeficients 53.9% 43.8%
Standartkļūda 2.38 1.40

Vidējo aritmētisko starpība 1.29
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.5
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 17.35 17.61
Standartnovirze 1.01 1.77
Variācijas koeficients 5.8% 10.1%
Standartkļūda 0.19 0.43

Vidējo aritmētisko starpība 0.26
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.6
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 24.11 25.76
Standartnovirze 3.49 2.68
Variācijas koeficients 14.5% 10.4%
Standartkļūda 0.66 0.65

Vidējo aritmētisko starpība 1.66
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

kreisā roka

Guli - piecelies 
(vēdera prese)

Atspole 10 x 5 m. 
(ātrums, veiklība)

Noturies saliektās 
(roku un plecu 

musk.stat.izturība)

Guli - piecelies 
(vēdera prese)
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SK un SE grupu rezultātu salīdzinājums eksperimenta beigās 

Vidējais aritmētiskais 3.35 2.43
Standartnovirze 0.93 2.06
Variācijas koeficients 27.8% 84.9%
Standartkļūda 0.23 0.39

Vidējo aritmētisko starpība 0.92
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 10.67 10.68
Standartnovirze 0.85 0.80
Variācijas koeficients 8.0% 7.5%
Standartkļūda 0.21 0.15

Vidējo aritmētisko starpība 0.01
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 22.35 29.57
Standartnovirze 3.76 4.60
Variācijas koeficients 16.8% 15.5%
Standartkļūda 0.91 0.87

Vidējo aritmētisko starpība 7.22
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5.4
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Vidējais aritmētiskais 1.92 1.86
Standartnovirze 0.14 0.13
Variācijas koeficients 7.1% 7.1%
Standartkļūda 0.03 0.03

Vidējo aritmētisko starpība 0.05
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 1.3
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 37.82 26.18
Standartnovirze 9.02 4.90
Variācijas koeficients 23.8% 18.7%
Standartkļūda 2.19 0.93

Vidējo aritmētisko starpība 11.64
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5.7
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Rokas tvēriens
labā roka

Flamingo balansa tests (līdzsvars)

Uzsitiens pa šķīvi (roku kust. ātrums)

Sēdi un aizsniedz (lokanība)

T/L no vietas (eksplozīvais spēks)

PIELIKUMS Nr. 10. 
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Vidējais aritmētiskais 35.94 22.64
Standartnovirze 8.58 5.65
Variācijas koeficients 23.9% 25.0%
Standartkļūda 2.08 1.07

Vidējo aritmētisko starpība 13.30
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Vidējais aritmētiskais 27.89 26.24
Standartnovirze 2.27 2.95
Variācijas koeficients 8.1% 11.2%
Standartkļūda 0.43 0.72

Vidējo aritmētisko starpība 1.66
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 2.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Vidējais aritmētiskais 19.89 19.94
Standartnovirze 9.29 8.65
Variācijas koeficients 46.7% 43.4%
Standartkļūda 2.25 1.63

Vidējo aritmētisko starpība 0.05
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

Vidējais aritmētiskais 16.58 17.35
Standartnovirze 0.85 1.66
Variācijas koeficients 5.2% 9.6%
Standartkļūda 0.16 0.40

Vidējo aritmētisko starpība 0.78
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 2.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Vidējais aritmētiskais 27.89 26.24
Standartnovirze 2.27 2.95
Variācijas koeficients 8.1% 11.2%
Standartkļūda 0.43 0.72

Vidējo aritmētisko starpība 1.66
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 2.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

Atspole 10 x 5 m. (ātrums, veiklība)

Guli - piecelies (vēdera prese)

kreisā roka

Guli - piecelies (vēdera prese)

Noturies saliektās (roku un plecu 
musk.stat.izturība)
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SE, 2004.g. Eksp. 
Sākums

SE, 2005.g. 
Eksp. Beigas

SK Eksp. sākumā 
2003.gads

SK Eksp. beigās 2004 
gads

1 3.51 4.03 1 3.48 3.5
2 3.51 3.74 2 3.48 3.52
3 4.14 4.44 3 4 4.2
4 3.74 3.85 4 3.8 3.8
6 3.07 3.29 6 3.01 3
8 3.59 4.25 8 3.61 3.65
9 3.25 4 9 3.22 3.29

