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IEVADS 
 

Saskaņā ar Eiropas valstu izglītības ministru deklarāciju  

augstākās izglītības iestāžu uzdevumi ir šādi:  

„sagatavot studentus dzīvei kā aktīvus pilsoņus demokrātiskā sabiedrībā;  

sagatavot studentus nākotnes karjerai un rosināt viņu personības attīstību, 

 radīt un uzturēt plašu, padziļinātu zināšanu bāzi,  

kā arī sekmēt pētniecību un inovācijas”  

(European Ministers of Education, 2007). 

 

„Ikvienai valstij jaunieši ir svarīgs valsts nākotnes resurss, tāpēc sabiedrībai ir jāinvestē 

viņu veselībā un attīstībā. Jauni cilvēki nav problēmu avots – viņi ir to risināšanai 

nepieciešams resurss. Viņi ir nevis izdevumi, bet drīzāk investīcijas: nevis tikai jauni cilvēki, 

bet pasaules pilsoņi gan šobrīd, gan nākotnē.” (Trapenciere un Baltiņš, 2010, 3. lpp) 

Mūsdienās ir nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti, tāpēc vairums jauniešu izvēlas 

studēt augstskolā. Augstskolas vide prasa no jaunieša augstu pašorganizētības līmeni, jo 

studiju darbs ir saistīts ar intensīvu intelektuālu darbību, kas jāsabalansē ar daudzveidīgām 

jaunieša dzīves darbībām. Tāpēc jo sevišķi svarīgi ir atbalstīt un virzīt studentus ikdienas 

dzīvē izvēlēties veselīgu dzīves veidu, veidojot to par pamata  dzīves sastāvdaļu, kas ir viens 

no svarīgākajiem priekšnoteikumiem kvalitatīvai indivīda darbībai un pašīstenošanās 

procesam. 

Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) Vispārējo stratēģiju uztura, fiziskās 

aktivitātes un veselības jomā apstiprināja 57. Pasaules Veselības asamblejā 2004. gada maijā 

(WHO, 2004). Tajā izvirzīti mērķi samazināt neinfekcijas slimību riska faktorus, kas saistīti ar 

neveselīgu uzturu un nepietiekamu fizisko aktivitāti; uzlabot izpratni par uztura un fizisko 

darbību pozitīvo ietekmi uz veselību; veicināt nacionālo plānu izstrādi un ieviešanu, lai 

uzlabotu uztura paradumus un palielinātu fizisko aktivitāti; veikt datu monitoringu par uztura 

paradumiem un fizisko aktivitāti. 

61. Pasaules Veselības asamblejā 2008. gadā (WHO, 2008) pieņemta rezolūcija un 

darbības plāns, kurā galvenie PVO dalībvalstīm izvirzītie uzdevumi ir vairāki: 

1. Izstrādāt valsts politiku un ieviest izstrādātās politikas darbības plānu neinfekciozo 

slimību profilaksei, īstenojot pasākumus valsts līmenī neinfekciozo slimību riska 

faktoru samazināšanai. 

2. Veikt pasākumus, kuri samazina tādus pamata neinfekciozo slimību riska faktorus kā 

tabakas, alkohola, neveselīga uztura patēriņš un fiziskās aktivitātes trūkums. 

3. Īstenot PVO globālās rekomendācijas saistībā ar uzturu, fizisko aktivitāti un veselību. 
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Šie lēmumi atspoguļoti arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dokumentos. 2005. gada 

15. martā pieņemta ES stratēģiskā platforma uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jomas 

preventīvajiem pasākumiem. 

ES oficiālajos dokumentos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 13. 12. 2008., C 

319/1) izteikti nozīmīgi secinājumi un lēmumi: 

1. Eiropas Komisijas 2001. gada novembra Baltajā grāmatā „Jauns impulss Eiropas 

jaunatnei” (1), ko Padome apstiprinājusi 2002. gada 14. februārī, secinājumos ir teikts, 

ka veselība ir jāuzskata par jauniešu sociālās integrācijas un neatkarības faktoru un tā ir 

obligāts priekšnosacījums viņu pilsoniskās aktivitātes attīstībai. 

2. Padomes 2005. gada novembra Rezolūcijā par to, kā risināt jaunatnes problēmas 

Eiropā – „Eiropas Jaunatnes pakta īstenošana un pilsoniskās aktivitātes veicināšana” 

(3), ir norādīts, ka, integrējot jaunatnes aspektu citās Eiropas politikas jomās, īpaša 

prioritāte būtu jāpiešķir jauniešu veselīgam dzīvesveidam.  

Novērtējot pašreizējo jauniešu veselības stāvokli Eiropas valstīs, ES Padome konstatē 

(turpat, C 319/2):  

1) lai arī kopumā Eiropas jauniešu veselība ir pietiekama, dažas jomas rada īpašas bažas, 

piemēram, uzturs, fiziskā aktivitāte, alkohola lietošana, seksuālā un garīgā veselība; 

2) īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un veiktu 

profilaktiskus pasākumus, it īpaši saistībā ar dzimumdzīvi, alkohola un narkotiku 

lietošanu, smēķēšanu, uztura lietošanas traucējumiem, aptaukošanos, vardarbību, 

azartspēlēm un atkarību no informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; 

3) veselīga fiziskā un sociālā vide ir būtiska veselīgai attīstībai. Būtu jādara viss 

iespējamais, lai uzlabotu jauniešu dzīves, darba un mācību apstākļus. 

Šajā dokumentā norādīti arī nepieciešamie pasākumi, kas veicami situācijas uzlabošanai, 

sevišķi uzsverot, ka „ir svarīgi palīdzēt jauniešiem pašiem uzņemties lielāku atbildību par 

savu veselību, palīdzēt celt pašapziņu un nostiprināt patstāvību, it īpaši uzlabojot jauniešu 

informētību par veselīga dzīvesveida labvēlīgo ietekmi, kā arī par viņu veselības 

apdraudējumiem” (turpat, C 319/3). 

Latvijas Republikas Veselības ministrijas (turpmāk – LR VM) sabiedrības veselības 

veicināšanas politikā (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam), kas balstās 

uz PVO un ES izstrādātajām stratēģijām, par vienu no galvenajiem mērķiem izvirza 

sabiedrības izglītošanas jautājumu, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu. Lai īstenotu 

izvirzītās stratēģijas, jābūt starpinstitucionālai sadarbībai, tāpēc Latvijas Republikas Izglītības 

un zinātnes ministrijas (turpmāk – LR IZM) uzdevums ir ieviest un īstenot veselīga 

dzīvesveida pamatprincipus Latvijas izglītības sistēmā. Ja skolu izglītības sistēmā veselības 

un veselīga dzīvesveida jautājumi ir aktualizēti, tad augstākajā izglītībā tas izpaužas mazākā 

mērā; to uzskatāmi parāda vairāki dokumenti: 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2004. gada 15. septembra rīkojumu 

Nr. 632 apstiprinātajām Sporta politikas pamatnostādnēm 2004.–2009. gadam 

izstrādāta Nacionālā sporta attīstības programma 2006.–2012. gadam, kas savukārt ir 

pastiprināta ar MK 2006. gada 31. oktobra rīkojumu Nr. 838 (LR IZM, 2004). 

Nacionālās sporta attīstības programmas galvenais mērķis ir radīt apstākļus veselas, 

fiziski un garīgi attīstītas personības veidošanai. Nacionālās sporta attīstības 

programmas sadaļas „Bērnu un jauniešu sports” 3.7. punkts paredz augstākās izglītības 

iestādēs noteikt obligāto sporta nodarbību skaitu 2–3 stundas nedēļā pirmos četrus 

semestrus. Izpildes termiņš noteikts 2007. gads, atbildīgā izpildītājiestāde – LR IZM. 

Plānotais rezultāts: palielināsies jaunatnes fiziskā sagatavotība, uzlabosies veselība, 

paaugstināsies spēja apgūt profesiju un sekmīgi tajā strādāt. Mērķis: kustību iemaņu, 

prasmju un zināšanu apguve to lietošanai visa mūža garumā. (Sporta politikas 

pamatnostādnes, 2013). 
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2. 2013. gada MK rīkojums Nr. 666 „Sporta politikas pamatnostādnes 2013.– 

2020. gadam” (2013). Rīcības virziens: iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un 

izpratne par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā: 

„[..] Finansiāli atbalstīt sporta nodarbību ieviešanu visu augstskolu dienas nodaļu 1. un 

2. kursa studentiem ar kredītpunktu piešķiršanu vai bez tās, paredzot nepieciešamo 

finansējumu studiju vietas bāzes izmaksu un sociālā nodrošinājuma izmaksu aprēķinu 

metodikā.” (59. lpp.) Atbildīgās iestādes – LR IZM un Augstākās izglītības iestādes. 

3. Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.–2013. gadam (2009) 7.1. punktā ietverta 

rīcības programma, kas paredz nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties fiziskajās 

aktivitātēs un sportā; pilnveidot un nodrošināt izglītības iestādēs atbilstošu 

infrastruktūru, materiāltehnisko nodrošinājumu un informatīvo atbalstu, kā arī 

daudzveidīgas bezmaksas iespējas jauniešiem (tostarp sociālās atstumtības riskam 

pakļautiem jauniešiem) nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, nodrošinot fizisko un 

garīgo spēju izkopšanu un pilnvērtīgu attīstību, kā arī veidojot izpratni par aktīvu, 

veselīgu dzīvesveidu. 

4. Latvijas Augstskolu likuma (1995) 5.1. punkts paredz, ka augstskolas nodrošina 

studējošajiem iespējas nodarboties ar sportu.  

5. Latvijas Sporta likuma 4. panta Sports izglītības iestādēs 1. punkts paredz, ka sports 

izglītības iestādēs izglītojamiem nodrošina fizisko un garīgo spēju izkopšanu un 

attīstību, veido izpratni par aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un sporta sacensību. 

6. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (2014.–2020. gadam) (turpmāk – LNAP) iekļauts 

rīcības virziens „Vesels un darbspējīgs cilvēks”, kurā uzsvērts, ka Eiropas reģionā 

galvenie ietekmējamie veselības riski, kas rada būtiskas veselības aprūpes un sociālās 

izmaksas, ir smēķēšana, riskanta alkohola lietošana, fizisko aktivitāšu trūkums un 

nepilnvērtīgs uzturs, tādēļ viena no prioritātēm ir veselīga un aktīva dzīvesveida 

paradumu nostiprināšana sabiedrībā kopumā, nostiprinot veselības veicināšanas 

sadarbības tīklus: (a) veselīga uztura, aktīva dzīvesveida un garīgās veselības 

veicināšana, (b) bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta attīstība, (c) veselības mācības 

iekļaušana skolu programmās, (d) atkarību izraisošo vielu un procesu prevencija 

(LNAP, 2012, 46.–48. lpp.). 

Neviens no iepriekš minētajiem politikas mērķiem un uzdevumiem, kā arī Augstskolu 

likuma 5. panta 1. punkts un Sporta likuma 4. panta 1. punkts augstskolās pilnībā netiek 

īstenots. Tāpēc ir pamatotas bažas par LNAP (2012) rīcības virziena „Vesels un darbspējīgs 

cilvēks” un Sporta politikas pamatnostādņu 2013.–2020. gadam (2013) īstenošanu, jo tikai 

nepārtraukts izglītojošs process, pamatojoties uz jaunākajām atziņām veselības jomā un to 

integrēšanu ikdienas praksē dod pozitīvus rezultātus, veidojot un nostiprinot studentu veselīga 

dzīvesveida paradumus, kas ir pamats labai veselībai. 

Vēl joprojām Latvijā ir augsta saslimstība un mirstība no neinfekciju slimībām (tostarp 

sirds un asinsvadu sistēmas slimībām, onkoloģiskajām slimībām, garīgās veselības 

traucējumiem), kuru attīstību lielā mērā ietekmē cilvēku dzīvesveids (uztura paradumi, fiziskā 

aktivitāte un atkarību izraisošo vielu lietošana) (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–

2020. gadam, 2013, 37. lpp.). Vairumam Latvijas iedzīvotāju nav pietiekamas fiziskās 

aktivitātes, jo trūkst motivācijas, izpratnes par fiziskās aktivitātes nozīmi veselības 

saglabāšanā, prasmes, iemaņas un resursi fizisko aktivitāšu īstenošanai, kā arī nav pietiekami 

attīstītas un pieejamas fizisko aktivitāti veicinošas vides (piemēram, veloceliņi, pietiekams 

sporta zāļu un sporta laukumu skaits). (Turpat) 

Latvijā veiktie pētījumi – „Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa 

izvērtējums” (Porozovs, 2010), „Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu 

pētījums” (Pudule, Villeruša, Grīnberga, Velika, Taube, Behmane, Dzērve un Prättälä, 2011), 
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„Studentu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu aptauja” (Koroļova, 2010) – 

norāda uz šādām tendencēm:  

1) neraugoties uz veselības stāvokļa pozitīvo pašnovērtējumu, statistika liecina, ka gan 

vides apstākļu, gan cilvēku dzīvesveida un darbības izmaiņu dēļ strauji pieaudzis 

veselības risku skaits un apdraudējums veselībai, kas tiešā veidā ietekmē arī jauniešu 

veselības stāvokli; 

2) jaunieši 18–21 g. v., tostarp studenti, divreiz retāk iesaistās regulārās sporta nodarbībās 

nekā jaunāki cilvēki, bet pēc 22 g. v. to īpatsvars samazinās seškārtīgi; 

3) jaunieši, kas nodarbojas ar sportu skolā/augstskolā vai ārpus tās, nozīmīgi biežāk savu 

veselības stāvokli vērtē kā labu un statistiski nozīmīgi biežāk apgalvo, ka pēdējā gada 

laikā tiem nav bijušas nekādas veselības problēmas; 

4) vecuma grupā 15–24 gadi liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatība ir tikai 

11,3 % sieviešu un 13,5 % vīriešu, taču, palielinoties vecumam, no 25 gadiem liekās 

ķermeņa masas un aptaukošanās izplatība strauji pieaug; 

5) neraugoties uz informācijas bagātību, jaunieši vēlas iegūt pilnīgāku priekšstatu par 

veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi izglītības iestādēs, kurās mācās vai studē. 

Apkopojot iepriekš minētos faktus, ir skaidri saskatāmas pretrunas starp 

1) veselības politikas izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un reālo dzīves situāciju 

augstskolās; piemēram, augstskolas vidē – fiziskās aktivitātes pieejamība, veselīga 

uztura pieejamība, dienas režīma plānošana (lekciju izkārtojums) u. tml.; 

2) studentu vēlmi iegūt pilnīgāku priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu un augstskolu 

piedāvātajām iespējām; 

3) veselības politikas pamatnostādnēm – veicināt jauniešu, tostarp studējošās jaunatnes, 

veselīga dzīvesveida paradumus un stabilizēt to labilitāti, jo jauniešiem pēc vidējās 

izglītības iegūšanas ir tendence zaudēt jau iegūtos pozitīvos veselīga dzīvesveida 

paradumus, piemēram, samazinās fiziskā aktivitāte, palielinās kaitīgie ieradumi – 

smēķēšana, alkohola pārmērīga lietošana, ilgstoša laika pavadīšana sociālajos tīklos 

u. tml. 

2012. gada Latvijas Augstskolu sporta savienības pētījumā „Studentu un jauniešu 

sportošanas paradumi” (LASS, 2012) kopumā tika konstatēta pozitīva studentu attieksme pret 

sportiskām darbībām; daļa studentu uzskata, ka augstskolās sportam un kustību aktivitātei 

vajadzētu pievērst lielāku uzmanību; pētījumā iegūtie fakti norāda uz augstskolu sporta 

infrastruktūras nepietiekamu nodrošinājumu. Pētījumā tika izstrādātas vairākas būtiskas 

rekomendācijas studentu iesaistei ikdienas sporta aktivitātēs, tostarp arī ieteikumi regulāri 

veikt pētniecisko darbību studentu sporta jomā, īpaši pievēršoties monitoringa pētījumiem, lai 

izvērtētu studentu kustību aktivitāti un aktīva dzīvesveida paradumus. 

Tādējādi kopumā gan Latvijas sociālekonomiskais stāvoklis, gan ieilgušās reformas 

izglītībā, veselības aprūpē aktualizē jautājumu par veselīgu sabiedrību, veselīgu dzīvesveidu 

un atbildības uzņemšanos pār savu veselību, jo tieši dzīvesveids, pēc veselības jomas zinātņu 

pētnieku grupas G. Robinas vadībā (Robbins et al., 2005, 2011) un amerikāņu veselības jomas 

pētnieku grupas Dž. M. MakGinisa vadībā (McGinnis et al., 2002), kā arī WHO (2003) 

apkopotajiem datiem, par 50–55 % nosaka cilvēka veselības stāvokli. 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem faktiem un identificētajām pretrunām, var spriest par 

promocijas pētījumam izvēlētā temata „Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un 

paradumu veidošanās mijsakarības” problemātiku un aktualitāti. Tā ir nozīmīga visai 

sabiedrībai, jo studējošā jaunatne ir tā sabiedrības daļa, kura augstskolā iegūtās zināšanas, 

iemaņas, prasmes un attieksmes ieguldīs Latvijas izaugsmē. Vesela un  attīstīta jaunatne ir 

katras valsts attīstības pamats. A. Broks (2000) norāda, ka Latvijas izglītības sistēmas attīstība 

notiek visciešākajā kopsolī ar pārmaiņām arī visās citās cilvēka darbības nozarēs. Sakārtota 
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dzīve atrodas visciešākajā mijiedarbībā ar sakārtotu dzīves pieredzi – izglītību, garīgi un 

fiziski sakārtotiem cilvēkiem. 

 

Pētījuma objekts: studentu veselīga dzīvesveida veidošanās. 

 

Pētījuma priekšmets: studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu mijsakarības. 

 

Pētījuma bāze: Liepājas Universitātes (turpmāk – LiepU) un Rīgas Stradiņa universitātes 

(turpmāk – RSU) Liepājas filiāles pilna laika studenti(-es) vecumā no 18 līdz 25 gadiem. 

Ekspertu atzinumi. 

 

Pētījuma mērķis: izstrādāt zinātniski pamatotas veselību veicinošu integrētu fizisko 

aktivitāšu (turpmāk – VVIFA) vadlīnijas, īstenot tās studiju procesā un izvērtēt to 

lietderīgumu studentu rīcībspējas pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju 

laikā. 

 

Pētījuma hipotēze: mērķtiecīgi izglītojot un sekmējot veselīga dzīvesveida izpratni, 

nodrošinot zināšanas par veselīga dzīvesveida komponentēm un tā prioritātēm, praktiski 

īstenojot VVIFA vadlīnijas studiju procesā, studentiem pilnveidojas rīcībspēja pašvirzīti 

īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. 

 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Izanalizēt zinātnisko literatūru un avotus par veselīgu dzīvesveidu un studentu veselīga 

dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās likumsakarībām.  

2. Veikt studentu veselīga dzīvesveida sākotnējo izpēti pirms VVIFA vadlīniju izstrādes. 

3. Izstrādāt un aprobēt zinātniski pamatotas VVIFA vadlīnijas, pamatojoties uz iepriekš 

veiktās zinātniskās literatūras analīzi un sākotnējās izpētes rezultātu izvērtējumu. 

4. Izvērtēt VVIFA vadlīniju lietderīgumu studentu rīcībspējas pilnveidei pašvirzīti īstenot 

veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. 

 

Pētījuma metodes: 

1. Zinātniskās literatūras un avotu izvērtēšana, apkopošana un analīze. 

2. Aptauja (strukturēta e-intervija, e-anketa, LiepU Mūžizglītības nodaļas studiju kursa 

izvērtējuma anketa dalībniekiem). 

3. Sirds ritma diagnostikas metode (diagnostikas aparatūra „Omega-M” „Dinamika 

Medicine” Sanktpēterburga (Krievija), 2007). 

4. Bioimpendences diagnostikas metode (ķermeņa kompozīcijas analizators TANITA, 

modelis: BC-545).  

5. Pedagoģiskais eksperiments. 

6. Eksperta atzinuma metode. 

7. Matemātiskās statistikas metodes. 

Izvēlēts eksperimentāls pētījums ar jauktu metožu dizaina izlietojumu (kvalitatīvo un 

kvantitatīvo pieeju kombinācija). 

 

Pētījuma metodoloģija 

 

Pētījuma metodoloģisko pamatu veido zinātnieku teorētiskās un empīriskās atziņas. 

1. Atziņas par veselīgu dzīvesveidu un prioritārajām veselīga dzīvesveida komponentēm: 

Biddle and Mutrie, 2008; Bouchard et al., 1990; 1994; Caspersen et al., 1985; 

Cockerham, 2005; Dunn, 1959; Kūpers, 1990; McGinnis et al., 2002; Kirk, 2012; Pate, 
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1983; Rimmer, 2013; Robbins et al., 2005; 2011; Swarbric, 2010; Tīsenkopfs, 2006; 

Thirlaway and Upton, 2009. 

2. Atziņas par izpratnes veidošanās likumsakarībām: Bloom, 1956; 1984; Entwistle and 

Entwistle, 2005; Gadamers, 1999; Kūle un Kūlis, 1998; Krathwohl, 2002; Vidnere, 

1999; Zelmenis, 1991; 2000. 

3. Atziņas par paradumu veidošanās likumsakarībām: Aarts and Dijksterhuis, 2000; 

Darnton et al., 2011; Gardner et al., 2012; Garleja un Vidnere, 2000; Kovejs, 

2006/2007; Neal et al., 2012; Ņikiforovs, 2007; Reņģe, 2002; 2007; Vorobjovs, 2002; 

Ильин, 2000. 

4. Atziņas par sociāli kognitīvām veselības uzvedības teorijām: Ajzen, 1991; 2006; 

Bandura, 2004; Biddle et al., 2011; Glanz et al., 2008; Godin and Shepard, 1990; 

Karpova,1994; 1998; Sutton, 2002; Vorobjovs, 2002. 

5. Atziņas par augstskolu pedagoģijas teorētiskajiem pamatiem: Blūma, 2012; Entwistle 

and Entwistle, 2005; Geidžs un Berliners, 1999; Gudjons, 2007; Karpova, 1998; Knowl, 

1980; Lieģeniece, 2002; Marton and Säljö, 1976; Race, 2014; Špona, 2001; 2006; 

Vedins, 2011. 

6. Atziņas par ķermeņa kompozīcijas novērtēšanu: bioimpendences metode – Smith, 2009; 

Vehrs and Hager, 2006; sirds ritma diagnostikas metode cilvēka organisma funkcionālā 

stāvokļa novērtēšanai – Баевский, Иванов и Рыбыкина, 1999; Ярилов, 2001. 

 

Pētījuma zinātniskā novitāte 

 

Ir paplašināta zinātniskā informācija par studentu veselīga dzīvesveida veidošanās 

likumsakarībām, kas apstiprina, ka studentu iesaistīšana praktiskā veselīga dzīvesveida 

īstenošanā studiju laikā padziļina veselīga dzīvesveida izpratni un pozitīvi ietekmē veselīga 

dzīvesveida paradumu veidošanos. 

Ir veikta plānotās uzvedības teorijas (turpmāk – PUT) modeļa testēšana augstskolas vidē. 

Izpētīta studentu veselīga dzīvesveida izpratnes, paradumu, nodomu, attieksmes un veselības 

ietekmējošo faktoru mijsakarības studiju laikā. 

Sporta pedagoģijas saturā Latvijā ir integrēti veselības izglītības jēdzieni labjūte, 

veselības uzvedība un veselību veicinošais fiziskais fitness (turpmāk – VVFF). 

 

Pētījuma praktiskā nozīme  

 

Pētījuma procesā izmantotās metodes veselīga dzīvesveida raksturojošo parametru 

noteikšanai ir praktiski lietojamas darbā ar studentiem un izmantojamas turpmākajos 

pētījumos. 

Augstskolu sporta jomas mācībspēkiem ir izstrādātās VVIFA vadlīnijas, ņemot vērā 

promocijas pētījuma gaitā noteiktās studentu veselīga dzīvesveida veidošanās likumsakarības 

(ārējie faktori – sociālais atbalsts; iekšējie faktori – izpratnes, paradumu, attieksmes un 

veselības mijsakarības). 

VVIFA vadlīnijas ir praktiski izmantojamas studiju procesā studentu rīcībspējas 

pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu.  

VVIFA vadlīnijas ir praktiski izmantojamas arī vispārizglītojošās un vidējās profesionālās 

izglītības iestādēs jauniešu rīcībspējas pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. 
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Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes 

 

1. Kopumā studentu izpratne par veselīgu dzīvesveidu balstās uz sabiedrībā pieņemtajiem 

stereotipiem – tiek uzskaitītas atsevišķas veselīga dzīvesveida komponentes, izceļot 

fiziskās aktivitātes un sabalansēta, veselīga uztura nozīmi. 

2. Studentiem nav pietiekamas fiziskās aktivitātes un ēšanas paradumu atbilstības PVO un 

LR VM rekomendācijām optimālas veselības uzturēšanai. 

3. Studentu iesaistīšana praktiskā veselīga dzīvesveida īstenošanā studiju laikā, īstenojot 

VVIFA vadlīnijas, paplašina studentu veselīga dzīvesveida izpratni un pozitīvi ietekmē 

veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos. 

4. Pastāv mijsakarības starp studentu veselīga dzīvesveida izpratni, interesēm, attieksmi, 

zināšanu pašnovērtējumu, uzskatiem, apkārtējās sabiedrības ietekmi, uztvertās 

uzvedības kontroli un aktuālo veselības uzvedību. 

 

Promocijas darbā izmantoto terminu un jēdzienu skaidrojumi 

 

Labjūte – veselības pozitīvā komponente; labjūte ir integrēts un dinamisks cilvēka 

funkcionēšanas līmenis, kurš orientēts uz indivīda atbildību sasniegt savu maksimālo 

potenciālu dzīves darbībā. 

Rīcībspēja – cilvēka spēja veidot dzīvi sev vēlamā virzienā; rīcībspēja ir saistīta ar mērķu 

izvirzīšanu, izvēlēm un praktisko darbību. 

