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Promocijas darba vispārīgs raksturojums 
 

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

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

Pasaules Veselības organizācijas rekomedācijās regulāras fiziskās aktivitātes tiek 
norādītas kā viens no svarīgākajiem faktoriem veselības saglabāšanā. Ieguvumi, ko 
sniedz regulāra fiziskā vingrināšanās gados veciem cilvēkiem, ir plaši pētīti dažādos 
aspektos. R.Pate (1995) noteica pozitīvo aktivitāšu ietekmi uz hronisko slimību 
novēršanā. R.Šepards un C.Boučards (1995), J.Čandlers un E.Hadlejs (1996), 
B.Resnik (2000) savos pētījumos konstatēja iespēju būtiski uzlabot fiziskās īpašības 
arī vecākajā dzīves posmā. Regulāras fiziskās aktivitātes pozitīvi ietekmē arī 
emocionālos, kognitīvos un sociālos faktorus. 

Kopējās fiziskās aktivitātes samazināšanās gados veciem cilvēkiem ir saistīta gan 
ar iekšējiem, gan ar sociālajiem faktoriem. Mainoties sociālajam statusam, samazinās 
fiziskā aktivitātē darbā, pārvietojoties un mājsaimniecības uzturēšanā un palielinās 
mazkustīgi pavadītais laiks (Brownson, Boehmer, Luke, 2005). Eiropā un Amerikas 
Savienotajās Valstīs liela uzmanība tiek veltīta šo problēmu izpētei. Vairākos 
pētījumos, kas tika veikti izmantojot pašnovērtējuma aptaujas, ir noskaidrots, ka 
aptuveni tikai viena trešdaļa no šo valstu iedzīvotājiem ir pietiekami aktīvi (Pleis, 
Lucas, 2009; Sjöström, Oja, Hagströmer, Smith, Bauman, 2006). 

Ņemot vērā teorētiskos atzinumus par nepieciešamību saglabāt regulāras fiziskās 
aktivitātes arī vēlākajā dzīves posmā un pieejamās informācijas analīzi par reālo 
situāciju, tiek atklāti problēmjautājumi, kuru turpmākā izpēte ļaus labāk izprast 
faktorus, kas ietekmē gados vecu cilvēku iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs. 
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras atziņām, fizisko aktivitāti veicinošās 
programmas, ir viena no iespējām, kā iesaistīt gados vecus cilvēkus regulārās 
aktivitātēs (Hughes, Seymour, Campbell, Whitelaw, Bazzarre, 2009).  Pēc W.Etingera 
un līdzautoru (1997) datiem tikai aptuveni puse no vingrināšanās programmā 
iesaistītiem cilvēkiem to turpināja arī pēc 6 mēnešiem. Tas norāda uz nepieciešamību 
meklēt jaunus risinājumus programmu izstrādē un to teorētiskajā pamatojumā.  
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Kā norāda S.Bleirs un līdzautori (2004), izstrādājot izglītojošās un fizisko 
aktivitāti veicinošās programmas, ir jāakcentē iespējas būt aktīvam ikdienas gaitās. 
Autori norāda, ka regulāras vingrināšanās nodarbības ir grūtāk iekļaujamas ikdienas 
ritmā, tādēļ ikdienas aktivitātes palielināšana var sniegt lielākus ieguvumus. Ir 
nepieciešama sabiedrības izglītošana par būtiskiem veselības ieguvumiem, ko var 
sniegt mērenās ikdienas aktivitātes.  

Izglītojošām programmām ir jābalstās uz personu individuālajām vajadzībām, 
vecuma un dzimuma īpatnībām. Veiksmīgas programmas pamatā ir aktivitātēm 
traucējošo faktoru izzināšana, pārliecības par savām spējām veidošana un piedāvāto 
aktivitāšu atbilstība cilvēka gatavībai mainīt savus ieradumus (Brawley, Rejeski, King, 
2003). 

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

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

Pētījuma objekts: veselību veicinošās fiziskās aktivitātes. 

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

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

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

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

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

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

 programmā ievieš izglītojošo saturu veselības veicināšanai un integrē to 
praktiskajās nodarbībās. 
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Uzdevumi: 
1. Noteikt fiziskās aktivitātes līmeni un uzvedību ietekmējošos faktorus 60-75 

gadus veciem cilvēkiem un izpētīt to sakarības ar veselības subjektīvajiem 
un objektīvajiem parametriem. 

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

3. Izveidot fizisko aktivitāšu programmu veselību ietekmējošo parametru 
uzlabošanai. 

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

Pētījuma metodoloģiskais pamatojums 
 Par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm: Caspersen C.J. (1985), 

Astrand P., Rodahl K. (1986), Bouchard C., Shephard R.J. (1994), Rikli 
R.E., Jones C.J. (1997), Ashworth B.E. (2000), Chodzko-Zajko W. (2007). 

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

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

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

Pētījuma metodes 
Promocijas darbā izvirzīto uzdevumu realizācijai tika izvēlētas sekojošas 

metodes: 
 teorētiskās- zinātniskās literatūras avotu izpēte, citu pētījumu rezultātu 

analīze;  
 empīriskās- aptauja (anketēšana, intervija); pedagoģiskais eksperiments, 

fizisko īpašību testēšana;  
 kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija- iegūto kvalitatīvo datu 

kodēšana un grupēšana, rezultātu grafiskā attēlošana;  
 matemātiskā statistika.  

Pētījuma organizēšanas posmi: 

I posms 
2007.gadā uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze par fizisko aktivitāšu 

nozīmi veselības un dzīves kvalitātes saglabāšanā gados veciem cilvēkiem. Tika 
noteikti galvenie jautājumi turpmākajam darbam pētījuma problēmas risināšanai, 
izvirzīta sākotnējā pētījuma hipotēze. 
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II posms 
2008.-2009.gads – teorētiskās literatūras analīze, pētījuma hipotēzes 

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

III posms 
2009.-2010.gads – pedagoģiskais eksperiments. Sadarbībā ar Sirds Veselības 

kabinetu 2009.gada decembrī tika noteikti pētījuma dalībnieku sirds slimību riska 
faktori. Tika veiktas respondentu aptaujas: Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti 
(IPAQ) īsā versija un ar veselību saistītās dzīves kvalitātes anketa SF-36v2, kā arī 
dalībniekiem ar atbilstošu veselības stāvokli tika veikta fizisko īpašību noteikšana, 
izmantojot Senioru vingruma testu. Dalībnieki, kuri piekrita turpmākajai līdzdalībai 
pētījumā, apmeklēja fizisko aktivitāti veicinošo programmu vienreiz nedēļā 1-1,5st. 
Personas, kuras veica izmeklējumus Sirds veselības kabinetā, bet neturpināja apmeklēt 
izglītojošo programmu, tika iekļautas pētījuma kontrolgrupā. Pedagoģiskā 
eksperimenta laikā notika 12 informatīvās tikšanās ar lekcijām un praktiskām 
nodarbībām par ikdienas FA nozīmi, veselības ieguvumiem, drošu vingrinājumu 
izpildi, slodzes noteikšanas metodēm, dienasgrāmatas pierakstīšanu, vingrinājumu 
kompleksa izmatošanu mājās, atbalsta grupu veidošanu u.c. 12 praktiskās nodarbības 
iemaņu nostiprināšanai interešu grupu veidošanai. Pētījuma laikā ir veiktas 
individuālās intervijas ar mērķi noteikt respondentu viedokli par fiziskajām 
aktivitātēm.  

2010.gada jūlijā notika atkārtoti izmeklējumi pētījuma un kontroles grupai. 

IV posms  
2009.-2010.gadā notika Latvijas iedzīvotāju aptauja. Sadarbībā ar Sirds veselības 

kabinetiem Rēzeknē, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Bauskā, Tukumā, Kandavā un Valmierā 
tika veikta plaša iedzīvotāju aptauja vecuma grupā no 60 līdz 75 gadiem. Sirds 
veselības kabineta apmeklētājiem ar viņu piekrišanu tika piedāvāts aizpildīt aptaujas 
anketas un sniegt informāciju par medicīnisko izmeklējumu rezultātiem.  

V posms 
2010.gada janvāris – marts – kvalitatīvo datu interpretējošais pētījums. Ar 

pētījuma dalībniekiem tika veiktas daļēji strukturētās intervijas, kuru mērķis bija 
noskaidrot gados vecu cilvēku viedokli par fiziskām aktivitātēm kopumā un faktoriem, 
kas kavē vai veicina to iekļaušanu ikdienā. Tika veikta 20 interviju ierakstu 
transkripcija un datu analīze. Analizējot pētījuma datus, tika veikta transkripciju 
kodēšana. Apvienojot pēc nozīmes līdzīgus kodus tika izveidotas apakštēmas, savukārt 
kuras sagrupējot tika analizētas galvenās tēmas, kas raksturo veselību ietekmējošās 
fiziskās aktivitātes veicinošos un kavējošos faktorus. 
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VI posms 
2010.gada decembris – 2011.gada marts. Sadarbībā ar Sirds veselības kabinetu – 

atkārtoti izmeklējumi pētījuma un kontroles grupai pēc viena gada no pētījuma 
uzsākšanas. Pedagoģiskā eksperimenta kopējo rezultātu apstrāde un analīze. Pētījuma 
rezultātu aprobācija starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. 

Pētījuma zinātniskā novitāte 
 Pētījuma rezultāti atklāj jaunas zināšanas par fiziskās aktivitātes 

mijsakarībām ar uzvedības maiņas faktoriem un veselību ietekmējošo 
parametru rādītājiem Latvijas iedzīvotājiem vecuma grupā no 60 līdz 75 
gadiem. 

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

Pētījuma teorētiskā novitāte 
 Veikts teorētisko atziņu un zinātnisko pētījumu apkopojums par 

notiekošajām izmaiņām organismā novecojot un iespējām mazināt to 
negatīvo ietekmi, saglabājot rekomendējamo fizisko aktivitāti. 

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

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

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

Tēzes promocijas darba aizstāvēšanai 
 Kopējās fiziskās aktivitātes līmenis līdz ar novecošanos būtiski samazinās, 

tas ietekmē gan veselības subjektīvos, gan objektīvos parametrus, un ir cieši 
saistīts ar pārliecību par iespējamiem ieguvumiem un gatavību mainīt savu 
uzvedību, kas sekmē fizisko aktivitāti.  

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

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

 Programmas izglītojošajā saturā ir jāiekļauj: informācija par fizisko 
aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā, motivāciju veicinošās aktivitātes, 
vēlamās fiziskās aktivitātes uzvedības atbalstošie pasākumi, kā arī jāveido 
ārējais sociālais atbalsts. 
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Promocijas darba struktūru veido ievads, trīs daļas, secinājumi un pielikumi. 
Kopumā tika izanalizēti 265 literatūras avoti, no tiem 39 – latviešu valodā, 224 – angļu 
valodā, 2 – krievu valodā. Pētījuma teorētisko atziņu un praktisko datu rezultāti 
vizualizēti 31 tabulā un 40 attēlos. 

 
 
 

Promocijas darba saturs 
 

Ievadā pamatota tēmas izvēle un tās zinātniskā aktualitāte, ņemot vērā 
demogrāfijas un vecuma struktūras izmaiņas sabiedrībā. Noteikts pētījuma objekts, 
priekšmets, mērķis, hipotēze, uzdevumi un metodes. Aprakstīts teorētiskais 
pamatojums, zinātniskā novitāte, teorētiskā un praktiskā nozīmība. Izklāstīta pētījuma 
metodoloģija un tā organizēšanas posmi. 

Pirmā nodaļa „Novecošanās procesu izraisītās izmaiņas un fizisko aktivitāšu 
ietekmes teorētiskais pamatojums” 

1.1. apakšnodaļā „Latvijas iedzīvotāju vecuma sastāva izmaiņas un 
novecošanās procesi” veikta Latvijas iedzīvotāju demogrāfiskās situācijas analīze un 
izvērtēta ar to saistītās vecuma struktūras izmaiņas tuvākajā perspektīvā, kā arī 
pamatota termina seniori lietošana pētījuma vecumposma apzīmēšanai.  

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

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

Novecojot izmaiņas notiek visā organismā un galvenokārt izpaužas sekojošās 
sistēmās: 

 kustību – balsta sistēmā; 
 sirds asinsvadu sistēmā; 
 elpošanas sistēmā; 
 nervu sistēmā; 
 endokrīnā sistēmā. 
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Cilvēka veselības stāvoklis un darba spējas ir cieši saistītas ar šo sistēmu 
pilnvērtīgu darbību. 

Pasaules Veselības organizācija ir definējusi, ka nevar noteikt vienotu gadu 
skaitu, kas norādītu, ka cilvēks ir kļuvis „vecs”. Lai gan tradicionāli šo vecumposmu 
attiecina no 65 gadiem, jo parasti šajā vecumā cilvēki pārtrauc aktīvu darbību un dodas 
pensijā. Tomēr kā var secināt, seniori šajā vecumposmā ļoti atšķirīgi. Promocijas darba 
pētījumā tika iekļauti cilvēki vecumā no 60 līdz 75 gadiem, kas ietver arī pirms 
pensionēšanās posmu, jo kā tiek norādīts zinātniskajā literatūrā, hronoloģiskais un 
bioloģiskais vecums cilvēkiem var būtiski atšķirties.  

Pašreizējais sociālais noskaņojums gados veciem cilvēkiem neveicina kopienas 
piederības sajūtas. Līdzīga situācija ir arī ārzemēs, tādēļ ir izveidojies termins - 
eidžisms (ageism), t.i., diskriminējoša, nievājoša attieksme pret gados veciem 
cilvēkiem. Šo parādību sabiedrībā sāka pētīt Amerikā jau pagājušā gadsimta 
sešdesmitajos gados. Kā norāda M.Ori un līdzautoru (2003) pētījums 84% Amerikas 
un 91% Kanādas gados vecu iedzīvotāju vismaz reizi ir saskārušies ar diskriminējošu 
attieksmi vecuma dēļ un vairāk kā puse norādīja, ka tas nebija vienīgais gadījums. 
Tādēļ, lai promocijas darbā korekti apzīmētu šo vecumposmu, tika izvēlēts termins – 
seniori, kam ir neitrāla lingvistiskā nozīme un neizraisa nepatīkamas un citiem dažkārt 
aizskarošas asociācijas. 

1.2. apakšnodaļā „Fizisko aktivitāšu raksturojums un veselības ieguvumi” 
dots pārskats par galvenajiem aspektiem un kritērijiem, kas tiek analizēti, vērtējot 
fizisko aktivitāšu ietekmi uz veselības komponentiem. 

Kā norāda C.Kaspersens: „Fiziskā aktivitāte ir jebkura organisma kustība, kas 
tiek veikta ar muskuļu palīdzību un patērē enerģiju” (Caspersen, 1985). Šāds termina 
definējums aptver ļoti plašu kustību realizēšanas diapazonu, tādēļ, lai varētu precīzāk 
to raksturot, tiek izdalīti sekojoši parametri: intensitāte, veids un mērķis aktivitātes 
realizēšanai (mājas darbi, brīvā laika aktivitātes, pārvietošanās, darba pienākumu 
veikšana). Tikai realizējot noteikta apjoma un intensitātes fiziskās aktivitātes var gūt 
veselības ieguvumus. 

Viens no būtiskākajiem parametriem, kas raksturo fizisko aktivitāti ir intensitāte. 
Intensitāte var būt izteikta gan absolūtajās, gan relatīvajās mērvienībās. Intensitātes 
absolūtās vienības tiek raksturotas kā paveiktā darba kopējais apjoms, kas nav 
attiecināts pret indivīda fizioloģiskiem parametriem. Nosakot relatīvo intensitāti, tiek 
ņemti vērā indivīda fizioloģiskie parametri. 

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

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

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

1.3. apakšnodaļā „Veselību ietekmējošās uzvedības teorētiskie modeļi” ir 
apkopotas zinātniskās atziņas par fiziskās aktivitātes, kas ir uzvedības izpausmes 
veids, ietekmi uz organismu veselības veicināšanas kontekstā.  

1.3.1. paragrāfs „Veselību raksturojošo komponentu mijsakarības” 
2001.gadā Pasaules Veselības organizācija definēja Starptautisku organisma 

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

 
C.Boučards (C.Bouchard) un R.Šepards (R.Shephard) 1994.gadā izstrādāja 

Toronto modeli, kurā tiek atspoguļota mijiedarbība starp veselības, fiziskās aktivitātes 
un fiziskās sagatavotības komponentiem. FA ietekmē fizisko sagatavotību, kas 
savukārt izmaina aktivitātes līmeni. Fiziskā sagatavotība ir arī abpusēji saistīta ar 
veselību, jo tās stāvoklis var ietekmēt, gan FA, gan fiziskās sagatavotības līmeni. 
Mijiedarbība starp šiem trijiem galvenajiem komponentiem šajā modelī ir papildināta 
ar citiem dzīvesveida elementiem - fizisko un sociālo apkārtējo vidi, personības 
īpašībām un ģenētisko raksturojumu. 

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

Veselības stāvoklis 
(traucējums vai slimības) 

 
 
 

 

Ķermeņa funkcijas          Aktivitātes                     Dalība 
 un struktūras 

Personālie 
faktori 

Vides faktori 
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2.att.  Fiziskās aktivitātes, fiziskās sagatavotības un veselības  
Toronto modelis 

 
Pasaules Veselības organizācijas Otavas Hartā 1986.gadā veselības veicināšana 

tika definēta kā process, kas iedrošina cilvēkus kontrolēt veselību noteicošos faktorus 
un tādējādi uzlabot savu veselību. Savukārt veselību noteicošie faktori ir individuālu, 
sociālu, ekonomisku un vides apstākļu spektrs, kas savstarpēji mijiedarbojoties 
ietekmē veselību. Šajā dokumentā tika definēti arī galvenie veselības veicināšanas 
virzieni, kur būtiska loma ir personīgo iemaņu attīstīšanai un veselību atbalstošas vides 
nodrošināšanai.  

L.Grīns un M.Kreiters definēja galvenos kritērijus, kas raksturo indivīda veselību 
ietekmējošo uzvedību: motīvi, vērtības, pārliecība, gaidas, izziņa, kā arī personības 
rakstura īpašības, iekļaujot emocionālo aspektu (Green, Kreuter, 2005). Lai gan kopš 
pagājušā gadsimta ir izstrādātas daudzas teorijas un modeļi, kas raksturo un pamato 
cilvēka uzvedību, tomēr nav iespējams izdalīt vienu no tiem, kas sniegtu visaptverošu 
un neapstrīdamu koncepciju indivīda rīcības pamatojumam.  

1.3.2. paragrāfā „Fizisko aktivitāti raksturojošie uzvedības modeļi” tiek 
analizētas teorijas, kas raksturo un pamato cilvēku veiktās rīcības vadmotīvus. 
Izmantojot šo teoriju komponentus, var analizēt, kā arī modificēt vēlamā virzienā, 
cilvēka fizisko aktivitāšu ieradumus. Daudzos pētījumos ir gūti zinātniski apstiprināti 
pamatojumi par fiziskās aktivitātes pozitīvo ietekmi gan veselības nostiprināšanā, gan 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, tomēr mazkustīguma problēma ir joprojām aktuāla 
mūsdienu sabiedrībā. Tādēļ liela uzmanība tiek veltīta cilvēku uzvedības motīvu un 
attieksmju veidošanās jautājumu izpētei. Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un 
deviņdesmitajos gados tika izveidotas vairākas teorijas, kas raksturo un pamato 
personības veiktās rīcības vadmotīvus. Izmantojot šo teoriju komponentus, var 
analizēt, kā arī modificēt vēlamā virzienā, cilvēka fizisko aktivitāšu ieradumus. 

Iedzimtība 

Veselību veicinošās 
fiziskās sagatavotības 

komponenti: 
 morfoloģiskais 
 muskulārais 
 motorais 
 kardiorespiratorais 
 vielmaiņas 

Fiziskā aktivitāte 

 Brīvā laika 

 Veicot darba 
pienākumus 

 Sporta treniņi un 
vingrināšanās 

Veselība 

 Laba pašsajūta 

 Slimīgums 

 Mirstība 

Ārējie apstākļi 
 Dzīvesveids      •   Personas īpašības 
 Fiziskā vide     •  Sociālā vide



13 
 

Tabulā Nr. 1 ir apkopotas teorijas, kas raksturo fizisko aktivitāti ietekmējošo 
uzvedību, kuras ir iedalītas atbilstoši S.Biddla un C.Nigga (2000) kategorijām. 

 
1. tabula 

Uzvedības modeļus raksturojošās teorijas 

 
Apkopojot zinātniskās literatūras atziņas, Sociāli kognitīvā teorija tika izvēlēta 

par pamatu, izstrādājot veselību veicinošās fizisko aktivitāšu programmas teorētisko 
sadaļu. Teorijas pamatā ir atziņa, ka starp uzvedību, apkārtējo vidi un personas psiho-
somatisko stāvokli pastāvi tiešas mijiedarbības saites. Starp minētajiem faktoriem 
savstarpējā mijiedarbība: no vienas puses, vide nosaka cilvēka uzvedību, no otras 
puses – cilvēka uzvedība un rīcība maina apkārtējo vidi. Cilvēks funkcionē 
nepārtrauktā uzvedības, izziņas un apkārtnes mijiedarbībā. Īpaša uzmanība tiek veltīta 
pašefektivitātei, kas ir prasme apzināties savas spējas uzvedības veidošanā, atbilstoši 
specifiskai situācijai vai uzdevumam. 