10 3.16 3.22 10 3.19 3.2
11 2.77 3.03 11 2.79 2.85
12 2.92 3.07 12 2.88 2.95
13 3.33 3.74 13 3.21 3.22
18 3.37 3.66 18 3.95 4
23 2.66 3.22 23 2.69 2.75
24 3.33 4.03 24 3.39 3.25
25 3.37 3.96 25 3.31 3.35
26 2.74 3.33 26 2.81 2.95
27 2.66 3.14 27 2.69 2.8
28 2.81 3.14 28 2.91 2.85
29 2.81 3.51 29 2.77 2.91
30 3 3.59 30 2.92 2.88
33 2.4 3.07 33 2.4 2.55
35 3.22 3.62 35 3.18 3.22
36 2.77 2.96 36 2.82 2.85
37 2.85 3.14 37 2.9 3
40 3.14 3.74 40 3.36 3.4

3.1248 3.5508 3.1508 3.1976

PIELIKUMS Nr. 11.
Visu grupu anketēšanas rezultāti un aprēķini

Anketēšanas rezultāti SK un SE grupām
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Anketēšanas rezultāti VK un VE grupām

VE Eksp.sāk. 
2004.gads

VE Eksp. beigās 
2005.gads VK eksp. sāk. 2003. VK eksp. beigās 2004

1 Visu grupu anketēš 3.58 1 2.72 2.83
2 3.3 3.74 2 3.18 3.27
3 3.33 3.9 3 3.27 3.45
4 3.06 3.76 4 2.97 2.97
6 2.76 3.19 6 2.7 3
8 3.74 4.06 8 3.56 3.64
9 3.73 3.85 9 3.64 3.83

10 3.31 3.57 10 3.45 3.62
11 3.39 3.49 11 3.4 3.56
12 3.55 3.61 12 3.54 3.54
13 3.07 3.65 13 3 3.4
18 3 3.8 18 3.4 3.4
23 2.84 3.28 23 3.05 3.05
24 3.22 3.57 24 3.24 3.35
25 2.88 3.74 25 2.83 2.97
26 2.93 3.22 26 2.89 3.13
27 3.03 3.47 27 3.02 3.18
28 2.96 3.41 28 3.02 3.18
29 2.76 3.17 29 2.75 3.1
30 3.04 3.17 30 3.13 3.27
33 2.73 2.9 33 2.94 2.94
35 3.31 3.52 35 3.35 3.45
36 2.9 3.55 36 2.94 2.94
37 3.15 3.19 37 3.1 3.18
40 3.57 4.41 40 3.45 3.62

3.148333333 3.552 3.1416 3.2748
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SE un SK eksperimenta sākumā
SE SK1

Vidējais aritmētiskais 3.12 3.15
Standartnovirze 0.40 0.41
Variācijas koeficients 12.8% 13.1%
Standartkļūda 0.08 0.08

Vidējo aritmētisko starpība 0.03
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.2
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība nav ticama.

SE un SK eksperimenta beigās
SE SK1

Vidējais aritmētiskais 3.55 3.20
Standartnovirze 0.42 0.41
Variācijas koeficients 11.9% 12.8%
Standartkļūda 0.08 0.08

Vidējo aritmētisko starpība 0.35
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0

Starpība ir ticama.

SE  anketēšanas rezultāti
Sākumā Beigās

Vidējais aritmētiskais 3.12 3.55
Standartnovirze 0.40 0.42
Variācijas koeficients 12.8% 11.9%
Standartkļūda 0.08 0.08

Vidējais pieaugums 0.43
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1

Pieaugums ir ticams.

SK anketēšamas rezultāti
Sākumā Beigās

Vidējais aritmētiskais 3.15 3.20
Standartnovirze 0.41 0.41
Variācijas koeficients 13.1% 12.8%
Standartkļūda 0.08 0.08

Vidējais pieaugums 0.05
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.3
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1

Pieaugums ir ticams.
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VE anketēšanas rezultāti
Sākumā Beigās

Vidējais aritmētiskais 3.14 3.55
Standartnovirze 0.30 0.33
Variācijas koeficients 9.6% 9.2%
Standartkļūda 0.06 0.07

Vidējais pieaugums 0.42
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 5000000.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1
Pieaugums ir ticams.