Pašvirzīta mācīšanās – pieaugušā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācību procesā. 

 

Promocijas darbā izmantotie saīsinājumi 

 

ASV – Amerikas Savienotās Valstis 

ES – Eiropas Savienība 

KRP – kredītpunkti (studiju kursa apjoma rādītājs) 

ĶMI – ķermeņa masas indekss 

LiepU – Liepājas Universitāte 

LR IZM – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

LNAP – Latvijas Nacionālais attīstības plāns 

LR VM – Latvijas Republikas Veselības ministrija 

LR SPKC – Latvijas Republikas Slimību profilakses un kontroles centrs 

LU – Latvijas Universitāte 

MK – Ministru kabinets 

PSDF – Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte (LiepU) 

PUT – Plānotās uzvedības teorija 

PVO – Pasaules  Veselības organizācija  

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 

VVFF – veselību veicinošais fiziskais fitness (veselību veicinoša fiziskā sagatavotība) 

VVIFA – veselību veicinošas integrētas fiziskās aktivitātes 
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1. STUDENTU VESELĪGA DZĪVESVEIDA IZPRATNES  

UN PARADUMU VEIDOŠANĀS RAKSTUROJUMS 
 

Cilvēka veselība ir pamats, uz kura balstās tautas laime un valsts spēks. 

(Bendžamins Dizereilijs) 

 

1.1. Studentu veselīga dzīvesveida iezīmes 
 

Šajā nodaļā izskatīti veselības, dzīvesveida un veselīga dzīvesveida skaidrojums dažādu 

autoru un teoriju aspektā. Detalizētāk skatīta veselības pozitīvā komponente labjūte (wellness) 

kā veselības izglītības alternatīva un šādas veselīga dzīvesveida prioritārās komponentes: 

(1) fiziskā aktivitāte, (2) ēšanas paradumi un (3) stresa pārvarēšana.  

 

1.1.1. Veselīga dzīvesveida pamatkoncepcijas 

 

Veselība ir cilvēka dzīves pamats. Jēdziens veselība ir sarežģīts un komplicēts, tas ir 

saistīts ar indivīda un vides mijiedarbību, kuru nosaka indivīda eksistēšanas apstākļi, pasaules 

uzskati un motivācija. Veselība tiek skaidrota ne vien kā abstrakts stāvoklis, bet arī kā 

līdzeklis mērķu sasniegšanai, instruments, resurss, kas ļauj indivīdam daudzpusīgi izpausties 

visās cilvēka dzīves darbības jomās. Veselības pamatā ir koncepcija, kura balstās uz cilvēka 

sociālajām, personiskajām un fiziskajām iespējām (WHO/HPR/HEP/98.1). 

Ir sastopamas dažādas jēdziena veselība definīcijas un skaidrojumi. Pastāv holistiskā 

pieeja, kas ir centieni raksturot veselību kopumā visās cilvēka būtību raksturojošās 

dimensijās, piemēram, K. Kempbels un T. Kempbels (2006) holistiskās veselības koncepcijā 

iekļauj fizisko aktivitāti, emocionālo un garīgo veselību, vides kvalitāti, visu šo jomu 

savstarpējo mijietekmi (279. lpp.). Dž. Birhers (Bircher, 2005) veselību definē kā dinamisku 

labklājības stāvokli, ko raksturo cilvēka fiziskais un garīgais potenciāls, kas apmierina dzīves 

prasības samērībā ar vecumu, kultūru, un personīgo atbildību. Pastāv arī relatīvās veselības 

definīcijas, kur veselība tiek apskatīta vienpusēji, pamatā medicīniski bioloģiskajā aspektā, 

saistot to tikai ar organisma funkcionālo stāvokli, piemēram, „veselība ir pietiekamas 

organisma adaptācijas spējas homeostāzes uzturēšanai” (Баевский, 2000, c.59-64). 

Holistiskās ievirzes veselības jēdziena apkopojoša būtība skaidrota PVO izstrādātajā 

definīcijā 1947. gadā: „Veselība ir pilnīga fiziska, garīga un sociāla labklājība, nevis tikai 

stāvoklis bez slimības vai fiziskiem trūkumiem.” Līdztekus sabiedrības attīstībai un tās 

labklājības pieaugumam veselības būtības skaidrojums tiek precizēts: „Veselība ir pakāpe, 

līdz kurai indivīds vai grupa spēj realizēt centienus un apmierināt vajadzības, gan pieņemot 

veselībai labvēlīgus lēmumus, gan mainot vides ietekmi.” (Health Promotion Glossary, 1998, 

p.1) 

Lai arī veselības nozarē, attīstoties pētniecībai, aktīvi ieplūst jaunās tehnoloģijas, 

sabiedrības veselība joprojām rada bažas. Rodas jauni veselības riski, kas saistīti ar 

neinfekciozām hroniskām saslimšanām, ko izraisa neveselīgs uzturs, nepietiekama fiziskā 

aktivitāte, pārmērīga ikdienas psihiskā spriedze. Par to liecina PVO statistikas dati – tabakas 

patēriņš nogalina 8,7 % pasaules iedzīvotāju; fiziskās aktivitātes trūkums – 5,5 %; 

paaugstināts svars un aptaukošanās – 4,8 %; paaugstināts holesterīna līmenis – 4,5 %; 

nedrošas seksuālās attiecības – 4 %; alkohola patēriņš – 3,8 %. 10 galvenie neinfekciozo 

saslimstību riska faktori pēc PVO datiem ir: 

1) paaugstināts asinsspiediens, 

2) smēķēšana, 
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3) palielināts svars un aptaukošanās, 

4) nepietiekama fiziskā aktivitāte, 

5) alkohola lietošana, 

6) paaugstināts glikozes  līmenis asinīs, 

7) paaugstināts holesterīna līmenis, 

8) augļu un dārzeņu nepietiekamība uzturā, 

9) iekštelpu dūmi, ko izdala cietais kurināmais materiāls, 

10) pilsētas āra gaisa piesārņojums. (WHO, 2009, p. 11) 

Visi minētie veselības riska faktori pamatā ir indivīda un sabiedrības dzīvesveida izvēles 

rezultāts, un to izraisītās sekas tiek sauktas par dzīvesveida slimībām (Thirlaway and Upton, 

2009). Dzīvesveida izraisītās slimības ir veselības jomas zinātņu redzeslaukā – mūsdienu 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmeta sabiedrībai, kam ir pieejama informācija 

par veselību, veselību veicinošiem pasākumiem, vajadzētu apzināties veselības riskus un 

izvairīties no tiem, taču PVO rīcībā esošie dati (WHO, 2009, p. 11) norāda uz pretējām 

tendencēm. Tāpēc jēdziena veselība būtības skaidrojumā parādās jauns, vērā ņemams 

aspekts – sabiedrības un katra indivīda personiskā atbildība par savu veselību, kā tas ir 

skaidrots Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk – ASV) medicīnas vārdnīcā: „Veselība ir 

stāvoklis, kuru raksturo anatomiskā, fizioloģiskā un psiholoģiskā integritāte, spēja atbildīgi 

pildīt personai svarīgās lomas ģimenē, darba vietā un kopienā; spēja tikt galā ar fizisko, 

bioloģisko, psiholoģisko un sociālo stresu; labklājības sajūta un brīvība no slimības riska un 

priekšlaicīgas nāves.” (citēts no Schuster, Dobson, Jauregui, Blanks, 2004, p.350) 

Personiskās atbildības nozīmei amerikāņu veselības pētnieki veselības jēdziena 

skaidrojumā lieto speciālu jēdzienu – labjūte (wellness): „Veselība ir stāvoklis – brīvs no 

saslimšanām un slimībām, kas arī ietver pozitīvu komponenti – labjūte.” (Bouchard, 

Shephard, Stephens, Sutton, and McPherson, 1990; Corbin, Pangrazi, and Welk, 1994, p.2) 

Labjūte ir fiziskā un garīgā labsajūta, veselīgums, ko apzināti veido ar īpašu pakalpojumu 

kompleksu. Visaptverošas veselības koncepcija labjūte radās ASV 20. gadsimta 50. gados. 

Terminu veidoja mediķi K. H. Kūpers un H. Danns no angļu valodas vārdiem well un being 

(‘labs’ un ‘sajūta’), fitness (‘fiziskā labsajūta’) un happiness (‘laime’) (citēts no Tūrisma un 

viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas, 2008). 

K. Korbins un R. Pangrasi (Corbin and Pangrazi, 2001; Corbin, Welk, Corbin, and Welk, 

2008) labjūti uzskata par daudzdimensiju esamības stāvokli, kas raksturo indivīda pozitīvo 

veselību un kurā ietilpst šādi raksturlielumi: dzīves kvalitāte, spēja efektīvi rīkoties un sajūtu 

labklājība (well-being). G. Robins, D. Povers un S. Burgess (Robbins, Powers, and Burgess, 

2005; 2011) labjūti raksturo kā integrētu un dinamisku indivīda funkcionēšanas līmeni, kurš 

orientēts uz indivīda atbildību sasniegt savu maksimālo potenciālu. Labjūte ietver ne tikai 

preventīvās veselības uzvedību, bet arī domāšanas un attieksmes maiņu. 

K. Korbins u. c. (Corbin et al., 2008) norāda uz jēdziena labjūte plašo lietojumu 

mūsdienās. Viens no tiem ir arī labjūtes identificēšanas mēģinājumi ar produktiem un 

pakalpojumiem, kas sola dažādus veselības ieguvumus, ko nevar ne apstiprināt, ne noliegt, jo 

labsajūta ir subjektīva sajūta, ko negodīgi cilvēki izmanto peļņas nolūkā. 

Labjūtes jēdziens, kā jau minēts, radies ASV, un tās koncepcijas zinātnisko pamatojumu 

izstrādājis veselības teorētiķis, statistiķis H. L. Danns (Dunn, 1896–1975), kurš saskatījis 

demogrāfiskās situācijas uzlabošanas iespējas, samazinot hroniskās slimības, un pretēji 

koncentrācijai uz slimību koncentrējās uz labjūtes paaugstināšanu (citēts no Miller, 2005). 

PVO skaidrojumam „pozitīva veselība” H. L. Danns (Dunn, 1959) izveidojis alternatīvu, 

identisku jēdzienu labjūte, augsta līmeņa labjūti definējot kā integrētu metodi, darbību, kas 

orientēta uz indivīda potenciāla maksimālu realizēšanu. Tā paredz, ka indivīds uztur 

nepārtrauktu līdzsvaru un mērķtiecīgu virzienu darbībā savas vides robežās. H. L. Danna 

labjūtes koncepcijā svarīgu vietu ieņem sociālā dimensija, akcentējot atbalstošas sociālās 
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vides nepieciešamību indivīda centieniem, kā arī fiziskās, mentālās un garīgās dimensijas 

vienotību optimālai labjūtei (skat. 1.tabulu, kur dots jēdziena labjūte skaidrojums dažādu 

autoru skatījumā). 

 
1. tabula 

 

Jēdziena labjūte būtības skaidrojums dažādos avotos 

 

Avots Jēdziena būtības skaidrojums 

Corbin and Pangrazi, 2001 Labjūte ir daudzdimensiju esamības stāvoklis, kas raksturo indivīda 

pozitīvo veselību; tipisks piemērs tam ir dzīves kvalitāte, sajūtu 

labklājība (well-being) un spēja efektīvi rīkoties 

Biddle and Mutrie, 2008 Augsta pozitīva ietekme uz veselību, kuru dēvē par labjūti vai augsta 

līmeņa labklājību. Tā ir pozitīva fiziskā un emocionālā labsajūta, 

spēja ar augstu kapacitāti baudīt dzīvi, un, saskaroties ar grūtībām, tai 

ir atbilstošas stratēģijas problēmu risināšanai un grūtību pārvarēšanai 

Swarbrick, 1997 Labjūte ir apzināts process, kas prasa, lai persona apzinātos un 

izdarītu izvēli par atbilstošu dzīvesveidu. Labjūtes dzīvesveids ietver 

pašdefinētu līdzsvaru veselības paradumu veidošanā, piemēram, 

pietiekams miegs un atpūta, fiziskie vingrinājumi, produktivitāte, 

piedalīšanās jēgpilnās darbībās, uzturs, ražīgums, sociālo un sociāli 

atbalstošo kontaktu veidošana 

Department of Health and 

Human Services (PCPFS 

Research Digests, 2000) 

Labjūte ir stāvoklis, kas apraksta pozitīvu veselības stāvokli, kurā tiek 

ietverta indivīda bioloģiskā un psiholoģiskā labklājība, par ko liecina 

dzīves kvalitāte un labklājības izjūta 

Robbins et al., 2005; 2011 Labjūte ir integrēts un dinamisks funkcionēšanas līmenis, kurš 

orientēts uz indivīda atbildību sasniegt savu maksimālo potenciālu. 

Labjūte ietver ne tikai preventīvās veselības uzvedību, bet arī 

domāšanas un attieksmes maiņu. Labjūte ir prāta, emocionālo, garīgo, 

fizisko, profesionālo, intelektuālo, vides un sociālās dimensijas 

izaugsmes un sasniegumu process visa mūža garumā. Tā ir tiekšanās 

uz arvien augstāku funkcionēšanas līmeni. Pašapmierinātība un 

pasivitāte nav pieļaujama. Labjūte pēc būtības ir veselīga dzīvesveida 

pamats 

 

Labjūte ir daudzveidīgu komponenšu integrācija (sociālo, emocionālo, intelektuālo, 

garīgo un fizisko); tā atspoguļo cilvēka potenciālu dzīvot, efektīvi strādāt un sniegt nozīmīgu 

ieguldījumu sabiedrības labā. Labjūte atspoguļo to, kā cilvēks jūtas (labsajūta) dzīvojot, kā arī 

viņa spēju efektīvi rīkoties. Labjūti raksturo arī kā pozitīvu veselības sastāvdaļu pretēji 

slimībai; tā katram cilvēkam ir individuāla un atkarīga no personības iezīmēm; to nosaka pēc 

cilvēka pašvērtējuma skalas no pozitīva līdz negatīvam pašvērtējumam (Miller, 2005). 

Tāpat kā veselība labjūte ir daudzdimensionāls jēdziens un optimālas veselības pozitīvais 

komponents. Labjūtes dimensijas pārklājas ar veselības dimensijām. Tiek izceltas piecas 

veselības un labjūtes dimensijas: (1) emocionālā/mentālā, (2) intelektuālā, (3) fiziskā, 

(4) sociālā un (5) garīgā (Robbins et al., 2005). Attīstoties labjūtes koncepcija tiek paplašināta 

ar vairākām citām cilvēka dzīves darbības dimensijām, norādot uz astoņām labjūtes 

dimensijām: (1) fizisko, (2) intelektuālo, (3) emocionālo, (4) sociālo, (5) garīgo, (6) vides, 

(7) darba un (8) finanšu dimensiju (Swarbric, 2010; Swarbrick and Yudof, 2014). (Skat. 1. 

attēlu 14. lpp.). 

Labjūtes dimensijas pastāv ciešā mijiedarbībā cita ar citu (Robbins et al., 2005; 2011; 

Miller and Foster, 2010; Swarbric, 2010). 
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1. attēls. Labjūtes (wellness) dimensijas (adaptēts no Swarbrick and Yudof, 2014) 

 

1. Fiziskā dimensija saistīta ar fizisko veselību, tās fizioloģisko funkciju ietekmējošiem 

faktoriem: veselību veicinošu fizisko aktivitāti, veselīgu un sabalansētu uzturu, 

izvairīšanos no medikamentozo, narkotisko vielu lietošanas, izvairīšanos no kaitīgajiem 

ieradumiem (alkohols, smēķēšana, pārēšanās u. c.), imunitātes uzturēšanu, seksuālo 

uzvedību, ikgadēju medicīnisko apskati, zobu veselību. 

2. Intelektuālā dimensija attiecināma uz prāta darbību. Intelektuālā izaugsme saistīta ne 

vien ar formālo izglītību, bet arī ar mūžizglītību, domāšanas procesa attīstīšanu, kritisku, 

radošu prātu, kas atvērts jaunām idejām. Prāts nevar strādāt atsevišķi no fiziskā 

ķermeņa, tāpēc intelektuālā dimensija ietekmē arī fizisko veselību. 

3. Emocionālā dimensija saistīta ar spējām smieties, baudīt dzīvi, pielāgoties pārmaiņām, 

pārvarēt stresu un uzturēt intīmas attiecības. To raksturojošie lielumi ir izpratne (saprast 

savas un citu emocijas), pieņemšana (pieņemt citu emocijas, izvērtējot savas spējas un 

ierobežojumus) un pārvaldība (spēja kontrolēt personīgās izjūtas vai pārvarēt tās, stresa 

pārvaldība). Emociju pārvaldīšana ir cieši saistīta ar fizisko veselību. 

4. Sociālā dimensija saistīta ar spēju socializēties, gūt un dod labumu savstarpējās 

attiecībās ģimenē, draugu un interešu lokā. Sabiedriski aktīvs cilvēks dzīvo ilgāk nekā 

tas, kas ir noslēgts sevī, – viņš pakļauts lielākam veselības riskam. 

5. Garīgā dimensija saistīta ar indivīda mērķu izvirzīšanu, dzīves jēgas meklējumiem un 

piepildījumu, tā balstās uz indivīda vērtībām un pārliecību, kas dzīves darbībai sniedz 

jēgu un dzīvotgribu. 

6. Vides dimensija saistīta ar dabas resursu aizsardzību un saglabāšanu, jo cilvēks ir 

bioloģiska būtne, kam nepieciešams tīrs gaiss, ūdens un pārtika. 

7. Darba dimensija ietver apmierinājumu ar savu darbu, darba izvēle ir saskaņā ar 

personīgajām spējām un vērtībām. Tas ir arī līdzsvars starp darbu un brīvā laika 

pavadīšanu. Apmierinājums vai neapmierinājums ar darbu ietekmē visas pārējās 

labjūtes dimensijas. 

8. Finanšu dimensija attiecas uz indivīda finansiālā stāvokļa subjektīvo un objektīvo 

statusu. Objektīvie rādītāji ir, piemēram, indivīda ienākumi, zināšanas par finanšu 

instrumentiem, budžeta plānošana; subjektīvie rādītāji ir indivīda apmierinājums ar 

pašreizējo finansiālo situāciju. 
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Pēc amerikāņu veselības jomas zinātnieku (Robbins et al., 2005; Swarbric, 2010) domām, 

visas labjūtes dimensijas pastāv kopsakarībā un ne mazāk svarīga ir šo dimensiju savstarpējā 

līdzsvarotība.  

Labāku veselību un labjūti veicina šādi faktori: 

- informētība, 

- novērtējums, 

- zināšanas, 

- prasmes un to izmantojums, 

- pašregulācija, 

- motivācija, 

- atbalsts un iespējas, 

- atbildība. 

Vairāki pētnieki (Myers and Sweeney, 2004; Miller and Foster, 2010; Swarbric, 2010) 

labjūti formulē kā procesu, bet jēdzienu veselība – kā stāvokli. Labjūtes process ir atkarīgs no 

indivīda izvēles un saistīts ar šādām secīgām darbībām: plānošana → mērķu formulēšana → 

prioritāšu izvirzīšana → mērķu sadalīšana reālos, izmērāmos darbības posmos → darbībai 

nepieciešamo resursu identificēšana un piekļuve tiem → darbības veikšana → rezultāta 

sasniegšana → nepieciešamās plāna izmaiņas izaicinājumu pārvarēšanai. 

Veselības un labjūtes jēdzieni tiek saistīti (Corbin et al., 2008; Robbins et al., 2005) ar 

dzīves kvalitāti un uzskatīti par dzīves kvalitātes pamatrādītājiem, piemēram, līdzsvars starp 

labjūtes dimensijām un augsta personiskā labsajūta saistīta ar augstāku dzīves kvalitāti 

(skat. 2. attēlu). 

 

 
 

2. attēls. Optimālas veselības modelis (adaptēts no Robbins et al., 2011) 

 

PVO (WHO, 1998) oficiālajos dokumentos, dzīves kvalitāte definēta kā indivīda 

personīgās dzīves pozīcijas uztvere kontekstā ar kultūras un vērtību sistēmu, kurā indivīds 

dzīvo sasaistē ar saviem mērķiem, cerībām, standartiem un bažām. Tas ir plašs jēdziens, kuru 

kompleksā veidā ietekmē personas fiziskā veselība, psiholoģiskais stāvoklis, uzskati, sociālās 

attiecības un vides nozīmīgākie faktori. 

Arī dzīves kvalitātes determinējums ir daudzveidīgs, piemēram, Sociālā darba 

terminoloģijas vārdnīcā (2000) dzīves kvalitāte tiek skaidrota kā ir indivīda, ģimenes, 

iedzīvotāju grupas, sabiedrības labklājības rādītājs. Dzīves kvalitātes jēdziens ietver fizisko un 
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garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, ģimenes dzīvi, saikni ar sabiedrību, 

pašnoteikšanos, materiālo nodrošinājumu. (50. lpp.) 

Krievu veselības jomas speciālisti (Давиденко, Щедрин и Щеголев, 2005) uzskata, ka 

dzīves kvalitāte ir cilvēka fiziskās, psiholoģiskās, emocionālās un sociālās dzīves integrālais 

subjektīvais rādītājs. 

Toronto universitātes Veselības veicināšanas centra pētnieki (The Quality of Life. 

University of Toronto, n. d.) izstrādājuši dzīves kvalitātes modeļa koncepciju – „būt” (fiziskā, 

psiholoģiskā un garīgā aspektā); „piederēt” (fiziskā, sociālā un sabiedrības aspektā); „kļūt” 

(praktiskā, brīvā laika un izaugsmes aspektā) –, kurā svarīgi ir divi faktori: (1) svarīgums 

(importance) un (2) baudījums (enjoyment). Līdz ar to Kanādas zinātnieku grupa dzīves 

kvalitāti determinē kā pakāpi, cik lielā mērā persona savā dzīvē bauda svarīgas iespējas. Taču 

nozīmīgs dzīves kvalitāti raksturojošs faktors ir vides kvalitāte; tā nodrošina indivīda iespējas 

(izvēle un lēmumu pieņemšana saskaņā ar savu potenciālu un vides iespējām), kas nav 

iekļautas iepriekš aprakstītajā modelī. 

Pēc B. Belas, T. Tīsenkopfa (2006, 12. lpp.) un I. Šķesteres (2012, 3. lpp.) domām, dzīves 

kvalitāte ir plašs un ietilpīgs jēdziens, kas ietver gan objektīvos rādītājus, gan subjektīvo 

apmierinātību un novērtējumu, gan indivīda rīcībspēju veidot dzīvi atbilstīgi savām iecerēm. 

Dzīves kvalitātes objektīvie rādītāji ir ienākumi, darbs, izglītība u. c.; subjektīvie rādītāji ir 

pašsajūtas, apmierinātības, rīcībspējas (aktivitātes, prasmju u. c.) kopums. 

I. Šķestere (2012) uzskata, ka dzīves kvalitāte ir nodrošinātas cilvēku vajadzības. Līdz ar 

to dzīves kvalitāti var pielīdzināt cilvēku vajadzību apmierinātības līmenim. Cilvēka spēja 

apmierināt savas vajadzības ir tieši saistīta ar pieejamajām iespējām, un tās veido sociālais, 

humānais, vides un laika kapitāls. Par sociālo kapitālu tiek uzskatīta cilvēku savstarpējā 

sadarbība un normas, kas veicina kooperatīvu rīcību. Humānais kapitāls ir cilvēku zināšanas 

un uzkrātā informācija, kā arī veselība un darbspējas. (13. lpp.) 

Būtisks aplūkotais dzīves kvalitātes aspekts ir cilvēku subjektīvie priekšstati par to, kas ir 

laba dzīve, viņu subjektīvais dzīves novērtējums un apmierinātība ar dažādām tās jomām 

(Bela un Tīsenkopfs, 2006, 12. lpp.). 

Cik laba ir cilvēka dzīve, tas lielā mērā ir atkarīgs no indivīda dzīves stila/dzīvesveida. 

Jēdziens dzīves stils pirmo reizi lietots A. Adlera (1932/1992) individuālpsiholoģijas teorijā; 

dzīves stils skaidrots kā personības unikālas iezīmju, uzvedības un paradumu izpausmes 

veids, kas kopumā apzīmē personības individualitātes un vienreizīguma eksistenci. 

Ā. Karpova (1998), skaidrojot A. Adlera dzīves stila koncepciju, dzīves stila jēdzienu 

interpretē kā cilvēka pieņemto dzīves koncepciju un tai atbilstošu uzvedību, kuras „taustāmā” 

puse ir mērķi, apercepcijas (uztveres īpatnību) shēmas un uzvedības paterni (raksturīgākā, 

tipiskākā uzvedība), kas visspilgtāk parādās, risinot trīs neizbēgamas dzīves problēmas: 

(1) profesionālā, (2) sadarbības un draudzības, (3) mīlestības un laulības problēma. (76.–

69. lpp.) 

Dzīves stils tuvina un atklāj individuālo, konkrēto, specifisko; stils vienmēr ir saistīts ar 

aktīvu, apzinātu vai neapzinātu cilvēka pašatklāsmi „uz āru”, bet dzīvesveids ir jēdziens ar 

plašāku saturu. Dzīvesveids ietekmē psihes attīstību un cilvēka uzvedību, pakāpeniski 

veicinot atbilstoša personības tipa izveidošanos, ko sabiedrība, sociālā mikrovide vai tuvākā 

sociālā grupa akceptē. Šāds personības tips izpaužas cilvēka specifiskajās īpašībās, tieksmēs, 

vajadzībās, sociālajās ievirzēs un vērtībās. Vienlaikus personības individualitātes aspekts, 

objektīvās esamības, unikālās, subjektīvās atspoguļošanas rezultāti skatāmi dzīvesveida 

specifiskā griezumā – dzīves stilā. (Karpova, 1999, 30.–32. lpp.) 