Anketa, kuras pamatā Transteorētiskā modeļa atziņas, tika izmantota pētījumā, 
lai noskaidrotu senioru gatavību mainīt savu uzvedības modeli. Tiek izdalīti pieci 
posmi, kas var būt attiecināmi arī uz cilvēka gatavību būt fiziski aktīvam. Pirms 
nodoma posmā cilvēki neplāno mainīt savu dzīvesveidu un vēl nav izvērtējuši 
potenciālos riskus, ko rada viņu rīcība. Apzinoties problēmu, varētu notikt pāreja uz 
nākamo posmu – nodoma veidošanās. Lai gan cilvēks apzinās ieguvumus ko varētu 
sniegt dzīvesveida izmaiņas, viņi vēl nav gatavi mainīt savu uzvedību, bet varētu 
meklēt informāciju vai palīdzību, lai pieņemtu lēmumu mainīties. Dažkārt šis posms 
var ieilgt vai vispār netiek pārvarēts. Nākamais posms uzvedības maiņas ciklā ir 
gatavošanās pārmaiņām. Šajā posmā apzinātie ieguvumi pārsniedz iespējamos 
zaudējumus, ko rada jauns rīcības modelis. Cilvēks ir gatavs mainīt savu rīcību, jo 
apzinās, ka tās ir iespējamas un vērtas, tomēr joprojām ir nepieciešams atbalsts. 
Darbības uzsākuma posmā ir nepieciešams skaidrs mērķis, reālistisks plāns, atbalsts un 
atzinība, kas veicina pozitīvās rīcības saglabāšanu. Saglabāšanas posmā ir 
izveidojušies jauni ieradumi, kas nodrošina vēlamo rīcību, bet dažkārt to ir grūti 
ilgstoši realizēt, tādēļ pastāv risks cilvēkam atgriezties jebkurā no iepriekšējiem 

Uz pārliecību un 
attieksmi 

balstītas teorijas 

Uz kompetenci 
balstītās 
teorijas 

Uz kontroli 
balstītās 
teorijas

Pārmaiņu 
secīguma 
teorijas

Jauktie modeļi 

Veselības 
pārliecības 

modelis  
Irwin, 1966 

Rosenstock 1966  
Becker et. al 

1970  
 

Plānotās 
uzvedības 

teorija 
Ajzen 1985 

Sociāli 
kognitīvā 

teorija 
Bandura 1986 

Vēlamās 
uzvedības 

saglabāšanas 
modelis 

Marlatt, Gordon 
1985 

Pašnoteik-
šanās teorija
Deci, Ryan 

1985 
 

Trans-
teorētiskais 

jeb 
pārmaiņu 

posmu 
modelis 

Prochaska,  
DiClemente 

1983 

Sociāl-
ekoloģiskais 

modelis veselības 
veicināšanai 

Stokols 1992; 2003 
Veselīgas 

darbības virzības 
modelis 

Schwarzer et al., 
2007 
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posmiem. Un tikai kā galarezultāts ārpus šiem posmiem tiek izdalīts jaunizveidotais 
uzvedības modelis, kad nav iespējama atgriešanās iepriekšējā posmā. 

Sociāli ekoloģiskās pieejas modelī tiek apskatīti personības un apkārtējās vides 
faktori, kas ietekmē veselību. Teorijas autori pieņem, ka starp uzvedību un apkārtējo 
vidi pastāvi dubultā saite: no vienas puses, vide nosaka cilvēka uzvedību, no otras 
puses – cilvēka uzvedība un rīcība maina apkārtējo vidi. Veselības uzvedību formē 
daudz sociālu apakšsistēmu: ģimene, kopiena, darbavieta, pārliecība un tradīcijas, 
ekonomika, fiziskā vide sociālo attiecību tīkli. Šajā modelī tiek izvirzītas četras 
galvenās struktūras – individuālā izpausme, sociālā, fiziskā un politiskā vide. 
Analizējot promocijas darba kvalitatīvā pētījuma datus, to interpretācijai tika izmantoti 
kodi, kas atbilst šo četru līmeņu izpausmēm.  

1.4. apakšnodaļā „Veselību veicinošo fizisko aktivitāšu rekomendācijas” ir 
analizētas dažādu normatīvo dokumentu, politisko vadlīniju un zinātniski pamatoto 
rekomendāciju atziņas, kas var veicināt sabiedrības iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs.  

1.4.1. paragrāfs „Teorētiskās atziņas fiziskās aktivitātes veicināšanai” 
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. Tam jābūt kā kopējam 
uzdevumam, kurā līdzdarbojas vairākas nozares, kā satiksmes, pilsētplānošanas un 
apkārtējās vides aizsardzības nozares. Turklāt masu informācijas līdzekļi ir ļoti 
ietekmīgs veids veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Gan valsts, gan privātā sektora 
kopīgs darbs sekmētu efektīvāku darbību, un tādējādi attīstītu veselīgu un ilgtspējīgu 
dzīvesveidu. Turklāt konkrētās aktivitātes vajadzētu atbalstīt, sākot ar vietējās 
sabiedrības līmeni un valdības līmeni līdz pat starptautiskajam līmenim. Ir svarīgi, lai 
sadarbības stratēģijas un kapacitātes attīstība reģionālā un vietējā līmenī tiktu iekļauta 
valsts politikas plānošanā, jo vietēja līmeņa iniciatīvām piemīt lielāks potenciāls 
veicināt fiziskās aktivitātes.  

Pilnvērtīgai un kompleksai problēmas risināšanai ir nepieciešama arī informācija 
par cilvēku attieksmi un viedokli par fiziskajām aktivitātēm. Tikai zinātniski pamatoti 
dati par kavējošiem vai veicinošiem faktoriem atklāj iespējas, kā lietderīgāk izmantot 
pieejamos resursus. 

Apkopojot fizisko aktivitāšu rekomendāciju un vadlīniju būtiskākos dokumentus 
var izdalīt sekojošus faktus: 

1957.gads – M.Karvonens izstrādā slodzes dozēšanas metodiku, kas ļauj optimāli 
izvēlēties iedarbības veidu, lai sasniegtu trenējošu efektu (aerobām spējām – 60% no 
HRR).    

1992.gads - Amerikas Sirds asociācija (AHA) paziņo, ka mazkustīgums ir 
pielīdzināms citiem sirds asinsvadu slimību riskiem (smēķēšana, paaugstināts 
holesterīna daudzums asinīs, hipertensija u.c.). 

1995.gads – R.Pate un līdzautori publicē CDC/ACSM rekomendācijas, kuras 
ietver jaunu paradigmu: fiziskā aktivitāte – veselības ieguvumi, kas papildina esošo – 
vingrināšanās – fiziskā sagatavotība. 
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1995.gads – Pasaules Veselības Organizācija apstiprina R.Pate un kolēģu atziņu, 
ka ikvienam iedzīvotājam ikdienas ir jāveic vismaz 30 minūtes vidējas intensitātes 
aktivitātes, kas dienas laikā var būt sadalītas arī vairākos īsos laika posmos ( 8-10min).  

1996.gads – tiek izdots „Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon 
General”. ASV valdības atbalstīts ziņojums, kas kļūst par turpmāko fizisko aktivitāšu 
vadlīniju un rekomendāciju pamatdokumentu. 

1999.gads – tiek uzsākts plašs ekspertu viedokļu saskaņošanas process, ko 
koordinē Starptautisko Dabas zinātņu institūts (International Life Sciences Institute). 

2007.gads – viedokļu saskaņošanas rezultātā tiek sagatavotas fizisko aktivitāšu 
rekomendācijas gados veciem cilvēkiem, ko prezentē kā saskaņoto Amerikas Sporta 
medicīnas koledžas un Amerikas Sirds asociācijas (ACSM/AHA) publikāciju. 
Balstoties uz šīm rekomendācijām tiek sagatavotas vairāku valstu vadlīnijas fizisko 
aktivitāšu veicināšanai. 

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

1.4.2. paragrāfā „Fizisko aktivitāšu rekomendācijas senioriem” ir apkopoti 
galvenie komponenti, kas ir jāņem vērā, veicinot fizisko aktivitāti cilvēkiem senioru 
vecumā. Turpinoties sabiedrības novecošanas procesam, aizvien aktuālāks kļūst 
jautājums par senioru iesaistīšanu regulārajās fiziskajās aktivitātēs, kas ļautu pēc 
iespējas ilgāk saglabāt pilnvērtīgu viņu dzīves kvalitāti.  

1997.gadā Pasaules Veselības organizācija, apkopojot informāciju par veselības 
ieguvumiem, kas tiek iegūti paaugstinot fizisko aktivitāti, sniedza rekomendācijas, kas 
tika adresētas tieši gados veciem cilvēkiem. Rekomendācijās tika ieteikts ik dienu 
veikt vismaz 30min dažāda veida aktivitātes, tajā skaitā arī ikdienas mājas darbus, kas 
prasa fizisku piepūli. Tika akcentēta arī nepieciešamība veikt vingrinājumus lokanības 
un līdzsvara izjūtas saglabāšanai, kā arī vingrinājumus muskuļu spēka saglabāšanai.  

Nepieciešamo fizisko aktivitāšu rekomendācijas būtiski neatšķiras pieaugušajiem 
un gados veciem cilvēkiem, tomēr ir jāņem vērā daži aspekti, kas attiecas uz 
vingrinājumu intensitāti, biežumu un veidu. Šajā vecumposmā organisma darba spējas 
caurmērā ir zemākas nekā gados jaunākiem cilvēkiem, tādēļ ir svarīgi uzsākt 
aktivitātes ar mazu enerģētisko patēriņu (40%-50% no VO2max) pirmajās nodarbību 
nedēļās. Lielāka uzmanība ir jāpievērš iesildīšanās un pēcslodzes nodarbību sadaļai. 
Uzsākot fiziskās aktivitātes, izvēlas viszemāko efektivitātes līmeni, kas nodrošina 
sasniedzamus veselības ieguvumus, īpaši tas ir jāņem vērā, ja tiek iesaistīti cilvēki, 
kuri iepriekš bija mazaktīvi. Ir jāuzsver vidējas intensitātes aktivitāšu priekšrocības 
salīdzinājumā ar augstas intensitātes. Augstas intensitātes slodze ir piemērojama tikai 
atsevišķiem gados veciem cilvēkiem ar pietiekamām fiziskām darbaspējām, pieredzi 
un motivāciju. Gados veciem cilvēkiem nepietiekamā fiziskā sagatavotība, hroniskas 
slimības un funkcionālie traucējumi neļauj veikt augstas intensitātes slodzes, kā arī 
šādas intensitātes fiziskām aktivitātēm ir lielāks traumu risks un lielāks nodarbību 
pārtraukšanu skaits. Hronisku slimību gadījumos minimāli nepieciešamās fiziskās 
aktivitātes apjoms ir jāsaskaņo ar terapeitiski ieteiktiem vingrinājumiem. 
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Izstrādātajās rekomendācijās tiek akcentēta uzmanība uz aktivitātēm, kas 
nostiprina fiziskās īpašības, tās ir aerobās un muskuļu spēku attīstošās aktivitātes, kā 
arī lokanības un līdzsvara vingrinājumi. Fiziskām aktivitātēm ir jābūt saskaņotām ar 
medicīniski indicētām aktivitātēm. Individuālais fizisko aktivitāšu plāns sekmēs 
iesaistīšanās noturību un mazinās iespējamos veselības traucējumu riskus. Vēlamās 
fiziskās aktivitātes uzvedības veicināšanā ir jāņem vērā arī individuālie motīvi un 
barjeras.   

Otrā nodaļa „Darba uzdevumi, metodes un pētījuma organizēšana” 
Promocijas darba otrajā nodaļā tiek pamatotas pētījuma metodes, ar kuru 

palīdzību tiek risināti izvirzītie uzdevumi un atspoguļota pētījumu veikšanas gaita. 

2.1. apakšnodaļā „Darba uzdevumi” ir aprakstīts izvirzītais promocijas darba 
mērķis, hipotēze un uzskaitīti uzdevumi. 

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

2.2.1. paragrāfā „Zinātniskās literatūras analīze” dota informācija par 
izmantotajiem avotiem pētījuma teorētiskā pamatojuma nodrošināšanai. Promocijas 
darba pētījuma realizēšanas procesā tika analizēti 265 literatūras avoti, no tiem 39 – 
latviešu valodā, 224 – angļu valodā, 2 – krievu valodā. 

2.2.2. paragrāfs „Aptaujas metode” 
Lai realizētu promocijas darba pirmo uzdevumu, tika veikta aptauja, kas notika 

divos posmos. Pirmā aptauja notika laika posmā no 2009.gada decembra līdz 
2010.gada februārim. Pirmajā posmā tika aprobētas anketas, kuras tika paredzēts 
izmantot turpmākajā pētījumā. Ziemas laika posms tika izvēlēts ar nolūku noskaidrot 
respondentu fizisko aktivitāti hipotētiski vismazāk aktīvajā periodā. Respondentu 
anonimitātes saglabāšanai, personību identificējošie dati netika fiksēti un anketu 
aizpildīšana, tika uzkatīta kā piekrišana līdzdalībai pētījumā. Aptaujā piedalījās 273 
Latgales reģiona respondenti. 

Otrs posms notika 2010.gada decembrī. Aptaujai tika sagatavotas 400 anketas, 
bet turpmākai analīzei bija derīgas 359 pilnībā aizpildītas anketas. Anketu kopumu tika 
piedāvāts aizpildīt Sirds veselības kabineta apmeklētājiem dažādos reģionos (Rīga, 
Jūrmala, Rēzekne, Valmiera, Jelgava Bauska, Kandava, Tukums) un lūgta atļauja 
izmantot viņu mērījumu datus. Latvijas iedzīvotāju ģenerālkopas reprezentatīvai 
izlasei ir nepieciešami 1000 respondenti. Iedzīvotāju skaits vecumā no 60 līdz 75 
gadiem ir 341,9 tūkstoši, t.i., 15,12%. Aptaujā piedalījās 359 respondenti. Izlases 
respondentu sadalījums pa reģioniem, dzīves vietas un dzimuma atbilda Latvijas 
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iedzīvotāju sadalījumam. Tas norāda, ka iegūtie dati ir vispārināmi uz Latvijas 
populāciju vecuma posmā no 60 līdz 75 gadiem un ļauj novērtēt šī vecumposma 
iedzīvotāju fiziskās aktivitātes un ar to saistīto parametru mijsakarības.  

Aptaujā tika izmantots sekojošu anketu kopums: 
 ar veselību saistītās dzīves kvalitātes SF-36v2 anketa; 
 starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (IPAQ); 
 vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skala (MOEES); 
 fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmu skala; 
 sociāldemogrāfiskie rādītāji. 

2.2.2.1. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes SF-36v2 anketa 
Lai noskaidrotu respondentu veselības stāvokli un fiziskās aktivitātes saistību ar 

veselību, anketā iekļauts daudzos pētījumos validētā un pasaulē plaši izmantotā 
veselības pašvērtējuma skala (Short Form Health Survey SF-36) papildinātais variants. 
Šī pētījuma instrumenta izmantošanai tika iegādāta licence no firmas QualityMetric 
Incorporated, kas nodrošina ar adaptētu aptaujas versiju latviešu valodā un 
programmatūru rezultātu apstrādei. Aptaujas psihometriskais raksturojums norāda, ka 
šie faktori var tik izdalīti fiziskās un garīgās veselības komponentos (Physical 
Component Summary PCS; Mental Component Summary MCS). Kopējo fiziskās 
veselības komponenti raksturo sekojoši faktori: fiziskā funkcionēšana, fiziskā loma, 
ķermeņa sāpes, veselība kopumā. Savukārt sociālās funkcionēšanas, emocionālās lomas, 
garīgās veselības un vitalitātes faktori raksturo garīgās veselības komponenti. Lai gan 
veselības kopumā un vitalitātes faktoriem ir vērojama abpusēja ietekme uz abiem 
komponentiem.  

Anketas autori to ir iztulkojuši un adaptējuši Latvijas kultūrvidei. Rezultātu 
apstrādei un interpretācijai tiek izmantota standartizēta programma, kas pamatojas uz 
normām balstītu skalu atbilstoši iedzīvotāju vecumam un dzimumam. Katrs no faktoriem 
un abi komponenti tiek iedalīti procentiļu skalā, kur 50 punkti norāda vidējo veselības 
parametru attiecīgajā populācijā ar standart novirzi 10 punkti. Respektīvi, izmantojot šo 
skalu, var salīdzināt dažāda vecuma un dzimuma respondentus vienotā sistēmā. 
Rezultāti, kas ir mazāki par 50 norāda uz sliktāku veselības faktora novērtējumu, bet 
rezultāti virs 50 punktiem uzrāda labāku veselības stāvokli, salīdzinoši ar vidējo 
populācijā konstatēto. 

2.2.2.2. Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (IPAQ) 
Promocijas darba pirmajā posmā, analizējot pieejamo zinātnisko literatūru tika 

konstatēts, ka Latvijā nav adaptētu aptauju, kas noteiktu respondenta FA līmeni un 
rezultāti būtu izteikti noteiktās mērvienībās (piemēram, metaboliskais ekvivalents) vai 
iedalītas aktivitātes līmeņos (piemēram, zema, vidēja, augsta FA). Ārzemju literatūras 
avotos tiek minētas vairākas anketas, kas ir piemērojamas gados vecu cilvēku fiziskās 
aktivitātes noteikšanai, bet izvērtējot to saturu, tika secināts, ka to aizpildīšana ir 
diezgan komplicēta un laikietilpīga, kas neļauj tās iekļaut kopējā promocijas darbā 
paredzētajā aptauju blokā. Kā arī iegūtie rezultāti nesniedz iespēju tos salīdzināt ar 
citiem pētījumiem. Līdz ar to izvērtējot anketu pieejamību, atbilstību vecumposmam 
un iespējamību iekļaut to kopējā aptaujā tika secināts, ka šobrīd plaši izmantotā 
Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (International Physical Activity 
Questionnaires – IPAQ) ir visatbilstošākā promocijas darba izvirzītajam mērķim. 
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EBSCO datubāzē laika posmā no 2001. līdz 2010.gadam ir uzrādīti 647 pētījumi, 
kuros ir izmantota šī aptauja.  

Dotais instruments ir validizēts ar kritēriju metodi vairākos pētījumos un ir 
adaptēts 19 valstīs. Aptauja ietver gan īso (7 jautājumi), gan pilno versiju (27 
jautājumi). Izvērtējot pieejamo literatūru, tika izvēlēta IPAQ īsā versija, jo 
salīdzinājumā ar pilno versiju tā uzrāda mazāku iespējamību pārvērtēt reālo FA jo 
saturā ir mazāk jautājumu un nav atsevišķi izdalīta FA veicot algotu darbu, kas nav 
aktuāli mūsu pētījuma vecuma grupai. Anketas struktūra balstās uz aktivitāšu 
atsaukšanu atmiņā, kuras tika veiktas pēdējo 7 dienu laikā. Anketas pirmajos 
jautājumos tiek noskaidrots laiks kas tiek patērēts visām aktivitātēm, kas atbilst augstai 
un mērenai intensitātei, kam seko jautājums par pārvietošanos kājām. Atbildēs uz 
jautājumiem tiek norādīts aktivitātēm veltītais laiks minūtēs un stundās. Datu analīzē 
tiek izmantots sekojošs fizisko aktivitāšu iedalījums:  

 augstas intensitātes aktivitātes – 8 ME; 
 mērenas intensitātes aktivitātes – 4 ME; 
 iešana kājām – 3,3ME. 
Kā mazkustīguma indikators anketā ir iekļauts jautājums par kopējo sēžot 

pavadīto laiku. 

2.2.2.3. Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skala (MOEES) 
Veselību ietekmējošie ieradumi, tai skaitā arī fiziskā aktivitāte, ir cieši saistīta ar 

cilvēka pašticību savai rīcībai, izvirzītajiem mērķiem, šķēršļu pārvarēšanu un rīcības 
sagaidāmajiem rezultātiem. Vingrināšanās sagaidāmie rezultāti var tikt iedalīti trijās 
kategorijās: fiziskie, pašnovērtēšanas un sociālie ieguvumi (Bandura, 1997). 

Pamatojoties uz šīm atziņām, T.Vojcicki un līdzautori (Wójcicki, 2009) ir izstrādājuši 
Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skalu (Multidimensional Outcome 
Expectations for Exercise Scale-MOEES). Skalas izstrādes procesā no vairākām 
aprobētām anketām tika atlasīti apgalvojumi, kas visinformatīvāk atspoguļo 
sagaidāmos ieguvumus trijos faktoros (fiziskie, sociāle un pašnovērtējuma ieguvumi). 
Šī skala ir publiski pieejama un ir validizēta gados vecu cilvēku populācijā, kas atbilst 
promocijas darba uzdevumu risināšanai.  