VE un VK eksperimenta sākumā
VE VK

Vidējais aritmētiskais 3.14 3.14
Standartnovirze 0.30 0.28
Variācijas koeficients 9.6% 8.8%
Standartkļūda 0.06 0.06

Vidējo aritmētisko starpība 0.01
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 0.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0
Starpība nav ticama.

VE un VK eksperimenta beigās VK
3,58 2,83

Vidējais aritmētiskais 3.55 3.29
Standartnovirze 0.34 0.26
Variācijas koeficients 9.4% 7.8%
Standartkļūda 0.07 0.05

Vidējo aritmētisko starpība 0.26
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 3.0
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.0
Starpība ir ticama.

VK anketēšanas rezultāti
Sākumā Beigās

Vidējais aritmētiskais 3.14 3.27
Standartnovirze 0.28 0.27
Variācijas koeficients 8.8% 8.2%
Standartkļūda 0.06 0.05

Vidējais pieaugums 0.13
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība 6.1
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība 2.1

Pieaugums ir ticams.
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PIELIKUMS Nr. 12 
Anketa Nr. 1. 

 
 Ar šīs anketas palīdzību vēlos noskaidrot studentu uzskatus par aktīvu dzīvesveidu 
un fiziskajām aktivitātēm, ar kādām studenti nodarbojas vai gribētu nodarboties studiju 
laikā.  Iegūtie dati tiks izmantoti pētījumā par aktīva dzīvesveida vajadzībām un fiziskajām 
aktivitātēm augstskolu studentiem, lai varētu izteikt argumentētus priekšlikumus sporta 
darba pilnveidošanai augstskolās. Citiem mērķiem šie dati netiks izmantoti. 
 Aizpildot anketu, lūgums ar aplīti atzīmēt to atbildi, kura vistuvāk raksturo faktus 
un jūsu uzskatus. 
 Paldies par atsaucību! 

ANKETA 
 
Vecums:                         Dzimums: V   S                      augstskola 
 
Studiju gads:  1  2  3  4  5  
 
1. pirms studijām: dzīvoju:  1   Rīgā                    mācījos:  1   vidusskolā 
                                             2    citā pilsētā                          2  tehnikumā 
                                             3    laukos                                 3  arodskolā 
 
2. sporta stunda iepriekšējā mācību iestādē bija paredzēta: 

1. 2x nedēļā 
2. 3x 
3. 1x 
4. nezinu, jo biju atbrīvots 
5. sporta stundas nebija 

3. sporta stundas skolā (tehnikumā, arodskolā) apmeklēju: 
1. vienmēr 
2. bieži (neapmeklēju tikai slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ) 
3. dažreiz (apmeklēju, lai būtu pozitīvs vērtējums liecībā) 
4. biju atbrīvots 
5. izvairījos 

4. ārpus skolas (tehnikuma, arodskolas) ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojos: 
1. treniņu grupā 
2. individuāli 
3. fitnesa centrā 
4. nenodarbojos 
5. citur ................................ 

5. ārpusskolas fiziskās aktivitātes bija: 
1. 4x nedēļā 
2. 2 – 3x nedēļā 
3. 1x nedēļā 
4. 1 – 2x mēnesī 
5. 1 – 2x trīs mēnešos 

6. uzskatu, ka fiziskās aktivitātes:  
1. vajadzīgas visiem 
2. vajadzīgas sportistiem 
3. vajadzīgas bērniem un skolēniem 
4. nav nepieciešamas 
5. ir kaitīgas 
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7.Uzskatu, ka fiziskās aktivitātes un aktīvs dzīvesveids:  

1. ir nepieciešams ikdienā a) ik pārdienas 
                                             b) 1 – 2x nedēļā 
2. tikai atvaļinājumā, brīvlaikā u.tml. 
3. ziemā, lai mazinātu ziemas skumjas 
4. traucē mācīties, savienot mācības ar darbu 
5. kaitīgas jebkurā izpausmē 

8. Par iespējām nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm augstskolā man ir: 
1 . pilnīga informācija (zinu visu) 
2. pietiekoša informācija (man pietiek) 
3. šādu iespēju augstskolā nav 
4. neko neesmu dzirdējis par šādām iespējām  
5. neinteresējos par to, jo nodarbojos ārpus augstskolas 