PVO terminu vārdnīcā (WHO/HPR/HEP/98) dzīvesveids skaidrots šādi: „Dzīvesveids ir 

dzīves līdzeklis, kas balstīts uz identificējamiem uzvedības veidiem un īpatnībām, kas nosaka 

cilvēka individuālās personības mijsakarības ar sociālajiem, sociāli ekonomiskajiem un 

ekoloģiskajiem dzīves nosacījumiem.” Nav viens noteikts „optimāls dzīvesveids”, kas varētu 
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būt universāls visiem. Kultūra, ienākumu līmenis, ģimenes struktūra, vecums, fiziskās spējas 

un iespējas, sadzīves apstākļi u. c. ietekmē katra indivīda dzīvesveida labāko risinājumu. 

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošajā vārdnīcā (2008) dzīvesveids tiek definēts 

kā indivīda vai ģimenes dzīvesveida rakstura atspoguļojums. Tas izpaužas preču un 

pakalpojumu izmantošanā, brīvā laika pavadīšanas veidā, sociālajās attiecībās. Dzīvesveids ir 

atkarīgs no indivīda personiskajām īpašībām, no piederības noteiktam sociālam slānim, 

sociālai grupai, kultūrai. Savukārt Ekonomikas skaidrojošajā vārdnīcā (2000) jēdziens 

dzīvesveids tiek traktēts kā cilvēku sabiedrības sadzīves formas, kas izpaužas viņu darbībā, 

interesēs, uzskatos (skat. 2. tabulu, kur apkopota vairāku autoru izpratne par jēdzieniem 

dzīvesveids un dzīves stils). 

 
2. tabula 

 

Jēdzienu dzīvesveids un dzīves stils būtības skaidrojums dažādos avotos 

 

Avots Jēdziena būtības raksturojums  

Миронова, 2006 Dzīvesveids ir noteiktos sabiedriski ekoloģiskos apstākļos pastāvīgi 

noformējies cilvēka dzīves darbības veids, kas izpaužas saskarsmes normās, 

uzvedībā un domāšanā 

Давиденко, 2005 Dzīvesveids ir viena no svarīgākajām biosociālajām kategorijām, integrēts 

priekšstats par noteikta veida (tipa) cilvēka dzīves darbību. Biosociāla 

kategorija. Cilvēka ikdienas darbības īpatnības (darbs, sadzīve, brīvā laika 

izmantošana, materiālo un garīgo vajadzību apmierināšana, piedalīšanās 

sabiedriskajā dzīvē, normu un uzvedības noteikumu ievērošana). 

Dzīvesveids ir viens no sabiedrības progresa kritērijiem, tā ir cilvēka „seja” 

Meņšikovs, 2006 Jēdziens dzīvesveids ietver visas cilvēka, sociālās grupas un sabiedrības 

dzīves darbības, ne tikai ikdienu, bet arī aizraušanos, svētkus, spilgtus 

politiskos notikumus, garīgos meklējumus 

Danilāne un Ļubkina, 

2009 

Dzīvesveids saistīts ar paša personību, tās radītajām emocijām, motīviem, 

vajadzībām un vērtībām, ar cilvēka kultūru un sociālo statusu, ar uzziņu 

grupām, saimniecību un individualitātes attīstīšanos, ko ietekmē indivīda 

(pilsoņa, patērētāja) ikdienā pieņemtie lēmumi. Dzīvesveids ir ilgstošs un 

savā attīstībā mainīgs process 

Dean et al., 1995; 

Frohlich, 2000 

Dzīvesveids ir sociokultūrāla parādība, kas veidojas, uzvedības modeļiem 

mijiedarbojoties ar situāciju un kontekstu. Kultūras vērtības un uzskati veido 

uzvedības praksi, kuru vai nu veicina, vai ierobežo sociālekonomiskie 

nosacījumi 

Ņikiforovs, 2007 Dzīves stils – unikāla personisko īpašību, motīvu, kognitīvo stilu un 

pielāgošanās realitātei paņēmienu konfigurācija, kas raksturīga indivīda 

uzvedībai un kas nodrošina viņa uzvedības pastāvīgumu. Mūsdienu 

psiholoģijas pētījumi parāda, ka dzīves individuālās stratēģijas izvēli un 

plānošanu (apzinātu vai neapzinātu) veic pati personība, pateicoties tam, ka 

tai ir šīs izvēles tiesības 

Corbin et al., 2008 Dzīves stils ir tipisks uzvedības veids vai modelis, kā cilvēks dzīvo 

 

Apkopojot literatūrā traktētos dzīvesveida un dzīves stila skaidrojumus, var secināt, ka šie 

jēdzieni bieži vien tiek lietoti kā sinonīmi, raksturojot identificējamus cilvēka darbības, 

uzvedības un paradumu izpausmes veidus, kas kopumā apzīmē cilvēka unikālo individualitāti. 

Cilvēka darbība ir nosacīta, mijiedarbojoties diviem pamata faktoriem – ārējiem (sociālajiem) 

un iekšējiem (individuālajiem). 

Sastatot jēdzienus veselība un dzīvesveids, tie iegūst jaunu jēgu. Dzīvesveids visās 

izpausmes formās kopsakarībā ar veselības saglabāšanu un uzlabošanu veido veselīga 

dzīvesveida konceptu. 
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Veselīgs dzīvesveids ir dzīvesveids, kas nodrošina teicamu fizisko un psihisko formu. 

Teicama forma ir enerģijas pārpilnība, pašapziņa, labs noskaņojums, vingrs ķermenis, 

veiksme un sekmes. To var iegūt, saglabājot labu garastāvokli, kopjot savu ķermeni, ievērojot 

dienas režīmu, veselīgi ēdot, atsakoties no veselībai kaitīgajiem paradumiem un pietiekami 

bieži un ilgi veicot fiziskus vingrinājumus (Rubana, 1998). Tradicionāli veselīgu dzīvesveidu 

saista ar jēdzienu veselības veicināšana. PVO Otavas hartas 1986. gada rezolūcijā pieņemts 

šāds veselības veicināšanas jēdziena skaidrojums: veselības veicināšana ir process, kas rada 

iespēju katram cilvēkam pastiprināt kontroli pār savu veselību un uzlabot to. Lai sasniegtu 

pilnīgu fizisko, garīgo un sociālo labklājību, personai vai personu grupai jāspēj identificēt un 

realizēt vēlmes, lai apmierinātu vajadzības, un mainīt apkārtējās vides ietekmi vai pārvarēt to. 

Veselība tāpēc ir uzskatāma par līdzekli ikdienas dzīvei, nevis dzīves mērķi. Veselība ir 

pozitīvs jēdziens, tajā akcentēta sociālo un personisko resursu nozīme, tostarp cilvēka fiziskās 

spējas. Tāpēc veselības veicināšana ir ne tikai veselības aprūpes nozares atbildība, bet arī 

veselīgs dzīvesveids, lai sasniegtu labklājību (WHO, 2014). 

WHO (2014) izvirzītie galvenie priekšnoteikumi veselības veicināšanai ir miers, pajumte, 

izglītība, uzturs, ienākumi, stabila ekosistēma, resursu ilgtspējība, sociālais tiesiskums un 

taisnīgums. Laba veselība ir galvenais sociālās, ekonomiskās un personiskās attīstības resurss 

un nozīmīgs dzīves kvalitātes aspekts. 

Veselību ietekmējošo faktoru modeļa koncepcijā norādīts, ka politiskie, ekonomiskie, 

sociālie, kultūras, vides, uzvedības un bioloģiskie faktori var nodrošināt labu veselību, bet var 

arī tai kaitēt. Indivīda veselību bez vecuma, dzimuma un iedzimtības visvairāk ietekmē 

paradumi un dzīvesveids, kā arī ģimenes un sabiedriskās saites, apkārtējā vide u. c. faktori. 

Veselības veicināšanas pasākumu mērķis ir panākt, lai šie faktori labvēlīgi ietekmētu veselību 

(Dahlgren and Whitehead, 1991 citēts no Understanding Population Health and Its 

Determinants, 2002). 

Pēc S. Kukličas, I. Straumes un S. Kļaviņas (2011) formulējuma, veselības veicināšana 

ietver atkarību izraisošo un veselību ietekmējošo vielu lietošanas samazināšanu, fiziskās 

aktivitātes paaugstināšanu, veselīga un pilnvērtīga uztura idejas attīstīšanu, traumatisma un 

vardarbības mazināšanu u. c. veselīga dzīvesveida nostiprināšanas pasākumus. Tātad 

veselības veicināšanas mērķis ir novērst vides, ekonomikas un sociālo faktoru negatīvo 

ietekmi uz personas veselību. (6. lpp.) 

Tā kā veselības veicināšana ir ne vien valsts politikas (mezo-) un veselības aprūpes 

nozares (makro-) atbildība, bet arī katra cilvēka (mikro-) dzīvesveida izvēle, tad svarīgi ir 

saprast, kuras dzīves darbības jomas vistiešākajā veidā ietekmē veselību. 

Tiek norādīts uz šādām veselību ietekmējošām dzīves darbības jomām jeb veselīga 

dzīvesveida komponentēm, kuras mazina veselības riskus un uzlabo veselību un labjūti: 

1) regulāra fiziskā aktivitāte, 

2) veselīgas ēšanas paradumi, 

3) stresa pārvarēšana, 

4) laika menedžments, 

5) izvairīšanās no kaitīgajiem ieradumiem, 

6) droša seksuālā dzīve, 

7) drošības noteikumu ievērošana, 

8) zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, 

9) personīgās veselības paradumu (higiēnas) ievērošana, 

10) atbilstošu medicīnisko ieteikumu meklēšana un pieņemšana, 

11) patērētāja informētība, 

12) vides aizsardzība. (Robbins et al., 2005; 2011; Corbin et al., 2008) 
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Regulāra fiziskā aktivitāte, veselīgi ēšanas paradumi un stresa pārvarēšana tiek uzskatīti 

par prioritārajām veselīga dzīvesveida komponentēm (Corbin et al., 2008; Robbins et al., 

2005; 2011). 

Vispusīgu veselīga dzīvesveida paradigmu ir izveidojis medicīnas sociologs 

V. Kokerhems (Cockerham, 2005), determinējot veselīgu dzīvesveidu un saistot to ar 

kolektīva (sabiedrības) parauga vai modeļa uzvedību, ko nosaka cilvēkam pieejamā izvēle 

atbilstoši viņa dzīves iespējām (skat. 3. attēlu). 

 

 
 

3. attēls. Veselīga dzīves veida paradigma 

(adaptēts no Cockerham, 2005) 

 

Veselīga dzīvesveida paradigma iekļauj līdzšinējo sociologu pieredzi par veselīgu 

dzīvesveidu. Tā veidota, balstoties uz sociologu M. Vēbera un P. Burdjē teorijām, un piedāvā 

sociologu skatījumu uz faktoriem, kas nosaka indivīda uzvedību. Katram veselības dzīves 

stilam tiek piešķirts vērtējums, ko var traktēt atbilstīgi novērtējumam no pozitīvā līdz 

negatīvajam skatpunktam, veidojot kopēju modeli veselīga dzīvesveida praksei. Šāds veselīga 

dzīvesveida princips ietver gan profesionālu veselības speciālistu iesaisti, gan ārpus veselības 

aprūpes sistēmas esošas ikdienas darbības, kas ietekmē veselību, piemēram, diētas ievērošana, 

fiziskie vingrinājumi, personīgā higiēna, alkohola lietošana, smēķēšana, drošības pasākumu 

ievērošana u. tml., jo tieši ikdienas veselīga dzīvesveida praktizēšanai ir galvenā ietekme uz 

cilvēka labsajūtu un ilgmūžību. Pēc V. Kokerhema (Cockerham, 2005) paradigmas, veselīga 

dzīvesveida praktizēšana ir atkarīga no indivīda dispozīcijas darbībai, kas savukārt veidojas 

atkarībā no indivīda darbības izvēles un sociāli noteiktas struktūras iespējām (šajā pētījumā tā 

ir augstskolu vide); tām mijiedarbojoties, veidojas dispozīcija darbībai, kam seko veselībai 

labvēlīga vai nelabvēlīga rīcība. 

Ņemot vērā iepriekš iztirzāto V. Kokerhema (Cocerham, 2005) veselīga dzīvesveida 

paradigmu, dzīves kvalitātes un labsajūtas individuālo raksturu, veselības pozitīvo 

komponenti labjūti, kas saistīta ar indivīda veselības uzvedību, atbildības uzņemšanos par 

savu veselību un veselībai labvēlīgu lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, var teikt, ka veselīga 

dzīvesveida īstenošanas pamatā ir studenta spēja rīkoties savas veselības labā. Tas nozīmē ne 
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vien zināšanas, prasmes, attieksmi, bet arī daudzveidīgas dzīves prasmes, ar tām saprotot 

„spēju uz apstākļiem atbilstošu un pozitīvu uzvedību, kas dod iespēju indivīdam tikt galā ar 

ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām” (PVO, 1993, citēts no Bluka un Rubana, 2002, 4. lpp.). 

Tātad – konkretizējot – spēju rīkoties jeb rīcībspēju savas veselības labā. 

Rīcībspēju zinātnieki (Corbin and Pangrazi, 2001; Corbin et al., 2008; Biddle and Mutrie, 

2008) iekļauj labjūtes būtības daudzpusīgajā skaidrojumā, un līdztekus daudzdimensiju 

esamības stāvoklim, kas raksturo indivīda pozitīvo veselību, dzīves kvalitāti un sajūtu 

labklājību, tā ir spēja efektīvi rīkoties savas veselības labā, saskaroties ar grūtībām, un 

stratēģiju izstrāde problēmu risināšanai. 

T. Tīsenkopfs (2006) rīcībspēju skaidro kā cilvēka spēju veidot dzīvi sev vēlamā virzienā; 

tā ir saistīta ar mērķu izvirzīšanu, izvēlēm un praktisko darbību. Rīcībspējas kodolu veido 

personības pārliecība par savu spēju pārvaldīt dzīves apstākļus un līdz šim paveiktās darbības. 

(19. lpp.) 

Rīcībspējas īstenošanos var aplūkot kā saikni starp apmierinātību ar dzīvi, tās 

ietekmēšanas un pārzināšanas spēju, praktisko rīcību dzīves uzlabšanā un nākotnes nodomiem 

(Tīsenkopfs, 2006, 30. lpp.). Rīcībspējas raksturlielumi ir šādi: 

- iniciatīva, 

- aktivitāte, 

- riska uzņemšanās, 

- pielāgošanās, 

- jaunveide (inovācija), 

- spēja mainīties, 

- darbības vadīšana u. c. pazīmes. 

Lai gan rīcībspējas avoti ir iekšēji, meklējami indivīda autonomijas un pašapziņas sfērā, 

tā aptver un integrē visus cilvēka rīcībā esošos iekšējos un ārējos resursus – izglītību, 

īpašumu, finanšu līdzekļus, sociālos sakarus u. tml. – un nosaka veidu, kādā cilvēks šos 

resursus izmanto. Rīcībspēja ir aktīvs dzīves satīklojuma mehānisms, kas savieno zināšanas ar 

praksi, resursus ar darbību; rīcībspējas realizācijā svarīgi būt pārliecinātam par spēju piepildīt 

savus nodomus. Rīcībspēju būtiski ietekmē izglītība, sociālā izcelsme, audzināšana; tā mainās 

dzīves gaitā, un to ietekmē arī cilvēka pieredze. Svarīga loma rīcībspējas realizācijā ir 

indivīda pašapziņai, refleksijai un gribasspēkam. (Tīsenkopfs, 2006, 19.–30. lpp.) 

Rīcībspēja tiek uzskatīta (Tīsenkopfs, 2006) pat par svarīgāku dzīves kvalitātes rādītāju 

nekā dzīves apstākļi vai ienākumi, jo tieši rīcībspēja ir to pamatā. Labu dzīvi sasniedz tikai 

tāds cilvēks, kas to vēlas un pēc tādas tiecas, kurš darbojas, meklē iespējas, mijiedarbojas ar 

citiem. Parasti tas notiek pakāpeniski. Rīcībspēja ir labākais pavadonis ceļā uz labu dzīvi. Ja 

to papildina kvalitatīva politika, ja indivīda centienus atbalsta valsts institūcijas, līdzcilvēki, 

privātais sektors, tad ir radīti labi priekšnoteikumi sasniegt augstu dzīves kvalitāti. 

 

Rezumējums 

Izvērtējot veselīga dzīvesveida teorētiskās nostādnes, redzams, ka kopumā veselīgs 

dzīvesveids ietver visas cilvēka darbības jomas – fizisko, intelektuālo, emocionālo, sociālo, 

vides, garīgo un darba jomu. Cik produktīvs ir students šajās dzīves darbības jomās, cik laba 

(kvalitatīva) ir viņa dzīve, tas atkarīgs no studenta dispozīcijas rīkoties (no uzkrātās pieredzes 

noteiktā sociālā vidē, atrodoties noteiktā sociālā statusā), kuras pamatā ir rīcībspēja – savas 

rīcības iespēju izvērtējums un izvēle, kam seko darbība (ierasta vai neierasta), kas savukārt 

tiek izvērtēta un iekļauta studenta jau esošajā dzīves darbības pieredzē, pastiprinot vai 

pavājinot veselīga dzīvesveida dispozīciju darbībai atkarībā no jauniegūtās pieredzes efekta, 

izvēloties veselībai labvēlīgus vai destruktīvus paradumus. 

Papildu V. Kokerhema teorijai (Cockerham, 2005) jābalstās uz PVO veselības holistisko 

skaidrojumu, uz veselīga dzīvesveida prioritāro komponenšu skaidrojumu (Corbin et al., 
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2008; Robbins et al., 2005), kā arī labjūtes un dzīves kvalitātes ietekmējošo faktoru 

sakarībām. 

Jēdziens labjūte apzīmē ne tikai veselības uzvedību, bet arī domāšanas un attieksmes 

maiņu. Tās mērķi un uzdevumi ir alternatīvi veselības izglītībai, jo veselības izglītība ir 

jebkuras mācīšanās pieredzes kombinācija brīvprātīgai veselības uzvedības veicināšanai. 

Labjūte ir ne vien sajūtu labklājība, bet arī darbība, kas vērsta uz indivīda labsajūtas 

paaugstināšanu un kas ir ciešā mijsakarībā ar dzīves kvalitāti, ko nosaka ne vien ārējā vide, 

bet arī indivīda rīcībspēja īstenot veselībai labvēlīgas darbības. 

Pētījuma priekšmets ir studentu izpratne par veselīgu dzīvesveidu un paradumu 

veidošanās mijsakarībām, tādēļ pētījuma robežu noteikšanai, pamatojoties uz V. Kokerhema 

(Cocerham, 2005) veselīga dzīves stila paradigmu, T. Tīsenkopfa (2006) rīcībspējas 

skaidrojumu, labjūtes darbības aspektu – indivīda spēju rīkoties savas labsajūtas 

paaugstināšanai (Biddle and Mutrie, 2008; Corbin et al., 2008; Herbert and Herbert, 2013; 

Robbins et al., 2005; Swarbrick, 1997) un prioritārajām veselīga dzīvesveida komponentēm 

(Corbin et al., 2008; Robbins et al., 2011) izskatīti šādi veselīga dzīvesveida aspekti: 

1) studentu veselīga dzīvesveida īstenošana studiju laikā; 

2) studentu veselīga dzīvesveida īstenošanas iespējas studiju procesā augstskolā; 

3) studentu rīcībspējas pilnveide studiju procesā pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. 

 

 

 
                                          mijiedarbība 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
4. attēls. Studentu veselīga dzīvesveida izpētes teorētiskais modelis 

(veidots pēc Cockerham, 2005; Tīsenkopfs, 2006) 

 

Saistot šos aspektus, var iegūt studentu veselīga dzīvesveida izpētes teorētisku modeli 

(skat. 4. attēlu). Tajā studentu izvēle veselīga dzīvesveida īstenošanai studiju laikā ir 

mijiedarbībā ar studentu iespējām, ko sniedz organizēts studiju process augstskolā (VVIFA 

vadlīniju īstenošana); šī mijiedarbība savukārt pastiprina dispozīciju rīcībspējai, kas ir 

veselīga dzīvesveida īstenošanas virzošais spēks (Swartz, 2002). Šāds process paredz iesaistīt 

studentus kā konkrētu sociālo grupu (studējošos) un vienlaikus ir virzīts uz katra konkrēta 

studenta (indivīda) ikdienas veselīga dzīvesveida pašvirzītu īstenošanu. 

 

 

1.1.2. Veselīga dzīvesveida prioritāro komponenšu raksturojums 

 

1968. gadā amerikāņu medicīnas doktora K. Kūpera (1990) izstrādātajā koncepcijā par 

aerobo fizisko vingrinājumu izmantojumu veselības veicināšanai izvirzīti trīs galvenie 

pamatprincipi: (1) aerobie vingrinājumi, (2) veselīgs uzturs un ēšanas režīms, 

Studentu veselīga 

dzīvesveida īstenošana 

studiju laikā (studējošo 

izvēle) 

Studiju process augstskolā (augstskolu 

vides iespējas studentu veselīga 

dzīvesveida  īstenošanā – VVIFA 

vadlīniju īstenošana) 

Studentu rīcībspēja pašvirzīti īstenot 

veselīgu dzīvesveidu 

Studentu veselīga dzīvesveida 

rīcībspējas pilnveide (veselīga 

dzīvesveida izpratnes un 

paradumu izmaiņas studiju 

procesā) 
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(3) emocionālais līdzsvars (10.–15. lpp.). Šie pamatprincipi sasaucas ar veselīga dzīvesveida 

prioritārajām komponentēm – fizisko aktivitāti, ēšanas paradumiem un stresa pārvarēšanu 

(Corbin et al., 2008; Robbins et al., 2005; 2011), jo 

1) ar šīm komponentēm saskaras visi cilvēki, 

2) veselīga dzīvesveida stilu uzlabot var ikviens, 

3) pat nelieli panākumi veselīga dzīvesveida uzlabošanā dod pozitīvu ieguldījumu indivīda 

un visas sabiedrības veselībā. 

 

Fiziskā aktivitāte 

Fiziskā aktivitāte caurvij cilvēku ikdienu, taču pašvirzīta un pietiekama fizisko aktivitāšu 

veikšana veselības veicināšanai studentiem bieži vien sagādā grūtības, neraugoties uz to, ka 

viņi ir absolvējuši valsts vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādes, kurās ir 

paredzēts obligāts mācību priekšmets „Sports”, kā mērķis ir pilnveidot zināšanas un izpratni 

par veselīga dzīvesveida vērtību, sistemātiskas fiziskas aktivitātes nozīmi veselības 

saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgās sporta nodarbībās un 

attīstīt fiziskās spējas (ISEC, 2008). 

LR IZM izstrādātajā obligātās izglītības iegūšanai ieteicamajā programmā „Sports” 

(ISEC, 2008) ir iekļauti veselīga dzīvesveida pamataspekti, tostarp pievērsta uzmanība 

jaunatnes vispusīgai fiziskajai sagatavotībai, tomēr sporta stundas tiek pārblīvētas ar 

tradicionālo sporta veidu mācīšanu, kur bieži vien pastiprināta uzmanība pievērsta atsevišķu 

sporta veidu tehnisko elementu izpildei, kas nenoliedzami ir svarīgi, taču tādējādi pazūd 

saikne ar sportam kā mācību priekšmetam izvirzītajiem mērķiem – zināšanas un izpratne par 

veselīga dzīvesveida vērtību, sistemātiskas fiziskās aktivitātes nozīmi veselības saglabāšanā, 

nostiprināšanā un fiziskajā sagatavotībā. 

Kanādas sporta zinātnes speciālists D. Kirks (Kirk, 2012), apkopojot faktus par sporta 

izglītības programmu saturu un jauniešu iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs pēc obligātās 

izglītības iestādes absolvēšanas, secina, ka daļa jauniešu pārtrauc nodarboties ar fiziskajām 

aktivitātēm, jo, atrodoties ārpus izglītības iestādes, vairs nespēj vai nevēlas izraudzīties kādu 

no fizisko aktivitāšu veidiem, jo tās asociējas ar kādu konkrēti mācīto sporta veidu un ne 

vienmēr jaunietim ir bijusi pozitīva attieksme pret to. Sporta un veselības jomas pētījumos 

(Green, Smith, and Roberts, 2005; Haerens et al., n. d.) tiek izskatīta līdzīga problēma: pēc 

vidējās mācību iestādes absolvēšanas strauji krītas jauniešu iesaiste fiziskajās aktivitātēs. 

Pētījumā par sieviešu iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs (Deem and Gilroy, 1998) pēc 

obligātās izglītības ieguves konstatēta skolas sporta programmu neefektivitāte fizisko 

aktivitāšu mūžīstenošanas aspektā. Autori rekomendē izmantot plašāku fizisko aktivitāšu 

spektru, nevis tikai sportu, jo tad radīsies priekšstats par visu veidu fiziskajām aktivitātēm 

(sports, dejas, vingrošana, skriešana, veselību veicinošā fiziskā fitnesa (turpmāk – VVFF) 

programmas, ikdienas pastaigas u. c.) kā daudzveidīgu izvēļu iespēju atbilstoši katra indivīda 

veselības stāvoklim, interesēm un iespējām. Citiem vārdiem sakot, visa veida fiziskā 

aktivitāte tikai tad kļūst par visa mūža veselīga dzīvesveida paradumu, ja var attīstīt jau esošās 

vai iegūt jaunas fiziskās iemaņas un prasmes, gūstot gandarījumu un labsajūtu par veicamo 

darbību un izprotot fiziskās aktivitātes būtību. Tāpēc būtu lietderīgi izprast jēdzienu sports, 

fiziskā aktivitāte un veselību veicinoša fiziskās aktivitāte būtību. 

Sports ir augošs ekonomisks un sociāls fenomens, kas dod nozīmīgu ieguldījumu ES 

stratēģisko mērķu sasniegšanai solidaritātes un labklājības celšanā (White paper on sport, 

2007). Sports ir ļoti plašs daudzdimensionāls un daudzfunkcionāls jēdziens, sporta darbība, 

pēc S. Luikas (2013) domām, tiek īstenota sinerģijā ar izglītības, veselības, sociālās, kultūras, 

ekonomiskās un politiskās darbības funkcijām. 