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

Anketas adaptācijas procesā tika veikta tulkošana no angļu valodas un 
atpakaļtulkošana un veikts pilotpētījums, kas apstiprināja anketas atbilstību aptaujas 
oriģināla faktorsadalījumam.  
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2.2.2.4. Fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmu skala 
Lai noteiktu respondentu gatavību regulāri veikt fiziskās aktivitātes tika izvēlēta 

publiski pieejama anketa, ko izstrādāja B.Markus un līdzautori (Marcus, 1992). Anketā 
ir pieci apgalvojumi, kas atbilst transteorētiskā modeļa posmiem. Piemēram: „Es 
šobrīd neveicu regulāras aktivitātes, bet plānoju tās uzsākt nākošo 30 dienu laikā ” 
atbilst gatavošanās pārmaiņām posmam. Respondentam ir jāizvēlas viena no atbildēm. 
Promocijas darba gaitā tika veikta aptaujas tulkošanas un atpakaļtulkošanas process un 
ticamības pārbaudei tika izmantota metode testēšana-atkārtota testēšana (test-retest). 
Rezultātu savstarpējā korelācija pēc 2 nedēļu atkārtotas aptaujas bija r=0,81 (p≤0,05).  

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

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

2.2.4. paragrāfs „Daļēji strukturētā intervija” 
Pētījuma rezultātu ticamības paaugstināšanai tika pielietota datu triangulācija, 

kas paredz iegūto kvantitatīvo datu interpretācijā iekļaut kvalitatīvajā pētījumā iegūtās 
atziņas. Kvalitatīvās izpētes metodes sniedz iespēju izpētīt problēmjautājuma cēloņus 
un likumsakarības.  

Viens no kvalitatīvās pētniecības veidiem ir iegūto datu interpretējošais pētījums. 
Interpretējošā pētījuma metode balstās uz atziņu, ka mūsu zināšanas par realitāti, tajā 
skaitā cilvēku rīcību modeļu veidošanās, ir individuāla un mainīga sociāla 
konstrukcija. Tādējādi pētnieks nevar definēt un attēlot objektīvo realitāti, jo 
informācija tiek interpretēta, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kas ir pretstatā 
pozitīvisma atziņām zinātnē (Walsham, 1993). 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā respondenti izprot pētāmo problēmu un, 
izmantojot viņu viedokļus un uzskatus par kā instrumentu, indukcijas ceļā aprakstīt 
rezultātus. Iegūstot kvalitatīvā pētījuma datus, problēmjautājums tiek analizēts no 
dalībnieku perspektīvas, ņemot vērā viņu pieredzi, attieksmi un viedokļus, kas sniedz 
tiešu un nepastarpinātu informāciju (Merriam, 2002). 
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Promocijas darba otrā uzdevuma realizēšanai tika veiktas 20 daļēji strukturētas 
intervijas. Pētījumā tika izmantota nevarbūtiska respondentu izlases metode, pielietojot 
ērtuma paņēmienu (respondenti piedalījās Sirds veselības kabineta izmeklējumos). 
Dalībnieku atlases kritēriji bija vecums, abu dzimumu piedalīšanās, atšķirīgs fiziskās 
aktivitātes līmenis, citas tautības cilvēku pārstāvniecība. Intervijās piedalījās 13 
sievietes, no kurām 9 piedalījās fizisko aktivitāšu programmā un 7 vīrieši, no kuriem 
viens piedalījās programmā. Nosakot galīgo respondentu izlases skaitu, galvenais 
uzdevums bija iegūt pēc iespējas plašāku un detalizētāku cilvēku pieredzi par pētījuma 
problēmjautājumu. Veicot papildus intervijas, netika iegūta būtiska informācija, kas 
varētu atklāt jaunas tēmas vai kategorijas. 

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

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

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

 kādas darbības vai aktivitātes tiek veiktas ikdienā; 
 kā respondents izprot jēdzienu fiziskā aktivitāte; 
 kāda ir respondenta fizisko aktivitāšu pieredze; 
 ko sniedz fiziskā aktivitāte; 
 kādi faktori veicina vai traucē būt fiziski aktīvam. 
Katrs no dalībniekiem varēja brīvi izvērst sev aktuālo jautājumu, atklājot savu 

fizisko aktivitāšu pieredzi. Papildjautājumi tika uzdoti, ja respondenti norādīja uz 
jauniem aspektiem, kurus bija nepieciešams aprakstīt detalizētāk. Intervijas beigās 
respondents tika aicināts sniegt savus komentārus vai jautājumus par notikušo sarunu 
un piedāvāts satikties vēlreiz transkripcijas teksta pārskatīšanai. 

Kā norāda Džonsons (1997), kvalitatīvā pētījuma rezultātu ticamības 
nodrošināšanai var tikt izmantota ekspertu analīze. Pētījuma protokola izstrādē un 
iegūto datu interpretācijas gaitā, tika iesaistīti pieredzējoši zinātnieki, kas ir eksperti 
kvalitatīvajā pētniecībā. 

2.2.5. paragrāfs „Pedagoģiskais eksperiments” 
Pedagoģiskā eksperimenta grupu veidošanai tika sagatavots informatīvs raksts 

vietējā avīzē „Rēzeknes Vēstis”ar aicinājumu pieteikties pētījumā Rēzeknes pilsētas 
un novada iedzīvotājiem. Pētījuma dalībniekiem tika piedāvāts veikt bezmaksas Sirds 
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kabineta izmeklējumus un noteikt fizisko spēju parametrus, kā arī aizpildīt aptaujas 
anketas. 

Eksperimentālās un kontrolgrupas dalībnieku parametru dinamikas fiksēšanai 
tika veikti sekojoši mērījumi: Sirds veselības kabineta izmeklējumi, fiziskās aktivitātes 
un to ietekmējošo faktoru aptauja, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes anketa SF-
36v2 un fizisko īpašību testēšana. 

Kontrolmērījumi tika veikti trīs posmos: pirmo reizi pirms pedagoģiskā 
eksperimenta uzsākšanas, otro reizi pēc 6 mēnešiem, pabeidzot izglītojošo programmu, 
un trešo reizi pēc 12 mēnešiem. 

Pedagoģiskā eksperimenta gaitā tika realizēta izveidotā programma fiziskās 
aktivitātes līmeņa paaugstināšanai. Izstrādājot programmu, tika ņemti vērā kvalitatīvā 
pētījumā iegūtās atziņas par senioru aktivitāti veicinošiem un kavējošiem faktoriem. 
Programmas saturs balstās uz Sociāli kognitīvās teorijas nostādnēm par ārējā atbalsta 
nepieciešamību, darbošanās mērķu izvirzīšanu un to realizēšanas kontroli un 
vienošanos par ieplānoto darbību. Nodarbību vingrināšanās daļā izvēlētās metodes un 
slodzes dozējums balstījās uz izstrādātajām rekomendācijām par nepieciešamo fizisko 
aktivitāti gados veciem cilvēkiem. 

Analizējot literatūru var secināt, ka gados veciem cilvēkiem funkcionālās 
neatkarības saglabāšanai ir nozīmīgas sekojošas fiziskās īpašības: muskuļu spēks (īpaši 
kāju un roku muskulatūra), plecu un gurnu joslas locītavu lokanība, aerobā izturība un 
dinamiskais līdzsvars. Atbilstoši šīm atziņām ir izstrādāts Senioru vingruma tests 
(Senior Fitness Test), kas literatūrā ir pazīstams arī kā Fullerton Tests, jo šo testu 
izstrādāja Roberta Rikli un Džessija Džons Kalifornijas Valsts universitātē Fullertonā 
1999.gadā (Rikli, Jones, 1999).  

Promocijas darba pedagoģiskā eksperimenta dalībniekiem tika veikti sekojoši 
seši kontrolvingrinājumi: piecelšanās no krēsla, rokas saliekšana ar hanteli, sniegšanās 
uz priekšu, sēžot uz krēsla, roku salikšana aiz muguras, piecelties un iet, 6 min iešana.  

2.2.6. paragrāfā „Matemātiskā statistika”aprakstītas metodes iedūto rezultātu 
apstrādei. Empīrisko datu salīdzinošā analīze, izmantojot datu statistiskās apstrādes un 
analīzes paketi SPSS 15,0.  

Aptaujas datu analīzē tika pielietota: 
 aprakstošā statistika; 
 korelācijas koeficientu aprēķināšana, lai noteiktu dažādu mainīgo 

savstarpējo ciešumu; 
 neatkarīgo paraugkopu salīdzināšana, izmantojot Stjūdenta kritēriju; 
 vienfaktora dispersijas analīze, ANOVA tests; 
 pazīmju neatkarības noteikšanai Hī kvadrāta tests. 
Anketu aprobācijas gaitā tika izmantots: faktoranalīzes(Factor Analysis) metode, 

skalas iekšējās saskaņotības koeficients (Kronbaha-alfa), atkārtotas testēšanas metode 
(test-retest). 

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

Nozīmīgāko parametru rezultātu vidējie rādītāji tika izteikti procentuālajā 
vērtējumā. 
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Sakarība starp mainīgajiem tika noteikta kā būtiska, ja p≤0,05; ļoti būtiska, ja 
p≤0,01; maksimāli būtiska, ja p≤0,001; un sakarība starp mainīgajiem ir nebūtiska, ja 
p>0,05 [68]. 

Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība, jeb statistiski ticama divu mainīgo 
mijsakarība 359 respondentu paraugkopai ir r=0,104 (α=0,05), savukārt pedagoģiskā 
eksperimenta mazākajai paraugkopai ar 22 dalībniekiem - r=0,404 (α=0,05). 

2.3. apakšnodaļā „Pētījuma organizēšana” aprakstīta pētījuma gaita, kas tika 
sadalīta sešos posmos. 

Promocijas darba pedagoģiskā eksperimenta, aptauju un šķērsgriezuma pētījuma 
organizēšanas struktūra ir norādīta 3. un 4.attēlā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.att. Promocijas darba aptaujas struktūra 
 
 

 
 

Anketu aprobācija 
2009.decembris -2010.februāris 

Aptaujāti 300 respondenti Latgales reģionā (Nr.1-199 un 700-800). 
Derīgas apstrādei 273 anketas  
 
Anketas: 
Fiziskās aktivitātes aptauja IPAQ 
Vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu skala MOEES 
Gatavība pārmaiņām skala  
Dzīves kvalitātes anketa SF-36v2  
Sociodemogrāfiskie dati 

Šķērsgriezuma pētījums 
2010. novembris-decembris 

Aptauja veikta sadarbībā ar Sirds veselības kabinetiem Latvijas pilsētās:  
Rīga, Jūrmala 200 (Nr.300 - 399; 801-900)  
Latgale - Rēzekne 50 (Nr. 200-249) 
Vidzeme - Valmiera 50 (Nr.400-449) 
Zemgale - Jelgava, Bauska 50 (Nr.500-549) 
Kurzeme - Tukums, Kandava 50(Nr. 600-649) 
Derīgas apstrādei:359 anketas 
Aptaujas: 
Sirds Veselības kabinetu mērījumi (antropometriskie dati, asins analīzes u.c.) 
Fiziskās aktivitātes aptauja IPAQ 
Vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu skala MOEES 
Gatavība pārmaiņām skala  
Dzīves kvalitātes anketa SF-36v2  
Sociodemogrāfiskie dati 
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4.att.   Promocijas darba pētījuma organizēšanas struktūra 

Kopējais iedzīvotāju skaits 
vecumā 60-75 gadi Rēzeknes 
pilsētā un novadā 
N=10354 

Sirds veselības kabineta 
apmeklētāji, kuriem tika 
piedāvāts piedalīties pētījumā 
N=161 

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

Pētījuma dalībnieki, kas 
aizpildīja anketas 

N=126 

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

Pētījuma dalībnieki, kas veica 
pilnu pētījuma protokolu 

N=72 

Pētījuma dalībnieki, kas 
uzsāka fizisko aktivitāšu 
programmu 
N=34 

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

Daļēji 
strukturēto 
interviju 
dalībnieki 
N=10 

Pētījuma dalībnieki, kuriem 
atkārtoti veikts pilns pētījuma 
protokols pēc viena gada   
N=22 

Pētījuma 
kontrolgrupa  
N=38 

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

Daļēji 
strukturēto 
interviju 
dalībnieki 
N=10 
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Trešajā nodaļā „Veselību veicinošās fizisko aktivitāšu programmas izveide, 
aprobācija un izvērtēšana” veikta iegūto rezultātu analīze.  

3.1. apakšnodaļā „Senioru fiziskās aktivitātes un to ietekmējošo faktoru 
noteikšanas anketu adaptācija Latvijas kultūrvidē” veikta divu aptauju adaptācijas 
procesa analīze. 

3.1.1. paragrāfā „Starptautiskās aptaujas par fizisko aktivitāti (IPAQ) 
kultūradaptācija Latvijā” ir aprakstīts adaptācijas procesa gaita, iekļaujot tulkošanas 
procedūru un pilotpētījuma rezultātus. Veicot nepieciešamos labojumus, pēc 
pilotpētījuma tika veikts sākotnējais pētījums anketas aprobācijai Latvijas kultūrvidē. 
Pētījumā piedalījās 273 respondenti vecumā no 60 līdz 75 gadiem (vid. 67,0±4,75 
gadi). Apkopojot datus tika konstatēts, ka 44,2% aptaujāto ir pietiekami aktīvi. Šāds 
aktivitātes apjoms ir līdzvērtīgs vismaz 2 stundu pastaigām katru dienu. 30,8% 
respondentu ir minimāli aktīvi, tas nozīmē, ka viņu fiziskā aktivitāte ir pielīdzināma no 
30 līdz 120 minūtēm iešanas kājām katru dienu. Katrs ceturtais (25%) respondents 
uzrādīja nepietiekamu fizisko aktivitāti. Vidēji sēžot pavadītais laiks ir 354 minūtes t.i. 
gandrīz 6 stundas dienā. 

3.1.2. paragrāfā „Vingrināšanās sagaidāmo ieguvumu daudzdimensiju skalas 
(MOEES) adaptācijas rezultāti” aprakstīta skalas tulkošanas un pilotpētījuma 
procedūra. Analizējot iegūtos rezultātus, tika veikta MOEES aptaujas faktoranalīze. 
Salīdzinot iegūtos datus ar skalas autoru rezultātiem, tika konstatēta fizisko ieguvumu 
faktora atbilstība oriģinālajam variantam. Savukārt sociālo un pašnovērtēšanas 
aspektus raksturojošie jautājumi pārklājās un neizdalījās, kā atsevišķs faktors. Iegūtais 
faktoru sadalījums norāda, ka Latvijas kultūrvidē sociālie un pašvērtējuma ieguvumi, 
ko sniedz fiziskās aktivitātes netiek diferencētas un tas tiek uztverts kā vienots 
komponents. Tas nozīmē, ka kontekstā ar fizisko komponentu, visus pārējos 
ieguvumus cilvēki uztver kā papildus faktorus, ko sniedz fiziskā aktivitāte. Ņemot vērā 
teorētiskos atzinumus par pētāmās parādības iespējamām izpausmēm, tika veikta 
papildus faktoru analīze. Veicot padziļinātu izpēti, tika analizēti tikai tie jautājumi, kas 
teorētiski atbilst sociālajam un pašnovērtējuma faktoriem. Šajā gadījumā, analizētie 
jautājumi sadalās atbilstoši teorētiskajiem faktoriem. 

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

3.2. apakšnodaļā „Senioru fiziskās aktivitātes līmeņa, to ietekmējošo 
uzvedības faktoru un veselības novērtējuma subjektīvo un objektīvo faktoru 
mijsakarību analīze” ir izvērtēti dati, kas tika iegūti no Sirds veselības kabinetu 
apmeklētāju aptaujas. Kopā aptaujā piedalījās 400 dalībnieki, turpmākai rezultātu 
analīzei par derīgām tika atzītas 359 anketas. Pētījuma dalībnieku vecums bija no 60 
līdz 75 gadiem (vid. 68,4 ± 3,45 gadi). 
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3.2.1. paragrāfs „Senioru fiziskās aktivitātes līmeņa un to rakstorojošo 
intensitātes parametru analīze” 

Apkopojot aptaujas datus, tika konstatēts, ka gandrīz puse no respondentiem 
(49,0%) uzrāda pietiekamu fizisko aktivitāti. 30,4% respondentu ir ar minimāli 
nepieciešamu fizisko aktivitāti un 20,6% aptaujāto ir nepietiekami aktīvi. 

Analizējot rezultātus, tika konstatēta fiziskās aktivitātes līmeņa samazināšanās 
tendence. Strauja aktivitātes samazināšanās tika novērota vecuma posmā pēc 69 gadu 
sasniegšanas. Vecuma posmā 65-69 gadi 57,5% respondentiem ir pietiekama fiziskā 
aktivitāte, bet grupā virs 70 gadiem tā ir tikai 35,4% gadījumos. Līdz ar vecuma 
palielināšanos, pieaug arī cilvēku skaits, kuriem ir nepietiekama fiziskā aktivitāte. 
Vecuma grupā 60-64 gadi nepietiekama aktivitāte ir konstatēta 9,6% gadījumos, bet no 
70 līdz 75 gadiem gandrīz katrs trešais seniors (30,6%) ir ar nepietiekamu fizisko 
aktivitāti. Konstatētās izmaiņas ir statistiski ticamas (p<0,05).  

3.2.2. paragrāfs „Vingrināšanās sagaidāmo rezultātu daudzdimensiju skalas 
datu analīze” 

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

Kā norāda pētījuma rezultāti, seniori visvairāk novērtē fiziskos ieguvumus, ko 
var sniegt vingrināšanās, savukārt sociālais un pašvērtējuma faktori ir mazāk nozīmīgi. 
Vidējais rezultāts visām vecuma grupām fiziskajam faktoram ir 3,5±0,93 punkti, 
pašnovērtējuma faktoram – 3,1±0,99 punkti, bet sociālajam faktoram tikai 2,7±1,03 
punkti. To norāda arī pētījuma kvalitatīvo datu analīze, kur kā viens no primārajiem 
motīviem regulārām aktivitātēm tika minēta veselības saglabāšana. Intervijās dominēja 
pārliecība, ka vingrināšanās galvenie ieguvumi ir saistāmi ar veselības faktoriem.  

3.2.3. paragrāfs „Senioru fiziskās aktivitātes analīze atbilstoši uzvedības maiņas 
posmu teorijai” 

Pētījumā iegūtie rezultāti norāda, ka gandrīz puse (49,9%) no respondentiem 
neplāno uzsākt regulāras aktivitātes tuvāko 6 mēnešu laikā. No visiem aptaujātajiem 
tikai 26,7% gadījumos ir aktivitātes realizēšanas posmā, un no tiem tikai 19,5% tas ir 
izveidojies kā dzīves ieradums. Analizējot respondentu fiziskās aktivitātes 
pašvērtējuma rezultātus, tika konstatēta statistiski ticama (p<0,05) mijsakarība starp 
kopējo aktivitātes līmeni un personas darbības posmu.  

Cilvēkiem, kuriem ikdienas fiziskās aktivitātes ir kā dzīves ieradums, kopējais to 
apjoms ir 7886,1± 3285,42 ME nedēļā. Vismazākais kopējais fiziskās aktivitātes 
apjoms nedēļā (3306,9±1543,23 ME/ned.) ir cilvēkiem, kas neplāno uzsākt regulāras 
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aktivitātes tuvāko 6 mēnešu laikā. Tika konstatēta tendence, ka cilvēki, kuri ir izvēles 
priekšā un jau ir gatavi pārmaiņām, uzrādīja lielāku kopējo aktivitāti (6105±2891,53 
ME/ned.), salīdzinoši ar tiem, kas nodarbojas regulāri, bet mazāk kā 6 mēnešus 
(4048±1565,24 ME/ned.). Tas norāda uz ārējā atbalsta nepieciešamību, lai uzsākot 
regulārās aktivitātes, nesamazinātos kopējais ikdienas aktivitātes līmenis. 

3.2.4. paragrāfā ”Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes anketas SF-36v2 
komponentu analīze” tiek atklāts, ka Latvijas iedzīvotājiem vecuma posmā no 60 līdz 
75 gadiem dzīves kvalitātes pašvērtējums ir zemāks nekā vidējie rezultāti visos 
komponentos, izņemot vitalitāti. Respondentu vidējais rādītājs fiziskās veselības 
komponentā (PCS) ir 42,33 punkti un garīgās veselības komponentā (MCS) – 42,36 
punkti (5.attēls). Vitalitātes faktors, ko raksturo jautājumi par dzīvesprieku, 
enerģiskumu un nogurumu, ir tuvu optimālajam līmenim un sasniedz 49,55 punktus. 
Apkopojot rezultātus var secināt, ka ir konstatēta tendence, ka novecojot rezultātu, 
samazināšanās notiek visos veselības pašnovērtējuma komponentos. Sievietēm tas 
notiek straujāk vecuma posmā no 64 līdz 69 gadiem, savukārt vīriešiem pēc 69 gadiem 
straujāk pasliktinās novērtējums veselībai kopumā un sociālajā funkcionēšanā. 
Iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanās rada nopietnus apdraudējumus gan 
sociālajā, gan ekonomikas sfērā. 