9. Studējot augstskolā: 
1. turpinu nodarboties ar sportu treniņu grupā 
2. nodarbojos individuāli 2 – 3 reizes nedēļā 
3. uzsāku (atsāku) fiziskās nodarbības 1x nedēļā 
4. labprāt nodarbotos, bet nav laika 
5. fiziskās aktivitātes traucē studijām 

10. Pēc manām domām, sporta nodarbībām augstskolā: 
1. jābūt kā izvēles kursam vienu studiju gadu 
2. jābūt kā izvēles kursam visu studiju laiku 
3. jābūt studiju plānā (obligātās nodarbības) vienu studiju gadu 
4. jābūt studiju plānā (obligātās nodarbības) visu studiju laiku 
5. nav jābūt ne obligātam, ne izvēles kursam 

11. Sporta sacensības starp vienas augstskolas studentiem: 
1. jāorganizē dažādos sporta veidos visa studiju gada garumā 
2. jāorganizē 1 – 2 x gadā sporta dienā (ziemā un/vai pavasarī) 
3. jāorganizē 2 – 3 augstskolā populāros sporta veidos 
4. man pietiek ar sacensībām ārpus augstskolas 
5. nav vajadzīgas nemaz (lieka laika tērēšana) 

12. Ar fiziskajām aktivitātēm labprāt nodarbojos: 
1. fitnesa klubā (aerobika, trenažieru zāle, body bike u.c.) 
2. sporta spēļu zālē 
3. skrienu, slēpoju vai vingroju svaigā gaisā (mežā, stadionā u.c.) 
4. peldbaseinā 
5. cita veida aktivitātes (dejas, tūrisma) ................................................................ 

13. Ekstrēmie sporta veidi (BMX, downhill, gumijlēkšana u.c.) man: 
1. patīk, jo nodarbojos ar .................., ........................., ................................ 
2. patīk skatīties, gribētu pamēģināt ............................., ............................. 
3. esmu par tādiem dzirdējis, bet tiem nesekoju 
4. tās ir trako izklaides 
5. neko par to neesmu dzirdēji(usi) 

14. Labprāt nodarbojos ar fizisku darbu: 
1. strādājot dārzā 
2. palīdzot radiniekiem lauku darbos 
3. strādājot mežā (zāģējot, skaldot malku u.c.) 
4. labprāt veicu jebkuru fizisku darbu laukos vai pilsētā, ja ir brīvs laiks 
5. labprāt fiziska darba veikšanu uzticu citiem 
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PIELIKUMS Nr. 13 

Anketa Nr. 2 
 
 Ar šīs anketas palīdzību vēlos noskaidrot studentu uzskatus un zināšanas par fizisko 
sagatavošanu,  aktīvu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm. Iegūtie dati tiks izmantoti 
pētījumā par fizisko sagatavošanu un fiziskajām aktivitātēm augstskolu studentiem. 
 Aizpildot anketu , lūgums atzīmēt to atbildi, kura vistuvāk raksturo faktus un jūsu 
uzskatus. 
 Paldies par atsaucību.  
1. Veselīgs dzīvesveids – zinu, ko tas nozīmē 
 teicamiٱ  ļoti labiٱ  labiٱ   vājiٱ  ļoti vājiٱ
 
2. Fiziskās aktivitātes – zinu, ko tas nozīmē 
 teicamiٱ  ļoti labiٱ  labiٱ   vājiٱ  ļoti vājiٱ  
 
3. Higiēna – zinu, kas tā ir 
 teicamiٱ  ļoti labiٱ  labiٱ   vājiٱ  ļoti vājiٱ
 
4. Protu izvēlēties sev piemērotas sporta nodarbības 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
 5. Protu orientēties informācijā, atrast informācijas kodolu 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
6. Varu ieinteresēt, aizraut citus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
  
7. Protu visiem saprotami izskaidrot idejas  
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
   
8. Fiziskās aktivitātes uzlabo garastāvokli 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
 9. Fiziskās aktivitātes palīdz noņemt garīgo nogurumu 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
 10. Interesējos par sportu augstskolā 
 vienmēr ٱ  bieži ٱ dažreiz ٱ   reti ٱ  nekad ٱ
 