Literatūrā ir sastopamas divu veidu jēdziena sports definīcijas: 
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1) sports tiek definēts kā fiziskā aktivitāte, kuras mērķis ir iegūt pēc iespējas augstāku 

meistarību kādā sporta veidā, un tai piemīt sacensību raksturs, piemēram: „Sports ir 

noteikumu pārvaldītu, strukturētu, uz sacensībām orientētu darbību kopums; sports 

ietver stratēģiski plānotas kustības, drošsirdību un iespējas (veiksmi). Sports un sporta 

zinātne ir vērsta uz talantu identifikāciju, sportista veiktspējas un izpildījuma 

uzlabošanu.” (Biddle and Mutrie, 1991, p. 8); 

2) sports tiek definēts kā visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras vērstas uz fizisko un garīgo 

labsajūtu, socializēšanos un rezultātu sasniegšanu jebkura līmeņa sacensībās, piemēram: 

„Sports apzīmē visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras nejauši vai organizēti vērstas uz 

fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzlabošanu, sociālo attiecību veidošanu vai 

rezultātu sasniegšanu jebkura līmeņa sacensībās.” (European Sports Charter, Council of 

Europe, 1992) Latvijas sporta likumā (2002) sports definēts kā visu veidu individuālas 

vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā 

arī panākumu gūšanai sporta sacensībās. 

Atšķirīgajās sporta jēdziena definīcijās saskatāmas divas pieejas: (1) sports kā fiziskās 

aktivitātes apakškategorija (Biddle and Mutrie, 1991; Bouchard et al., 1990) un (2) sports ir 

pamatkategorija, no kā izriet visu veidu fiziskās aktivitātes, kas ir Eiropas hartas un Latvijas 

sporta būtības skaidrojums (skat. 5. attēlu). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. attēls. Sports kā fiziskās aktivitātes apakškategorija un sports kā pamatkategorija 

(balstoties uz Bouchard et al., 1990 un Eiropas hartas sporta jēdziena skaidrojumu) 

 

Latvijā lieto Eiropas Komisijas pieņemto sporta determinanti, kurā sports apzīmē visu 

veidu fiziskās aktivitātes, kas nejauši vai organizēti vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas 

izteikšanu vai uzlabošanu, sociālo attiecību veidošanu vai rezultātu sasniegšanu jebkura 

līmeņa sacensībās (European Sports Charter, 1992). Līdz ar to Latvijā Sporta politikas 

pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam (2013) sports klasificēts pēc iedzīvotāju kontingenta un 

plānojamo sasniedzamo rezultātu mērķgrupām šādos virzienos: augstu sasniegumu sports, 

bērnu un jauniešu sports, sports visiem jeb tautas sports, studentu sports, pielāgotais sports, 

sports cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, nedzirdīgo sports, prāta sports u. c. 

Piemēram, LR IZM bērnu un jauniešu sporta virziena skaidrojumā iekļauj sportu izglītības 

iestādēs, tostarp bērnudārzos, skolās un augstskolās, sportu kā mācību priekšmetu, sporta 

sacensības klašu, skolu, pašvaldību un augstskolu starpā, kā arī mācību un treniņu darbu ar 

bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem sporta izglītības iestādēs un sporta klubos, līdz 

viņi sasniedz Latvijas jauniešu/junioru izlases komandu kandidātu līmeni gan individuālajos, 

gan komandu sporta veidos. Īss, bet ietilpīgs skaidrojums dots virzienam „Sports visiem” – 

fiziskās aktivitātes un sacensības bez vecuma ierobežojuma ar mērķi nostiprināt un uzlabot 

veselību, sekmēt fizisko un garīgo attīstību, aktīvu brīvā laika pavadīšanu, sociālo saskarsmi 

(turpat). 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pirmo reizi Latvijas oficiālajā dokumentā Sporta 

politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (2013) parādās atsevišķi nošķirts termins 
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studentu sports – fiziskās aktivitātes un sacensības studējošajiem augstākās izglītības iestādēs 

ar mērķi nostiprināt un uzlabot veselību, sekmēt fizisko un garīgo attīstību, aktīvu brīvā laika 

pavadīšanu, sociālo saskarsmi, kā arī gūt panākumus sporta sacensībās (turpat). 

Studentu sporta jēdziena skaidrojumu veido šādi atslēgvārdi: fiziskā aktivitāte, 

sacensības, veselības nostiprināšana un uzlabošana, fiziskā un garīgā attīstība, aktīva brīvā 

laika pavadīšana, sociālā saskarsme, panākumi sporta sacensībās (skat. 6. attēlu). 

6. attēls. Studentu sporta darbības virzieni pēc izvirzītajiem mērķiem 

 

Sports pēc Latvijā pieņemtā sporta jēdziena skaidrojuma ietver visu veidu fiziskās 

aktivitātes. Fiziskā aktivitāte literatūras avotos tiek raksturota kā jebkura cilvēka ķermeņa 

kustība, kas palielina organisma enerģijas patēriņu virs miera stāvokļa (skat. 3. tabulu). 

 
3. tabula 

Jēdziena fiziskā aktivitāte skaidrojums 

 

Avots Jēdziena būtības raksturojums  

Caspersen et al.,1985; 

WHO, 2013 

Fiziskā aktivitāte ir jebkura organisma kustība, kas veikta ar muskuļu 

palīdzību un patērē enerģiju 

Bouchard et al., 1990 Fiziskā aktivitāte ir ķermeņa kustība, kфы rodas skeleta muskuļu 

kontrakciju rezultātā un kas būtiski palielina enerģijas patēriņu 

Aberberga-Augškalne, 

2008, 209. lpp. 

Fiziskā aktivitāte ir jebkura kustība, ko rada muskuļi, palielinot 

organisma enerģijas patēriņu 

LR SPKC, b. g. Fiziskā aktivitāte ir skeleta muskuļu nodrošinātas aktīvas ķermeņa 

kustības, kas jūtami palielina enerģijas patēriņu, salīdzinot ar miera 

stāvokli 

 

Raksturojot fizisko aktivitāti (Caspersen, Powell, and Christenson, 1985), tiek norādīts uz 

šādiem parametriem: intensitāte, biežums, ilgums, veids un mērķis aktivitātes realizēšanai. 

Fiziskās aktivitātes intensitāte var būt zema, vidēja vai augsta. Lai mērītu organisma patērēto 

enerģiju, tiek lietota metabolā ekvivalenta mērvienība (ME), kas raksturo fiziskās aktivitātes 

intensitāti (Ainsworth, Haskell, Whitt, Irwin, Swartz, Strath, O’Brien, Bassett, Schmitz, 

Emplaincourt, Jacobs, and Leon, 2000; Pate et al., 1995). Fiziskās aktivitātes ilgumu parasti 

mēra minūtēs vai stundās, biežumu – reizēs (dienā, nedēļā); parasti, mērot fizisko aktivitāti, 

tiek atsauktas atmiņā pēdējās 7 dienas. 

Fiziskās aktivitātes veids norāda uz kādu konkrētu veicamo darbības vai kustības veidu, 

kas vienlaikus atspoguļo to, kādam nolūkam tā tiek veikta, piemēram, vienkāršoti fiziskās 

aktivitātes veidus var kategorizēt (Caspersen et al., 1985) trijās grupās: (1) atpūta (gulēšana), 

(2) darbs un (3) brīvā laika pavadīšana. Dž. Rimmers (Rimmer, 2013) fizisko aktivitāti 

kategorizē četros galvenajos cilvēka darbības veidos: 
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1) aktivitātes, kas saistās ar darbu; 

2) ikdienas sadzīves darbības – mājsaimniecības, dārza darbi u. tml.; 

3) darbības, kas saistītas ar fiziskās sagatavotības uzturēšanu vai uzlabošanu brīvajā laikā, 

piemēram, riteņbraukšana, vingrošana, peldēšana, aerobika, dejas, pastaigas, skriešana 

u. tml.; 

4) sporta nodarbības, piemēram, volejbols, futbols, basketbols u. tml. 

Lai nodrošinātu ķermeņa normālu funkcionēšanu un iegūtu veselīgu ķermeņa 

kompozīciju, ikdienā nepieciešams veikt noteikta apjoma, ilguma, intensitātes un frekvences 

fiziskās aktivitātes (WHO, 2010; Centers for Disease Control and Prevention, 2008) (skat. 

4. tabulu, kur dotas rekomendācijas pietiekamai fiziskajai aktivitātei, kam ir vispārīgs raksturs 

un ko var izmantot ikviens). 
4. tabula 

Fiziskās aktivitātes rekomendācijas pieaugušajiem (18–64 g. v.) 

 

Veselības 

ieguvumi 
Dozējuma varianti 

Darbības veidu 

piemēri 

 

V
es

el
īb

as
 u

zt
u
rē

ša
n
ai

 

Vismaz 150 minūtes nedēļā vidējas intensitātes aerobā slodze 

(elpošanas un sirdsdarbības palielināšanās virs miera stāvokļa 

līmeņa) 

un 

muskulatūru nostiprinoši spēka vingrojumi visam ķermenim vismaz 

2 reizes nedēļā un vairāk 

vai 

Enerģiska 

pastaiga, 

soļošana, lēns 

skrējiens, 

peldēšana, 

riteņbraukšana, 

fizisks darbs, 

izklaides sports, 

pārgājieni 

u. tml. un 8–12 

vingrojumi, 

pakāpeniski 

palielinot 

atkārtojumu 

skaitu 

 

Vismaz 75 minūtes nedēļā augstas intensitātes aerobā slodze (sviedru 

parādīšanās, elpošanas un sirdsdarbības palielināšanās virs miera 

stāvokļa līmeņa) 

un 

muskulatūru nostiprinoši spēka vingrojumi visam ķermenim vismaz 

2 reizes nedēļā 

vai 

Ekvivalenta jaukta mērenas un augstas intensitātes slodze  

un 

muskulatūru nostiprinoši spēka vingrojumi visam ķermenim vismaz 

2 reizes nedēļā 
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ū
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m
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el
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u
v

u
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Vismaz 300 minūtes nedēļā vidējas intensitātes aerobā slodze katru 

dienu (elpošanas un sirdsdarbības palielināšanās virs miera stāvokļa 

līmeņa) 

un 

muskulatūru nostiprinoši spēka vingrojumi visam ķermenim vismaz 

2 reizes nedēļā un vairāk 

vai 

Vismaz 150 minūtes nedēļā augstas intensitātes aerobā slodze 

(sviedru parādīšanās, elpošanas un sirdsdarbības palielināšanās virs 

miera stāvokļa līmeņa) 

un 

muskulatūru nostiprinoši spēka vingrojumi visam ķermenim vismaz 

2 reizes nedēļā un vairāk 

vai 

Ekvivalenta jaukta mērenas un augstas intensitātes slodze  

un 

muskulatūru nostiprinoši spēka vingrojumi visam ķermenim vismaz 

2 reizes nedēļā un vairāk 

 

(Adaptēts no Centers for Disease Control and Prevention, 2008) 
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Latvijas Republikas Slimību kontroles un profilakses centra (turpmāk – LR SKPC) 

informatīvajā mājaslapā ir pieejamas LR VM pamatnostādnes par fiziskajām aktivitātēm 

Latvijas iedzīvotājiem (Kas jāzina par fiziskajām aktivitātēm, 2008), kuras savukārt balstītas 

uz PVO izstrādātajām fiziskās aktivitātes rekomendācijām. 

Fiziskā aktivitāte ir veselīgs dzīvesveids, kas ir viens no vissvarīgākajiem fiziskās 

sagatavotības, veselības un labsajūtas veicinātājiem, norādīts ASV veselības un labklājības 

departamenta dokumentos (Definitions: Health, Fitness, and Physical Activity, 2000). 

Pētījumā (Dunn, Marcus, Bess, Kampert, Garcia, Kohl, and Blair, 1999), kuram izvēlēta 

mērķauditorija, kam nepatīk augstas intensitātes nodarbības, kas atrunājas ar laika trūkumu, 

sociālā atbalsta trūkumu u. tml., konstatēts, ka ikdienas fiziskā aktivitāte kā dzīvesveida 

sastāvdaļa (ikdienas mērenas fiziskās aktivitātes 30 minūtes) ir pat efektīvāka nekā 

tradicionāli strukturētas fizisko aktivitāšu nodarbības fitnesa klubos. 

Empīriskajos pētījumos (Clarke and Janssen, 2013) konstatēts, ka veselības uzlabošanai 

nozīmīgāks ir kopējais fizisko aktivitāšu apjoms, un šo rādītāju attiecību izmaiņas būtiski 

neietekmē vēlamos rezultātus veselības saglabāšanā. Tāpēc indivīds var izvēlēties sev 

tīkamāko fiziskās aktivitātes veidu, ņemot vērā savas intereses, iespējas un vajadzības. 

Tomēr, kā liecina veselības jomas pētījumi (Barnot, 2005; Irazusta, Gil, Ruiz, Gondra, 

Jauregi, Irazusta, and Gil, 2006; Porozovs, 2010; Pudule u. c., 2011), sniegtās rekomendācijas 

pilnībā netiek īstenotas studentu dzīvē, jo, pirmkārt, bieži vien šāda informācija nenonāk līdz 

adresātiem; otrkārt, ir vajadzīgas zināšanas, prasmes un iemaņas tās īstenot; treškārt, ir 

vajadzīga atbalstoša vide; ceturtkārt, nepieciešama motivācija, kāpēc tās īstenot. 

Tāpēc mūsdienās tiek aktualizēts fiziskās aktivitātes aspekts, kas saistīts ar studentu 

vispusīgas fiziskās sagatavotības uzturēšanu vai uzlabošanu. Fiziskā aktivitāte saistīta ar 

cilvēka veicamajām vai izpildītajām kustībām, savukārt fiziskā sagatavotība, kurai rietumu un 

ASV sporta terminoloģijā sinonīms ir fiziskais fitness (skat. 5. tabulu), ir saistīta ar cilvēka 

jau esošo fizisko sagatavotību un spēju veikt fiziskos vingrinājumus ar mērķi saglabāt 

veselību vai attīstīt fiziskās spējas, sasniedzot sev optimālu fizisko sagatavotību (Caspersen et 

al., 1985, p. 128). Tātad fiziskā aktivitāte ir līdzeklis (process) gan fiziskai sagatavošanai, gan 

veselības veicināšanai, bet fiziskais fitness ir fiziskās aktivitātes rezultāts (produkts). 
 

5. tabula 

 

Jēdziena fiziskais fitness būtības skaidrojums 

 

Avots Jēdziena būtības raksturojums  

Caspersen et al., 1985, 

p. 129 

Fiziskais fitness ir atribūtu kopums, kas cilvēkiem ir vai ir sasniedzams, 

lai veiktu fiziskās aktivitātes 

Howley and Thompson, 

2012 

Fiziskais fitness ir labklājības stāvoklis, kas izpaužas zema riska 

priekšlaicīgu veselības problēmu iespējamībā un spējā enerģiski 

piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs 

Hoeger and Hoeger, 

2012, p. 9 

Fiziskais fitness ir spēja droši un efektīvi izpildīt ikdienas, kā arī 

ikdienai neierastas dzīves prasības bez pārāk liela noguruma un saglabāt 

enerģiju brīvā laika un rekreācijas darbībām 

 

Fiziskais fitness tiek klasificēts (Bouchard, Shephard, and Stephens, 1994; Caspersens 

et al.,1985): (1) veselību veicinošs fiziskais fitness (VVFF) (health related physical fitness) – 

ķermeņa kompozīcija, kardiorespiratorā izturība, muskuļu izturība, muskuļu spēks, lokanība 

un (2) motorais jeb fizisko spēju attīstošais fiziskais fitness (motor fitness) – veiklība, 

līdzsvars, koordinācija, ātrums, jauda, reakcijas ātrums (skat. 6. tabulu 27. lpp.). 
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6. tabula 

 

Fitnesa klasifikācija un fitnesa termini  
 

Fiziskais fitness Prasmes 

Fizioloģiskais Veselību veicinošais Fizisko spēju attīstošais Sports 

Metaboliskais Ķermeņa kompozīcijas 

fitness 

Veiklību attīstošais Komandu 

Morfoloģiskais Kardiovaskulārais 

fitness 

Līdzsvaru attīstošais Individuālās 

Kaulu 

nostiprinošais 

Lokanības fitness Koordināciju attīstošais Dzīves prasmes  

Cits Muskuļu izturības 

fitness 

Jaudu attīstošais Cits 

 Muskuļu spēka fitness Ātrumu attīstošais  

  Reakcijas ātrumu 

attīstošais 

 

  Citu spēju attīstošais  

 

(Avots: Bouchard et al., 1994) 
 

Jēdziens fitness radies ASV, un tam ir gara priekšvēsture (T. Cureton, V. Raab, 

A. Steinhaus u. c.). Fitnesa mūsdienu koncepcijas veidotājs ir H.Klārks (Clarke,1902–1995), 

kurš raksta par VVFF (citēts no A History of the President’s Council on Physical Fitness and 

Sports, 2007). 

Atšķirībā no fiziskā fitnesa, kas vērsts uz fizisko veiktspēju un sasniegumiem, VVFF ir 

vērsts uz veselības saglabāšanu un uzlabošanu, un tas saistāms ar mazāku saslimšanas risku 

un dzīves kvalitāti. VVFF balstās uz četrām motoro jeb fizisko spēju komponentēm; piektā ir 

ķermeņa kompozīcija, kas nav fiziska spēja, bet ķermeņa liesās, taukaudu, kaulu u. c. ķermeņa 

sastāva proporcijas (Caspersen et al., 1985; Hoeger and Hoeger, 2012; Pate, 1983; Rimmer, 

2013): 

1) kardiorespiratorā izturība (sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas sistēmas izturība un 

spēja nodrošināt pietiekamu skābekļa daudzumu šūnu darbībai); 

2) muskuļu spēks (spēja ar muskuļu piepūli pārvarēt ārējo pretestību, deformēt vai 

pārvietot dažādus ķermeņus); 

3) muskuļu izturība (cilvēka organisma spēja pretoties nogurumam, ilgstoši veicot fizisku 

darbību); 

4) lokanība (spēja veikt kustības plašā amplitūdā, neizraisot savainojumus locītavās); 

5) ķermeņa kompozīcija (ķermeņa sastāva proporcijas, piemēram, ķermeņa liesās un 

taukaudu masas proporcijas u. tml.). Ķermeņa kompozīcijas uzturēšanai papildu 

fiziskajai aktivitātei svarīgs nosacījums ir veselīgs un sabalansēts uzturs (Grave et al., 

2011). 

Tiek pamatota (Bouchard and Shephard, 1994) VVFF, fiziskās aktivitātes un veselības 

cieša mijsakarība, atspoguļojot to shematiski modelī, kurā VVFF ietilpst morfoloģiskās 

(ķermeņa kompozīcija), muskuļu, motorās (visu fizisko spēju), kardiorespiratorās, 

metaboliskā fiziskā fitnesa komponentes. VVFF, fiziskā aktivitāte un veselība ir ciešā 

mijietekmē, un tās ir atkarīgas no iedzimtības, dzīves stila, personības īpašībām, fiziskās un 

sociālās vides faktoriem (skat. 7. attēlu 28. lpp.). 
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7. attēls. Veselību veicinošā fiziskā fitnesa, ierastās fiziskās aktivitātes 

un veselības mijiedarbības modelis (adaptēts no Bouchard and Shephard, 1995) 

 

Tāpēc, lai izskatītu pēc iespējas vairāk iespēju iesaistīt studentus pietiekamās fiziskās 

aktivitātēs, studiju procesā ir dodams ieskats VVFF iespējās. Attīstoties fitnesa industrijai, ir 

izveidojušies daudzveidīgi VVFF programmu virzieni, kas tiek sistematizēti gan pēc VVFF 

komponentu ietekmes uz cilvēka organismu, gan pēc fizisko aktivitāšu veidiem, tāpēc pastāv 

vairākas fitnesa veidu programmu klasifikācijas. Šim pētījumam ir izraudzīta Gdaņskas 

(Polija) sporta akadēmijas fitnesa speciālistes A. Zarebskas (Zarębska, 2007) izstrādātā fitnesa 

klasifikācija. A. Zarebska fitnesa virziena programmas klasificē pēc to iespējamajām 

organizācijas formām, fizioloģiskās iedarbības, fitnesa programmu virziena, veida un satura 

(skat.7. tabulu 29. lpp.). 

Tabulā ir apkopoti populārākie fitnesa aktivitāšu virzieni 2007. gadā, tāpēc jaunākie 

fitnesa programmu veidi, piemēram, deju novirziens Zumba, spēku un spēka izturību attīstošā 

vingrošana ar speciālām piekarināmām ierīcēm (TRX), vispusīgi attīstošās fitnesa programmas 

„Body Art”, tabulā nav iekļauti. Tomēr vērā ņemams ir A. Zarebskas izmantotais 

klasifikācijas princips, ko var papildināt ar jauniem fitnesa virzieniem.  

Krievijas fitnesa speciālisti V. Grigorjevs, D. Davidenko un S. Maļiņina (Григорьев, 

Давиденко и Малинина, 2010) uzskata, ka VVFF ietver visdažādākās fiziskās aktivitātes un 

ir nosacīti sazarojies šādos virzienos: 

1) aerobās ievirzes programmas; 

2) spēka ievirzes programmas; 

3) jaukta tipa programmas; 

4) Body-Mind (gudrā ķermeņa) programmas; 

5) deju programmas; 

6) programmas ar austrumu cīņas elementiem. 

Fitnesa programmu satura pamatā ir vingrošana (Švinks, 2003, 26.–27. lpp.), kas VVFF 

programmās var izpausties gan kā tradicionālā (klasiskā) rietumu vingrošana, gan kā dažādu 

kultūru vingrošanas sistēmu apvienojums, piemēram, rietumu un ķīniešu vingrošanas sistēmu 

sintēze, indiešu jogas un rietumu vingrošanas sintēze. 
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7. tabula 

 

Fitnesa aktivitāšu klasifikācija 
 

                                                                                                               (Adaptēts no Zarębska, 2007) 

Kolektīvās formas fitness Individuālās formas fitness 

Aerobās 

nodarbības 

- Augstas intensitātes aerobika (High 

Impact Aerobic) 

- Zemas intensitātes aerobika (Low Impact 

Aerobic) 

- Augstas un zemas intensitātes sajaukums 

(Hi-Lo Combo) 

- Velobraukšana (Spinning) 

- Deju aerobika (Dance Aerobic) 

Spēku 

attīstošas 

nodarbības 

Nodarbības tiek 

izmantoti 

trenažieri un 

brīvie svari  

Vispusīgi 

attīstošās 

nodarbības 

- Stepa aerobika (Step) 

- Aerobika ar dažādiem cīņas elementiem 

(A-box, Tae Bo) 

- Vispusīgi attīstoša aerobika (Total body 

workout) 

Aerobās 

nodarbības 

Nodarbības tiek 

izmantoti 

kardiotrenažieri  

Spēku un 

spēka izturību 

attīstošās 

nodarbības 

- Ķermeņa veidošana (Body Sculpt) 

- Aerobika ar fitbumbu (Fit Ball) 

- Aerobika ķermeņa korsetes un kāju 

muskulatūra attīstīšanai (ABT) 

- Pilates 

- Aerobika ar speciālu vingrošanas stieni 

(Pump) 

- Spēka aerobika ar speciālu 

inventāru(Magic Bar): regulējamiem 

tērauda vingrošanas stieņiem un stepa 

platformām  

Personāltreniņš Personāltreniņš 

trenera vadībā, 

izmantojot 

dažādus fitnesa 

sistēmas līdzekļus 

Speciālā 

virziena 

nodarbības 

- Grūtniecēm 

- Senioriem 

- „Mugurkaula skola” 

- Māmiņām ar bērniem 

Relaksējoši 

izglītojošās 

nodarbības 

- Kīniešu Tai-czi vingrošanas sitēma (Tai-

Chi) 

- Gudrais ķermenis (Body & Mind) 

- Joga 

- Stiepšanās (Stretching) 

- Ķīniešu vingrošanas sistēma Ci-gun  

Nodarbības 

ūdenī 

- Ūdens aerobika (Aqua Aerobic) 

- Senioru ūdens aerobika (Senior Aqua) 

- Velobraukšana ūdenī (Hydro Spinning) 

- Ūdens joga (Aqua Joga) 

Nodarbības 

dabā 

- Nūjošana (Nordic Walking) 

- Aerobika jūrmalā 

- Nodarbības ūdenī 

Deju 

nodarbības 

- Tautas dejas 

- Vēdera dejas (Belly dance) 

- Laikmetīgā deja fanka stilā (Funky) 

- Salsa 

- Laikmetīgā deja lauztās dejas stilā 

(Breakdance) 

- Laikmetīgā deja hip-hop stilā (Hip-Hop) 
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VVFF programmu iezīmes: 

1) viena veida nodarbības daudzveidīgu variantu izveide, piemēram, klasiskā aerobika 

(vingrošana mūzikas pavadījumā) ir attīstījusies un sazarojusies neskaitāmos aerobikas 

veidos – deju virziena aerobikā, kurā tiek izmantoti visdažādāko deju stilu un veidu 

elementi, stepa aerobikā, kurai ir daudzveidīgi apakšvirzieni; 

2) nodarbībās tiek lietots daudzveidīgs inventārs; 

3) viena veida nodarbībā apvienotas dažādu kultūru vingrošanas sistēmas, piemēram, 

pilates (austrumu un rietumu vingrošana), fitness joga (indiešu un rietumu vingrošana), 

tādējādi paplašinot VVFF izvēles iespējas (Сайкина, 2009; Венгерова, 2009; Zarębska, 

2007). 