 

 
 

PCS – Fiziskās veselības komponents MCS- Garīgās veselības komponents 

PF – Fiziskā funkcionēšana VT - Vitalitāte 
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5.att. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes komponentu sadalījums  

pēc SF-36v2 anketas datiem 
  

42.33 42.36 42.61 40.5 41.61 40.51

49.55

38.85 40.52 41.24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PCS MCS PF RP BP GH VT SF RE MH

Veselības
pašvērtējums

Labs

Vidējs

Slikts



27 
 

Vairāk kā puse (55% fiziskās un 52% garīgās veselības komponentā) no visiem 
respondentiem uzrādīja rezultātus, kas ir zem vidējā līmeņa. Īpaši tas izpaudās 
komponentā „veselība kopumā” un „emocionālā loma”. Faktorā „veselība kopumā” 
68% respondentu pašvērtējums ir zem vidējā līmeņa, un tikai 9% aptaujāto savu 
veselību novērtēja virs vidējā, kas ir vērtējama kā „laba”. Tas nozīmē, ka cilvēki savu 
veselības stāvokli šajā vecuma posmā galvenokārt novērtē neapmierinoši un apzinās 
savas veselības problēmas. 

3.2.5. paragrāfs „Sirds asinsvadu slimību riska faktoru analīze” 
Analizējot Sirds veselības kabineta izmeklējumus, var secināt, ka tikai 26,5% 

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

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

3.2.6.paragrāfs „Fiziskās aktivitātes mijsakarības ar uzvedību un veselību 
ietekmējošiem parametriem” 

Pārliecība par sagaidāmiem ieguvumiem, ko var sniegt vingrināšanās ir cieši 
saistīta ar kopējo fizisko aktivitāti. To apliecina arī savstarpējā datu analīze starp 
MOEES un IPAQ anketu rezultātiem. Veicot abu anketu vidējo rezultātu analīzi, tika 
konstatēta statistiski ticama korelācija (r=0.346; p<0.05). Tas ļauj secināt, ka seniori, 
kas augstāk novērtē ieguvumus, ko sniedz vingrināšanās, arī ikdienā ir aktīvāki. 

Statistiski ticamas rezultātu atšķirības tika konstatētas arī starp cilvēku grupām, 
kas atrodas dažādos fiziskās aktivitātes ieradumu posmos. Tika noteikta vidēji cieša 
korelācija starp MOEES un fizisko aktivitāšu pārmaiņu posmu skalas rezultātu 
vidējiem rādītājiem    (r=-0.478; p<0.05). Novērtējot katrā fizisko aktivitāšu pārmaiņu 
posmā MOEES vidējos rezultātus tika noteikts, ka cilvēkiem, kas nav gatavi mainīt 
savus ieradumus (pirmsnodoma posms) vidējais rezultāts ir 2,7±0,81 punkti, t.i. 
viņiem galvenokārt ir negatīva pārliecība par iespējamiem ieguvumiem. Savukārt 
cilvēkiem, kas plāno uzsākt regulāras aktivitātes, pozitīvā pārliecība ir palielinājusies 
un ir 3,4±0,69 punkti. Cilvēkiem, kas ikdienā ir fiziski aktīvi un veic to regulāri, 
pārliecība par iespējamiem ieguvumiem galvenokārt ir pozitīva, un vidējais rezultāts ir 
3,8±0,97 punkti. 

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

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

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

3.3. apakšnodaļā „Fizisko aktivitāšu pieredze 60-75 gadus veciem cilvēkiem” 
ir apkopotas galvenās atziņas, kas tika iegūtas analizējot daļēji strukturēto interviju 
datus. Pamatojoties uz iegūto informāciju tika papildināta izstrādātā programma un 
gūtas jaunas atziņas par fizisko aktivitāti senioru vecumā, kas balstās uz nepastarpinātu 
informāciju un respondentu pieredzi. 
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3.3.1. paragrāfs „Senioru viedokļi par veselību veicinošo fizisko aktivitāti” 
Viens no kvalitatīvo datu iegūšanas pamatjautājumiem bija noteikt, kā šajā 

vecumposmā cilvēki izprot jēdzienu „fiziskā aktivitāte” un kādas aktivitātes tiek 
veiktas ikdienā. Apkopojot iegūtos, datus var secināt, ka senioriem fiziskās aktivitātes 
galvenokārt izpaužas kā praktiska darbošanās, kas sniedz zināmu galarezultātu. 
Viņiem primārs ir rezultāts (izaudzēt dārzeņus, redzēt kā izaug iestādītās puķes, 
aprūpēta ģimene, iegādāta pārtika utt.), veicot šīs aktivitātes tiek iegūts gan 
gandarījums par padarīto, gan apziņa, ka veiktā fiziskā aktivitāte ir, bijusi lietderīga. 

Apkopojot interviju datus, var konstatēt, ka respondentu atbildes lielā mērā 
saistās ar darbu, kas prasa fizisku piepūli un nodarbošanos ar sportu. Vairumam 
aptaujāto jēdziens „fiziskās aktivitātes” asociējas ar augstas intensitātes aktivitātēm. 
Tas savukārt norāda uz to, ka vairumam cilvēku ir nepietiekama informācija par to, 
kas īsti ir fiziskā aktivitāte un kāda ir tās ietekme uz cilvēka organismu. Pēc intervijās 
sniegto atbilžu apkopojuma rezultātiem nākas secināt, ka fiziski (līdz ar to arī sociāli) 
neaktīvi, pasīvi ir tie cilvēki, kuriem izveidojies stereotips, ka fiziskās aktivitātes un 
sports, trenēšanās ir sinonīmi jēdzieni. Savukārt smags fizisks darbs rada 
pārpūlēšanos – nogurumu, kas bieži vien saistās ar nepatīkamām izjūtām, tāpēc šie 
cilvēki nevēlas iesaistīties nekādās papildus aktivitātēs.  

3.3.2. paragrāfs „Veselību veicinošās fiziskās aktivitātes ietekmējošie faktori” 
Senioru fiziskās aktivitātes galvenokārt ir saistītas ar mājas darbiem un rūpes par 

ģimeni. Atšķirības aktivitātes apjomā tika fiksētas cilvēkiem, kuri dzīvo laukos, vai 
privātajās mājās. Viņiem daudz laika paiet mājsaimniecības uzturēšanai, kas prasa arī 
pietiekami lielu fizisko aktivitāti. Cilvēkiem, kuri dzīvo pilsētā dzīvokļos ikdiena ir 
vienveidīga ar nelielu fizisku aktivitāti. Dienas ritms būtiski neatšķiras nedēļas laikā, 
bet ir vērojama tendence, ka cilvēki cenšas saglabāt mazdārziņus, kas veicinātu viņu 
aktivitāti siltajā laika periodā. Tikai daži no respondentiem atzīmēja, ka veic regulārus 
vingrinājumus ikdienā. Zinātniskajā literatūrā tiek definēti vairāki faktori, kas ietekmē 
cilvēku iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs. S.Allenders un kolēģi (2006), veicot 
kvalitatīvo pētījumu pārskatu, definēja galvenos iemeslus, kas ietekmē piedalīšanos 
fiziskajās aktivitātēs. Kā motivējošie faktori tika minēti: sociālais atbalsts, veselības 
ieguvumi, prieka sajūta. Savukārt nepietiekama izpratne par nepieciešamo aktivitāšu 
apjomu un piemērotu paraugu trūkums tika uzrādīti kā galvenie kavējošie faktori. 
R.Dišmans norādīja, ka galvenie fizisko aktivitāti ietekmējošie faktori ir: 
sociodemogrāfiskie kritēriji, zināšanas, attieksme un pārliecība (Dishman, 1994).  

Visus minētos aspektus var iedalīt divās kategorijās - fizisko aktivitāti veicinošie 
un kavējošie faktori. Sociāli ekoloģiskais modelis izšķir četrus līmeņus, kas var 
ietekmēt fizisko aktivitāti (Sallis, 2006). Balstoties uz šo teoriju, intervijās iegūto datu 
kontentanalīze tika veikta individuālās izpausmes, sociālās, fiziskās un politiskās vides 
līmeņos, katrā no tiem izdalot veicinošos un kavējošos faktorus. Intervijās iegūtie dati 
tika interpretēti, transkripcijās izdalot nozīmīgus citātus, kas spilgti raksturo 
respondenta pozitīvo vai negatīvo pieredzi. Analizējot nozīmīgo citātu saturu, tika 
noteikta to būtība, kas tika izteikta satura vienībās. Satura vienība ir kodolīgs citāta 
apraksts, kam tika piešķirts kods, atbilstoši Sociāli ekoloģiskā modeļa līmeņiem. 

Interviju kontentanalīzē izmantotie kodi.  
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Fizisko aktivitāti veicinošie faktori: 
 individuālās izpausmes līmenis (zināšanas, attieksme, motīvi, prasmes);  
 sociālās vides līmenis (atbalsts, sabiedrības normas, socializēšanās); 
 fiziskās vides līmenis (apkārtējā vide, pieejamība, laika apstākļi); 
 politiskās vides līmenis (pašvaldības un citu institūciju atbalsts). 

Fizisko aktivitāti kavējošie faktori: 
 individuālās izpausmes līmenis (nedrošība, motivācijas trūkums, barjeras); 
 sociālās vides līmenis (sabiedrības uzskati, atbalsta trūkums, sociālās 

iespējas);  
 fiziskās vides līmenis (apkārtējā vide, pieejamība, laika apstākļi); 
 politiskās vides līmenis (pašvaldības un citu institūciju atbalsts). 
Apvienojot satura vienības, kas līdzīgi raksturo dažādu cilvēku pieredzi, tika 

izveidotas apakštēmas. Vispārinot iegūtās apakštēmas un grupējot tās plašākās tēmās, 
tiek iegūtas jaunas kategorijas, kas raksturo pētāmo jautājumu konkrētos terminos 
(Kroplijs, Raščevska, 2004). 

Apkopojot kvalitatīvajā pētījumā iegūtos datus, tika definētas galvenās tēmas un 
apakštēmas, kas raksturo fiziskās aktivitātes veicinošos un kavējošos faktorus 
(7.attēls). 

Galvenie veicinošie faktori tika apvienoti sekojošajās virstēmās: 
 iekšējā motivācija; 
 ārējais atbalsts; 
 veselības ieguvumi; 
 pozitīvā iepriekšējā pieredze; 
 pozitīvs emocionālais fons. 
Faktori, kas negatīvi ietekmē iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs ir definēti 

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

Apkopojot intervijās identificēto satura vienību kodu atkārošanās biežumu, var 
secināt, ka personas iekšējās barjeras ir primārie fizisko aktivitāti kavējošie faktori. 
Tas atspoguļojas gan satura vienību virstēmā, gan Sociāli ekoloģiskā modeļa 
individuālās izpausmes struktūrā, kas ar 40 atkārtošanās reizēm dominēja pār citiem 
līmeņiem. Otrs vispēcīgāk raksturotais kavējošais faktors ir sociālais komponents. 
Pētījuma rezultāti atklāj, ka 20 gadījumos tika konstatēta negatīvā sociālā attieksme. 
Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka izstrādājot fizisko aktivitāti veicinošo 
programmu, liela uzmanība ir jāpievērš iekšējo barjeru pārvarēšanas metožu 
ieviešanai, kā arī ir jāveic sabiedrības informēšana, izmantojot plašsaziņas līdzekļus. 
Veselības un resursu ierobežojumi arī ir būtiski kavējošie faktori. Visretāk (7 reizes) 
tika minēts apkārtējās vides faktors. Kopumā fiziskās vides līmenī kavējoši faktori tika 
minēti 12 reizes, kas ļauj secināt, ka nesakārtotā infrastruktūra negatīvi ietekmē arī 
fizisko aktivitāti. Arī politiskās vides līmenī dominē kavējošie faktori. Nestabilā 
ekonomiskā situācija, vāja „Sports visiem” politisko dokumentu realizēšana 
atspoguļojas interviju rezultātos, kā valsts nespēja realizēt izvirzītos mērķus.  

3.4. apakšnodaļā „Veselību veicinošā fizisko aktivitāšu programma 
senioriem „Esi aktīvs – būsi vesels!”” ir aprakstīta izveidotā programma, kas balstās 
uz zinātniski pamatotām rekomendācijām un Sociāli kognitīvās teorijas atziņām. 

Palielinot cilvēka ticību savām spējām realizēt paredzēto darbību dažādās 
situācijās, palielinās iespēja, ka izveidotais rīcības modelis saglabāsies ilgāku laika 
posmu (Bandura, 1997). Viens no Sociāli kognitīvās teorijas būtiskākajiem kritērijiem 
ir cilvēka pašefektivitāte, kas ir personas spēja realizēt paredzēto rīcību, pat ja ir 
nepieciešams pārvarēt noteiktas grūtības. To var palielināt izmantojot četrus darbības 
virzienus: darbošanās pieredze, citu rīcības modelēšana, ārējais atbalsts, pozitīvais 
emocionālais stāvoklis. Fizisko aktivitāšu izglītojošā programma tika veidota, 
pamatojoties uz Sociāli kognitīvās teorijas atziņām, citu pētījumu pieredzi un ņemot 
vērā interviju laikā iegūto informāciju. 

Izveidotās programmas mērķis ir veicināt dalībnieku iesaistīšanos ikdienas 
fiziskajās aktivitātēs, papildinot tās ar vingrinājumiem, kas uzlabo fiziskās īpašības un 
palīdz saglabāt fiziskās un garīgās veselības izpausmes. 

Programmas ietvaros dalībnieki tika iedrošināti iekļaut papildus fiziskās 
aktivitātes ikdienā, piedalīties sportiskajās aktivitātēs, kas tiek piedāvātas tuvākajā 
apkārtnē vai veikt vingrināšanos patstāvīgi. Organizējot nodarbības, ir jāņem vērā 
dalībnieku veselības stāvoklis, viņu intereses, pieejamos līdzekļus, gatavību mainīt 
ieradumus un citus individuālos faktorus. Programma ir individuāli orientēta, kas 
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palīdz cilvēkam atrast iekšējos motīvus un mērķus aktivitātes palielināšanai, ievērojot 
drošības principus. Palīdz rast risinājumus iespējamo kavēkļu pārvarēšanai. 

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

3.5. apakšnodaļā „Veselību vecinošās fizisko aktivitāšu programmas „Esi 
aktīvs - būsi vesels” ietekmes izvērtējums” ir analizēti dati, kas ir iegūti pirms un 
pēc programmas realizācijas. 

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

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

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

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

Statistiski ticamas rezultātu izmaiņas notika arī sēžot pavadītā laika rādītājā, kas 
ir mazkustīguma indikators. Pirms pētījuma uzsākšanas dalībnieki sēžot vidēji 
pavadīja 322±160,54 minūtes dienā, bet noslēdzoties programmai un veicot atkārtotu 
aptauju pēc gada, šis rezultāts bija 220,3±136,88 min dienā.  
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Fiziskās aktivitātes palielināšanos apstiprināja arī pedometrijas pētījuma 
rezultāti. Datu analīzei tika izmantoti 10 cilvēku septiņu dienu ieraksti. Analizējot 
pedometrijas rezultātus, var secināt, ka objektīvie fiziskās aktivitātes parametri grupā 
vidēji ir statistiski ticami palielinājušies. Pirmajā pētījuma posmā tika fiksēts vidējais 
grupas rezultāts - 6348±3685 soļi dienā. Veicot atkārtotus mērījumus pēc sešiem 
mēnešiem, tika konstatēts vidējais grupas rezultāts 8026±2483 soļi dienā. Rezultātu 
pieaugums ir statistiski ticams (p<0,05). 

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

Novērtējot rezultātu izmaiņas dinamiku, var secināt, ka statistiski ticamas 
izmaiņas ir konstatētas kāju un roku spēka, noliekšanās uz priekšu un izturības testu 
rezultātos. Visstraujākais rezultātu uzlabojums par 24,34 procentilēm ir konstatēts kāju 
spēka rezultātos un noliekšanās uz priekšu -20,55 procentiles (8.attēls). Straujais 
rezultātu pieaugums kāju spēku kontrolvingrinājumā ir skaidrojams ar izstrādātās 
programmas saturu, kur tika akcentēta iniciatīva dalībniekiem iekļaut papildus fiziskās 
aktivitātes savā ikdienā. Visbiežāk papildus aktivitātes izpaudās, kā aktīvas pastaigas 
un vingrināšanās mājās. Kāju muskulatūras nostiprināšanās ietekmēja arī izturības 
kontrolvingrinājumu rezultātus, kas palielinājās no 54,31 procentilēm līdz 69,11. 
Rezultātu uzlabošanās ir par 27,25%, kas ir statistiski ticams rādītājs.  
 

 
 

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

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

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

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

Kā jau tika analizēts iepriekš, fiziskās aktivitātes apjoma palielināšanās rezultātā 
eksperimentālās grupas dalībniekiem uzlabojās fiziskie parametri vairākos 
kontrolvingrinājumos (kāju un roku spēks, izturība, vidukļa lokanība). Grupu 
savstarpējai analīzei tika izmantoti to kontrolvingrinājumu dati, kuros netika 
konstatētas statistiski būtiskas atšķirības sākotnējos rezultātos.  

Izpētot iegūtos datus var secināt, ka līdz ar rezultātu uzlabošanos statistiski 
ticamas izmaiņas starp grupām ir konstatētas trijos kontrolvingrinājumos, kas nosaka 
kāju, roku spēku un izturību (9.attēls). Dinamiskā līdzsvara kontrolvingrinājumā 
rezultātu atšķirība nav būtiska. Salīdzinot kontrolgrupas sākotnējos rezultātus ar 
datiem, kas iegūti pēc viena gada, tika konstatēts, ka roku spēka un izturības rezultāti 
ir būtiski samazinājušies. Roku spēka kontrolvingrinājumā rezultāti samazinājās par 
11,77%, kas ir skaidrojams ar novecošanās procesā notiekošo muskuļu masas 
samazināšanos. Spēka parametru samazināšanās ietekmēja arī 6 minūšu iešanas 
kontrolvingrinājuma rezultātus, kas samazinājās par 13,84%.  
 



36 
 

 
 

9.att. Eksperimentālās un kontrolgrupas fizisko īpašību kontrolvingrinājumu 
rezultāti 

 
Analizējot ar fizisko aktivitāti saistītos psiholoģiskos faktorus, starp grupām tika 

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

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

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

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

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

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

Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka ir nepieciešams akcentēt mēreno aktivitāšu 
apjoma palielināšanu ar mērķi kompensēt intensitātes samazināšanos. 

Pētījumā tika noskaidrots, ka cilvēki, kas dzīvo vieni paši vai ar partneri, ir 
aktīvāki, salīdzinājumā ar tiem, kas dzīvo kopā ar ģimeni vai atrodas sociālajā aprūpē.  

Kopējās aktivitātes līmeni būtiski ietekmē arī dzīves vieta (p<0,05). Pilsētas 
iedzīvotājiem vidējais aktivitātes apjoms ir 3919,28±3963,48 ME nedēļā, bet pilsētas 
iedzīvotājiem tas ir par 57,15% lielāks (6159,14±5452,1 ME nedēļā).  

Salīdzinot fiziskās aktivitātes līmeņus vīriešiem un sievietēm, statistiski ticamas 
atšķirības netika konstatētas (p>0,05). Tomēr, analizējot fizisko aktivitāšu intensitātes 
parametrus, tika konstatēts, ka vīrieši ikdienā veic vairāk intensīvas fiziskās aktivitātes 
(p<0,05).  

Pētījumā tika atklāts, ka līdz ar novecošanos samazinās arī cerības jeb gaidas par 
ieguvumiem, ko var sniegt fiziskās aktivitātes. Pēc iegūtajiem rezultātiem var secināt, 
ka seniori visaugstāk novērtē fiziskos ieguvumus, ko var sniegt vingrināšanās, 
savukārt sociālais un pašvērtējuma faktori ir mazāk nozīmīgi.  

Lai gan gandrīz puse no visiem respondentu rezultātiem atbilst pietiekamas 
aktivitātes līmenim, tomēr tikai 19,5% no senioriem veic papildus veselību veicinošas 
fiziskās aktivitātes. 49,9% aptaujāto norādīja, ka viņi neplāno uzsākt regulāras fiziskās 
aktivitātes tuvāko 6 mēnešu laikā.  

Analizējot aptaujas rezultātus, tika atklāts, ka Latvijas iedzīvotājiem šajā vecumā 
ar veselību saistītās dzīves kvalitātes pašvērtējums ir zemāks par normatīvajiem 
rādītājiem gan fiziskās veselības, gan garīgās veselības komponentā.  

Neapmierinošs veselības pašvērtējums izpaudās arī Sirds veselības kabineta 
izmeklējumu rezultātos. Tikai 26,5% respondentu ir salīdzinoši zems sirds slimību 
iegūšanas risks. 70,8% cilvēku šajā vecumā risks nākošajos 10 dzīves gados saslimt ar 
kādu no sirds asinsvadu slimībām ir no 11% līdz 40%. 