 11. Interesējos par sportu Latvijā 
ٱ       nekad  ٱ reti   ٱ dažreiz ٱ bieži  ٱ vienmēr 
 
12. Interesējos par sportu pasaulē 
 vienmēr ٱ  bieži ٱ dažreiz ٱ   reti ٱ  nekad ٱ
 

   13. Protu regulēt savu fizisko slodzi 
 vienmēr ٱ  bieži ٱ dažreiz ٱ   reti ٱ  nekad ٱ    
 
14. Pēc ilgstoša mācību darba jūtu nepieciešamību pēc fiziskajām aktivitātēm 
 vienmēr ٱ  bieži ٱ dažreiz ٱ   reti ٱ  nekad ٱ
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15. Mana emocionālā pašsajūta 
  ļoti slikta ٱ slikta ٱ  laba ٱ ļoti labaٱ teicama ٱ        
16. Mana fiziskā pašsajūta 
 ļoti slikt ٱ slikta ٱ  laba ٱ ļoti labaٱ  teicamaٱ        
 
17. Naktī labi guļu 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
18. Nepieciešamību pēc fiziskajām aktivitātēm varu piepildīt 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
  
19. Par veselīgu dzīvesveidu nedomāju, jo tāpat jūtos  
  ļoti slikti ٱ slikti ٱ  labi ٱ ļoti labiٱ  teicamiٱ
 
20. Augstskolā informācija par fiziskajām aktivitātēm ir 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
21. Informācija par iespējām nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm (ārpus augstskolas) man 
ir  
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
 22. Apstākļi augstskolā, lai nodarbotos ar fiziskajām aktivitātēm, ir 
 teicamiٱ  ļoti labiٱ  labiٱ  sliktiٱ ļoti slikti ٱ
 
23. Fiziskās sagatavotības paškontroles testus zinu un protu izmantot 
  ļoti slikti ٱ slikti ٱ  labi ٱ ļoti labiٱ  teicami ٱ  
 
24. Kas ir vispusīgā fiziskā sagatavotība - zinu   
 ļoti slikti ٱ slikti ٱ  labi ٱ ļoti labiٱ  teicami ٱ
 
25. Kas ir profesionālā fiziskā sagatavotība – zinu 
 ļoti slikti ٱ slikti ٱ  labi ٱ ļoti labiٱ  teicami ٱ      
 
26. Ātrums, ātruma attīstīšanas metodes – zinu 
 ļoti slikti ٱ slikti ٱ  labi ٱ ļoti labiٱ  teicami ٱ      
 
27. Spēks, spēka attīstīšanas metodes – zinu 
 ļoti slikti ٱ       slikti ٱ  labi ٱ ļoti labiٱ   teicami ٱ       
 
28. Izturība, izturības attīstīšanas metodes – zinu  
 ļoti slikti ٱ slikti ٱ  labi   ٱ ļoti labi  ٱ   teicami ٱ       
 
29. Lokanība, lokanības attīstīšanas metodes – zinu  
 ļoti slikti ٱ slikti ٱ  labi ٱ ļoti labiٱ  teicami ٱ       
 
30. Veselīga uztura pamatprincipus zinu 
 teicamiٱ  ļoti labiٱ  labiٱ  sliktiٱ ļoti slikti ٱ       
 
31. Kas ir dopings – zinu  
 teicamiٱ  ļoti labiٱ  labiٱ  sliktiٱ ļoti slikti ٱ      
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32. Personīgo veselību protu novērtēt 
 vienmēr ٱ   biežiٱ  dažreiz ٱ  reti ٱ nekad ٱ      
 
33. Kas ietekmē arteriālā asinsspiediena izmaņas – zinu 
 teicamiٱ ļoti labiٱ  labiٱ  sliktiٱ ļoti slikti ٱ      
 
34. Es varu brīvi uzrunāt savu treniņu biedru sporta nodarbībā 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
35. Sporta nodarbībās protu nepiekrist neaizskarot 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
36. Fizisko aktivitāšu laikā es spēju iedvesmot grupu 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmērٱ   
 
37. Fizisko aktivitāšu laikā protu būt uzstājīgs citiem pieņemamā veidā 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ   
 
38. Diskusijās protu kritizēt idejas, nevis cilvēkus 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz ٱ  bieži ٱ vienmēr ٱ
 
39. Nodarbībās spēju nenovirzīties no uzdevuma 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz      ٱ  bieži    ٱ vienmērٱ      
 
40. Sporta nodarbības palīdz komunicēties 
 nekad ٱ  reti ٱ  dažreiz      ٱ  bieži    ٱ vienmērٱ     
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