VVFF programmu īstenošana paaugstina fizisko aktivitāti, stimulē fiziskās un garīgās 

darbspējas, samazina stresa radīto spriedzi un ne vien veic veselības uzturēšanas un 

uzlabošanas funkciju, bet arī spēj nodrošināt izglītojošu (fiziskā izglītība), vērtīborientējošo 

(veselība, saudzīga attieksme pret sevi un citiem), hedonisko (labsajūtas), sociālo 

(socializēšanās), estētisko (pareizas stājas, laba izskata) u. c. funkcijas (Григорьев и др., 

2010). 

Jēdziens fitness Latvijā tiek lietots kopš 20. gadsimta 90. gadiem, bet tikai 2003. gadā tas 

skaidrots un publicēts Latvijas Zinātņu akadēmijas oficiālajā mājaslapā, tomēr vēl joprojām 

oficiāli nav apstiprināts (Švinks, 2003). Sporta terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja 

U. Švinkas (2003) redakcijā fitnesa skaidrojums ir šāds: „Tā ir spēja dzīvot laimīgu un 

līdzsvarotu dzīvi; tas ietver ne tikai cilvēka fiziskās sagatavotības rādītājus, bet arī viņa 

intelektuālo, emocionālo, sociālo, garīgo stāvokļa raksturojumu.” (26. lpp.) Tātad fitnesa 

mērķis ir fiziskā un garīgā labklājība, savukārt fiziskais fitness jeb fiziskā sagatavotība ir 

viens no rādītājiem, kas raksturo cilvēka fizisko un garīgo labklājību. Fitnesa ideoloģijas 

prioritāte ir fiziski un garīgi vesels cilvēks (Bouchard et al., 1990; Švinks, 2003), kas atbilst 

arī mūsdienu sabiedrības prasībām pēc fiziski un garīgi vesela cilvēka, kas ir ne vien 

darbspējīgs, bet spēj būt arī radošs savā darbībā. Attīstoties fitnesa industrijai, jēdziens fitness 

ir ieguvis plašu lietojumu un apzīmē dažāda veida fiziskās aktivitātes, sabalansētu uzturu, 

kosmētiskās procedūras, fiziskā stāvokļa diagnosticēšanu (Григорьев и др., 2010). Krievu 

sporta jomas pētniece I. Skļarova (Скляровa, 2009) jēdzienu fitness salīdzina ar veselīgu 

dzīvesveidu, jo abi jēdzieni iekļauj tiekšanos pēc optimālas dzīves kvalitātes, kurā ietilpst 

sociālās, psihiskās, garīgās un fiziskās komponentes. 

Rietumu fitnesa kultūra demonstrē inovatīvas fitnesa tehnoloģijas, kas balstītas uz 

zinātnes sasniegumu kopumu, stratēģijām, paņēmieniem, kuri apkopoti noteiktā darbību 

algoritmā, ko realizē ar mērķi paaugstināt veselības veicināšanas procesa efektivitāti un 

nodrošināt rezultāta sasniegšanu, balstoties uz cilvēka brīvu, apzinātu un motivētu 

nodarbošanos ar brīvi izvēlētu fizisko aktivitāti, izmantojot inovatīvus līdzekļus, metodes, 

nodarbību organizācijas formas, mūsdienīgu inventāru un aprīkojumu (Сайкина, 2009). 

Studentu veselīga dzīvesveida paradumu veicināšanas aspektā studentu sporta galvenais 

mērķis ir veselības nostiprināšana un uzlabošana, fiziskā un garīgā attīstība, Svarīga ir aktīva 

brīvā laika pavadīšana un sociālā saskarsme, mazāk nozīmīga veselīga dzīvesveida sakarā ir 

piedalīšanās sacensībās, tāpēc studentu izpratni, interesi un attieksmi pret fizisko aktivitāti, kā 

arī iesaistīšanos regulārās, pietiekamās fiziskajās aktivitātēs, kustību prasmju, fizisko spēju un 

stājas uzlabošanu var veicināt, izmantojot plašās iespējas, ko sniedz VVFF programmas. 

VVFF programmu priekšrocība ir šādas: 

1) nepārprotami un skaidri izvirzīts mērķis – veselības uzturēšana un uzlabošana; 

2) mērķtiecīgi organizētas grupu vai individuālās nodarbības, kas veicina fiziskās 

aktivitātes paradumu un veido pozitīvas/lietderīgas sociālās attiecības; 

3) programmu daudzveidība, lai katrs var izvēlēties sev piemērotu VVFF programmu vai 

fiziskās aktivitātes veidu, kas veido pozitīvu attieksmi pret fizisko aktivitāti; 
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4) mūzikas klātesamība (fons), kas ir neatņemama VVFF programmu sastāvdaļa (regulē 

intensitāti, rada emocionālo noskaņu, stimulē motivāciju nodarboties ar fiziskajām 

aktivitātēm, uzlabo pašsajūtu (Karageorghis, 2013). V. Korels (2007) mūziku uzskata 

par nemateriālu stimulu, kas ar maņu orgānu starpniecību būtiski ietekmē cilvēka 

izturēšanos; mūzika endokrīno dziedzeru emocionālās vadīšanas ceļā rada ievērojamas 

izmaiņas cilvēka fiziskajā un emocionālajā produktivitātē (177.–180. lpp.); 

5) nav sacensību klātesamība, kas izraisa papildu stresa un traumatisma risku; 

6) atvērta un saskaņā ar jaunākajām veselības jomas zinātnes atziņām nepārtrauktā 

pilnveidē esoša sistēma. 

Ņemot vērā, ka vairumam Latvijas iedzīvotāju nav pietiekamas fiziskās aktivitātes, jo 

trūkst motivācijas, izpratnes par tās nozīmi veselības saglabāšanā, prasmes, iemaņas un 

resursi tās realizācijai, kā arī nav pietiekami attīstītas un pieejamas fizisko aktivitāti 

veicinošas vides (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 2013, 37. lpp.), 

ASV un rietumu fitnesa kultūras ieviesto VVFF programmu un izglītojošas integrētas sporta 

programmas pieejamība studiju laikā sekmētu studentu izpratni par fizisko aktivitāti un 

uzlabotu viņu kustību iemaņas un prasmes. Vadlīniju izstrāde šādām integrētām sporta 

programmām var būt nodrošinājums LNAP, Sporta politikas pamatnostādņu 2013.– 

2020. gadam (2013), LR VM un LR IZM vadlīnijās un Augstskolu likuma 5. pantā noteiktajai 

sporta pieejamībai, nodrošinot ne vien sporta nodarbības ar sacensību ievirzi, bet arī mūsdienu 

prasībām atbilstošu veselību veicinošu sporta nodarbību pieejamību un nodrošināšanu 

studentiem, jo, kā liecina PVO (WHO, 2013) pētījumu apkopojuma dati, pietiekama fiziskā 

aktivitāte 

1) palīdz kontrolēt svaru; 

2) samazina kardiovaskulāro slimību risku; 

3) samazina divu tipu diabēta un vielmaiņu traucējumu saslimšanas risku; 

4) samazina risku saslimstībai ar krūts, resnās zarnas, plaušu un endometriālām vēža 

formām; 

5) nostiprina kustību balsta aparātu (kaulu un muskulatūras nostiprināšanu, stājas 

uzlabošanu, osteoporozes un artrīta izraisīto seku mazināšanu); 

6) uzlabo mentālo veselību un garastāvokli; 

7) uzlabo darbspējas,  

8) vecāka gada gājuma cilvēkiem palīdz izvairīties no kritieniem; 

9) palielina ilgmūžību. 

Turklāt zinātnieki (Strong, Malina, Blimkie, Daniels, Dishman, Gutin, Hergenroeder, 

Must, Nixon, Pivarnik, Rowland, Trost, and Trudeau, 2005; Ratey, 2002) saskata ciešu 

sakarību starp fizisko aktivitāti un koncentrēšanās spējām, indivīda spēju mācīties/studēt un 

atmiņu. Pētījumā (Ratey, 2002) par jaunu kustību apguves ietekmi uz smadzeņu darbību 

pierādīts fakts, ka starp neironiem veidojas lielāks savienojumu skaits, līdz ar to smadzenes 

spēj apstrādāt vairāk informācijas. Tāpēc, iesaistoties regulārās un pietiekamās veselību 

veicinošās fiziskās aktivitātēs, students var gūt šādas priekšrocības: 

1) optimālu fizisko sagatavotību,  

2) labu veselību,  

3) stresa spriedzes mazināšanu, 

4) koncentrēšanās spējas uzlabošanu. 

Kā zināms, optimālu ķermeņa kompozīciju veicina ne vien fiziskā aktivitāte, bet tikpat 

svarīgs nosacījums ir veselīgs un sabalansēts uzturs. Pēc amerikāņu zinātnieku K. Kempbela 

un T. Kempbela (2006) uzskatiem, labs uzturs rada veselību visās dzīves jomās, visas dzīves 

jomas ir savstarpēji saistītas, tāpēc jāuzsver ēšanas paradumu un fiziskās aktivitātes faktoru 

kombināciju, kas daudz labvēlīgāk ietekmē veselību nekā katrs faktors atsevišķi (279. lpp.). 
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Ēšanas paradumi 

Veselīgi ēšanas paradumi ir viena no veselīga dzīvesveida komponentēm. Kā fiziskā 

aktivitātes, tā arī veselīga uztura un ēšanas paradumu rekomendācijas ir pieejamas gan 

plašsaziņas līdzekļu informatīvajā laukā, gan zinātniskajā literatūrā, bet veselīgu ēšanas 

paradumu veicināšana vēl joprojām ir problemātiska ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. 

Veselīgu ēšanas paradumu veicināšanai pētījumā izraudzītas vispārīgas un visiem 

pieejamas PVO rekomendācijas (WHO, 2013), ASV Slimību profilakses un kontroles centra 

(CDC, 2010; 2012), LR VM un LR SPKC (SPKC, 2008) veselīga uztura lietošanas 

rekomendācijas, jo augstākās izglītības iestādēm Latvijas likumdošanā nav noteiktas speciālas 

uztura normas kā tas ir citām izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām un 

vidējām profesionālajām mācību iestādēm), sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (MK noteikumi Nr.172, 2012). 

Pamatojoties uz pētījumiem par pārtikas lietošanas paradumiem un to izraisītajām sekām, 

PVO (WHO, 2013) sniedz uztura lietošanas vadlīnijas. 

1. Panākt enerģijas līdzsvaru un veselīgu svaru. 

2. Limitēt uzturā tauku un it sevišķi piesātināto un transtaukskābju lietošanu.  

3. Palielināt uzturā augļu, dārzeņu, pākšaugu, pilngraudu un riekstu daudzumu. 

4. Ierobežot cukura patēriņu, tostarp slēptā cukura lietošanu. 

5. Ierobežot sāls patēriņu no visiem avotiem un lietot jodizētu sāli. 

Veselīgi ēšanas paradumi 

1) sekmē imunitāti un organisma veselīgu attīstību; 

2) aizsargā organismu pret noteikta veida slimībām, it īpaši neinfekcijas slimībām, 

piemēram, aptaukošanos, cukura diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, dažiem vēža 

veidiem, un veicina kaulu veselību; 

3) regulē ķermeņa masu; 

4) dod labu iespēju bagātināt dzīvi, eksperimentējot ar dažādiem pārtikas produktiem no 

dažādām kultūrām un izcelsmes zemēm, gatavojot ēdienu dažādos veidos; 

5) sniedz pozitīvu emocionālo aspektu. (WHO, 2013) 

Detalizētākas un iedzīvotājiem pieejamas rekomendācijas tiek sniegtas katras atsevišķas 

valsts oficiālajā mājaslapā, piemēram, Amerikāņu sirds veselības (AHA, 2009), ASV Slimību 

profilakses un kontroles centra (CDC, 2010), LR SPKC (Veselīga uztura ieteikumi, 2008) 

oficiālajā mājaslapā (sk. 8. tabulu 33.–34. lpp.), kurā apkopoti ASV un SPKC veselīga uztura 

ieteikumi). Tabulā norādītās pamata rekomendācijas katrai valstij nedaudz atšķiras, vienotību 

veido PVO rekomendācijas, bet atšķirības veido katras valsts sociokulturas tradīcijas. Katrai 

valstij ir izstrādātas detalizētas vadlīniju īstenošanas rekomendācijas, kas pieejamas e-vidē. 

Zinātniskajā literatūrā ēšanas paradumi pētīti dažādos aspektos. Piemēram (Carlson, Lino, 

Fungwe, and Guenther, 2009), par būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē ēšanas paradumus 

vīriešiem, uzskata izglītību, etnisko piederību, smēķēšanu, brokastošanu un pusdienošanu, 

nedēļas dienu, kaloriju patēriņu, vidukļa apkārtmēru, bet sievietēm – vecumu, etnisko 

piederību, smēķēšanu, brokastošanu un pusdienošanu, nedēļas dienu, kaloriju patēriņu, 

grūtniecības vai zīdīšanas periodu. 

Kanādas sociologi (Mikkonen and Raphael, 2010) apskata jautājumu par pārtikas drošības 

nodrošināšanu valsts līmenī, jo pašreizējais globalizētais tirgus piedāvā daudz lētas un 

nekvalitatīvas pārtikas, līdz ar to veselīgu pārtiku pārsvarā spēj iegādāties vien turīgie pilsoņi, 

kas atrodas augstākā sociālās hierarhijas līmenī. Līdzīgi secinājumi ir ASV socioloģijas 

pētniekiem (John and MacArthur, 2006), kuri veselību, tostarp veselīgas pārtikas lietošanu, 

saista ar sociālo hierarhiju – labāku izglītību, lielākiem ienākumiem; šī sociālā grupa ir 

ieinteresēta lietot veselīgu pārtiku, un tā viņiem ir arī pieejama. Arī citi pētnieki (Brug, 

Kremers, Lenthe, Ball, and Crawford, 2008) uzskata, ka veselīga uztura lietošanā sociālie 

apstākļi ir daudz nozīmīgāks faktors nekā fiziskā vide; nozīmīgs veselīga uztura paradumu 
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veidotājs ir izglītības iestādēs (skolās) ieviestie veselīga uztura lietošanas nosacījumi, kam ir 

ilgtermiņa efekts. 
 

8. tabula 

 

Veselīga uztura ieteikumi 

 

ASV Slimību profilakses un kontroles centra  

veselīga uztura rekomendāciju saturs 

pieaugušajiem 

Latvijas Slimību profilakses un kontroles 

centra veselīga uztura rekomendāciju saturs 

pieaugušajiem 

Palielināt beztauku vai zema tauku satura pienu 

un piena produktu lietošanu (pienu, jogurtu, 

sieru vai uzlabotos sojas dzērienus) 

Lietot piena/skābpiena produktus ar pazeminātu 

tauku daudzumu. Ieteicamais daudzums –  

500–700 ml dienā 

Izvēlēties dažādus olbaltumvielu pārtikas 

produktus (jūras veltes, liesu gaļu, mājputnu 

gaļu, olas, pupas un zirņus, sojas produktus, 

nesālītus riekstus un sēklas) 

Dažādot savu ikdienas uzturu 

Uzlabot ēšanas un fiziskās aktivitātes 

paradumus, lai izsargātos no liekā svara un 

aptaukošanās riska 

Samērot savu ēdienkarti ar fizisko aktivitāti, lai 

saglabātu ķermeņa masu ieteiktajās robežās 

Kontrolēt savu svaru, fizisko aktivitāti un 

kaloriju patēriņu 

Samazināt sēdošu dzīvesveidu un palielināt 

fizisko aktivitāti 

--- 

Uzturēt atbilstošu kaloriju līdzsvaru katrā dzīves 

posmā (bērnībā, pusaudža vecumā, brieduma 

gados, grūtniecības un zīdīšanas laikā, vecumā) 

--- 

Ierobežot sāls (nātrija) patēriņu no visiem 

avotiem.  

Ierobežot cukura patēriņu, tostarp slēptā cukura 

lietošanu (dzērienos u. c. pārtikas produktos) 

Ierobežot uzturā sāli līdz 5 g dienā (ieteicams 

lietot jodizētu sāli), cukuru un tos saturošus 

produktus (līdz 50 g dienā) 

 Uzņemt katru dienu 1,5–2 l šķidruma, tostarp 

ūdeni 

Izvēlēties pārtikas produktus ar kāliju, 

šķiedrvielām, kalciju un D vitamīnu (dārzeņus, 

augļus, pilngraudu produktus, pienu un piena 

produktus) 

--- 

Izvēlēties pilngraudu, šķiedrvielām bagātus 

pārtikas produktus (palielināt pilngraudu 

uzņemšanu, aizstājot rafinēto graudu lietošanu) 

Vairākas reizes dienā ēst graudaugu produktus 

(īpaši pilngraudu), kā arī kartupeļus (ieteicamais 

daudzums – 800 g dienā) 

Palielināt augļu un dārzeņu lietošanu uzturā 

Ēst dažādus dārzeņus, īpaši tumši zaļas, 

sarkanas, oranžas krāsas dārzeņus, kā arī pupas 

un zirņus 

Ēst vairāk dārzeņu, augļu un ogu, īpaši vietējos 

(ieteicamais daudzums vismaz 400 g dienā) 

Palielināt uzturā jūras veltes gaļas un mājputnu 

gaļas vietā 

Ēst zivis vai liesu gaļu (ieteicamais liesas gaļas 

daudzums nedēļā – 300–600 g, zivis – vismaz 

divas reizes nedēļā) 

Izmantot eļļu cieto taukvielu vietā --- 

Patērēt mazāk nekā 10 % piesātināto taukskābju 

daudzumu no kopējām uzņemtajām kalorijām, 

aizstājot tās ar mononepiesātinātām un 

polinepiesātinātām taukskābēm 

--- 

Patērēt holesterīnu mazāk nekā 300 mg dienā  --- 

Aizstāt treknu olbaltumvielu pārtiku ar zemākas --- 
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ASV Slimību profilakses un kontroles centra  

veselīga uztura rekomendāciju saturs 

pieaugušajiem 

Latvijas Slimību profilakses un kontroles 

centra veselīga uztura rekomendāciju saturs 

pieaugušajiem 

kaloritātes pārtiku 

Transtaukskābju patēriņu samazināt, ierobežojot 

pārtikas produktus, kas satur sintētiskus 

transtauku avotus (daļēji hidrogenētas eļļas) un 

ierobežojot citu cieto tauku patēriņu 

Samazināt margarīna, treknas gaļas, sviesta 

patēriņu; lietot nedaudz eļļas 

Ierobežot rafinēto pārtikas produktu patēriņu 

(rafinētu graudu pārtiku, kas satur cietos taukus, 

cukuru un sāli) 

--- 

Lietot alkoholu ar mēru (dienā ne vairāk kā 

1 alkohola devu sievietēm un 2 alkohola devas 

vīriešiem), ievērojot atļauto alkohola lietošanas 

vecumu 

--- 

Izvēlēties tādu ēšanas veidu, kas atbilst 

uzturvielu vajadzībām un ir atbilstošā kaloriju 

līmenī 

Izvērtēt ikdienā lietotās pārtikas un dzērienu 

atbilstību veselīga uztura standartiem 

Sagatavojot un lietojot pārtikas produktus, sekot 

pārtikas drošības ieteikumiem, lai samazinātu 

slimību riskus, kas saistīti ar ikdienas uztura 

lietošanu 

Rūpēties par mājās lietotā uztura drošumu un 

kvalitāti 

 

(Avoti: CDC, 2010; Veselīga uztura ieteikumi, 2008) 

 

Eiropas pārtikas padomes pētījumu apkopojumā par patērētāju pārtikas produktu izvēli 

minēti šādi pārtikas izvēli ietekmējošie faktori (EUFIC REVIEW 04/2005): 

1) bioloģiskie (iedzimtības faktori), piemēram, bads, apetīte un garšas izvēles prioritātes; 

2) ekonomiskie un rīcībspējas faktori, piemēram, izmaksas, ienākumi, pieejamība, 

izglītība, prasmes (piemēram, ēdiena gatavošanas prasme) un laiks; 

3) sociālie faktori, piemēram, kultūra, ģimene, sociālais statuss, apkārtējo ietekme, ēšana 

mājās un ārpus mājām; 

4) psiholoģiskie faktori, kas nosaka, piemēram, garastāvokli, stresu, vainas izjūtu; 

5) personiskā attieksme, pārliecība un zināšanas par pārtiku. 

Visi iepriekš minētie faktori ir attiecināmi uz studentu ēšanas paradumiem (skat. 9. tabulu 

35. lpp.), kur apkopoti pētījumu temati par studentu ēšanas paradumiem).  

Apkopojot pētījumos gūtās atziņas, var secināt, ka pamata faktori, kas ietekmē studentu 

ēšanas paradumus studiju laikā, ir šādi: 

1) nokļūšana jaunā vidē (fiziskā un sociālā), 

2) studiju darbs, 

3) sociālā hierarhija, 

4) pārtikas kvalitāte, 

5) stress, 

6) informētība, zināšanas, 

7) uzņemtās pārtikas daudzums, 

8) ēšanas režīms, 

9) ģimenē iegūtā pieredze, 

10) ēšanas mentālie traucējumi, 

11) veselīga uztura pieejamība, 

12) sociālais atbalsts. 
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9. tabula 

 

Pētījumi par studentu ēšanas paradumiem un to ietekmējošiem faktoriem 

 

Avoti 

Nozīmīgākie ēšanas 

paradumus 

ietekmējošie faktori 

Autoru atziņas 

Brug et al., 

2008 

Sociālie apstākļi Izglītības iestādēs (skolās) ieviestiem veselīga uztura 

lietošanas nosacījumiem ir ilgtermiņa efekts 

Ganasegeran 

et al., 2012 

Sociālie, 

psiholoģiskie faktori 

(stress, nemiers) 

Malaizijā pastāv ticamas sakarības starp alkoholu, 

smēķēšanu un uztura lietošanas paradumiem 

Branen and 

Fletcher, 1999 

Ģimene Pastāv cieša korelācija starp bērnībā ģimenē iegūtajiem 

ēšanas paradumiem un pašreizējiem 

Sakamaki et al., 

2005 

Zināšanas, attieksme, 

kultūras tradīcijas, 

ienākumu līmenis 

Studentēm ir lielāka vēlme kļūt slaidākām nekā 

studentiem. Jāveicina ēdienreižu regularitāte un dārzeņu 

patēriņš uzturā. Miltu izstrādājumu un uzkodu lietošanas 

paradumi ir ļoti līdzīgi tradicionālajiem ķīniešu ēšanas 

paradumiem, taču uztura lietošanas paradumi Ķīnā 

mainās tāpat kā citās valstīs ar zemiem ienākumiem. 

Tiek ieteikts izstrādāt veselīga uztura lietošanas 

stratēģijas, lai uzlabotu studentu kompetenci uztura jomā 

Al Qauhiz, 

2010 

Ķermeņa masas 

indekss (turpmāk –
ĶMI), ēšanas 

paradumi 

Konstatēts liekais svars un aptaukošanās 48 % studentu. 

Aptaujā iegūtie rezultāti norāda uz neveselīgiem 

studentu ēšanas paradumiem. Tiek ieteikts izstrādāt 

stratēģijas valsts līmenī, lai uzlabotu uztura lietošanas 

paradumus 

Papadakia et al., 

2007 

Ģimene, dzīvesvieta Ēšanas paradumi grieķu studentiem, kas dzīvo ģimenēs, 

ir labāki nekā studentiem, kas dzīvo ārpus ģimenēm. 

Viņi iegūst papildu nelabvēlīgus uztura lietošanas 

paradumus. Secināts, ka arī universitātēs ir nepieciešams 

izglītot studentus uztura lietošanas jomā 

Irazusta et al., 

2006 

Zināšanas Basku universitātē studenti ar pārtiku uzņem pārlieku 

daudzumu olbaltumvielu un par maz ogļhidrātu. 

Universitātēs tiek ieteikta mērķtiecīga fiziskā aktivitāte 

un uztura lietošanas paradumu monitorings  

Schmidt, 2012 Stress, studiju 

uzsākšana 

Neizbēgama uztura paradumu maiņa studiju laikā. Tiek 

uzsvērta stresa ietekme uz ēšanas paradumiem, kas 

studentēm izpaužas lielākā mērā nekā studentiem 

Korinth et. al., 

2009 

Zināšanas, mentālie 

traucējumi 

Kopumā studentu zināšanas par uztura lietošanu parāda 

nelielu pārsvaru pār citu sociālo grupu ēšanas 

paradumiem un zināšanām par veselīgu ēšanu 

Kim et al., 2012 Zināšanas, uztvertie 

ieguvumi, šķēršļi  

Zināšanas par uzturu atspoguļojas uztura lietošanas 

paradumos. Pastāv cieša mijsakarība starp veselīga, 

sabalansēta uztura ieguvumiem un šķēršļiem 

Lee et al., 2011 Zināšanas Mijsakarības starp zināšanām un uztura lietošanu 

Mortensen and 

Mumford, 2011 

 

Zināšanas Augstskolu darbinieki lieto veselīgāku uzturu nekā 

studenti, informācijas un veselīga uztura pieejamība dod 

ticamus rezultātus, uzlabojot studentu ēšanas 

paradumus. Sliktāki ēšanas paradumi ir kopmītnēs 

dzīvojošajiem studentiem. Šķēršļi ir izmaksas un 

indivīda garšas izvēles prioritātes 
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Stresa pārvarēšana 

Kanādas zinātnieks, stresa teorijas pamatlicējs H. Selje (1976) stresa jēdzienu raksturo kā 

vienīgi organisma nespecifisku atbildi uz jebkuru prasību. Vienos un tajos pašos apstākļos 

stress var radīt garīgu izsīkumu, nervu sabrukumu, sirdslēkmi, astmu vai muskuļu nogurumu. 

Taču šie traucējumi paši nav stress, bet gan sekas, ko stress atstāj uz noteiktiem indivīdiem. 

Stress ir vispārīgs adaptācijas sindroms, tas nozīmē, ka, nokļūstot jaunā situācijā vai vidē, 

cilvēks izjūt sasprindzinājumu, kuru pārvarot viņš pielāgojas. Izšķir četrus stresa paveidus:  

1) eistress (labais stress), 

2) distress (sliktais stress), 

3) hiperstress (pārstress), 

4) hipostress (nepietiekams stress). (Selje, 1976, 14-24.lpp.) 