Apkopojot aptaujas rezultātus var secināt, ka fiziskās aktivitātes līmenis būtiski 
(p<0,05) ietekmē gan subjektīvos, gan objektīvos veselības rādītājus. Fiziskās 
aktivitātes līmenis ir cieši saistīts ar pārliecību par iespējamiem ieguvumiem un 
gatavību mainīt savu uzvedību, kas ietekmē fizisko aktivitāti. 

2. Apkopojot daļēji strukturēto interviju datus, tika konstatēts, ka senioriem 
fiziskās aktivitātes lielā mērā saistās ar darbu, kas prasa fizisku piepūli un 
nodarbošanos ar sportu. Mazaktīvi ir tie cilvēki, kuriem izveidojies stereotips, ka 
fiziskās aktivitātes un sports, trenēšanās ir sinonīmi jēdzieni. Savukārt smags fizisks 
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darbs rada pārpūlēšanos – nogurumu, kas bieži vien saistās ar nepatīkamām izjūtām, 
tāpēc šie cilvēki nevēlas iesaistīties papildus aktivitātēs. 

Pēc iegūtajiem interviju datiem var secināt, ka fizisko aktivitāti veicinošie faktori 
visbiežāk atspoguļojas sociālās vides un individuālās izpausmes līmenī. Kā viens no 
galvenajiem veicinošajiem faktoriem individuālās izpausmes līmenī ir iespējamie 
veselības ieguvumi. Sociālās vides līmenī, kā iespējamais motivējošais faktors, ārējais 
atbalsts tika minēts visbiežāk.  

Pamatojoties uz apkopoto interviju datiem, var secināt, ka personas iekšējās 
barjeras ir primārie fizisko aktivitāti kavējošie faktori. Visbiežāk tika minēti veselības 
ierobežojumi un individuālās reakcijas formas, tādas kā enerģijas trūkums un 
pašizolēšanās. Apkārtējās sociālās vides līmenī visbiežāk, kā kavējošie faktori tika 
minēti negatīvā attieksme un resursu trūkums. Visspilgtāk tas izpaudās kā apkārtējo 
neizpratne un stereotipi par vecumdienām. 

No kvalitatīvajā pētījumā iegūtajiem datiem izriet, ka: 
 seniori ir motivēti veikt fiziskās aktivitātes, ja to galarezultāts ir praktisks 

un lietderīgs; 
 veselības ieguvumi ir viens no galvenajiem iemesliem aktivitātes 

saglabāšanai; 
 sabiedrības uzskati, sociālekonomiskā un apkārtējā vide neveicina fiziskās 

aktivitātes senioru vecumā; 
 grupu nodarbības ir viens no visefektīvākajiem veidiem aktivitātes 

veicināšanai, jo tās sniedz arī sociālo atbalstu. 
3. Pamatojoties uz uzvedības maiņas teoriju struktūru un balstoties uz 

starptautiski atzītajām rekomendācijām par nepieciešamajām fiziskajām aktivitātēm, 
tika izveidota veselību veicinošā fizisko aktivitāšu programma, kas iekļāva arī Latvijas 
iedzīvotāju veiktās aptaujas rezultātu un daļēji strukturēto interviju apkopojumu 
atziņas. Izveidotā programma sekmē dalībnieku iesaistīšanos ikdienas fiziskajās 
aktivitātēs un veicina pielietot vingrinājumus, kas uzlabo fiziskās īpašības un palīdz 
saglabāt fiziskās un garīgās veselības izpausmes. 

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas sekmē cilvēku iesaistīšanos fiziskajās 
aktivitātēs, ir gaidas par iespējamiem ieguvumiem. Gatavību mainīt savu uzvedību, 
kas ietekmē fizisko aktivitāti, var veicināt, integrējot praktiskajās nodarbībās 
izglītojošo saturu, kas ietver: informāciju par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības 
saglabāšanā, motivāciju veicinošās aktivitātes, slodzes paškontroles un drošas 
vingrināšanās tehnikas apgūšanu, mērķtiecīgu aktivitāšu plānošanu un ārējo sociālo 
atbalstu. Pakāpeniski apgūstot jaunu kustību iemaņas un sasniedzot īstermiņa izvirzītos 
mērķus, programmas dalībniekiem nostiprinājās pārliecība par iespējamiem 
ieguvumiem. 

Realizējot 24 nodarbību programmu, kuru ilgums ir 30-60 min vienu reizi nedēļā 
vidējā intensitātē un papildinot tās ar individuālajām aktivitātēm spēka, izturības un 
lokanības īpašību attīstīšanai, ir panāktas statistiski ticamas izmaiņas fizisko īpašību 
testos, būtiski palielinājās kopējās fiziskās aktivitātes līmenis, kā arī uzlabojās 
pašvērtējuma fiziskās veselības komponents (p<0,05).  

4. Izvērtējot realizētās programmas ietekmi, tiek secināts, ka dalībniekiem, kas 
regulāri apmeklēja nodarbības, statistiski ticami (p<0,05) palielinājās kopējās fiziskās 
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aktivitātes apjoms, un tas saglabājās augstākā līmenī arī pēc pusgada pēc organizēto 
nodarbību pārtraukšanas.  

Fiziskās aktivitātes līmeņa paaugstināšanās pozitīvi izpaudās fizisko spēju 
izmaiņu dinamikā. Salīdzinot ar kontrolgrupu, būtiski uzlabojās kāju un roku spēka 
kontrolvingrinājuma rezultāti (p<0,05), kā arī programmas dalībnieki spēja veikt 
lielāku attālumu 6 iešanas testā. Rezultātu uzlabošanās tika konstatēta arī atkārtotos 
mērījumos pēc pusgada pēc organizēto nodarbību pārtraukšanas. 

Apkopojot anketu rezultātus, var secināt, ka nodarbību gaitā dalībniekiem 
palielinājās pārliecība par iespējamiem ieguvumiem, veicot fiziskās aktivitātes. 
Pusgadu pēc programmas noslēgšanas 65,3% dalībnieku veica papildus veselību 
veicinošās fiziskās aktivitātes, bet, uzsākot pētījumu, to darīja tikai 32,8% no visiem 
senioriem. 

Noslēdzot fizisko aktivitāšu programmu, 56,8% no visiem dalībniekiem 
uzlabojās pašvērtējuma fiziskās veselības komponents. 

Izpētot objektīvo veselības rādītāju izmaiņas, kas tika iegūti Sirds veselības 
kabineta izmeklējumos pirms programmas uzsākšanas un pēc tās noslēguma, statistiski 
ticamas rezultātu izmaiņas netika konstatētas (p>0,05).  

Apkopotie pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka realizētā programma veicina cilvēku 
fizisko aktivitāti ietekmējošās uzvedības izmaiņas un tās efektivitāti apliecina rezultātu 
noturīgums pusgada periodā pēc organizēto nodarbību pārtraukšanas. 
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2006.g. Vispasaules latviešu ģimeņu vasaras nometnes „3x3”sporta pasākumu 
organizators. 
1997.-2000.g. Rēzeknes logopēdiskās internātskolas arodbiedrības vadītājs.  
1997.-2000.g. Nevalstiskās organizācijas “Sociālā un izglītības atbalsta centrs” 
priekšsēdētājs.  
 
VALODU ZINĀŠANAS: 
Latviešu valoda – dzimtā; 
Angļu valoda – brīvi; 
Krievu valoda – brīvi. 
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General Characteristics of PhD Thesis 
 

One of the most important achievements of modern society is the increase of 
prospective population lifespan. Hundred years ago the average lifespan of Europeans 
was under 50 years, but nowadays it already exceeds 70 years. The number of 
inhabitants, who are older than 65 years, increases very fast. According to the data of 
Central Statistical Bureau of Latvia, since the beginning of the 1990s in Latvia there 
has been negative increase in natural reproduction and migration balance. Along with 
the prospective increase of lifespan, it can cause noticeable recession in the population 
age structure in Latvia, which will have negative influence on socio-economic 
processes. The decrease of labour force will create a necessity to keep working 
abilities and health as long as it is possible in order to let continue valuable social life 
at the retirement age, too. 

The increase of population lifespan also includes a lot of challenge. Becoming 
older, physical, sensory and cognitive abilities of the body diminishes and it could be 
the reason for functional restrictions. Along with weakening abilities of an organism, 
the risk of health disturbance increases, and it affects human working abilities and 
social welfare essentially. In later years aging indications appear which influence the 
human’s physical and psycho-emotional state. The reduction in the functional state 
also produces certain restrictions of activities, which bother daily actions. 

In the recommendations of the World Health Organization (WHO) physical 
activities are specified as one of the most important factors for maintaining health. 
Benefits for older adults, which are achieved by regular physical training, are widely 
researched in different aspects. R.Pate (1995) has defined positive influence of 
physical activities on disease prevention. R.Shepard and C.Bouchard (1995), 
J.Chandler and E.Hadley (1996), B.Resnik (2000) in their studies have indicated 
possibilities to improve physical qualities essentially also in old age. Regular physical 
activities have positive influence on emotional, cognitive and social factors. 

Total decrease of physical activities for older adults is connected with both inner 
and social factors. Changing of the social status is a reason for decreasing physical 
activities at work, in transportation and housekeeping, and the lifestyle gets more 
sedentary (Brownson, Boehmer, Luke, 2005). A tremendous attention is devoted to the 
research of these problems in the USA and Europe. Several inquiries carried out by 
questionnaires of self-assessment have clarified that only about one third of inhabitants 
of these countries are active enough (Pleis, Lucas, 2009; Sjöström, Oja, Hangströmer, 
Smith, Bauman, 2006). 

Taking into consideration the theoretical statements about the necessity to keep 
up regular physical activities in old age and the analysis of the available information 
about the real situation, there are revealed the issues which research will enable to 
understand the factors influencing participation of seniors in physical activities. Basing 
on scientific cognitions the programmes for promoting physical activity are one of 
options how to involve seniors into regular physical activities (Hughes, Seymour, 
Campbell, Whitelaw, Bazzarre, 2009). According to the data of W.Ettinger and co-
authors (1997), only about a half of people involved in the programme of physical 
activities continued it after 6 months. It shows that it is necessary to search for other 
solutions in the development of these programmes and their theoretical grounding. 
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As S.Bair and co-authors (2004) have noted developing programmes promoting 
educational and physical activities it is important to emphasize opportunities to be 
active in daily life. The authors mention that it is difficult to include regular practicing 
in everyday life, therefore the increase of daily activities could give much more 
benefits. It is necessary to educate society about essential benefits to be achieved by 
moderate physical daily activities. 

Educational programmes have to be based on the individual needs of each person 
and age and gender peculiarities. Successful implementation of a programme depends 
on identification of factors disturbing physical activities, formation of confidence of 
one’s own abilities and conformity of the offered activities to person readiness to 
change habits (Brawley, Rejeski, King, 2003). 

It is very important to obtain information about psycho-emotional, social and 
environmental factors affecting behaviour at this specific age period. The effective 
planning and implementation of programmes promoting physical activity are directly 
connected with these factors.  

The ambit of the research within the doctoral thesis determines the open conflict 
between the scientifically sound cognitions of the positive effects of physical activities 
and lack of human activity. Total physical activity of Latvia's population in the age 
group from 60 to 75 years is studied within the thesis and there is established a 
correlation between the factors affecting health. The collected data provide initial 
information on physical activity and correlation of health influencing factors in this 
age group as well as reveals general trends. For more detailed research of the problem 
individuals’ opinions in interviews regarding their physical activity and main factors 
preventing or contributing to it were determined. In the course of the doctoral thesis 
development the obtained information was used for creation and approbation of a 
health-promoting physical activity programme for 60-75 years old seniors, providing 
practical contribution to solving the problem.  

Research topic: health-enhancing physical activities. 

Research object: opportunities to increase health-enhancing physical activity for 
60-75 years old seniors. 

Research subject: 60 to 75 years old inhabitants of Latvia. 

The aim: to develop and approbate a scientifically grounded health-enhancing 
physical activity programme for 60-75 year old seniors based on the behavioural 
change theory findings and complies with their functional capabilities, needs for 
physical activity and interests. 

Hypothesis: carrying out health-enhancing physical activities subjective and 
objective health parameters of people in the age group from 60 to 75 years improve, if: 

 programme participants are ready to change their behaviour promoting 
physical activity; 

 desirable behaviour supporting measures for physical activities in the 
organized exercises have been developed basing on the behavioural change 
theory cognitions and previous experience of participants’ physical activity; 

 programme introduces the educational content for health promotion and 
integrates it into the exercises. 
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Tasks: 
1. To determine the level of physical activity and factors influencing the 

behaviour of the 60-75 years old seniors and to explore their correlation 
with subjective and objective health parameters. 

2. To study the opinion of the 60-75 years old seniors about physical activity 
and to determine its incentive and disincentive factors. 

3. To develop a programme for physical activities to improve the parameters 
affecting health. 

4. To assess the impact of the developed programme of physical activities on 
60-75 years old seniors, as well as the dynamics of parameters affecting 
health and fitness changes in one year period. 

Methodological background of the research 
 Conclusions about health related physical activities: Caspersen C.J. (1985), 

Astrand P., Rodahl K. (1986), Bouchard C., Shephard R.J. (1994), Rikli 
R.E., Jones C.J. (1997), Ashworth B.E. (2000), Chodzko-Zajko W. (2007). 

 Theoretical basis of guidelines and recommendations for physical activities: 
King A. (1991), Pate R.R., Pratt M. (1995), Fletcher G., Blair S., Pollock 
M. (1996), Pruitt L.A. (2000), Mazzeo R. S., Tanaka H. (2001), Blair S.N. 
(2004), Fogelholm M., Suni J., Rinne M., Oja P. (2005), Paterson D., Jones 
G., Rice C. (2007).  

 Conclusions about the correlation between physical activities and health-
related quality of life: McAuley E. (1994), Rowe J., Kahn R. (1998). 
Rejeski W., Mihalko S.L. (2001), Spirduso W., Cronin D. (2001), Resnick 
B. (2002). 

 Insights into behavioural change theories and models: Becker M. (1974), 
Ajzen I., Fishbein M. (1980), Deci E.L., Ryan R.M. (1985), Bandura A. 
(1986; 1997), Prochaska J.O., DiClemente C.C. (1992), Stokols D. (1992; 
2003), Chatzisarantis N., Biddle S., Hagger M., Smith B. (2003). 

Research methods 
There were used the following scientific research methods for achieving the set 

tasks: 
 theoretical -investigation of scientific literature, analysis of insights of other 

researches; 
 empirical – inquiry (questionnaire, semi-structured interview), pedagogic 

experiment, tests of physical qualities; 
 interpretation of qualitative and quantitative data – coding and grouping of 

obtained data and graphical presentation of the results; 
 mathematical statistics. 

The stages of research: 

Stage I 
In 2007 the theoretical analysis of scientific literature about the significance of 

physical activities in maintenance of health and quality of life for seniors was started. 
Basic issues for further research in the solution of the research problem were 
established and the initial hypothesis was put forward. 
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Stage II 
In 2008 – 2009 the theoretical literature was analysed, the research hypothesis 

was improved and the aim and tasks of doctoral thesis were defined. Summarizing 
theoretical statements a teaching aid “Physical Activities for Older Adults” was 
worked out in cooperation with the Education Innovation Fund. Along with the 
analysis of literature the adaptation process of the short version of the International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was carried out. Translation, back-translation 
procedure and implementation of pilot study were performed. A licence for application 
of a Latvian version of the standardized health-related quality of life questionnaire SF-
36v2 in the research was purchased. Summing up the information about valid methods 
for fitness assessment of seniors, a Senior Fitness Test was selected and translated. 

Stage III  
In 2009-2010 a pedagogical experiment was carried out. In December, 2009 in 

cooperation with the Heart Health Consulting-Room the heart disease risk factors of 
research participants were defined. The inquiries of the respondents were carried out: a 
short version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), a health-
related quality of life SF-36v2 questionnaire, and also a Senior Fitness Test was used. 
Participants, who agreed to continue taking part in the research, attended the 
programme of physical activities once a week for 1-1.5 hours. Persons, who visited the 
Heart Health Consulting-Room, but did not continue attending the physical activity 
programme, were included into the research control group. During the pedagogical 
experiment there were organized 12 informative meetings with theoretical lectures 
about the importance of daily physical activities, health benefits, safe performance of 
activities, methods of load identification, keeping a diary, using a set of exercises at 
home, formation of support groups etc. and 12 practical sessions. During the research 
individual interviews were carried out to find out the point of view of the respondents 
about physical activities. 

In July, 2010 research of the experimental and control group was organized 
repeatedly. 

Stage IV 
In 2009-2010 a questionnaire of the inhabitants of Latvia was carried out. In 

cooperation with Heart Health Consulting-Rooms in Rezekne, Riga, Jurmala, Jelgava, 
Bauska, Tukums, Kandava and Valmiera a wide inquiry of the inhabitants in the age 
group 60-75 years was performed. For the visitors of the Heart Health Consulting-
Room questionnaires were offered upon their agreement where they provided 
information about the results of medical assessment. 

Stage V  
In January-March, 2010 an interpretive research of qualitative data was carried 

out. Semi-structured interviews were used for the participants to find out the seniors’ 
point of view about physical activities in general and factors preventing or promoting 
daily activities. 20 interview record transcripts and data analysis were made. 
Analysing the research data, coding of transcripts was done. Sub-themes were created 
by merging similar codes by their meaning and basic themes were analysed by 
grouping into sub-themes, which characterize incentive and disincentive factors of 
physical activities. 
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Stage VI  
In December, 2010 – March, 2011 in cooperation with Heart Health Consulting-

Room repeated assessment was carried out for the experimental and control group 
after a year from starting the research. Processing and analysis of the overall results of 
the pedagogical experiment were made. The research results were approbated in 
international scientific conferences. 

Scientific novelty of the research 
 Research results reveal new knowledge regarding physical activity 

correlation with behavioural change factors and indicators influencing 
health parameters of Latvian population in the age group of 60-75 years. 

 A scientifically grounded health-promoting physical activity programme is 
developed basing on behavioural change theories according to the 
capability and physical activity needs and interests of the participants. 

Theoretical novelty of the research 
 Summarization of theoretical knowledge and scientific researches was 

carried out regarding changes taking place in the body when growing old 
and ways to mitigate its negative effects by maintaining the recommended 
physical activity. 

 Summarization of the research data helped to expand scientific information 
on physical activity in the age period, which is closely related to beliefs 
about the potential benefits and readiness to change own behaviour 
promoting physical activity. 

 Positive mutual correlation between the level of physical activity and the 
parameters influencing health was determined. 

 During the research, the data about 60-75 years old seniors’ physical 
activity experiences was analyzed and their views on incentive and 
disincentive factors for engaging in physical activities were summarized. 

Theses for defence of the doctoral thesis 
 The total level of physical activity significantly reduces with aging, it 

affects both subjective and objective parameters of health and is closely 
related to the beliefs about the potential benefits and readiness to change 
behaviour promoting physical activity.  

 Health improvement is one of the main reasons for engaging in physical 
activities, while poor health and chronic diseases is the most important 
impeding factor. 

 The health-promoting physical activity programme provides substantial 
benefits if the educational part is integrated into the exercises and its 
content complies with the target group's functional capabilities, physical 
activity needs and interests, as well as the programme participants are 
aware of the purposes of the activities and can objectively evaluate the 
achieved results. 

 Educational content of the programme should include: information on the 
impact of physical activities on maintaining health; motivation, promotion 
activities; measures supporting the desired physical activity behaviour, and 
development of external social support. 
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The structure of the doctoral thesis includes the introduction, three chapters, 
conclusions and appendixes. Overall, there are analyzed 265 sources of literature 
including: 39 sources in Latvian, 224 in English, and 2 in Russian. The results of 
theoretical and practical insights are depicted in 31 table and 40 figures. 

 
 

Contents of Doctoral Thesis 
 

In the introduction there is justification of the choice of the theme and its 
scientific significance in the contemporary society with a changing age structure and 
demography. There are determined the object, subject, aim, hypothesis, tasks and 
methods of the research. It also includes the theoretical justification, scientific novelty, 
theoretical and practical significance. The introduction reveals the methodology and 
organization stages of the research. 

Chapter 1 “Theoretical basis of age-related changes and impact of physical 
activity” 

In subchapter 1.1. “Age structure changes among inhabitants of Latvia and 
the process of ageing” there is given the analysis of the present demographic data and 
there are evaluated further prospects and the use of term senior is justified. 

In Europe a demographic report published by the European Commission states 
that in 2060 in Latvia the number of inhabitants will decrease from 2.269 million (data 
from 2008) to 1.682 million. In this report it is pointed that changes of demographics 
in Latvia and other European countries will be influenced mostly by migration, 
because the coefficient of the birth rate will remain as previously (about 1.4-1.6 
children per woman), but the death rate will decrease, because of the development of 
social and medical care. There is a forecast that people will continue to go abroad from 
Latvia and emigration will be higher than immigration. In general, the results of the 
research show that the inhabitants of all Europe will become older, because nowadays 
17% from all Europeans are older than 65, but according to the forecasts in 2060 this 
number will be nearly 30%. 

The first signs of aging start to appear at the age 25-27. Gradual and 
unperceivable reduction of hearing, vision, touch, sense of smell and taste are the 
indicators of aging. Aging of skin appears on the open parts of the body. Decreasing of 
functional capacity of the body becomes apparent at the age 30-35 when the amount of 
estrogens and testosterone, density of bones and stability to stress decrease and muscle 
fibres start to weaken. In the process of aging changes occur in all structures of the 
body – on the level of tissue and cells, and in functional systems. 

In the process of aging changes occur in all body and become apparent mostly in 
the following systems: 

 skeletal and muscular system; 
 cardiovascular system; 
 respiratory system; 
 neural system; 
 endocrine system. 
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The human state of health and working abilities are tightly connected with the 
wholesome activity of these systems. 

World Health Organization (WHO) has defined, that it is impossible to establish 
a certain number of years when a person is getting “old”. Although the age of 65 is 
traditionally considered to be the beginning of the senior years, because then people 
stop being active and retire. However, seniors are very different in health, 
psychological and social status at this age. In the research of the doctoral thesis people 
at the age 60-75 are included, because it also includes the period before retirement and 
as it is pointed in scientific literature the chronological and biological age could differ 
essentially. 

Current social sentiments for aged people do not promote sense of belonging to 
the community. A similar situation is also observed abroad, thus the term “ageism” is 
formed and it means a discriminating and contemptuous attitude to aged people. This 
fact was started to be researched already in the 1960s in America. In the research of 
M.Ori and co-authors (2003) it is pointed that 84% of American and 91% of Canadian 
aged people at least once have met the discriminating attitude because of the age, in 
addition more than a half of them mentioned that it was not the only case. Thus, for the 
proper denotation of this age group in the doctoral thesis the term “seniors” is chosen. 
It has a neutral linguistic meaning and it does not cause unpleasant and sometimes 
abusive associations for older adults. 

Subchapter 1.2 “Characteristics of physical activity and health benefits” 
provides an overview of the main aspects and criteria that are analyzed regarding of 
the impact of physical activity on health components. 

As C.Caspersen has noted: “Physical activity is any bodily movement produced 
by skeletal muscles that results in energy use” (Caspersen, 1985). Such a definition of 
the term covers a wide range of motion, in order to more accurately characterize it is 
distributed to the following parameters: intensity, type and purpose of the activity 
realization (house chores, leisure time activities, transportation, work activities). Only 
realizing certain volume and intensity of physical activity can gain health benefits. 

One of the essential parameters describing physical activity is intensity. Intensity 
can be expressed both in absolute and relative units. Intensity absolute units are 
described as the total amount of work done, which is not attributed to individual 
physiological parameters. In determining relative intensity there are taken into account 
individual’s physiological parameters. 

The type of physical activities reflects a certain activity or movement, which is 
realized under various conditions. For example, walking is evaluated as a physical 
activity and transportation from one place to another and the performance of work 
duties, and walking in the leisure time. Also weight lifting during work and exercises 
in a fitness gym are equally regarded as physical activities. In other words, physical 
activity can be exercises or activities (cycling, jogging, swimming, gymnastics, etc.), 
as well as household and work duty activities (house cleaning, gardening, handling of 
goods, work in the forest etc.).  
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In many cases, age-related functional changes are preventable through increased 
physical activity. There are numerous researches that provide scientifically sound 
evidences about the positive influence of physical activity on the health and functional 
situation improvement throughout life, even in the later years of life. A sedentary 
lifestyle causes movement problems and functional impairment. The ability of motor 
training is also possible in old age. The training effect is primarily dependent on the 
exercise intensity and extent, not on age and individual characteristics. 

Numerous scientific studies have confirmed physical activity's positive influence 
on various health components. This influence varies depending on the type of activity, 
its volume and intensity. Therefore, it is difficult to clearly determine the necessary 
physical activity volume at different age and preparedness groups. The results of 
studies show that physical activity higher than the daily rate positively affects the 
health status and additional activities cause more health benefits. Health improvements 
can be achievable through doing small-extent activities (60 min per week), but 
increasing them to 150 min per week (moderate intensity) significantly reduces the 
risk of chronic diseases. Researches mainly evaluate the impact of physical activity on 
the following health problems: cardiovascular diseases, hypertension, high cholesterol, 
diabetes, osteoporosis, cognitive impairment, functional ability, injury and premature 
death. Research analysis is divided into three main groups of physical activity: aerobic 
capacity, developing muscle strength and bone strengthening. As separate components 
being studied balance and flexibility improvement of capabilities. 

Subchapter 1.3 “Health influencing theoretical behaviour models” 
summarizes the scientific statements of physical activity as human behaviour 
influencing the body in the context of health enhancing.  

Paragraph 1.3.1 “Interaction of health related components” 
In 2001 the World Health Organization defined the International Classification of 

Functioning, Disability and Health. This model provides a multilateral approach to the 
classification of functioning and disability, which refers to the interactive and 
evolutionary process among the body functions and structures, activities, health as 
well as environmental effects and personal participation. Interaction between these 
components is multilateral, and cannot be certain one-way dependence (Figure 1). 
Interactions can be led in both directions, and acting on any of the components can 
lead to a change in one or more of them. Having a significant impact on any of the 
components it is possible to provide a positive change in general. The close interaction 
between the different health affecting components indicates the need to see the health 
management process in general. Physical activity, health and a wholesome social life 
are closely related aspects. Movements for humans are necessary to ensure biological 
and social needs.  
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Figure 1. International Classification of Functioning, Disability and Health 
(WHO 2001) 

 

C.Bouchard and R.Shephard in 1994 created the Toronto model, which is 
reflected in the interaction between health, physical activity and physical fitness 
components. Physical activity affects physical fitness, which in turn changes the level 
of activity. Physical fitness is also related to health, because its condition can affect the 
physical activity and level of physical fitness. The interaction between these three 
main components in this model is supplemented with other lifestyle elements – 
physical and social environment, personality characteristics and genetic characteristics.  

In Toronto model physical activity has been widely described. It includes all 
daily activities: work duties performance, daily home work, transportation, leisure 
time and sport activities. Health is defined as the body’s position, which includes 
physical, social and psychological aspects. Each of these aspects is described as an 
evolving component with positive and negative direction (Figure 2). Good health not 
only indicates the absence of the illness, but the ability to overcome challenges, to be 
joyful and socially active. Bad health is associated with morbidity causing premature 
death. 
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Figure 2. Toronto model on physical activity, health-related fitness and health 
 (Bouchard & Shephard 1994) 

 
In World Health Organization's Ottawa Charter for Health Promotion in 1986 

health promotion was defined as a process encouraging people to control the 
determinants of health and thereby improve their health. The health determinants are 
individual, social, economic and environmental conditions spectrum that in mutual 
cooperation affects health. This document also defines the main directions of health 
promotion, where a significant part is personal skill development and supportive 
environment for health. 

L. Green and M.Kreuter defined the main criteria characterizing an individual’s 
health affecting behaviour: motives, values, beliefs, expectations, cognition, and 
personality traits, including emotional aspect (Green, Kreuter, 2005). Although since 
the last century many theories and models have developed that describe and justify 
human behaviour, it is not possible to distinguish one of those which provide a 
comprehensive and compelling concept of individual basis for action. 

Paragraph 1.3.2 “Physical activity behaviour models” analyzes the theories 
describing and justifying humans’ actions leading motives. Using these theory 
components one can analyze as well as modify desired direction of human physical 
activity habits. In numerous studies there are scientifically confirmed facts about the 
physical activity's positive impact on health strengthening and life quality’s physical 
improvement; however physical inactivity remains an actual problem in modern 
society. Therefore, a lot of attention has been devoted to the research of the human 
behaviour motives and attitudes. In the 1980s and 1990s there were created several 
theories describing and justifying leading motives for personality's actions. Using 
these theory components one can analyze as well as modify desired direction of human 
physical activity habits. 
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In Table 1 there are summarized theories characterizing the physical activity 
behaviour by S.Biddle and C.Nigg (2000).  

Table 1 
Behaviour change theories and models 

 
Summarizing the scientific statements, the Social Cognitive Theory was chosen 

as the basis for developing of the health-enhancing physical activity programme. This 
theory based on the recognition that direct interaction links exist between behaviour, 
environment and personal psycho-somatic conditions. There is mutual interaction 
between these factors: on the one hand, the environment determines human behaviour, 
on the other hand, human behaviour changes environment. A person operates in 
continuous behaviour, cognition and environmental interaction. Special attention is 
drawn to self-efficacy reflecting individual beliefs in one's capabilities to successfully 
execute a task and it correlates with a person’s physical activity.  

The questionnaire based on the Transtheoretical model was used in the research 
to find out senior's readiness to change their behaviour model. There are five stages 
that may be attributable to the human readiness to be physically active. In pre-
contemplation stage people do not plan to change their lifestyle and not yet evaluated 
the potential risks made by their behaviour. Being aware of the problem leads to the 
transition to the next stage –contemplation (formation of intention). Although people 
are aware of the benefits offered by the lifestyle changes, they are not ready to change 
their behaviour, but may seek information or help to make a decision to change. 
Sometimes this stage may last longer or not at all overcome. The next stage of the 
behavioural change cycle is preparation for change. At this stage identified benefits 
exceed the potential loss, caused by a new model of action. People are willing to 
change their behaviour because they know that it is possible and valuable, but they still 
need support. The action stage requires a clear aim, a realistic plan, support and 
recognition to promote sustainability of positive behaviour. In maintenance period are 
developed new habits that provide the desired behaviour, but sometimes it is difficult 
to realize it for a long time, so there is a risk for human to relapse at any of the 

Belief-
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Irwin 1966 
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Becker et. al 
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Ajzen 1985 
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Bandura  

1986 
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Marlatt, 

Gordon 1985 
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determination 

theory 
Deci, Ryan  

1985 
 

Trans-
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Prochaska, 

DiClemente 1983 
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Stokols 1992; 2003 

 
Health action 
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Schwarzer et al., 
2007 
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previous stages. And only at the termination stage there is no risk to relapse to the 
previous stage that cause a sustainable behavioural model. 

In the Socio-ecological approach model there are discussed personality and 
environmental factors affecting health. Theory authors assume that there is a mutual 
link between the behaviour and environment: on the one hand, the environment 
determines human behaviour, on the other hand, human behaviour changes 
environment. Healthy behaviour is formed from a lot of social subsystems: family, 
community, workplace, confidence and traditions, economy, physical environment, 
social relations networks. This model has four main structures – individual level, 
social, physical and political environment levels. Analyzing the qualitative research 
data, there were used codes corresponding to these four levels to interpret them.  

Subchapter 1.4 “Recommendations for health-enhancing physical activities” 
analyzes various normative documents, political guidelines and scientifically based 
recommendation that can encourage people to be more physical active. 

Paragraph 1.4.1 “Theoretical statements on promotion of physical activity” 
Regular physical activities of moderate intensity are an effective and inexpensive 

tool for health maintenance and facilitating of the whole society. Therefore, promoting 
of physical activities should be one of the priorities of the health system policy. Not 
only the health, sports, tourism, employment and education fields should be 
responsible for taking action in this sphere. It should be a collective liability including 
traffic and city planning, and environment protection. The mass media also have very 
powerful influence on to healthy lifestyle popularization. The government and private 
sector should collaborate for developing a sustainable healthy lifestyle of society. 
Physical activity promoting should be supported at the local and government level to 
even international level. It is important that collaboration strategies and capacity 
improvement at the regional and local level should be included in state policy 
planning, because at the local level initiatives have a bigger potential to encourage 
people to be more physical active. 

Information about people’s attitude and believes about physical activities is 
important for complex problem solving. Only scientifically based data of motivating or 
impeding factors shows opportunities how to use available resources reasonably. 

Summarized recommendation and guidelines of physical activities the most 
important facts are: 

1957 – M.Karvoven works out load dosage methods that provide optimum 
intensity for the training effect (for aerobic endurance – 60% from the heart rate 
reserve). 

1992 – American Heart Association (AHA) equates sedentary lifestyle to other 
cardiovascular disease risks (smoking, raised cholesterol level, hypertension etc.). 

1995 – R.Pate and co-authors publish CDC/ACSM recommendations that state a 
new paradigm: physical activity – health benefits that expand paradigm: exercising for 
fitness. 

1995 – World Health Organization verifies R.Pate’s and colleagues’ conclusion 
that every adult should accumulate 30 minutes or more of moderate-intensity physical 
activity on most, preferably all days of the week and activities could be divided in 
short time bounds (8-10 minutes). 
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1996 – there has been released “Physical Activity and Health: A Report of the 
Surgeon General”. The US government supported report, which becomes a basic 
document for further physical activities guidelines and recommendations. 

1999 – an expert panel was initially charged with issuing a comprehensive 
preventive recommendation on physical activity. The panel was convened with the 
assistance and support of the International Life Sciences Institute. 

2007 – as a result of opinions harmonization there have been released 
recommendations of physical activities for seniors, which have been presented as the 
integrated American College of Sport Medicine and American Heart Association 
publication. Other countries’ recommendations and guidelines are mostly based on this 
publication.  

Analyzing other countries experience in physical activities recommendation it 
can be concluded that an essential statement is to be physically active at moderate 
intensity at least 30 minutes a day. This base conclusion is included in the national 
physical activity guidelines of Brazil, Scotland, Netherlands, Finland, Great Britain, 
etc. 

In paragraph 1.4.2 “Physical activity recommendation for seniors” there are 
summarized the main components that should be taken into consideration doing 
physical activities at the senior age. As society is getting older involving of seniors 
into regular activities becomes essential because it provides improving the quality of 
life. 

In 1997 the World Health Organization released the recommendations addressed 
to seniors. In recommendations there was stated that seniors should accumulate at least 
30 min of moderate activities a day including home works requiring physical effort. 
The necessity of stretching, balance and strength exercising was emphasized. 

The recommendations for seniors do not relevantly differ from common 
guidelines for adults, but some aspects should be taken into consideration. At this age 
period the capacity of the body is lower than of a younger person, thus the volume and 
intensity of activity should be chosen at 40%-50% of VO2max. The warming-up and 
cooling-down should be performed longer. The moderate intensity should be preferred 
to high intensity activities. The bad health conditions, lack of experience, low fitness 
level are causes of inability to perform high intensity activities, moreover such kind of 
activities are more traumatic and with higher drop out risk. In case of chronic diseases 
the physical activities should be coordinate with therapeutic exercises. 

Current recommendations emphasise activities that improve aerobic endurance, 
strength, flexibility and balance. An individual physical activity plan could help to 
maintain adherence and decrease health risks. Physical activity behaviour change 
should be based on personal motives forming and barrier overcoming.  

Chapter 2 “Research tasks, methods and organization” 
In the second chapter there are justified methods by which there are carried out 

the tasks and described the process of research implementation.  

In subchapter 2.1 “Research tasks” there is the aim of the research, hypotheses 
and listed tasks. 

In subchapter 2.2 “Methods of research” there is given the description of used 
methods. In order to explore the factors affecting physical activity of inhabitants in 
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Latvia, which age range is from 60 to 75, there was used the triangulation of 
quantitative and qualitative research methods. A survey was made to get initial data 
and to establish interaction between such factors as: health-related quality of life, 
physical activity, expectation of physical activity, readiness to change physical activity 
behaviour. A semi-structured interview was used as one of the qualitative data 
collecting methods for the detailed study of the research issue as the subjective 
experience of the participants was taken into account. Theoretical research statements 
and interview data analysis were the basis for the health enhancing physical activity 
programme, which was approbated during the pedagogical experiment. 

In paragraph 2.2.1 “Analysis of scientific literature” there is given 
information about used sources. There were analysed 265 literature sources in the 
research process, 39 of them – Latvian, 224 – English, 2 – Russian. 

Paragraph 2.2.2 “Survey method” 
In order to carry out the first task there was organized a survey in two stages. The 

first survey was in the time period from December, 2009 to February, 2010. In the first 
stage there were approbated questionnaires, which were planned to be used. Winter 
time was chosen because older adults are hypothetically less physically active in this 
period. To keep anonymity of respondents, identity recognizable data were not 
recorded and questionnaire filling was regarded as an agreement for participating in 
the research. 273 respondents of Latgale region took part in first stage of survey. 

The second stage was in December, 2010. There were collected 400 
questionnaires, but for further data analysis there were accepted 359 fully completed 
questionnaires. Heart Health Consulting-Room visitors were offered to fill in a 
questionnaire in different regions (Riga, Jurmala, Rezekne, Valmiera, Jelgava, Bauska, 
Kandava, Tukums) and there was asked the permission to use their measurement data. 
The representative sample of Latvia in all age groups is 1000 respondents. There are 
341.9 thousand at the age group 60 - 75, it is 15.12% of all Latvia inhabitants. 359 
respondents took part in the survey and the proportion of genders and the number of 
samples is representative for the population of Latvia at this age group. Therefore, the 
obtained data and conclusions could be generalized. 

In survey there was used the following questionnaires: 
 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
 Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale (MOEES) 
 Exercise Stages of Change (short form) 
 Health related quality of life questionnaire SF-36v2 
 Socio-demographical characteristics 

2.2.2.1 Health related quality of life questionnaire SF-36v2 
The Medical Outcomes Study Short Form version 2 (SF-36v2) is widely used as 

an extensive health related quality of life measurement. A Latvian version of SF-36v2 
was used with the permission of the Medical Outcome Trust. It is a reliable and valid 
measure in aging community. SF-36 contains 36 items measuring 8 dimensions of 
health and well-being. These attributes are combined using a regression equation and 
standardized to population norms to provide a physical component summary (PCS) 
and a mental component summary (MCS). The physical component scale consists of 
subscales: physical functioning, role physical, bodily pain, general health. The mental 
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component scale consists of subscales: mental health, role emotional, social function, 
vitality. Although vitality and general health subscales has mutual correlation to PCS 
and MCS. The results of the SF-36v2 questionnaire summary components can be 
analyzed by Norm-based scoring, where 50 is the mean for the general population and 
10 is the standard deviation. It means that scores above 50 are better self-evaluation of 
health than the general population average, while scores below 50 are worse. 

2.2.2.2 The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
The review of the current scientific literature reveals that in Latvia there are only 

a few standardised surveys for assessing of the physical activity. But these 
questionnaires are mostly about overall health assessment and involve only some 
aspects of the physical activity, and the results are not expressed as fixed indices or 
levels. There are different physical activity questionnaires mentioned in scientific 
sources that are designed for older adults, but those are too complicated and time-
consuming to include it into the questionnaire set, and results are not international 
comparable. During evaluation of accessibility, adequacy of the age, and conformity of 
the aim of the research there was chosen the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ). There are mentioned 647 studies in EBSCO database in the 
period from 2001 to 2010 where this questionnaire was used. 

This questionnaire is validated against criteria methods in many studies and is 
adapted in 19 countries. There are short (7 questions) and long (27 questions) versions. 
There was used a short IPAQ version, because in comparison with the long version 
there is reduced risk to overestimate self-rated activity. The short version 
systematically underestimates the physical activity level, since it consists of fewer 
questions and does not include the work domain that is not significant for older adults. 
The items in IPAQ are structured to provide separate domain-specific scores for 
walking, moderate-intensity, and vigorous-intensity activity. All questions refer to the 
previous 7 days. The results were presented as the estimation of energy expenditure in 
metabolic equivalent-minutes per week (MET min/week). To calculate physical 
activity scores, only the activities lasting at least 10 minutes at the time were taken into 
account. Both categorical and continuous indicators of physical activity are possible to 
obtain from IPAQ. The following values continue to be used for the analysis of IPAQ 
data:  

 vigorous PA - 8.0 METs; 
 moderate PA - 4.0 METs; 
 walking - 3.3 METs. 
The sitting time is an additional indicator variable of time spent in sedentary 

activity. 

2.2.2.3 The Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale 
(MOEES) 

Health-related behaviour such as physical activity depends on a set of 
psychosocial determinants (self-efficacy, outcome expectations, impediments and 
goals). A.Bandura (1997) has noted that outcome expectations have three related, but 
conceptually independent, sub-domains representing physical, social, and self-
evaluative outcome expectations. T.Wójcicki and colleagues (2009) have developed 
the Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale (MOEES) that reflects 
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the dimensions theorized by A.Bandura’s Social Cognitive Theory. This scale is 
publicly available and validated in older adult population that solve the task of the 
research. The MOEES is a 15-item scale with 6 items reflecting physical outcome 
expectations (e.g. “Exercise will improve my ability to perform daily activities”; 
“Exercise will aid in weight control”), 4 items assessing social outcome expectations 
(e.g. “Exercise will improve my social standing”; “Exercise will make me more at ease 
with people”), and 5 items measuring self-evaluative outcome expectations (e.g. 
“Exercise will improve my mood”; “Exercise will increase my mental alertness”). 
Participants were asked to rate how strongly they agreed with each of these 15 items 
on a Likert’s 5-point scale (1-strongly disagree, 2-disagree, 3-neutral, 4-agree, 5 - 
strongly agree). The sum of total and subscales score points was divided with a 
number of items for inter-comparison between subscales.  

During the scale adaptation process it was done the translation and back-
translation procedure, and carried out the pilot study that approves the factor 
distribution according the original version. 