Vairums zinātnieku, pēc T. Uzoles (b. g.) domām, stresa jēdziena būtību ir definējuši kā 

personības reakciju uz apkārtējo pasauli, subjekta mijiedarbību ar sevi un apkārtējo vidi. Tiek 

uzskatīts, ka stresa parādīšanās ir atkarīga kā no personības, tā arī no vides, kurā personība 

atrodas. 

Stresa ietekmē notiek fizioloģiskās un veģetatīvās izmaiņas, kognitīvās izmaiņas (domu 

aktivitātes izmaiņas), organizatoriskās un sociālās saskarsmes izmaiņas, emocionālās 

izmaiņas un uzvedības izmaiņas (Garleja un Vidnere, 2000, 250. lpp.). Līdz ar to stresa 

reakcijas var iedalīt afektīvajā, kognitīvajā, fiziskajā, uzvedības un ar motivāciju saistītā 

reakcijā (Le Blanc, de Jonge, and Schaufeli, 2000 citēts no Reņģe, 2007, 55. lpp.). 

Tādējādi būtiskākie personas individuālie stresa simptomi ir šādi: 

1) afektīvā (emocionāla) reakcija (trauksme, spriedze, dusmas, aizkaitināmība, nemiers, 

miega traucējumi, depresija, grūtsirdība, atsvešināšanās, spēku izsīkums, attiecību 

problēmas ģimenē); 

2) kognitīvā reakcija (grūtības koncentrēties, atcerēties, apgūt jauno, pieņemt lēmumus, 

bezpalīdzība/bezspēcība); 

3) uzvedības reakcija (hiperaktivitāte, impulsivitāte, pastiprināta stimulantu – narkotiku, 

alkohola un tabakas – lietošana, pārēšanās vai nepietiekams uzturs, destruktīva rīcība); 

4) fiziskā/fizioloģiskā reakcija (fiziskais distress – galvassāpes, nelabums utt.), problēmas 

ar mugurkaulu, pazemināta imunitāte, septiskas čūlas, sirds un asinsvadu slimības, 

asinsspiediena paaugstināšanās); 

5) motivācijas reakcija (aizrautības, entuziasma zudums, vilšanās, garlaicība, 

demoralizēšanās). (Eiropas Darba drošības un veselības aģentūra, EU-OSHA, b. g.; 

Reņģe, 2007, 56. lpp.) 

Stresa iemesli var būt saistīti ar visdažādākajiem studentu dzīves notikumiem, un no tiem 

nav iespējams izvairīties. Pēc N. Tummera (Tummers, 2013) domām, studenti sastopas ar 

šādiem stresa faktoriem: 

- studijas un lēmumu pieņemšana saistībā ar nākotnes karjeru (galvenā izvēle, kursi, 

darba slodze, termiņu ievērošana, laika menedžments); 

- grūtības studēt kā sliktas mācīšanās prasmes, tādas mācīšanās problēmas kā disleksija 

un uzmanības noturēšanas grūtības; 

- finansiālās problēmas – studiju maksa, studiju kredīts, budžets; 

- darba savienošana ar studijām; 

- sociālo attiecību veidošana, tostarp intīmās attiecības; 

- diskriminācija; 

- nākotnes sociālā loma, karjera; 

- pasaules politiskā situācijas (kari, terorisms, ekonomika, darbaspēks); 

- neatkarība, atbildība un autonomija (pārāk liela atkarība no vecākiem, dzīvesvietas 

meklējumi, dzīve ārpus mājām); 

- mentālās problēmas: depresija, nemiers, atkarības, ēšanas traucējumi; 
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- seksuālā identitāte, orientācijas problēmas; 

- izskats, tēls; 

- braukšana no studiju vietas uz mājām, dzīvošana mājās; 

- laika trūkums pabūt vienatnē, klusumā un mierā; 

- problēmas ar jaunajām tehnoloģijām (mobilā tālruņa nozaudēšana, datora bojājumi); 

- būt pieejamam 24 stundas diennaktī, jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

kontrole, vai nav kas svarīgs aizmirsts u. tml.; 

- brīvā laika izmantošana, līdzsvars starp bezdarbību u. c. pienākumiem; 

- dzīves stila problēmas: nepietiekams miegs, ballītes, nabadzīgs ēdiens, smēķēšana, 

alkohola lietošana; 

- darbu atlikšana, motivācijas trūkums, apātija. 

Zviedru pētniece M. Šmita (Schmidt, 2012) studiju laiku saista ar dzīvesveida maiņas 

(studiju uzsākšana) izraisītā stresa sekām, kas tiešā veidā ietekmē ēšanas paradumus; R. Misra 

un M. Makkīns (Misra and McKean, 2000) norāda, ka ar studiju darbu saistīto spriedzi var 

mazināt, izmantojot efektīvu laika pārvaldi un fizisko aktivitāti brīvajā laikā. Citi pētījumi 

(Nelson, Lust, Story, and Ehlinger, 2008) apstiprina, ka stresa faktoru mazināšanai 

nepieciešami veselības veicināšanas pasākumi, lai uzlabotu jauniešu labsajūtu. Fizisko 

aktivitāšu efektivitāti stresa mazināšanai apstiprinājusi arī amerikāņu pētnieku grupa 

(Nguyen-Michel, Unger, Hamilton, and Spruijt-Metz, 2006). Pēc K. Kempbela un 

T. Kempbela (2006) domām, fiziskā aktivitāte dod labu emocionālo sajūtu, skaidrāku prātu, 

līdz ar to cilvēki, kas labi jūtas, vairāk ciena savu veselību un lieto labu uzturu (279.–

280. lpp.). 

Promocijas pētījumā pievērsta uzmanība stresa pārvarēšanas iespējām saistībā ar veselīgu 

dzīvesveidu, jo viens no pieejamākajiem stresa pārvarēšanas veidiem ir veselīgs dzīvesveids 

(Cotton, 1990, pp. 170–180; Smith and Pergola, 2003) (skat. 10. tabulu 38. lpp.), kurā 

apkopota neliela daļa pētījumu par stresa faktoriem studentu vidē un to mijietekmi ar veselīgu 

dzīvesveidu).  

Stresa simptomus var mazināt vai pārvarēt, saistot savu dzīves darbību ar veselīga 

dzīvesveida prioritārajām komponentēm – fizisko aktivitāti un ēšanas paradumiem, jo labi 

paradumi tiešā veidā saistāmi ar stresa negatīvo seko mazināšanu un šādiem veselības 

ieguvumiem: 

1) augstāku enerģijas potenciālu dienas laikā, 

2) labāku gremošanu un regulējamu vēdera izeju, 

3) kontrolējamu ķermeņa masas zudumu un pieaugumu, 

4) stipriem un veseliem kauliem, 

5) paaugstinātām gara un darbspējām, 

6) dziļāku, ciešāku miegu, 

7) prasmi kontrolēt emocionālo nelīdzsvarotību, 

8) spēju atbrīvoties no spriedzes (bez alkohola un medikamentiem), 

9) spēju izsargāties no sirds slimībām u. c. (Kūpers, 1990, 84. lpp.) 

Pašiedvesma (autosuģestija) ir iedvesma, kas adresēta sev. Speciāli izstrādātus 

pašiedvesmas paņēmienus sauc par autogēno treniņu (gr. autogēnās ‘pašveidojošs’) 

(Vorobjovs, 2002). Autogēnais (psihoregulējošais) treniņš ir pašiedvesmas un 

pašietekmēšanas vingrinājumu sistēma, kuras mērķis ir veidot indivīda spējas pašam vadīt un 

regulēt atsevišķus fizioloģiskos un psiholoģiskos procesus, kā arī palīdzēt sev atbrīvoties no 

nevēlamas spriedzes un radīt patīkamu fizisko un garīgo pašsajūtu (Ābele, 2009, 194. lpp.). 

Turklāt stresa negatīvo seku mazināšanai mūsdienu VVFF programmu saturā ir iekļautas 

daudzveidīgas elpošanas, relaksācijas un pašiedvesmas tehnikas, kas palīdz atbrīvoties no 

fiziskās un emocionālās spriedzes ne vien ar fizisko vingrinājumu, bet arī ar iztēles, 

vizualizācijas, koncentrēšanās un speciālas elpošanas tehnikas palīdzību, kas ir fitnesa 
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virziena Mind Body (‘gudrais ķermenis’) pamatā, piemēram, pilates, Hahta joga, ķīniešu 

vingrošanas sistēma Tai-czi, Ci-gun ir VVFF programmu virzieni (Григорьев и др., 2010). 
 

10. tabula 

 

Pētījumu apkopojums par mijiedarbību  

starp stresa faktoriem studentu vidē un veselīgu dzīvesveidu  

 

Avoti Stresa faktori  Autoru atziņas 

Barnot, 2005 Tīšās un netīšās 

traumas, seksuālā 

uzvedība, smēķēšana, 

alkohola un narkotiku 

lietošana, mazkustīgs 

dzīvesveids, 

neveselīga pārtika un 

akadēmiskie 

sasniegumi 

Pat neliels veselības risku samazinājums veicina 

akadēmisko sniegumu pieaugumu un ir pozitīvs 

rezultāts izglītības iestāžu vadītājiem, 

administratīvajiem darbiniekiem, pasniedzējiem un 

studentiem, jo sekmē augsti konkurētspējīgas 

sabiedrības attīstību. Samazinot veselības riska 

uzvedību studentiem, var uzlabot veselību; uzlabojot 

veselību jaunatnei, tiek sniegta perspektīva mūsu 

nākotnei 

Abolfotouh 

et al., 2007 

(Grieķija) 

Dzīve kopmītnēs, 

sadzīves apstākļi, 

nepietiekams sociālais 

atbalsts un studentu 

sūdzības par savu 

veselību 

86 % studenti lieto neveselīgu uzturu; 33 % studentu ir 

nepietiekama fiziskā aktivitāte; 25 % studentu ir 

palielināta ķermeņa masa; 32 % studentu ir 

nepietiekams miegs un 25 % studentu piemīt pat trīs 

veselībai nelabvēlīgi paradumi 

Kwan et al., 

2013 (Kanāda) 

Smēķēšana, alkohola 

un narkotiku lietošana, 

fiziskā aktivitāte, 

ēšanas paradumi, 

atpūta (miegs) 

13 % smēķējošu studentu; 60 % studentu lieto 5 reizes 

vairāk alkohola devu nekā pieļaujams; 72,2 % studentu 

ir nepietiekama fiziskā aktivitāte; 75,6 % studentu ir 

nepietiekams miegs; 88 % studentu ir zems augļu un 

dārzeņu patēriņš. Interesants fakts, ka mazākās 

universitātēs ir lielāka studentu bezdarbība un alkohola 

patēriņš salīdzinājumā ar lielajām universitātēm 

Salameha et. al., 

2012 (Libāna) 

Smēķēšana, alkohola 

lietošanas paradumi, 

ēšanas paradumi, 

fiziskā aktivitāte, 

seksuālā uzvedība 

20 % studentu smēķē; 33,5 %  studentu lieto alkoholu, 

ir nepietiekams augļu un dārzeņu patēriņš (pietiekami 

augļus uzturā lieto 8,9 % un dārzeņus – 19 % studentu), 

60 % studentu iesaistās fiziskajās aktivitātēs. Privātajās 

augstskolās studenti smēķē un lieto alkoholu vairāk 

Omoria and 

Ingersoll, 2005 

(Japāna) 

Egocentrisms, 

pašcieņa, veselībai 

bīstama uzvedība 

Ticama mijsakarība starp studentu egocentrismu un 

iesaistīšanos veselībai bīstamā uzvedībā, pastarpināta 

saikne ir starp studentu pašcieņu, sociālo normu 

ievērošanu un veselībai bīstamu uzvedību 

Taylor 

et al., 2009 

(Kanāda) 

Ēšanas paradumi, 

smēķēšana, alkohola 

un narkotiku lietošana, 

stress 

Ticama mijsakarība starp studentu neveselīga uztura 

lietošanas paradumiem un palielinātu svaru, 

psiholoģisko stresu un epizodiski pārmērīgu alkohola 

lietošanu  

 

Šo programmu u. c. fizisko aktivitāšu saturā biežāk lietotās pašiedvesmas tehnikas pamatā 

ir autogēnais treniņš, kas praksē izpaužas kā pašhipnozes metode, ar kuru tiek panākta iztēles 

spēka iedarbība uz ķermeni. 

VVFF neatņemama sastāvdaļa, kā jau iepriekš minēts, ir sabalansēts, veselīgs uzturs, kas 

palīdz stresa pārvarēšanā, jo: 

1) sagatavo ķermeni stresa ietekmei, nostiprina imūno sistēmu; 

2) ķermenim ir pietiekams vitamīnu daudzums, īpaši B (kontrolē nervu sistēmu), 

C (kontrolē imūnsistēmu, regulē kortizola līmeni), A (uzlabo redzi) vitamīnu rezerves; 
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3) pietiekams uzņemto proteīnu daudzums (šūnu atjaunošana); 

4) pietiekams Mg daudzums (nodrošina muskuļu relaksāciju, taukskābju veidošanos, 

ietekmē sirds ritma regulāciju); 

5) stresa laikā vajadzētu izvairīties no taukus un cukuru saturošiem produktiem (cukurs, 

alkohols, kofeīns), kas izraisa pastiprinātu enerģijas izdalīšanos un ātrāku noguruma 

iestāšanos. (Ritchie, n. d.) 

Kā redzams, fiziskā aktivitāte, ēšanas paradumi un stresa pārvarēšana – šķietami 

atšķirīgas jomas – ir savstarpēji saistītas, par ko liecina iepriekšējās apakšnodaļās apkopotie 

pētījumi par fizisko aktivitāti, ēšanas paradumiem un stresa pārvarēšanu un to savstarpējām 

kopsakarībām. 

 

Rezumējums 

Fiziskā aktivitāte ir skeleta muskuļu nodrošinātas aktīvas ķermeņa kustības, kas jūtami 

palielina enerģijas patēriņu, salīdzinot ar miera stāvokli. Fizisko aktivitāti raksturo ar šādiem 

parametriem: intensitāte, biežums, ilgums, veids un mērķis darbības realizēšanai. 

Fitness ir apkopojošs jēdziens un – plašākā nozīmē – fiziskā un garīgā labklājība, kas 

ietver cilvēka fiziskā, intelektuālā, emocionālā, sociālā un garīgā stāvokļa rādītājus. Fiziskais 

fitness jeb fiziskā sagatavotība cilvēkam jau piemīt, taču katram indivīdam tā ir atšķirīga. 

Fizisko sagatavotību var uzlabot vai uzturēt esošajā stāvoklī, izprotot PVO fiziskās aktivitātes 

rekomendāciju būtību un īstenojot VVFF programmas. Mūsdienās pastāv daudzveidīgas 

VVFF programmas, tajās var būt iekļauta viena, divas vai vairākas VVFF komponentes – 

kardiorespiratorā izturība, muskuļu spēks un izturība, lokanība, ķermeņa kompozīcija. 

Veselīga uztura rekomendācijas ir plaši pieejamas, taču iedzīvotāju ēšanas paradumi un to 

korekcija ir problemātiska visā pasaulē; to veicina vispārējā globalizācija, sabiedrības 

noslāņošanās, informācijas pārbagātība. Ēšanas paradumi veidojas ģimenē, un tie ir atkarīgi 

no ģimenes tradīcijām, sociāli ekonomiskā statusa, personiskās attieksmes, pārliecības un 

zināšanām par pārtiku, kā arī no rīcībspējas faktoriem, piemēram, izmaksas, ienākumi, 

pieejamība, izglītība, ēdiena gatavošanas prasme, laiks u. c. Studentu ēšanas paradumus kā 

papildu stresa faktors ietekmē jaunā fiziskā un sociālā vide studiju laikā. 

Stress ir organisma nespecifiska atbilde uz jebkuru prasību. Students studiju laikā 

sastopas ar tādiem specifiskiem stresa faktoriem kā studiju uzsākšana, adaptācijas process, 

grūtības studēt (sliktas mācīšanās prasmes), dzīvesvietas maiņa, finansiālās problēmas, 

neveselīgs dzīvesveids, straujais dzīves ritms u. c. 

Prioritārās veselīga dzīvesveida komponentes (fiziskā aktivitāte un ēšanas paradumi) 

būtiski palīdz pārvarēt stresa negatīvo ietekmi un nodrošina studentu augstāku enerģijas 

potenciālu dienas laikā, uzlabo fiziskās un garīgās darbspējas, sekmē emocionālo līdzsvaru. 

Viens no vispieejamākajiem stresa pārvarēšanas veidiem ir veselīgs dzīvesveids (Cotton, 

1990; Kempbels un Kempbels, 2013; Kūpers, 1983; Smith and Pergola, 2003). 

Ņemot vērā VVFF programmu daudzveidību, tā nepārtraukto attīstību saskaņā ar 

jaunākajām veselības jomas zinātnes atziņām, promocijas pētījumā izstrādātas VVIFA 

vadlīnijas veselību veicinošu sporta nodarbību organizēšanai augstskolā. Tās pamatotas uz 

PVO ieteikumiem, VVFF (Bouchard et al., 1990; Caspersen et al., 1985; Rimmer, 2013; Pate, 

1983), A. Zarebskas (Zarębska, 2007) fitnesa aktivitāšu klasifikāciju un autogēnā treniņa 

pamatprincipiem (Vorobjovs, 2002). Papildu tam, pamatojoties uz iepriekš minētajiem 

veselības jomas zinātnieku pētījumiem, ieteikumiem un PVO, LR SPKC rekomendācijām, 

VVFF pamatnostādnēm un atziņām par fiziskās aktivitātes un ēšanas paradumu kombinācijas 

labvēlīgu ietekmi uz veselību (Kempbels un Kempbels, 2013; Kūpers, 1983), būtiska VVIFA 

vadlīniju sastāvdaļa ir izglītojošs informatīvs monitorings par veselīgu uzturu. Tas papildina 

un paplašina jau esošās studentu zināšanas, motivē pārskatīt savus ēšanas paradumus, sekmē 
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kvalitatīvas izmaiņas attieksmē un pārliecībā, veicina studentu veselīgu ēšanas paradumu 

veidošanos studiju laikā. 

 

1.2. Studentu veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās augstskolā 
 

Šajā nodaļā sniegts studējošās jaunatnes raksturojums pieaugušo pedagoģijas skatījumā, 

pievērsta uzmanība pētījumiem par Latvijas studējošās jaunatnes viedokli attiecībā uz studiju 

procesu un augstskolu infrastruktūru, tās ietekmi uz veselību, attieksmi pret veselīgu 

dzīvesveidu un tā īstenošanas iespējām augstskolu vidē. 

Detalizēti skaidrota jēdziena izpratne būtība, izpratnes veidošanās likumsakarības un tās 

saistība ar studentu veselīga dzīvesveida īstenošanu studiju laikā, izgaismojot pieaugušo 

izglītības pamatprincipus un pašvirzīta studiju procesa iezīmes. Tāpat izskatītas paradumu 

veidošanās likumsakarības, kognitīvās, afektīvās un darbības aspektu kopsakarības paradumu 

veidošanās procesā. Aplūkoti veselības uzvedības sociāli kognitīvie modeļi, to nozīme 

veselīga dzīvesveida izpētē un plānošanā. Sniegts uzvedības teorijas skaidrojums, tās 

izlietojums veselības uzvedības intervenču efektivitātes pārbaudei un VVIFA vadlīniju 

izstrādei. 

 

1.2.1. Studējošās jaunatnes dzīvesveida raksturojums 

 

H. Gudjons (2007) uzskata, ka mūsdienās ar apzīmējumu jaunatne tiek saprasta noteikta 

cilvēka vecuma fāze (13–20 g. v.) vai arī sabiedrības grupa „mūsdienu jaunatne” (143. lpp.). 

Eiropas Komisijas oficiālajos dokumentos (European Comission, 2005) jauniešu vecums ir 

noteikts no 15 līdz 24 gadiem, bet Latvijas likumdošanā jaunietis(-te) ir persona vecumā no 

13 līdz 25 gadiem (Jaunatnes likums, 2010). Promocijas pētījumā iesaistīto studentu 

kontingents ir 19–25 g. v. jaunatne, vai, pēc E. Eriksona psihosociālās attīstības stadijas 

periodizācijas, tie ir jaunie pieaugušie (agrīnais briedums) (Dewey, 2008; 2014). 

Agrīnajā briedumā attīstās tikumiskās un estētiskās jūtas, stabilizējas raksturs, ir apgūtas 

sociālās funkcijas. Cilvēks šajā vecumā tiecas pēc ideāla, pēc vēlēšanās pārveidot pasauli, pēc 

dzīves jēgas meklējumiem. Cilvēku raksturo centieni virzīties uz augstu kvalifikāciju, apgūt 

zināšanas, prasmes, iesaistīties sabiedriskajā darbībā, izklaidēties (Svence, 2003, 11. lpp.). 

H. Benešs (1987; 1997b) laiku no pēcpubertātes līdz pieauguša cilvēka apziņas izveidei 

sauc par strukturēšanās fāzi, kurā nākas saskarties ar virkni problēmu. Galvenie uzdevumi 

saistās ar paškonceptu un sociālo konceptu, kas savstarpēji viens otru nosaka. Tas ir laiks, kad 

jaunieši visvairāk attālinās no ģimenes. Orientācija tiek pārvirzīta uz vienaudžu grupām, 

priekšzīmi rādošajām vadošajām grupām (politiskajām, sabiedriskajām, mūzikas, modes utt.). 

Šīs „jaunatnes kultūras” izpausmes mūsdienās mainās daudz dinamiskāk nekā agrāk. 

(291. lpp.) 

G. Svence (2003, 50. lpp.) un G. Kraiga (Крайг, 2000) norāda, ka agrīnā un vidējā 

brieduma perioda galvenie dzīves uzdevumi gan sievietēm, gan vīriešiem saistās ar savas 

identitātes atrašanu, attiecību izveidošanu un karjeras attīstību, lai pilnveidotu sevi un atrastu 

sava potenciāla adekvātu izpausmi. 

Agrīnajā brieduma periodā, pēc G. Svences (2003) atziņām, brīvā laika pavadīšana 

kopumā kalpo jauniešiem par galveno darbības veidu, kā veidot nākotnes plānus, izlemt, ko 

viņi darīs un kā viņi to darīs, ar kuriem sadarbosies; šajā vecumā ir svarīgs līdzaudžu 

viedoklis. Agrīnajā briedumā ir spēcīga ietekme gan no sabiedrības, gan no vecāku puses, līdz 

ar to lēmumus bieži vien tiek pieņemti nevis autonomi, bet gan vadoties no sabiedrībā 

pieņemtajiem stereotipiem un normām. (12. lpp.) 
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I. Trapenciere (2006), analizējot Latvijas jauniešu dzīves kvalitāti, kā būtiskākās 

jaunatnes sociālpsiholoģiskās iezīmes izceļ jauniešu vajadzību pēc stabila draugu loka, brīvā 

laika pavadīšanas, izglītības un laba darba perspektīvām nākotnē. 

I. Jansone (2009), raksturojot agrīnā pieaugušā vecuma posmu kognitīvā aspektā, uzskata, 

ka jaunā cilvēka sociālās un kultūras vajadzības ietekmē kognitīvo attīstību, tā ir individuāli 

un intuitīvi nosacīta. Kognitīvās sfēras attīstību nosaka personiskie, sociālie un kultūras 

notikumi un faktori, un tās attīstības dinamika var būt gan pozitīva, gan negatīva. 

Savukārt O. Ņikiforovs (2007) kognitīvās attīstības aspektā saskata jauniešos radošās 

domāšanas intensīvu attīstību, spēju apkopot, abstrakti domāt, pirmajā plānā izvirzot spēju 

meklēt oriģinālus risinājumus, savu pasaules uzskatu realizāciju, dzīves mērķu sasniegšanu, 

tāpēc visaugstākā profesionālās un sociālās pieredzes uztveres spējas pakāpe ir vecumā no 

18 līdz 25 gadiem. 

Līdz ar to ir likumsakarīgi, ka daļa jaunatnes izvēlas savu profesionālo karjeru, pēc 

iespējas maksimāli izmantojot piedāvātās iespējas, tostarp studēt augstākās izglītības iestādēs. 

Atbilstīgi LR IZM apkopotajai informācijai, valsts un juridisko personu dibinātajās 

augstskolās un koledžās 2012./2013. akadēmiskajā gadā pilna laika studijās studēja 68 659 

audzēkņi, no kuriem 8 834 studēja koledžas līmeņa studiju programmās un 44 990 – 

bakalaura līmeņa studiju programmās (Koroļova, Aleksandrovs, Trapenciere, Rungule, 

Trapencieris un Jankovskis, 2013, 10. lpp.). 

Studenta statusu jaunietis iegūst, iestājoties un uzsākot studijas augstākās izglītības 

iestādē. A. Karpova (1994) studentus raksturo kā īpašu sabiedrisku grupu, kuras sastāvā 

ietilpst daļa no jaunatnes, kas vispār mācās, tā daļa, kura gūst izglītību augstskolā stacionāri 

un kuriem mācību darbs augstskolā ir galvenais darbības veids. D. Blūma (2012) augstskolu 

studentus iedala vairākās grupās atbilstīgi vecumam, iepriekšējai izglītībai un darba pieredzei, 

norādot, ka studentu dažādība kļūst aizvien specifiskāka pēc vecuma, pieredzes, motivācijas, 

mācīšanās prasmēm un brieduma līmeņa; atšķiras ne vien studentu grupas, bet arī studenti 

pašās grupās: 

1) studenti, kas sasnieguši 18–19 g. v. un tikko beiguši vidējās izglītības iestādes; 

2) studenti, kuriem pēc vidējo izglītības iestāžu absolvēšanas jau ir īsāka vai garāka darba 

pieredze; 

3) studenti, kuriem ir jau iepriekšējā studiju pieredze un darba pieredze (kritiskāk domājoši 

un vērtējoši); 

4) studenti 45–50 un lielākā vecumā. (97.–99. lpp.) 