2.2.2.4 Exercise Stage of Change Evaluation 
The Transtheoretical Model with the core constructs – stages of change – 

reflecting behavioural intention of health related behaviour change. This model 
describes the change as a process over the time and progresses through five stages: 
pre-contemplation (do not have any intention to exercise); contemplation (have 
intention to start exercise in the next 6 months); preparation (getting ready to start 
exercise in the next 30 days); action (exercising, but less than 6 months); maintenance 
(regularly exercise more than 6 months). To detect the involvement in regular PA, it 
was used Exercise Stages of Change (short form). This questionnaire was developed 
by B. Marcus and co-authors (1992), and it is publicly available. Exercising was 
defined as any planned physical activity performed to increase physical fitness. Such 
activity should be realized 3 to 5 times per week, 20-60 minutes per session. 
Participants were asked to choose the definition that best describes the habits of 
exercising. 

During the research it was done the translation and back-translation, and as 
validation was used the test-retest method. Correlation between results of 2 week 
interval was r=0.81 (p≤0.05). 

Paragraph 2.2.3 “Document analysis” reveals the information that is gained 
from Heart Health Consulting-Room visitors’ anamnesis. Heart health assessment 
consists of detecting cardiovascular diseases (CVD) risk factors. CVD risk factors are: 
blood pressure, height and weight proportion (BMI), waist circumference (the 
measuring of the hip circumference was as additional variable for detecting the waist-
to-hip ratio), smoking status. Total cholesterol and glucose level were measured by the 
Accutrend Plus system as an express blood strip method. All measurements were 
recorded by trained Heart Health Consulting-Room research nurses. According to 
SCORE assessment algorithm, the results show the risk of a cardiovascular event 
occurring over next 10 years. After the assessment the medical person gives the 
advices about reducing of CVD risk factors, and if it is necessary recommends 
applying to a doctor. It was also obtained information about respondents’ gender, age, 
residence (rural or urban). As socioeconomic variables were defined: occupation, 
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household, and income level, it was indicated as subjective rating of material position 
from “insufficient” to “very good”. 

Paragraph 2.2.4 “Semi-structured interview” 
The process of triangulation of the gained data was used for increasing of 

research reliability. Validation of the study data was done through cross verification of 
results of quantitative and qualitative researches. The qualitative research approach 
enables to find out the causal relationship of the issue. A basic interpretive and 
descriptive qualitative study means that the main goal is to understand how 
participants make meaning of a phenomenon or process. This meaning passes through 
the researcher as an instrument, the strategy of data reduction is inductive, and the 
summary of results is descriptive (Walsham, 1993). The aim of the research is to find 
out how people comprehend the issue of physical activity through their experience and 
attitude. Inductive analysis of the qualitative research data discover the phenomenon of 
”physical activity” trough perspectives and worldviews of the interviewed people 
providing direct and immediate information (Merriam, 2002). 

There were performed 20 semi-structured interviews among 13 females and 7 
males aged from 62 to 74 years. The nationality of the respondents was not 
differentiated, but there were some people whose native language is not Latvian, thus 
the interviews were in Russian. An interview lasted for approximately 25 to 55 
minutes. The interviews were held in premises of Rezekne Higher Education 
Institution. The acceptable time for meeting with participant was coordinate by phone. 
At the end of each interview, respondents were asked if they felt important questions 
of physical activity were not included in the interview. A digital voice recorder was 
used and all interviews were transcribed. Each participant’s name was changed by a 
pseudonym. As random samples are not imperative for basic interpretive research 
where the goal is to obtain rich description of unique human experience from any 
accessible informants it was chosen a non-probability sample from Heart Health 
Consulting-Room visitors. The permission to record and transcript the interview was 
obtained from participants before the procedure. The mentioned names of participants 
are pseudonyms that match up to gender and could indicate the nationality.  

Semi-structured interview is flexible allowing new questions to be brought up 
during the interview as a result of what the interviewee says. However, the specific 
questions guide the interview for revealing of participant experience. It was used 
following main questions: 

 what kind of activities are carried out on a daily basis; 
 how the respondent comprehends the term “physical activity”; 
 what is the experience of physical activities; 
 what kind of benefits provide physical activity; 
 which factors motivate or impede to be more active.  
The first step in the analysis was open coding. Researchers read the transcriptions 

for several times to explore any emerging themes. In the second phase of coding (axial 
coding), categories and subcategories of physical activity and factors that influence it 
were defined and integrated according to their relationships. The third step (selective 
coding) was used to achieve completeness – many of the variations were explained 
with as few categories as possible. A coding manual was made to list the codes and 
their definitions and was discussed with the other authors and modified when 
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necessary. The process of defining and refining themes and coding the transcripts was 
continuous throughout the analysis. The expert analysis was used as the method of 
establishing study validity and reliability (Johnson, 1997). The study instruments and 
outcome results were reviewed by three experts of qualitative research. 

Paragraph 2.2.5 “Pedagogical experiment” 
In order to form the groups for the pedagogical experiment there was published 

an informative article in the local newspaper “Rēzeknes Vēstis” inviting the 
inhabitants of Rezekne City and County to apply for the research. The participants of 
the research were offered to have the examinations in the Hearth Health Consulting-
Room free of charge and identify the parameters of their physical abilities as well as 
fill in the questionnaires. 

The following measurements were made to register the dynamics of parameters 
in the experimental group and control group: examinations in the Hearth Health 
Consulting-Room, questionnaire about physical activity and factors influencing it, 
health-related life quality questionnaire SF-36v2 and testing of physical abilities. 

Control measurements were made in three stages: for the first time before the 
pedagogical experiment was launched, for the second time – in 6 months upon 
completion of the educational programme and for the third time – in 12 months.   

During the pedagogical experiment there was implemented the created 
programme for increasing the level of physical activity. Implementing the programme 
there were taken into consideration the cognitions regarding factors promoting and 
impeding seniors’ activity obtained during the qualitative research. The content of the 
programme was based on the standpoints of the Social Cognitive Theory about the 
necessity of external support, formulating action objectives and control of their 
implementation as well as agreement on the planned action. In the practical exercising 
part of the classes the selected methods and loads were based on the developed 
recommendations about the needed physical activity for seniors. Analyzing literature it 
can be concluded that the following physical abilities are significant for seniors to 
keep functional independence: muscle strength (especially hand and leg muscles), 
flexibility of shoulder and hip joints, aerobic endurance and dynamic balance. 
According to these cognitions there was developed the Senior Fitness Test, which is 
also known in literature as Fullerton Test because it was created by Roberta Rikli and 
Jessie Jones in California State University in Fullerton in 1999 (Rikli, Jones, 1999).  

The participants of the pedagogical experiment had six control exercises: chair 
stand, arm curl, chair sit-and-reach, back scratch, 8 feet up-and-go, 6-minute walk. 

Paragraph 2.2.6 “Mathematical statistics” describes the methods for processing 
the obtained results. The comparative analysis of empirical data was done using the 
data statistical processing and analysis package SPSS 15.0.  

In order to analyze the data of the questionnaire there were applied the following 
methods: 

 descriptive statistics; 
 calculation of correlation coefficients to determine close relations between 

various variables; 
 comparison of independent samples using Student’s criterion; 
 single-factor variance analysis by ANOVA test; 
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 determination of factors independence by Chi square test . 
During approbation of questionnaires there were applied the following methods: 

factor analysis method, scale inner coherence coefficient Cronbach’s alpha, test-retest 
method.  

In order to analyze the results of the pedagogical experiment there was applied the 
comparison of dependent and independent samples using Student’s criterion. 

The average indicators of the results of the most significant parameters were 
depicted in percentage.  

Correlation between variables was determined as being significant if p≤0.05; very 
significant if p≤0.01; maximally significant if p≤0.001; and insignificant if p>0.05. 

The critical value of the correlation coefficient or statistically valid correlation 
between two variables for the sample of 359 respondents is r=0.104 (α=0.05); however, 
the smaller sample of the pedagogical experiment having 22 participants – r=0.404 
(α=0.05). 

Subchapter 2.3 “Research organization” outlines the study design that was 
carried out in six stages. The structure of the pedagogical experiment, inquire and 
questionnaire approbation are presented in Figures 3 and 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. The structure of the research inquiry 

The approbation of the questionnaires 
December 2009 – February 2010 

Inquired 300 respondents from Latgale region (Nr. 1-199 and Nr. 700-800).  
Valid for data processing - 273 questionnaires 
Used questionnaires: 
The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
The Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale (MOEES) 
Exercise Stages of Change (short form) 
Health related quality of life questionnaire SF-36v2 
Socio-demographical characteristics 

Cross-sectional research 
November – December 2010 

Inquire was done collaborated with Heart Health cabinet personal across Latvia: 

Riga, Jurmala 200 completed questionnaires (Nr. 300 - 399; and Nr. 801-900)  
Latgale region – Rezekne 50 completed questionnaires (Nr. 200-249) 
Vidzeme region – Valmiera 50 completed questionnaires (Nr.400-449) 
Zemgale region – Jelgava, Bauska 50 completed questionnaires (Nr.500-549) 
Kurzeme region – Tukums, Kandava 50 completed questionnaires(Nr. 600-649) 
Valid for data processing 359 questionnaires 
Used questionnaires: 
Cardiovascular disease risk assessment   
The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
The Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale (MOEES) 
Exercise Stages of Change (short form) 
Health related quality of life questionnaire SF-36v2 
Sociodemographical characteristics
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Figure 4. The structure of the research 
 

Total population in Rezekne 
town and district at the age of 
60-75 years 
N=10354 

Visitors of Heart Health 
Consulting-Room whom was 
offered to participate in the 
research  

Refuse to 
participate 
N=35 
(health reason, 
unable to read 
Latvian, 
unwillingness to 
participate) 

Participants that filled the 
questionnaires  

N=126 

Excluding criteria: 
inadequate health 
condition to 
complete Senior 
Fitness Test 
N=54 Participants that completed 

full research protocol 

N=72 

Participants that started health 
enhancing physical activity 
programme 
N=34 

Participants that attended at least 
18 classes (75%) during 6 
month period and repeated full 
research protocol 
N=24 

Participants 
of the semi- 
structured 
interviews 
N=10 

Participants that repeated full 
research protocol after one year  
N=22 

Control group of the 
research  
N=38 

Participants of the control 
group that repeated full 
research protocol after one 
year  N=25 

Participants 
of the semi- 
structured 
interviews 
N=10 
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In chapter 3 “Health enhancing physical activities programme development, 
approbation and valuation” there was made analysis of the gained results. 

In subchapter 3.1 “Adaptation of questionnaires for determination of senior 
physical activity and its affecting factors” there was described the adaptation 
process in Latvia cultural environment of two questionnaires. 

In paragraph 3.1.1 “Cultural adaptation of the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) in Latvia” there is described the adaptation process, including 
the translating procedure and pilot study results. The primary research for 
questionnaire approbation in the cultural environment of Latvia was made after the 
pilot study. 273 respondents at age from 60 to 75 (average 67.0±4.75years old) took 
part in this research. Analysing data it was established that 44.2 % of respondents are 
sufficiently active. This activity amount is equivalent to at least 2-hour walks every 
day. 30.8% of respondents are minimally active; it means that their physical activity 
could be equalized from 30 to 120 minutes of walking every day. Every fourth (25%) 
respondent showed insufficient physical activity. Average sitting time is 354 minutes a 
day. 

In paragraph 3.1.2 “Adaptation results of the Multidimensional Outcome 
Expectations for Exercise Scale (MOEES)” there is described the translation and pilot 
research procedure. MOEES scale factor analysis was carried out. Comparing the 
gained data with the original scale results it was found out that the physical component 
factor matches up to the original variant. But social and self-evaluative components 
overlap and do not appear as a separate factor. Therefore, it could be concluded that in 
the cultural environment of Latvia social and self-evaluative factors are being detected 
as a united component. It means that in the context with the physical component 
people detect all other benefits as extra factors, which are given by physical activity. 
Considering theoretical conclusions there was made extra factor analysis. Managing 
detailed research there were analysed just those questions, which theoretically fulfil 
social and self-evaluative factors. In this case, the analysed questions divide according 
to theoretical factors.  

Analysing MOEES results according to the gender, statically significant 
differences were not established; it allows concluding that the questionnaire can be 
used with similar trustworthiness in male and female population. The internal 
consistency of the questionnaire in 273 respondents samples is high enough 
(Cronbach’s alpha coefficient =0.960) that shows the conformity of the questionnaire 
psychometrical parameters for using it among Latvia population in this age group. 

In subchapter 3.2 “Analysis of senior physical activities level, its affecting 
behaviour factors and health estimation subjective and objective factors” there are 
evaluated data, which were obtained from the Heart Health Consulting-Room 
assessment. In the survey 400 participants took part, but for the results analysis there 
were accepted 359 questionnaires. Survey participants’ age was from 60 to 75 
(average age 68.4±3.45 years). 
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Paragraph 3.2.1 “Senior physical activities level and its characteristic intensity 
parameters analysis” 

Summarizing the survey data it was established that almost a half of the 
respondents (49%) are physically active. 30.4% of respondents are with minimal 
physically active and 20.6% respondents are insufficiently active. 

Analyzing the results the tendency of reducing the physical activity level was 
established. There is relevant reduction of physical activity after 69 years. In the age 
group 65-69 there are 57.5% of respondents with sufficient physical activity, but in the 
group above 70 year it is only 35.4%. With increasing age, the amount of people, who 
have insufficient physical activity, increases. Insufficient physical activity at the age 
60-64 is 9.6%, but in the age group 70-75 almost every third senior (30.6%) is not 
sufficiently physically active. Observed changes are statistically significant (p<0.05). 

Paragraph 3.2.2 “Analysis of the results of the Multidimensional Outcome 
Expectations for Exercise Scale” 

Analysing MOEES scale results in different age groups can conclude that as 
becoming older the expectations for benefits from exercising decrease. Observed 
changes are statistically significant (p<0.05). The gained date show that people at the 
age 60-65 are tended to have more positive expectations for exercising. The mean 
result of the scale that include average data of 3 factors (physical, social and self-
evaluative) is 3.5  0.69 points by Likert’s scale. It may be estimated as partly positive 
expectations as it is between statements of “probably” and “agree”. In the age group 
70-75 this aggregated indicator decreases to 2.9 0.96 points that indicates 
unconvincing belief about expected results. Equal tendencies of decreasing results are 
observed when 3 factors are analysed separately.  

As the findings show seniors mostly value physical benefits from exercising, 
while self-evaluating and social factors are less important. The mean result of all age 
groups for the physical factor is 3.5  0.93 points, self-evaluating factor – 3.1 0.99 
points, but social factor only 2.7 1.03 points. These findings also confirm the 
qualitative data analysis, where one of the primary motives of regular activities was 
health enhancing. The interview data shows that the main benefits from exercising are 
health enhancing. 

Paragraph 3.2.3 “Analysis of senior’s physical activity according to stages of the 
behaviour changes theory” 

Findings show that almost a half (49.9 %) of the respondents do not plan to start 
regular activities in next 6 months. Only 26.7% of all participants are at the stage of 
activity realization, and 19.5% of them it is as a life habit. There is statistically 
significant (p<0.05) coherence between the results of respondents’ physical activity 
level and the stage of change. 

The total amount of physical activity for people with active lifestyle is 7886.1 
3285.42 MET-min/week. Meanwhile, (3306.9 1543.23 MET-min/week) people who 
do not plan to start regular activities in next 6 months have the least total amount of 
physical activities. The tendency was traced that people, who are in the preparation 
stage, have higher activity (6105 2891.53 MET-min/week) in comparison with those 
who are active, but less than for 6 months (4048 1565.24 MET-min/week). It points 
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to the necessity of external support, starting regular activities would not decreased a 
total daily activity. 

Paragraph 3.2.4 "Analysis of the health-related life quality questionnaire SF-
36v2 components" reveals that the population of Latvia in the age group 60-75 years 
has lower self-esteem regarding the quality of life than average results in all 
components, except for vitality. The average index of respondents’ physical 
component scale (PCS) is 42.33 points while for mental component scale (MCS) it is 
42.36 points (Figure 5). The vitality factor, which is characterized by questions about 
the joy of living and fatigue, is close to the optimal level and reaches 49.55 points. The 
results lead to the conclusion that there is a tendency that aging makes all health self-
assessment components decline. It is observed that for women at the age of 64 to 69 
these components have more rapid decline, while for men more rapid decline of health 
in general as well as social functioning is demonstrated after 69 years. Public health 
deterioration creates cause serious risks to both social and economic sphere. 

More than a half of all respondents (55% in physical and 52% in mental health 
component) demonstrated results that were below the average. In particular, this was 
observed in the components "health in general" and "emotional role". 68% of 
respondents have self-evaluation below the average in the factor "health in general", 
and only 9% of the respondents assess their health above the average, which can be 
assessed as ‘good’. It means that people at this age mostly assess their state of health 
as poor and are aware of the health problems. 

 

 
 

PCS – Physical component summary MCS- Mental components summary 

PF – Physical function VT – Vitality 

RP – Role physical SF – Social function 

BP – Bodily pain RE – Role emotional 

GH – General health MH – Mental health 
 

Figure 5. Distribution of the health related quality of life components 
according SF36v2 questionnaire data 
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Paragraph 3.2.5 "Analysis of cardiovascular disease risk factors" 
When analyzing the Heart health Consulting-Room tests, it can be concluded that 

only 26.5% of the respondents have a relatively low SCORE risk (5-10%), i.e. the risk 
of having some kind of cardiovascular disease in the next 10 years of life. This risk 
level is determined by a medic using a standardized algorithm, which combines a 
number of risk factors. 

Arterial hypertension can be mentioned as one of the most significant risk 
factors, which is present for 64.1% of the respondents. Anthropometric indicators for 
most people are above the recommended norm, too. Body Mass Index norms are not 
exceeded only for 26.2% of people. In 86.1% of cases, the waist-to-hip ratio exceeds 
the risk zone. About a half of the respondents (47.1%) have increased total cholesterol 
level in blood. 

Paragraph 3.2.6 "Physical activity correlation with parameters influencing 
behaviour and health” 

Confidence about the expected benefits of doing exercises is closely related to 
overall physical activity. It is also proved by mutual data analysis of MOEES and 
IPAQ questionnaire results. Analyzing the average results of both questionnaires there 
was established statistically significant correlation (r=0.346; p<0.05). It lets conclude 
that seniors, who appreciate benefits of exercises higher, are also more active in their 
daily life. 

Statistically valid differences in the results were identified among the groups of 
people who were in different stages of their physical activity habits. There was traced 
average correlation between MOEES and average indicators of the scale of the stages 
in physical activities changes (r=-0.478; p<0.05). Evaluating the average results of 
MOEES at each stage of physical activity changes it has been determined that people, 
who are not ready to change their habits (pre-contemplation stage), have the average 
result of 2.7±0.81 points, e.g., they mainly have a negative attitude regarding possible 
benefits. However, people, who plan to start regular activities, have increased their 
positive attitude and it has reached 3.4±0.69 points. People, who are physically active 
in their daily life and regularly have physical activities, mainly have a positive attitude 
towards possible benefits and the average result is 3.8±0.97 points. 

The obtained results confirm the data analyzed previously and let conclude that 
confidence about possible benefits from being physically active is one of the main 
factors describing inner motives for regular activities. Influencing person’s confidence 
about the significance of physical activities there is a huge opportunity to change their 
physical activity habits. Taking into consideration the situation traced in the research 
that over a half of seniors do not have regular health-enhancing physical activities 
special attention shall be paid to organizing public educating measures. 

The impact of physical activity is also reflected in the evaluation of the 
parameters from the health-related life quality questionnaire SF-36v2. Persons having 
higher physical activity had better health self-evaluation data. The respondents, whose 
overall physical activity per week exceeds 3000 MET-min/week, the component of 
physical health (PCS) was 49.3±8.4 points and the component of mental health 
(MCS) – 46.1±7.9 points. But for seniors having a sedentary life style PCS was only 
32.6±8.7 points and MCS – 32.1±9.2 points (Figure 6). It indicates that increasing 
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activity the results of health self-evaluation approach the normative level, which 
according to the parameters of SF-36v2 questionnaire is 50±10 points. 
 

 
 

Figure 6. Interaction between physical activity level and  
Physical and Mental components 

 
Although within the research a sufficient level of physical activity was identified 

among almost a half of the respondents, health-enhancing activities were regularly 
performed only by every fourth respondent. It is reflected in the main health 
indicators, which are evaluated as being below the norm. It is traced that people having 
a lower level of activity have the worst objective and subjective health parameters. The 
research revealed a tendency that along with years physical activity and confidence 
about its possible benefits reduce. The obtained results let conclude that in the age 
group from 60 to 75 years confidence about possible benefits of doing exercises is 
reflected in daily activity and self-evaluation of life quality. It indicates the necessity 
to take informative and educating measures as well as develop and implement 
scientifically grounded programme for seniors facilitating physical activity. Special 
attention shall be paid to health benefits because at this age it is the most significant 
factor influencing overall life quality. Facilitating confidence that regular exercises at 
the senior age can improve or preserve health it is possible to motivate seniors for 
daily activities. Improving physical abilities and mental comfort of population the 
socio-economic tension related to long-term changes of age structure will be reduced. 