H. Terence un E. Millere (Terence and Miller, 2006) raksturo jauno studentu dzīvi kā 

iespēju laiku un vienu no interesantākajiem dzīves posmiem; jaunajam studentam jāmācās 

patstāvība, jāmācās piemēroties jaunai mācību videi – studēšanai. Veselības jomas pētnieki 

E. Mironova (Миронова, 2006), E. Krinčiks (Кринчик, 2010) un A. Stepanovs (2003) 

uzskata studijas par vienu no sasprindzinātākajiem darba veidiem, kurā jaunie cilvēki 

gatavojas augsti kvalificētam darbam materiālajā un garīgajā ražošanā. Studenti ir galvenais 

inteliģences slāņa papildināšanas avots, tie ir speciāli nodarbināti, gatavojoties augsti 

kvalificētam garīgam darbam un nozīmīgai sociālajai darbībai – sabiedriski noderīgam 

darbam. 

Amerikāņu zinātnieki N. Hove un V. Strauss (Howe and Strauss, 2003) jauno studentu 

dzīves darbību raksturo ar 

1) tiekšanos darboties grupās; 

2) identificēšanos ar vecāku vērtībām un vēlmi būt tuvu saviem vecākiem; 

3) uzskatiem, ka būt gudriem ir labi, saskatot personiskās izvēles un darbības nozīmību; 

4) aizraušanos ar jaunajām tehnoloģijām (fascinē jaunās tehnoloģijas); 

5) etnisko daudzveidību; 

6) tiekšanos uz panākumiem un sasniegumiem; 
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7) aizņemtību ārpusstudiju darbībās; 

8) vēlmi piedalīties sabiedriskajā dzīvē drošā, strukturētā vidē. 

Pedagoģijas jomas zinātnieks M. Prenskis (Prensky, 2001) uzskata, ka straujais 

digitalizācijas process 21. gadsimtā rada jaunu studentu paaudzi, kas atšķiras no iepriekšējām 

paaudzēm ar šādām mācīšanās spējām: 

1) spēja lasīt vizuālos attēlus (intuitīvās vizualizācijas popularizētāji); 

2) vizuāli telpiskās prasmes (var integrēt virtuālos un fiziskos tēlus); 

3) induktīvs atklājums (mācās labāk, izmantojot atklāsmi); 

4) uzmanību, izvietošanu (strauja uzmanības maiņa no viena uzdevuma uz citu); 

5) ātrs reakcijas laiks (spēja ātri reaģēt un saņemt strauju pretreakciju). 

Mūsdienu globalizācijas apstākļos ir daudzveidīgas jauniešu pašnoteikšanās iespējas, taču 

mūsdienu studentiem, lai realizētu savu potenciālu, ir jāsastopas arī ar globalizācijas 

negatīvajām tendencēm, dzīves straujajām izmaiņām, nestabilu, mainīgu ekonomisko 

situāciju, kas studentiem rada daudz lielāku sociālās dzīves risku. Par to liecina 2013. gadā 

Latvijā veiktais pētījums „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā. 

Eurostudent V” (Koroļova u. c., 2013), kas atklāj studentu nestabilo ekonomisko situāciju 

vairākumam Latvijā studējošo (71 %); vismaz daļu no viņu rīcībā esošajiem naudas 

līdzekļiem joprojām veido vecāku u. c. radinieku, kā arī laulāto draugu un partneru 

nodrošinātais finansiālais atbalsts; algotu darbu pie saviem pašreizējo ienākumu avotiem 

norādījuši 44 % respondentu (42. lpp.). Arī citur pasaulē ir vērojama jauniešu liela un ilgstoša 

atkarība no vecākiem (Green, Smith, and Roberts, 2005; Schizzerott and Lucchini, 2002). 

Pētījumos uzsvērta netipiskā konsekvence pārejai no jaunības uz pieaugušo vecumu. Jaunieši 

nereti iesaistās pieaugušo dzīvē tikai ap 30 g. v. Pēc obligātās izglītības iegūšanas jauniešiem 

ir ilgstoša un dažāda pieredze darbavietās, nereti jaunieši ir bez darba un ienākuma avotiem, 

tāpēc brīvā laika pavadīšana nereti saistīta pārsvarā ar sociālo tīklu lietošanu u. c. 

socializācijas veidiem, kuri no ekonomiskā viedokļa ir vieglāk pieejami. Pēc I. Jirgenas 

(2006) domām, jauniešu uzvedībā ir sacensību un konkurences tendences; neizturot 

konkurences spiedienu, jaunieši dažkārt izvēlas pasīvas darbības (116. lpp.). 

Sociologu pētījumi norāda spilgtu postmodernās jaunatnes dzīvesveida 

individualizēšanos; iesaistīšanās dažādās dzīves jomas darbībās ir pakļauta 

sociālekonomiskajam spiedienam – sociālekonomiskais statuss, dzimums un etniskā piederība 

būtiski ietekmē izvēles iespējas (John and MacArthur, 2006; Mikkonen and Raphael, 2010). 

Jauniešu agrīnai (iepriekšējai) socializācijas pieredzei un dzīves apstākļiem tiek piešķirta 

izšķiroša ietekme uz indivīda perspektīvu, attieksmi, vērtībām, gaumi, uzvedību, dzīves ceļa 

izvēli kopumā (Bourdieu, 1978). 

Papildu sociālekonomiskajam spiedienam jaunieši, kas studē, saskaras arī ar jaunu 

realitāti – studiju procesu, un bieži vien viņi nav gatavi tajā aktīvi iesaistīties. 

D. Blūmas (2012) pieredze liecina, ka studenti 18–19 g. v. vēl neapzinās studiju procesa 

atšķirības no mācībām skolā. Arī pēc dzīves stila pirmkursnieki no vidusskolēniem daudz 

neatšķiras (97. lpp.). Studentiem vēl nav izteiktas pašvirzības studiju procesā savas darbības 

organizācijai, lai gan studiju programmu izvēle bijusi pašu noteikta. Tam pamatā, kā uzskata 

I. Vedins (2011), ir vidusskolas absolventu nepietiekamā prasme patstāvīgi mācīties un 

nepietiekamas zināšanas kādā no mācību disciplīnām, kas kavē augstākās izglītības mērķu un 

uzdevumu efektīvu īstenošanu: 

1) nespēja veikt informācijas loģisku analīzi, 

2) vāji attīstītas radošās domāšanas iemaņas, 

3) nespēja sistemātiski mācīties. (86.–87. lpp.) 

Nepietiekami pašvirzīta iesaiste studiju procesā ir arī studentiem ar darba pieredzi, bet bez 

studiju pieredzes; šī studentu grupa arī automātiski pieņem skolēna lomu. Tāpēc studenti 

uzskata, ka mācībspēkiem ir jānodrošina viņu zināšanas un kompetence, bet pašu aktivitāte 
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zināšanu ieguvē, prasmju un kompetences veidošanā vēl nav kļuvusi par mācīšanās procesa 

gala rezultātu un to kvalitātes nodrošināšanas līdzekli (Blūma, 2012, 99. lpp.). 

Papildu tam studenti izglītības telpā sastopas ar informācijas pārbagātību; pēc 

I. Muraškovskas (2005) domām, tā deformē izglītības vajadzības un izraisa problēmas 

izglītības nodrošināšanā: bailes no nākotnes, atkarība no informācijas, veco un jauno zināšanu 

konkurence, vispāratzīto vajadzību dominēšana, zināšanu specializācija un sadrumstalotība 

(28. lpp.). 

Svarīgs nosacījums produktīvām studijām ir veselīga studiju vide. Šeit ir svarīga gan 

fiziskā, gan sociālā vide, kas ir pieejama studentu veselību veicinošām darbībām. Lai arī 

Latvijas „vidējais students” ir apmierināts gan ar studiju kvalitāti, gan ar studiju procesa 

organizāciju (Koroļova u. c., 2013, 35. lpp.), jo augstskolu prioritāte ir akadēmisko zināšanu 

nodošana un iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā darbībā, sekmējot studentu intelektuālo 

darbību, taču par augstskolas vides apstākļu radīšanu studentu veselības veicināšanai ir 

aizmirsts. Kā liecina Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Filozofijas un socioloģijas 

institūta pētnieku grupas „Eurostudent V” pētījums (Koroļova u. c., 2013) par studentu 

sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem Latvijā, veselības aprūpes pakalpojumi augstskolā 

vispār nav pieejami (turpat). Ar auditoriju un laboratoriju nodrošinājumu studiju darbam, 

īpaši – ar pietiekamu temperatūras režīmu auditorijās, ir neapmierināti vairāk nekā puse 

studentu (turpat). Lielākā daļa studentu (76 %) savu veselību vērtē kā ļoti labu un labu, 

kopumā tikai neliela daļa studentu (3 %) savu veselību vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu (turpat, 

75. lpp.). 

Latvijas veselības un sociālo zinātņu jomas pētnieki I. Trapenciere un M. Baltiņš (2010), 

izvērtējot pašreizējo likumdošanu par veselības nodrošināšanu profesionālās un augstākās 

izglītības iestādēs, konstatē, ka nepietiekama uzmanība pievērsta jauniešu veselībai; veselības 

monitoringi un pasākumi notiek tikai „no projekta uz projektu”, līdz ar to pētījumā 

pieaicinātie eksperti identificējuši 14 problēmas: 

- adaptācijas problēmas jaunajā vidē; 

- neveselīgs uzturs un liekais svars vai nepietiekams svars; 

- smēķēšana; 

- alkohola lietošana; 

- narkotisko vielu lietošana; 

- bezatbildīga seksuālā uzvedība; 

- nestabila garīgā veselība; 

- vardarbība; 

- traumas; 

- slikta vides kvalitāte; 

- vāja imunizācija; 

- veselības pakalpojumu nepieejamība; 

- nepietiekams veselības veicināšanas un saslimstības profilakses saturs; 

- fiziskās aktivitātes trūkums. 

Tāpēc viens no I. Trapencieres un M. Baltiņa ieteikumiem ir ieviest reizi semestrī vai 

mācību gadā fakultatīvu studiju kursu 1. kursa audzēkņiem (vai varbūt visiem audzēkņiem) 

par veselību, kurā jauniešiem tiktu dota iespēja papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu; 

kurss varētu būt obligāts 1. kursa audzēkņiem; problēma – finansējums (Trapenciere un 

Baltiņš, 2010). 

Latvijas Augstskolu sporta savienības pētījums (LASS, 2012) par studentu un jauniešu 

sportošanas paradumiem, kas ir viens no prioritārajiem veselības veicināšanas aspektiem, 

parāda Latvijas studentu attieksmi pret sporta aktivitātēm, un kopumā tā ir pozitīva (~82 %) 

(10. lpp.). Traucējošo faktoru uzskaitījumā visās augstskolās dominē laika trūkums un 

dārdzība, bet atsevišķu augstskolu studenti uzsver arī tādu faktoru negatīvo ietekmi kā lielais 
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attālums līdz atbilstošam sporta laukumam vai nepieejams sporta bāzes darba laiks. Arī sporta 

nodarbību ieviešana studiju laikā ar kredītpunktu (turpmāk – KRP) piešķiršanu, pēc pašu 

studentu domām, būtu vēlama (LASS, 2012, 17. lpp.). Jautājumā par sporta nodarbību 

iekļaušanu studiju procesā valda apbrīnojama vienprātība ar dominējošo viedokli, ka sporta 

vai kustību aktivitāšu nodarbībām Latvijā ir jābūt studiju priekšmetu piedāvājumā ar 

atbilstošu KRP piešķiršanu. Socioloģiskās aptaujas izpētes rezultāti (Ābele, 2012) norāda uz 

studentu vēlmi būt aktīviem un iesaka paredzēt šīm aktivitātēm noteiktu, stabilu laiku 

ikdienas plānojumā, sabalansējot teorētisko un praktisko nodarbību daļas. 

Izvērtējot iepriekš minētos faktus par studentu dzīvesveidu, var pievienoties 

Dienvidkalifornijas universitātes pediatrijas profesora L. Neinsteina (Neinstein, 2013) 

uzskatam, ka jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem (jaunie pieaugušie) ir pakļauti dažādiem 

veselības riskiem, tādēļ būtu svarīgi veidot veselīgam dzīvesveidam pieejamu vidi studiju 

laikā. Kā norāda G. Svence (2003), agrīnajā briedumā cilvēks izmanto visas intelektuālās 

spējas, lai veidotu karjeru un savu izvēlēto dzīvesveidu (16. lpp.). Citi pētnieki (Murnan, 

2009; Goodwin, 2011) atzīst, ka studiju posms ir ļoti svarīgs pārejas posms jauniešu dzīvē, 

notiek jauniešu neatkarības un pašnoteikšanās process, tas ir pārejas posms no vēlīnās 

adolescences uz pieaugušo dzīves agrīno posmu (Pawlowski and Hamilton, n. d.). Iegūtie 

dzīvesveida modeļi, īpaši tie, kas attiecas uz fizisko aktivitāti un ēšanas paradumiem, 

nostiprinās visam turpmākajam mūžam. 

 

Rezumējums 

Visaugstākā profesionālās un sociālās pieredzes uztveres spējas pakāpe ir vecums no 

18 līdz 25 gadiem, līdz ar to veselīga dzīvesveida veicināšana studiju laikā nostiprinātu un 

veidotu jaunus, veselībai labvēlīgus paradumus visam mūžam. 

Studenti studiju procesā sastopas ar jaunu mācību vidi, studentu vidū valda uzskats, ka 

mācībspēkiem ir jānodrošina viņu zināšanas un kompetence, bet pašu aktivitāte zināšanu 

ieguvē, prasmju un kompetences veidošanā vēl nav kļuvusi par mācīšanās procesa gala 

rezultātu un to kvalitātes nodrošināšanas līdzekli. 

Studentiem kopumā ir pozitīva attieksme pret veselīga dzīvesveida aktivitātēm, taču 

problemātiska ir augstskolu politika veselības veicināšanas jomā. Latvijā pašreizējā 

likumdošana, izmantojot augstskolu autonomijas statusu, nosaka tikai vienu prioritāti – 

akadēmiskās un profesionālās kompetences sniegšanu, uz pētniecību balstīta studiju procesa 

organizēšanu, neņemot vērā tādu svarīgu nosacījumu kā veselībai draudzīgas studiju vides 

veidošanu. 

VVIFA vadlīniju izstrādē respektētas I. Trapencieres un M. Baltiņa (2010) atziņas, 

S. Gudvina (Goodwin, 2011), E. Murnana (Murnan, 2009) un O. Ņikiforova (2006) atziņas 

par jauniešu jeb agrīnā brieduma perioda vecuma posma priekšrocībām – studentu augstās 

profesionālās un sociālās pieredzes uztveres spējas. Tāpat respektētas LU Filozofijas un 

socioloģijas institūta pētnieku grupas un Latvijas Augstskolu sporta savienības pētījumu 

ziņojumu atziņas. 

 

1.2.2. Izpratnes būtības skaidrojums un tās saistība  

ar studentu veselīga dzīvesveida īstenošanu 

 

E. Šprangers (1929) raksta
1
: „Īstai izpratnei nepieciešama zināšana, kas sniedzas pāri 

tiešai dzīves apziņai un aptver visdažādākās objektīvi garīgas sakarības. Ja dvēsele aizvien 

būtu sevī pilnīgi noslēgta struktūra, tad atsevišķam cilvēkam būtu iespējams pašam sevi 

aizvien pilnīgi saprast. Mēs konstatējam, ka tā nava. Subjekts saprot pats sevi tikai no 

lielākām sakarībām, kas sniedzas pāri viņa šaurajai subjektivitātei. Jo vairāk viņš ieņem sevī 

                                                           
1 Citātā saglabātas autora lietotās rakstības īpatnības. 
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šās sakarības garīgo formu, kas arvien pieaug, un apzinās tās, jo bagātāka top viņa 

pašizpratne.” (12. lpp.) 

Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā (2000) jēdziens izpratne ir definēts kā prāta 

darbības augstākā pakāpe, kas izpaužas izziņas procesā uz lietu būtības izzināšanā. Šajā 

procesā zināšanas par konkrētu objektu tiek apvienotas ar iepriekšējā pieredzē iegūtām 

zināšanām. Lai varētu panākt izpratni, ir skaidri sev jāformulē neskaidrības objekts un tā 

robežas. (76. lpp.) 

Psiholoģe M. Vidnere (1999) izpratnes jēdzienam piešķir starpdisciplināru nozīmi un 

raksta par divām atsevišķām pieejām izpratnes būtības skaidrojumā: kultūrvēsturisko un 

izziņas pieeju. Kultūrvēsturiskajā kontekstā izpratne ir ietilpīgāka par sapratni, izziņu vai 

individuālo domāšanu, jo 20. gadsimta otrajā pusē zinātnieki izpratnes jēdzienu traktē daudz 

plašāk, proti, kā universālu psihisko spēju un pat kā cilvēka dzīvesveidu. (18. lpp.) 

Ar prasmi izprast, izskaidrot, iztulkot, interpretēt un orientēt ir saistīta hermeneitikas 

mācība. Hermeneitika (no gr. hermēneutikē < hermēneiu – ‘tulkojums, skaidrojums’; latīņu 

hermeneitica – ‘interpretēšana’), t. i., teksta izskaidrošana, jēgas atklāšana (Kūle, 1989, 

12. lpp.). Mūsdienu hermeneitikas virziens filozofijā par savu uzdevumu uzskata aplūkot 

saprašanas krīzi un noskaidrot, 

1) kas no filozofiskā viedokļa ir saprašana; 

2) kā saprašana izpaužas cilvēka esamībā, valodā, kultūrā, vēsturē; 

3) kā savienot mācību par interpretācijām ar domu par patiesību. (Kūle un Kūlis, 1998, 

421. lpp.) 

Saprašana saista cilvēku ar pasauli, veidojot simbolisko realitāti, un galvenā tās pazīme ir 

saistīta ar nozīmju un jēgas jomu, simbolisko realitāti un kultūru. Bez saprašanas nepastāv 

jēga, un bez jēgas nav saprašanas. Saprašanas procesa rezultāts ir izpratne. (Kūle, 1989, 20.–

21. lpp.; Kūle un Kūlis, 1998, 525.–539. lpp.) 

Saprašanas process cilvēkam pietuvina abstraktās zināšanas. Sapratis šīs zināšanas, 

cilvēks tās „iekodē” savā pasaules uztveres sistēmā, ienes savā pasaules ainā. Saprašanas 

objekta jēga veidojas saistībā ar sapratēja pieredzi, kultūrvēsturisko situāciju un atkarībā no 

tās. (Kūle, 1989, 27.–31. lpp.) 

H. G. Gadamera izpratnē saprašanas process ir valodisks, jo valoda ir pieredze, un 

saprašanas līmenī nekādas citas esamības nav (citēts no Kūle un Kūlis, 1998, 421. lpp.). 

Tāpēc saprašanas pastāvīgais uzdevums ir izstrādāt pareizus, lietām atbilstīgus uzmetumus, 

kas kā uzmetumi ir priekšnojautas, kuras „lietām” vēl jāapstiprina. Saprašana savu īsto iespēju 

iegūst tikai tad, kad tās priekšviedokļi nav patvaļīgi, tāpēc dziļa jēga ir tam, ka tekstam 

tuvojas nevis ar savu jau pastāvošo priekšviedokli, bet gan ar skaidru sevī mītošo 

priekšviedokļu leģimitāciju, t. i., izcelsmes un nozīmības pārbaudi. (Gadamers, 1999, 

255. lpp.) 

Saprašanas priekšmets ir vēl nenoteiktais, neatrastais, bet meklētais. Saprašanai ir 

jāpārvar nenoteiktība un jāiegūst noteiktais – izpratne. Saprašanas procesā vienmēr ir 

nepieciešams atrast (kaut intuitīvi) tās fundamentālās sistēmas, kas ir plašākas par izprotamo 

jēgu un nozīmi, uz kurām tā balstās, kurās tā iegūst savu saturu.  

Pēc M. Heidegera domām, saprašana ir cilvēka esamības veids. Saprašana prasa precīzi 

izjust katru jauno situāciju, kontekstu, laiku; saprašana ir situatīva. Saglabāt vispārējo 

saprašanas lauku un katru brīdi nemainīt uzskatus palīdz vērtības (citēts no Kūle, 1989, 

30. lpp.; Kūle un Kūlis, 1998, 530. lpp.).  

V. Zelmenis (1991) uzskata, ka izpratne ir aktīvas domāšanas rezultāts. Viņš izpratni 

pielīdzina apjēgšanai. Izprast objektus un parādības nozīmē atsegt tajos būtiskāko. Izpratne 

var izpausties kā objektu un parādību pazīšana (vienkāršos gadījumos) un to ieskaitīšana 

noteiktā grupā, kategorijā; citos gadījumos tiek noskaidrota iekšējā struktūra vai darbības 

mehānisms, vai principi, atklāti cēloņi un sekas, izcelsme un attīstība, praktiskā nozīme utt. 
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Izpratnes pamats ir cilvēka iepriekšējā pieredze. Tāpēc apjēgšanas gaitā līdz ar būtisko 

pazīmju izcelšanu notiek arī iepriekšējās pieredzes aktualizēšana un jauno atziņu iekļaušana 

iepriekšējo zināšanu sistēmā. Izpratne izpaužas vārdos un darbībā, runas un darbības 

vingrinājumi kalpo izpratnes padziļināšanai. (78. lpp.) 

Izšķir tiešo un netiešo izpratni (Zelmenis, 1991). Tiešā izpratne notiek uztveres procesā, 

bez sarežģītām domāšanas operācijām (pazīšana); netiešā izpratne rodas ar speciāli organizētu 

domāšanas operāciju (analīzes, sintēzes u. c.) starpniecību. Tas var būt ilgs un sarežģīts 

process, kurā pakāpeniski tiek apjēgtas priekšmetu un parādību detaļas, kamēr izveidojas 

izpratne kopumā. (79. lpp.) 

H. Gudjons (2007) uzskata, ka saprašana nav tikai psiholoģiska iejaukšanās, bet 

visupirms tā ir domas, jēgas izzināšana. Nozīmi var izprast tikai ar mūsu valodu, kultūru, 

jutekliskajām izpausmēm. (63. lpp.) Jaunākajos pētījumos par saprašanu tā tiek attiecināta ne 

tikai uz tekstiem, bet arī uz lietām, personām, darbībām, darbiem utt. (Lenzen, 1984; Uhle, 

1989, citēts no Gudjons, 2007, 65. lpp.). 

Kā redzams, izpratnes problēma ir ne tikai psiholoģisks, bet arī filozofisks jautājums. Tā 

atrisinājums liek pamatus visas turpmākās dzīves psiholoģiskajai ievirzei un dzīves jēgas 

filozofiskajai izpratnei (Vidnere, 1999, 33. lpp.). 

M. Kūle (1989) uzskata, ka izpratne ir jāaplūko ne tikai kā pasaules teorētisko zināšanu 

apguves sastāvdaļa (zināt un saprast), bet arī kā prasme darboties, lietot zināšanas noteiktā 

situācijā; saprašana reprezentē cilvēka esamības veidu kultūrā un pasaulē (27. lpp.). 

Pēc M. Vidneres (1999) domām, izpratnes process ir identisks izvēles procesam un 

saprotamāko jomu skaidrojumam, kas pamato situāciju, kuru nepieciešams izprast; izpratne ir 

izziņas, atmiņas, hipotēzes apvienojums kā domāšanas procesa rezultāts. Izpratnes galvenā 

funkcija ir apdomāta uzvedība un indivīda orientācija sabiedriskajā dzīvē, kultūrā un vēsturē; 

tās procesā tiek atklāti parādību nepieciešamie sakari, īpašības likumsakarības, tiek meklētas 

un izmēģinātas mērķtiecīgas metodes un līdzekļi darbībai. (21. lpp.) 

O. Ņikiforovs (2007) izpratni saista ar mērķtiecīgu darbību un domāšanas priekšmeta 

rašanos un veidošanos, objektīvā procesa atveidošanu domās. Izpratne ir mācību procesa 

nepieciešams apstāklis, un reizē ar to rodas „mācošo” un „mācāmo” saskarsmes un kopīgas 

darbības produkts. Izpratne tiek realizēta „mācāmā” iekšējās runas aktos un atklāj viņam no 

„mācošā” puses uz viņu vērstās darbības, runas, rīcības, uzskatāmas demonstrācijas motīvus, 

mērķus un saturu. 

B. Blūma (Bloom, 1956) taksonomijā (Krathwohl, Bloom, and Masia, 1964) izpratne ir 

skaidrota kā izziņas pakāpe (comprehension) un tiek saprasta kā domāšanas procesa otrā 

pakāpe – prasme izskaidrot saviem vārdiem iegūtās zināšanas, piemēram, saprast faktus un 

principus, interpretēt verbālu materiālu, interpretēt diagrammas un grafikus, pamatot metodes 

un procedūras. Paplašinot B. Blūma taksonomiju, D. Kratvols (Krathwohl, 2002) izpratni 

skaidro ar darbības vārdu saprast, izprast (understand), piešķirot tam plašāku kognitīvo 

darbības lauku, un saprastā jēgu būvē no dažāda veida funkcijām – mutvārdu, rakstveida vai 

grafiskām izziņas darbībām, izskaidrojot, rādot, dodot piemērus, klasificējot, apkopojot, 

secinot, salīdzinot un paskaidrojot (Anderson, Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer, 

Pintrich, Raths, and Wittrock, 2001). 

M. Kūle (1989) uzsver, ka saprast kādu parādību nozīmē iedziļināties tajā, taču ne tādā 

veidā, kā tas ir izziņas procesā, – sadalot un analizējot. Iedziļināšanās notiek, saglabājot gan 

savas uztveres veselumu, gan arī saprotamās nozīmes kultūras priekšmeta veselumu. Šajā 

veselumā var atrast gan situatīvo kontekstu, gan potenciālās iespējas pārveidoties citā 

situācijā. (32. lpp.) 