In subchapter 3.3 “The experience of physical activities of seniors at the age 
of 60-75 years” there is summarized the main findings of semi-structured interview 
data. The obtained data were used for improving the health enhancing physical activity 
programme and it revealed the new aspects of physical activity at the senior age based 
on the immediate information of participants’ experience.  
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Paragraph 3.3.1 “The viewpoint of seniors about health enhancing physical 
activity” 

One of the aims of the semi-structured interview was to determine how older 
adults understand the term “physical activity” and what kind of activities they are 
doing on daily basis. It can be concluded that for senior the physical activity is equal to 
doing some practical work providing obvious benefits. The outcome of activity is the 
primer motive (to grow vegetables, to see how flowers blossom out, to take care of 
family, etc.). Doing such kind of activities satisfaction of performed work and 
awareness that physical activity was useful are of crucial importance. 

The obtained data show that “physical activity” mostly for respondents is 
associated with hard work and sport activities related to high intensity. It is the 
indicator that seniors are not well informed about different forms of physical activities 
and their positive effect on health. The summarized interviews data lead to a 
conclusion that physically (so socially too) passive are those people who have a 
stereotype that sports and physical activity are synonyms. Meanwhile hard work 
causes exhaustion that lead to unpleasant feelings, thus they are unwilling to do any 
additional activities.  

Paragraph 3.3.2 “Factors affecting health promoting physical activity” 
The physical activity of seniors mostly is related to home errands and taking care 

of one’s family. The total amount of activities differs between seniors who live in rural 
and urban environment. The people from rural areas spend more time on housekeeping 
activities that demand more physical effort. Meanwhile people, who live in town, have 
everyday activities with low intensity. The activity on weekdays is almost the same, 
but there is the tendency that people want to keep the allotment garden that contributes 
activity in the summer period. Only some of the respondents mentioned that they do 
exercising on a daily basis. In scientific literature sources there are founded out several 
factors influencing the participation in regular physical activities. S.Allender and 
colleagues (2006) did the review of qualitative studies and defined the main reasons 
affecting participation in physical activity. As motivation factors there are mentioned: 
social support, health benefits and feeling of joy, but insufficient knowledge of 
adequate intensity and lack of positive role models are the main barriers. As noted by 
R.Dishman (1994) the main factors influencing physical activity are: socio-
demographical characteristics, knowledge, convictions and attitudes. All these factors 
can be divided into contributing and obstructive categories. The Social ecology model 
distinguishes four levels that characterise the participation in physical activities (Sallis, 
2006). The analysis of qualitative data was based on this theory. The mentioned 
citations were analysed by the individual, social environment, physical environment 
and policy level distinguished motivating and barrier factors. The interpretation of 
transcripts was done by finding the meaningful citations that clearly reveal the positive 
or negative experience of the participant. The meaningful citations were coded as 
content units that shortly and clearly describe the main idea. These content units were 
analysed according Social ecology model levels.  
  



72 
 

Motives for participation in physical activity: 
 individual level (knowledge, attitude, motives, skills); 
 social environment level (support, community norms, socialization); 
 physical environment level (natural factors, availability and access to 

facilities, weather); 
 policy level (support of local, comunity and other institutions).  

Barriers for participation in physical activity 
 individual level (unsafety, lack of motivation, barriers); 
 social environment level (social stereotypes, lack of support, social ability); 
 physical environment level (natural environment, accessibility, weather 

condition); 
 policy level (support of local, community and other institutions).  
Summing up the content units that equal describe the experience of different 

people the subthemes were defined. Generalizing the subthemes and grouped these 
into a broader aspect was gained a new categories and themes that reveal the wide 
spectrum of the issue (Cropley, Rascevska, 2004). 

Summing up the semi-structured interview data there were defined the main 
themes and subthemes that describe motives and barriers for participation in physical 
activity (Figure 7). 

The main contributing factors are: 
 health benefits; 
 internal factors; 
 social support; 
 positive previous experience; 
 positive emotional background. 
The main factors that obstruct the participation in regular physical activities are: 
 health limitation; 
 internal factors; 
 social attitude; 
 lack of recourses; 
 environment. 
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Summing up the recurrence of content units it can be concluded that health 
benefits and external social support are the main factors that motive to be more active. 
Therefore it is important to include the educational part about the health benefits of 
regular exercising in the physical activity promoting programme. The possibility to 
socialize during activities also is essential. Esthetical environment, musical 
accompaniment, goal setting, group activities, and emotional support are often 
mentioned factors that could motive to be more active.  

The main reported factor that obstructs the participation in regular physical 
activities is internal barriers. This statement dominated as content units in the Social 
ecologic model at the individual level. It was mentioned 40 times in all interviews. The 
second more often reported content unit is related to the social factor. In 20 cases there 
was established a negative social attitude to physical activities in this age group. 
Therefore, it is essential to teach to overcome the internal and external barriers, also 
the mass media have a significant impact on promoting of regular physical activity. 
Health and recourses limitations are often mentioned barriers for seniors. The 
environment as an obstruct factor was reported only in 7 cases.  

Subchapter 3.4 “Health Promoting Physical Activity Programme for Seniors 
“Be Active - Be Healthy”” describes the developed programme based on 
scientifically grounded recommendations and cognitions of the social cognitive theory.  

Facilitating person’s belief in his/her abilities to carry out the envisaged activity 
in various situations the opportunity increases that the developed action model will be 
preserved for a longer period of time (Bandura, 1997). One of the most significant 
criteria of the Social Cognitive Theory is person’s self-efficacy, which is person’s 
ability to carry out the envisaged action even if certain difficulties shall be overcome. 
It can be increased by using four action directions: experience of action, modelling 
others’ action, external support, positive emotional state. The educating programme of 
physical activities was created basing on the cognitions of the Social Cognitive 
Theory, experience of other researches and the information obtained during the 
interviews.  

The aim of the created programme is to facilitate involvement of participants into 
daily physical activities supplementing them by exercises improving physical abilities 
and helping preserve physical and mental health. 

Within the programme the participants were encouraged to include additional 
physical activities into their daily life, take part in sports activities offered in the 
surroundings and do exercises independently. Organizing classes the following factors 
shall be taken into consideration: participants’ health condition, interests, available 
means, readiness to change habits and others. The programme is individual oriented 
and it helps a person find inner motives and aims to increase activity observing safety 
principles. Besides, it helps find solutions to overcome possible obstacles. 

Applying the theoretical aspects mentioned above and basing on the scientifically 
approbated recommendations the programme of physical activities included five stages 
carried out during 24 classes taking place once per week. The structure of classes 
included both theoretical and practical part. In the theoretical part 20-30 minutes were 
devoted to discussions with participants about the types of physical activities and their 
significance in the preservation of health as well as to provision of motivating 
information to increase activity. In each class the theoretical part was following by a 
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practical part of 30-40 minutes, which included 5-10 minutes of warm-up, 20-25 
minutes of moderate intensity and 5-10 minutes of flexibility and balance exercises. 

In subchapter 3.5. „Evaluation of the health-enhancing physical activity 
programme ”Be Active-Be Healthy”” are analysed data, which were obtained before 
and after realisation of programme. 

For approbation of developed programme and evaluation of efficiency the 
pedagogic experiment was carried out. The structure of programme was based on 
theoretical guidelines and other study results. During the experiment the content of 
programme was corrected and added with activities, which were essential for seniors 
and responded to their interests. Information about important factors was obtained 
from data of semi-structured interviews. 

The experimental group consist of 34 older adults, who agreed to participate in 
the programme ”Be Active- Be Healthy” after Hearth Health Consulting-Room 
visiting. In data processing were included results of 24 seniors, who attended at least 
75% of classes (18 classes of 24 during 6 months).  

The assessments of experimental group were made in 3 stages. Initial data were 
obtained in December 2009 before the beginning of the programme. After completing 
the programme in June 2010 the research assessment protocol was rerun. To define the 
sustainable of obtained results, the third assessment stage was carried out in December 
2010. 22 participants took part in final stage of research.  

Analysing obtained data of physical activities level of participants, can conclude, 
that the main aim of research is successfully done. Before the programme the average 
physical activity of participants was 4215.2±2100.47 MET-min/week. After six 
months participating in the programme this parameter increased to 6038 3108.98 
MET-min/week, that is statistically significant improvement of results. Analysing 
results, it must be considered that the second stage of assessment was carried out in 
summer that by data of interview is for seniors the most active time of the year. It was 
necessary to access the sustainability of results throughout the one year period. Third 
stage of research was carried out six months later after the completing of experiment. 
The total amount of physical activities in winter period was retained above the initial 
results, it is 5103.4 1447.05 MET-min/week. 

Statistically significant changes of the results were obtained also in question 
about spent time sitting, which is indicator of sedentary. Before the research 
participants spent time sitting 322 160.54 minutes a day, but after completing of the 
programme in winter assessment stage this result was 220.3  136.88 minutes a day.  

Increasing of physical activity confirm the results of pedometry assessment. For 
data analysis was used tracks of 10 participants during 7 days. Analysing the results 
can be concluded that objective parameters of physical activity in the tested group 
were significantly increased. In the first stage of research was fixed average result of 
the group 6348  3685 steps a day. After six months participating in the programme 
this parameter increased to 8026±2483 steps a day. Differences of the results is 
statistically significant (p<0,05).  

Realizing the health-enhancing physical activities programme increased the 
confidence of participants about possible benefits. Before the research average result 
of MOEES questionnaire in the group was 3.99±0.46 points, but after completing 
programme it increased to 4.4±0.63 points. At the final stage of the research it 
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remained on 4.3±0.62 points. 30.5% of seniors who started the programme were in 
contemplation stage, i.e., they intended to start regular activities in next 6 months. 
25.3% of participants were in preparation stage, i.e., they planned to start regular 
activities in next 30 days. The results after one year shows that only 15.9% of 
participants remain in contemplation stage and 13.8% were in preparation stage. 
Others moved to action or maintenance stages. 

Analysing the dynamics of fitness results of the participants, it can be concluded 
that statistically significant changes were established in the results of leg and arm 
strength tests, lower body flexibility, and aerobic endurance tests. The most relevant 
improvement by 24.34 percentiles was established in 30-second chair stand test, and in 
the chair sit and reach test by – 20.55 percentiles (Figure 8). Improving of leg strength 
test results could be explained by the programme content as participants were 
motivated to include additional activities on a daily basis. Mostly additional activities 
were brisk walking and exercising at home. Leg strengthening affected the results of 
the 6-min walk test, which increased from 54.31 to 69.11 percentiles. Improvement of 
results is 27.25% that is statistically significant.  

 

 
 

Figure 8. Dynamic of the test results by percentiles of the experimental group 
 

Analysing the changes of objective health indicators, which were obtained in all 
3 stages of Heart Health Consulting-Room assessments, statistically significant 
changes of the results were not obtained. It could be explained with functional changes 
in the body when getting older. It can be supposed that additional physical activities 
during one year period are too short for essential improvement of cardiovascular 
system parameters. The efficiency of the realised programme mainly is expressed in 
the changes of the person’s physical activities behaviour model. Taking part in this 
programme there was achieved the main aim – increasing of the physical activity level 
among seniors. Self-assessment results of the surveys and data of pedometry 
monitoring confirm it. The increased physical activity level improved participants’ 
components of physical fitness that confirm the results of the Senior Fitness Test. 
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The obtained data were compared with the control group results for evaluating of 
the changes in the results of the pedagogical experiment. The control group consisted 
of 38 respondents, who gained consultation about benefits of physical activities and 
took part in Heart Health Consulting-Room assessment, but did not show the interest 
in participation in the programme. Along with acceptance of the control group 
participants their data were registered and they were contacted after a year. After one 
year 25 people agreed to take part in repeated assessment. For result analysis there 
were processed the data of those participants, who took part in the first stage and a 
year later.  

Before the experiment statistically significant difference between average 
parameters of groups was not found; it lets conclude that the investigated groups were 
homogenous. 

Analysing the initial data, there was observed that the amount of physical activity 
for the control group was 3956.6±2008.34 MET-min/week, but for experimental group 
4215.2±2100.47 MET-min/week. Differences of the results before the experiment 
were not statistically significant. After a one-year period it was found out that the 
results of physical activity of the experimental group were significantly higher than of 
the control group which remained at the initial level. Participating in the health-
enhancing physical activity programme statistically significantly improves the total 
physical activity level. 

As it was analysed before, the increasing physical activity level lead to 
improving of the fitness test results of the experimental group (leg and arm strength, 
endurance, waist flexibility). For comparing the results between groups there were 
used data that had no statistically significant differences at the initial research stage. 

 

 
 

Figure 9. Senior Fitness Test results of experimental and control groups 
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Researching the obtained data it can be concluded that along with the 
improvement of the results statistically significant changes among groups were 
identified in three control exercises influencing hand and leg strength and endurance 
(Figure 9). In the dynamic balance control exercise the difference of results is not 
significant. Comparing the initial results of the control group with the data obtained in 
a year it was established that the results of hand strength and endurance have 
significantly reduced. In the hand strength control exercise the results decreased by par 
11.77%, which can be explained by the reduction of muscle mass upon aging. The 
reduction of strength parameters also influenced the results of a 6-minute walk control 
exercise, where the drop was by 13.84%.  

Analyzing the psychological factors relate to physical activity there were traced 
significant differences between groups. As the theoretical cognitions prove persons, 
who were involved in the programme of physical activities, were ready for changes. 
45.8% of the experimental group were identified as being at the stages of “Intention 
formation” and “Getting ready for changes”. However, in the control group 40.3% of 
persons were at the “Pre-contemplation stage” indicating that they even do not plan to 
change their behavioural model. Providing a repeated questionnaire in a year 
significant changes in the control group were not observed. Only 29.3% respondents 
were at the active stage, but in the experimental group this number significantly 
increased and reached 65.3%.  

Researching the initial data about the confidence regarding expected benefits of 
regular activities a comparatively high average result of 3.9 points was established for 
both groups. It indicates that the respondents of both groups positively evaluate the 
influence of physical activities; however, there are other inner factors determining 
their readiness to involve in organized activities. It proves the necessity to conduct 
deeper research on inner factors influencing involvement into physical activities and it 
was done in the qualitative research part of the doctoral thesis.  

Comparing the results of both groups when filling in the health-related life 
quality questionnaire SF-36v2, it was traced that there are no significant differences 
between the initial and repeated data of the experimental and control group. 
Performing examinations (blood pressure, glucose and cholesterol in blood, 
anthropometry) in the Hearth Health Consulting-Room there were also no statistically 
significant differences between the groups.  

Summing up the results of the experimental group and control group it can be 
concluded that implementing the developed programme it is possible to increase the 
overall level of physical activity significantly. As a result, the parameters of physical 
abilities improve as well. The obtained improvement of the results last for one year. 
The participants of the programme, who regularly attended organized classes, also had 
changes in their behavioural model, which is proved by the positive dynamics of the 
results even after termination of organized classes. In order to reduce heart health risk 
factors it is needed to continue implementation of additional physical activities over a 
longer period of time.  
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Conclusions 
 

1. Basing on the results of the survey it can be concluded that almost half of the 
respondents in Latvia in the age group 60-75 years (49.0%) present fair physical 
activity. 30.4% of the respondents have minimum necessary physical activity and 
20.6% of the respondents are not sufficiently active.  

Along with aging there is observed a tendency for reducing overall physical 
activity. The level of physical activity decreases very swiftly in the age group over 69 
years. In the age group 70-75 years almost each third senior (30.6%) has insufficient 
physical activity. Reduction of high intensity movements has the most significant 
impact on the changes of physical activity, which can be related to health-related 
limiting factors at this age.  

According to the obtained data it can be concluded that it is necessary to put 
emphasis on the increase of moderate physical activities to compensate diminishing 
intensity. 

Within the research it has been found out that people living alone or with a 
spouse are more active in comparison with those living in the family or are under 
social care.  

The overall level of activity is also significantly influenced by the place of 
residence (p<0.05). Urban population has the average activity 3919.28±3963.48 ME 
per week, but for rural population it is higher by 57.15% (6159.14±5452.1 MET-
min/week).  

Comparing the level of physical activity among males and females statistically 
valid differences have not been identified (p>0.05). However, analyzing the 
parameters of the intensity of physical activity it has been established that daily males 
have more intensive physical activities (p<0.05).  

The research revealed that along with aging expectations of benefits provided by 
physical activities reduce. According to the obtained data it can be concluded that 
seniors mostly appreciate physical benefits which can be provided by exercises, but 
social and self-evaluations factors are less significant.  

Although almost a half of all respondent results correspond to an insufficient 
level of activity; however, only 19.5% of seniors have additional physical activities 
promoting health. 49.9% of respondents indicated that they do not intend to start 
regular physical activity in the next 6 months.  

Analyzing the results of the survey, it has been revealed that the inhabitants of 
Latvia at this age have lower self-evaluation of health-related life quality than the 
normative indicators in the physical health and mental health components.  

Unsatisfactory health self-evaluation has been also expressed in the results of 
examinations in the Hearth Health Consulting-Room. Only 26.5% of respondents have 
relatively low risk of having heart diseases. 70.8% of people at this age have risk 11% 
to 40% to have some of the cardio-vascular diseases in the next 10 years.  

Summing up the results of the questionnaire it can be concluded that the level of 
physical activity significantly (p<0.05) influences both subjective and objective health 
factors. The level of physical activity is closely related to the confidence about 
possible benefits and readiness to change one’s behaviour influencing physical 
activity. 
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2. Summarizing the data of the semi-structured interviews it has been 
concluded that to a large extent the physical activities for seniors are related to work 
requiring physical effort and sports.  Those people, who have a stereotype that 
physical activities and sports, training are synonyms, are inactive. However, hard 
physical work causes exhaustion – fatigue often related to unpleasant feelings, thus 
these people are not willing to engage into additional activities. 

According to the data obtained in the interviews it can be concluded that the 
factors facilitating physical activity are the most frequently reflected at the level of 
social environment and individual expression. As one of the main incentive factors at 
the individual level are expected health benefits. At the social environment level 
among possible motivating factors external support has been mentioned the most 
frequently.  

Basing on the summarized results of the interviews it can be concluded that 
person’s inner barriers are primary factors impeding physical activity. Most frequently 
health restrictions, and individual response forms, such as lack of energy and 
retrenchment have been mentioned. At the social environment level a negative attitude 
and lack of resources have been mentioned as impeding factors most frequently. It has 
been expressed the most obviously as the lack of understanding of the surrounding 
people and stereotypes about old age. 

It proceeds from the data obtained in the qualitative research that: 
 seniors are motivated to perform physical activities if their result is practical 

and useful; 
 health benefits are one of the main reasons for maintaining activity; 
 public views, socio-economic and surrounding environment do not promote 

physical activity at the senior age; 
 group classes are one of the most effective ways to facilitate activity as they 

also provide social support. 
3. Basing on the structure of the behavioural change theories and in compliance 

with internationally recognized recommendations about necessary physical activities 
there was created a health-enhancing programme of physical activities, which also 
included the results of the survey and a semi-structured interview conducted among 
the inhabitants of Latvia. The developed programme facilitates involvement of 
participants into daily physical activities and application of exercises improving 
physical capabilities and helping maintain physical and mental health. 

One of the most significant factors having impact on individuals’ involvement 
into physical activities is expectations of possible benefits. Readiness to change their 
behaviour that would affect physical activity may contribute to the integration of 
educational content of the exercises including: information about the role of physical 
activities in health preservation, activities facilitating motivation, acquisition of 
techniques for load self-control and safe exercising, purposeful planning of activities 
and external social support. Gradually mastering new movement skills and reaching 
short-term goals the participants of the programme increased their confidence 
regarding possible benefits.  

Implementing a programme of 24 moderate intensity classes, which lasted for 
30-60 minutes once per week, and supplementing them by individual activities to 
develop strength, endurance and flexibility statistically valid changes are observed in 
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the test of physical capabilities, besides, the level of overall physical activity has 
significantly increased as well as the component of physical health self-evaluation 
improved (p<0.05).  

4. Evaluating the impact of the implemented programme it is concluded that the 
participants, who have regularly attended classes, have increased overall physical 
activity being statistically valid (p<0.05), and it also preserved at a high level  in six 
months after the organized classes had been terminated.  

The increase of the physical activity level was positively expressed in the 
dynamics of changes in physical abilities. In comparison with the control group the 
results of leg and hand control exercises significantly improved (p<0.05) as well as the 
participants of the programme could cover a longer distance 6 in the walking test. 
Improvement of the results was also established in repeated measurements in six 
months after the organized classes had been terminated. 

The results of the questionnaires let conclude that during classes the participants’ 
confidence about possible benefits increased when performing physical activities. In 
half a year after the programme was terminated 65.3% of the participants performed 
additional health-enhancing physical activities, but, launching the research only 32.8% 
of all seniors did it. Terminating the programme of physical activities 56.8% of all 
participants had improved the component of physical health self-evaluation. 

Researching the changes of objective health indicators obtained in the 
examinations in the Hearth Health Consulting-Room before participation in the 
programme and after completing it  there were not identified statistically valid changes 
in the results (p>0.05).  

The summarized results of the research let come to a conclusion that the 
implemented programme facilitates behavioural changes influencing persons’ physical 
activity and its effectiveness is proved by the stability of results during six months 
after the organized classes had been terminated.  
 
 
 

The approbation of the results of the research 
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