Atšķirībā no izziņas, kas cenšas atbrīvoties no subjektīvā, emocionālā, saprašana ir 

saistīta ar pārdzīvojumu; priekšnosacījums jēgas un nozīmes apguvē ir pārdzīvojuma rašanās 

(Kūle, 1989, 27. lpp.). Saprašanas process ir saistīts ar interpretāciju, un tās rezultātu izpratni 
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var vērtēt pēc tās dziļuma, skaidrības, pilnības un pamatojuma (Kūle un Kūlis, 1998, 

542. lpp.). 

Būtisks izpratnes nosacījums ir atkārtošanās, piemēram, nevar izprast konkrētu cilvēku 

vai mākslas darbu vienreiz un uz visiem laikiem. Ikreiz, kad no jauna notiek tikšanās ar vienu 

un to pašu cilvēku vai saskare ar mākslas darbu, darbības, rīcības stereotipu, ir cita situācija, 

cits laiks un apstākļi, tāpēc katrreiz to nepieciešams izprast no jauna. Izpratne ir laiciska, 

vēsturiska, sociāli nosacīta, tā nemitīgi jāpilnveido. (Ritenberga, 1992, 54. lpp.) 

Izpratne ir patiesa vai aplama atkarībā no tā, kā tā ir saistīta ar izziņu. Pašai par sevi 

izpratnei var būt daudz vairāk vērtējumu, jo tā skar ne tikai objektu un izziņas domas attīstību, 

bet arī saskarsmi, kurā parādās saprašanas veiksme vai neveiksme. (Kūle, 1989, 36. lpp.) 

Izpratnē, tāpat kā izziņā var rasties subjektīva rakstura kļūdas konkrēta cilvēka paviršības, 

nolaidības vai neizdarības dēļ. Saprašana ir saistīta ar cilvēka spējām, raksturu un trūkumiem. 

Tāpēc viens no pirmajiem veiksmīgas izpratnes nosacījumiem ir novērst subjektīva rakstura 

traucējumus, tīšu kultūrvēsturiskajai situācijai neatbilstošas interpretācijas kultivēšanu. 

(Turpat, 26. lpp.) 

Viens no raksturīgākajiem seklas un paviršas izpratnes veicinātājiem ir pārsātinātība ar 

informāciju, tostarp  apzināti sagrozītu un dziļi melīgu informāciju (turpat, 5. lpp.). 

Neizpratne var pastāvēt divos veidos: 

1) radošā neizpratne (neparastais liek meklēt, pārdomāt, atklāt un censties nonākt pie 

izpratnes. Jau pašas nesaprašanas procesā ir ielikts stimuls – izprast); 

2) pasīvā neizpratne, kurā netiek apzināts tas, ka neizpratne slēpj sevī saprašanas iespējas 

(šāda neizpratne nozīmē norobežošanos, domas apstāšanos, sastingumu un slēpj sevī 

zināmu agresivitāti). (Turpat, 7. lpp.) 

Izpratni nevar iedot neviens, to iegūst individuāli, un tas ir aktīvas domāšanas procesa 

rezultāts (Vizule, 2010, 71. lpp.). Tikai praktiskajā, pasauli izzinošajā un apgūstošajā cilvēka 

eksistencē veidojas izpratne (Kūle, 1989, 48. lpp.). Šajā procesā svarīgs apstāklis ir fakts, cik 

iegūstamās zināšanas indivīdam ir nozīmīgas, kādu nozīmi un jēgu tām piešķir un kur tās ir 

lietojamas (Леонтьев, 2003) (skat. 11. tabulu 48. lpp.), kurā apkopots izpratnes jēdziena 

skaidrojums un iezīmes: izpratnes veidošanās pamatnosacījumi un kritēriji, izpratnes 

veidošanās process (saprašana) kā rezultāts un kā funkcija).  

Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošanas veicināšana nav iedomājama bez jauniešu 

mērķtiecīgas izglītošanas veselīga dzīvesveida jautājumos. Veselīgs dzīvesveids ir veselības 

veicināšanas pamata sastāvdaļa, un viens no veselības veicināšanas uzdevumiem ir 

sabiedrības izglītošana veselības jautājumos. I. Puškarevs (2005) veselības izglītību uzskata 

par neaizvietojamu veselības veicināšanas prioritāro virzienu (16. lpp.); I. Upmale (2013) 

veselības izglītību pēc būtības uzskata par sociālu un politisku procesu, kas vērsts uz dzīves 

prasmju attīstīšanu, un tāpēc ir ļoti nozīmīgs komponents cilvēka attīstībā, kā arī indivīda un 

sabiedrības veselības veicināšanā kopumā. Veselības izglītība definēta kā jebkura mācīšanās 

pieredzes kombinācija brīvprātīgai veselības uzvedības veicināšanai (Green, 1980, citēts no 

Health behavior and health education: theory, research, and practice, 2008, p. 10).  

Izglītotība veselības jautājumos (health literacy) ir izziņas (kognitīvās) un sociālās 

prasmes, kas nosaka indivīdu motivāciju un spēju piekļūt, saprast un lietot informāciju tādā 

veidā, kas veicina un uztur labu veselību. Tātad tas ir cilvēku zināšanu un prasmju līmenis, kā 

arī uzticēšanās šīm zināšanām, kas ļauj pieņemt lēmumu mainīt dzīvesveidu. Slikta 

sabiedrības izglītotība veselības jautājumos var tieši ietekmēt cilvēku veselību. (Kukliča u. c., 

2011, 7. lpp.; WHO, 2012, p. 13)  
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11. tabula 

 

Izpratnes jēdziena būtība: izpratne kā saprašanas procesa rezultāts un kā funkcija 

 

 

Izpratnes 

priekšno-

sacījumi 

Izpratne 

kā process 

Izpratne kā 

rezultāts 

Izpratne 

kā funkcija 

Izpratnes 

kritēriji 

Izpratnes 

jēdziena 

raksturo-

jums 

Sapratēja 

pieredze un 

kultūr-

vēsturiskā 

situācija 

(Kūle, 1989; 

Kūle un 

Kūlis, 1998) 

Priekšvie-

dokļu, 

zināšanu 

izcelsmes un 

nozīmības 

leģimitātes 

pārbaude 

(Gadamers, 

1999) 

Aktīvs domāšanas 

process (Vizule, 

2010) 

Mērķtiecīga 

darbība 

(Ņikiforovs, 

2006) 

Jēgas un nozīmes 

izzināšana 

(Gudjons, 2007) 

Izvēles process 

(Vidnere, 1999) 

Pārdzīvojums 

Prasme darboties 

Izziņas process 

Domāšanas 

priekšmeta 

rašanās 

Objektīvā procesa 

atainošana domās 

Iekšējās runas 

akti 

Parādību, 

sakarību, īpašību, 

likumsakarību 

meklējumi 

Meklētas un 

izmēģinātas 

mērķtiecīgas 

metodes un 

līdzekļi darbībai 

Iedziļināšanās, 

saglabājot savas 

uztveres 

veselumu 

Lietu būtības 

izzināšana 

Jaunas situācijas, 

konteksta, laika 

precīza izjušana 

(Kūle, 1989) 

Jēgas izzināšana 

(Gudjons, 2007) 

Izziņas pakāpe 

(Bloom, 1956; 

Krathwohl, 

2002) 

Izziņas, 

atmiņas, 

hipotēzes 

savienojums 

(Vidnere, 

1999) 

Saprašanas 

procesa 

rezultāts (Kūle 

un Kūlis, 1998) 

Prāta darbības 

augstākā 

pakāpe 

Domāšanas 

procesa 

rezultāts 

Dzīvesveids 

(Vidnere, 

1989) 

Abstrakto 

zināšanu 

pietuvināšana 

„Mācošo” un 

„mācāmo” 

saskarsmes un 

kopīgas 

darbības 

produkts 

(Ņikiforovs, 

2006 a) 

Zināšanu 

lietošana 

noteiktā 

situācijā (Kūle, 

1989) 

Izziņas 

darbības 

līmenis 

(Bloom, 1956; 

Krathwohl, 

2002) 

Apzināta 

uzvedība un 

orientācija 

sabiedriskajā 

dzīvē 

(Vidnere, 

1999) 

Mācīšanās 

apstāklis 

(Ņikiforovs, 

2006) 

Dziļums,  

plašums, 

skaidrība, 

pilnība, 

pamatotība 

(Kūle un 

Kūlis, 1998) 

Universāla 

psihiska spēja 

(Vidnere, 

1999) 

Atkārtošanās 

(Ritenberga, 

1992) 

Situatīva, 

laiciska, 

vēsturiska, 

sociāli 

nosacīta 

Nemitīgi 

pilnveidojama 

Radoša 

neizpratne 

Pasīva 

neizpratne 

(Kūle, 1989) 

Tiešā 

izpratne, 

netiešā 

izpratne 

(Zelmenis, 

1991) 
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Izglītība mūsdienās nozīmē saprātīgas pašnoteikšanās iespējas un spēju solidarizēties ar 

citiem, subjekta attīstību līdzšinējo cilvēces kultūru objektīvi atspoguļojošā vidē. Tas nozīmē, 

ka izglītība vienmēr ir izskaidrojama kā cilvēka un pasaules attiecības, ar kurām saprot ne 

vien receptīvu, bet arī produktīvi mainīgu piedalīšanos kultūras procesā. Tā ir individualitātes 

un sabiedriskuma iegūšana, vispārpieņemta, t. i., visiem cilvēkiem vienādi derīga, izglītība, 

izglītības daudzpusība morālā, kognitīvā, estētiskā un praktiskā aspektā. (Gudjons, 2007, 

221. lpp.) 

Veselīga dzīvesveida izglītojošiem aspektiem ir jāiegūst personiska nozīmība, balstoties 

uz jauniešu iepriekšējo pieredzi, tikai tad var notikt veselīga dzīvesveida pašvirzīta īstenošana. 

Pēc H. Beneša (1997a) uzskatiem, jaunietim ir vieglāk uztvert dzīvi kā jēgpilnu, jo viņam vēl 

priekšā esošais ilgais dzīves laiks paver diezgan daudz perspektīvu; jēgas meklējumi prasa no 

jaunieša aktīvu pozīciju, kurai jāsakņojas jau agrāk iedibinātā mērķtiecībā un priekpilnā 

pašnodarbinātībā (291. lpp.). 

Tāpēc, ņemot vērā izpratnes būtiskākos formulējumus, iezīmes un izpratnes funkcijas – 

apzināta uzvedība, orientācija sabiedriskajā dzīvē, mācīšanās (skat. iepriekš 11. tabulu 

48. lpp.) – šajā pētījumā studentu veselīga dzīvesveida izpratnes veicināšana balstīta uz 

pieaugušo mācīšanās principiem, kuru pamatā ir vairākas teorijas un atziņas. 

1. Sociāli kognitīvās un konstruktīvisma teorijas, kuru pamatā ir rinda pētījumu (Baldwin, 

1902, pp. 1906–1911; Bandura, 1984; Bruner, 1974; Piaget, 1952; 1969; 1971; 

Vygotsky, 1962; 1978, citēts no Learning theories, n. d.). 

2. Augstskolu pedagoģijas atziņas, kuru teorētiskie pamati sakņojas humānajā filozofijā 

(K. Rodžera pieredzes mācīšanās, A. Maslova pašaktualizācijas, vajadzību teorija), 

humānistiskajā pieejā (Ž. Piažē attīstības teorija, Ļ. Vigotska sociālkulturālās attīstības 

teorija) (citēts no Merriam, 2001). 

3. Mūsdienu augstākās izglītības pedagoģijas autoritāšu atziņas par universitāšu studiju 

procesu (Knowl, n. d. Sef-direct learning;  Lieģeniece, 2002; Race, 2014 Experiential 

learning; Marton and Säljö, 1976 Deep learning; Entwistle and Entwistle, 2005 u. c.). 

Mūsdienu augstskolu pedagoģijā arvien aktuālāka kļūst mācīšanās paradigma – mācīšanās 

ar izpratni (meaning-centered education). Jēgpilnas mācīšanās centrālais jautājums – kā 

padarīt mācīšanos personiski nozīmīgu (Kovbasyuk and Blessinger, 2013). 

Tas uzskatāmi atspoguļojas zviedru mācīšanās koncepcijās, kurām ir divas atšķirīgas 

pieejas – virspusējā mācīšanās un jēgpilnā (dziļā) mācīšanās: 

1) reproduktīvā (virspusējās mācīšanās pieeja): faktuālas informācijas iegūšana un 

reproducēšana; iegaumētā, iemācītā reproducēšana, zināšanas tiek akceptētas un 

izmantotas; 

2) jēgpilna mācīšanās (dziļās mācīšanās pieeja, meklējot jēgu): jēgas, nozīmes izpratne 

sev, redzēt lietas citādāk saskaņā ar akceptētajām disciplīnas perspektīvām (citēts no 

Entwistle, 2003; Jong and Ferguson-Hessler, 1996). 

Aktīva, jēgpilna mācīšanās prasa, lai pieaugušo izglītības dalībnieks/students darbotos 

trijos līmeņos: 

- domājot (kognitīvā joma); 

- pārdzīvojot (afektīvā joma); 

- darot (psihomotorā joma). (Lieģeniece, 2002, 53. lpp.) 

Kognitīvā joma ir saistīta ar prāta spējām vai zināšanām. Emocionālā joma ir saistīta ar 

emocijām, attieksmi, vērtīborientāciju u. c., ar cilvēka uzvedības izmaiņām un pārliecības 

veidošanos. Psihomotorā joma ir saistīta ar muskuļu darbības un kustību iemaņu attīstību. 

Mācīšanās psihomotorajā jomā nozīmē iegūt cilvēkam vēlamās fiziskās spējas; šo spēju 

attīstība balstās uz prasmju apguvi. (Turpat, 91. lpp.) 

Pieaugušo mācīšanās teoriju pamatlicēji (Knowl, 1980; Kolb, 1984, citēts no Lieģeniece, 

2002) izvirza šādus pieaugušo izglītošanās procesa priekšnosacījumus: 
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- studentu dzīves pieredzes respektēšana, 

- personības cienīšana, 

- vajadzību ievērošana, 

- studentu spējas kritiski vērtēt dzīves parādības, savu un citu aktivitātes novērtēšana. 

Kā redzams, pieaugušo mācīšanās pamatā ir pieredze. A. Šponas (2001) izpratnē pieredze 

ir dzīvē iegūto, personīgi pozitīvi novērtēto, paradumos nostiprinājušos un daudzveidīgās 

darbības situācijās lietojamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopums; pati pieredze ir 

pamats, izejas punkts turpmākajai mācīšanās pieredzei (81. lpp.). 

Andragoģijas (pieaugušo pedagoģijas) modelis demonstrē galvenos principus, kas ir 

svarīgi kā formālajā, tā arī neformālajā izglītībā: 

- studentam jāļauj pašam saprast, kāpēc mācīšanās ir svarīga tieši viņam; 

- studentam jāatklāj, kā pārvaldīt informāciju; 

- mācību saturs jāsaista ar pieredzi; 

- jāapzinās, ka cilvēks nemācīsies pats, ja nebūs tam nobriedis un kamēr viņam nebūs 

motivācija to darīt; 

- jāpalīdz dažādu mācīšanās kavēkļu pārvarēšanā. (Conner, 1996, citēts no Birziņa, 2005, 

50.–63. lpp.) 

Pieaugušo mācīšanās pamatā tiek akcentēta indivīda iekšējā darbība, kas saistīta ar 

šādiem kognitīvajiem procesiem: 

1) informācijas uztveri, 

2) informācijas jēgas un vērtības apzināšanos, 

3) informācijas izmantošanu, 

4) lēmumu pieņemšanu, 

5) darbības un darbības rezultātu atgriezeniskās saiknes ieguvi. (Lieģeniece, 2002, 

55. lpp.) 

Iepriekš minētie pieaugušo pedagoģijas aspekti ir nozīmīgi arī veselīga dzīvesveida 

īstenošanas procesā, tie ir saskaņā ar dzīves prasmēm, kas nepieciešamas gan studiju, gan 

profesionālajā darbībā, gan rīcībspējai īstenot veselībai pozitīvas darbības, kas saistītas ar 

1) problēmu risināšanu, 

2) prasmi vērtēt sevi (pašvērtējumu), 

3) kritisko domāšanu, 

4) radošu domāšanu un darbību, 

5) spēju strādāt komandā, 

6) lēmumu pieņemšanu, 

7) efektīvu komunikāciju, 

8) atbildības uzņemšanos, 

9) trauksmes un stresa pārvarēšanu, 

10) spēju izprast savas un citu emocijas (empātiju), 

11) gatavību patstāvīgi mūžizglītoties. (Bluka, Gailītis, Golubeva, Lazdiņa, Omārova, 

Rotberga, Rubana un Zavackis, 2001, 22. lpp.; Bluka un Rubana, 2002, 5.–8. lpp.) 

Augstskolu studiju process ir uz pētniecību un pētniecības atziņām balstīts izglītošanās 

process. Angļu veselības jomas pētnieku izstrādātās „Veselīgu universitāšu” koncepcijas 

(Dooris and Doherty, 2010) mērķos un pamatprincipos izcelta studentu veselīga dzīvesveida 

zināšanu papildināšana un iesaistīšana pētniecībā. Tādējādi studenti veselīga dzīvesveida 

teorētiskās nostādnes pārbauda praktiskās dzīves situācijās, izmantojot ne tikai savu 

pašpieredzi, bet izzinot arī apkārtējās sociālās vides situācijas un pieredzi. Lai iegūtu 

pētniecības rezultātus un varētu tos analizēt, studentiem ir ne vien jāpārzina teorētiskais 

materiāls, bet arī jāpilnveido visas iepriekš minētās dzīves prasmes. Vienlaikus notiek 

kvalitatīvas izmaiņas studentu iepriekšējā veselīga dzīvesveida pieredzē. 
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Pieaugušo mācīšanās ir patstāvīga un pašvirzīta mācīšanās. Jēdzienu pašvirzīta mācīšanās 

(self-direct learning) ir ieviesies M. Nouls, un ar to tiek saprasta pieaugušā atbildība un aktīva 

iesaistīšanās mācību procesā. (Merriam, n. d.) 

D. Lieģeniece pašvirzītu mācīšanos raksturo kā studiju formu, kurā pieaugušie uzņemas 

atbildību par sava darba plānošanu, zināšanu izlietošanu un darba novērtējumu. 

Pašvirzītu izglītošanās procesu D. Lieģeniece (2002) raksturo kā indivīda sevis 

bagātināšanu, uzņemoties lielāku atbildību dažādu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz mācībām. 

Pašvirzība zināmā pakāpē raksturo katru cilvēku un katru mācīšanās situāciju, taču tas 

nenozīmē, ka mācīšanās notiek, nesadarbojoties ar citiem. Pašvirzīta studiju procesa 

dalībnieks ir spējīgs dažādās situācijās pārveidot gan savas zināšanas, gan studēšanas 

prasmes. Pašvirzītas studijas ietver dažādas darbības un resursus, piemēram, pašvirzītu 

lasīšanu, piedalīšanos darba grupās, interneta izmantošanu, apgūtās informācijas 

atspoguļošanu rakstveidā u. c. 

A. Lanka (2008), rakstot par studentu pašvirzītu mācību procesu, uzsver tā 

humānpedagoģisko pieeju, kas ir uz humānisma atziņām balstīta pieeja izglītības saturam un 

tā īstenošanas procesam katrā mācību nodarbībā, ievērojot studentu intereses un iespējas. Tā 

pamatota ar šādu principu īstenošanu mācību procesā: 

- cilvēcisko vērtību audzināšanu; 

- pašapziņas, pašvērtības, pašrefleksijas, apkārtējās pasaules u. c. cilvēku izpratnes 

veicināšanu; 

- studentu aktīvu iesaistīšanos mācīšanās procesā. 

Veiksmīgs studentu pašvirzīts mācību process tiek asociēts ar tādām personības iezīmēm 

kā pašapziņa, sasniegumu motivācija, mērķtiecīgums, gribas īpašību spēks, pašrefleksijas un 

pašvērtējuma prasme, mācību darba vispārīgās prasmes, metaizziņas prasme (turpat). 

Indivīda personības raksturojums un mācīšanas/mācīšanās process ir uzskatāms par 

sākuma punktu pašvirzītas mācīšanās izpratnei, kad sociālais konteksts nodrošina vidi, kurā 

notiek mācīšanās un tiek sasniegti rezultāti (Lieģeniece, 2002, 61. lpp.). 

Tādējādi jēdzienā pašvirzītā mācīšanās ir ietverti gan ārējie, gan iekšējie faktori. Ārējie 

faktori atvieglo cilvēkam uzņemties atbildību par mācīšanos. Iekšējie faktori iepriekš labvēlīgi 

noskaņo pieaugušo cilvēku uzņemties atbildību par domām un darbībām, kas saistītas ar 

mācīšanos. (Turpat) 

Vērtīgas pieaugušo mācīšanās atziņas atspoguļotas Apvienotās Karalistes augstskolu 

pedagoģijas speciālista P. Reisa (Race, 2014) alternatīvajā, empīriskajā (uz pieredzi balstītā) 

pieaugušo mācīšanās modelī. Tas ir līdzīgs D. Kolba mācīšanās modelim uz pieredzi balstītās 

mācībās. Tam ir dinamisks raksturs, taču atšķirībā no D. Kolba modeļa tā dažādie elementi 

netiek uzskatīti par secīgu ciklu, bet gan par integrētu „kopuma” mijiedarbības sinerģisku 

vienību („ripples” model of learning): 

1) vēlme/vajadzība mācīties (efektīva mācīšanās prasa motivāciju un vēlmi mācīties); 

2) mācīšanās darot (pieredzes mācīšanās ir mācīšanās darot); 

3) pārdomāšana (efektīva mācīšanās prasa apgūstamās vielas aktīvu pārdomāšanu); 

4) atgriezeniskā saite (efektīva mācīšanās prasa atgriezeniskās saites izvērtējumu); 

nepieciešamas gan iekšējās, gan ārējās atsauksmes – vispirms paša studenta, tad 

līdzaudžu, tad pasniedzēja izvērtējums. 

Līdz ar to svarīgākās pieaugušo mācīšanās komponentes ir 

- vēlme mācīties, 

- vajadzība mācīties, 

- mācīšanās darot, 

- atgriezeniskās saites izvērtēšana (feedback), 

- izprašana (making sense). (Race, 2014) 

Šie faktori izvirza augstskolu mācībspēkiem šādus uzdevumus: 
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1) censties uzlabot studentu vēlmi mācīties; 

2) palīdzēt studentiem attīstīt īpašumtiesības uz nepieciešamību mācīties; 

3) iesaistīt studentus praksē, mācīties darot, pieļaujot izmēģinājuma un kļūdu atkārtošanos; 

4) nodrošināt studentiem ātri iegūt noderīgas atsauksmes – no pasniedzēja un citam no 

cita; 

5) palīdzēt studentiem izprast (apjēgt) to, ko viņi mācās; 

6) veicināt studentu padziļinātu mācīšanos, t. i., iesaistīt viņus darbībā, kurā cits citam 

izskaidro lietas; 

7) veicināt studentu turpmāko padziļināto mācīšanos, pieļaujot gan studenta paša, gan citu 

studentu mācību sniegumu vērtēšanu un pamatotu spriedumu pieņemšanu. 

Apkopojot veselīga dzīvesveida izpratnes būtības skaidrojumus un pieaugušo pedagoģijas 

atziņas, ir saskatāma tieša sasaiste ar veselīga dzīvesveida izpratnes būtības pamatiezīmēm un 

augstskolu pedagoģijas pašvirzītas studiju formas pamatiezīmēm, kuras ir svarīgas studentu 

veselīga dzīvesveida izpratnes attīstībai studiju procesā. Šīs pamatiezīmes sastāv no 

sešiem secīgiem posmiem (skat.12. tabulu 53. lpp.). 

Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes izvērtēšana balstīta uz pieaugušo pedagoģijas 

pamatnostādnēm un zviedru zinātnieku (Entwistle, 2000; Entwistle and Entwistle, 2005), 

izstrādāto vērtēšanas sistēmu, pēc kuras studentu izpratni var noteikt, ņemot vērā izpratnes 

plašumu, dziļumu un piecus struktūras vērtēšanas kritērijus. 

1. Uzskaitīšana (Mentioning): faktu reproducēšana bez acīmredzamas struktūras. (Ir 

struktūra vai tās nav.). 

2. Aprakstīšana (Describing): temata īss apraksts, paļaujoties tikai un vienīgi uz 

sniegtajiem materiāliem. (Paļaušanās tikai uz vienu struktūru.). 

3. Attiecināšana (Relating): īss apraksts, personiskie paskaidrojumi, trūkst detaļu vai 

pietiekamas argumentācijas. (Reproducēšana.). 

4. Izskaidrošana (Explaining): attiecīgos pierādījumus izmanto, lai izstrādātu strukturētus, 

neatkarīgus argumentus. (Savas izpratnes pielāgošana jautājuma skaidrojumam.). 

5. Iecerēšana (Conceiving): refleksija. (Individuālas koncepcijas attīstīšana par tematu.). 

 

Rezumējums 

Izpratne par veselīgu dzīvesveidu veidojas, balstoties uz indivīda iepriekšējo pieredzi; 

izpratne veidojas pakāpeniski domāšanas un praktiskās darbības rezultātā, tā ir situatīva, 

laiciska, vēsturiska, sociāli nosacīta un nemitīgi pilnveidojama. Izpratne ir attiecināma uz 

informāciju, lietām, personām, darbībām, darbiem. (Gudjons, 2007, 65. lpp.)  

Izpratne ir jāaplūko ne tikai kā pasaules teorētisko zināšanu apguves sastāvdaļa (zināt un 

saprast), bet arī kā prasme darboties, lietot zināšanas noteiktā situācijā. Saprašana reprezentē 

cilvēka esamības veidu kultūrā un pasaulē. (Kūle, 1989, 27. lpp.) 

Izprast objektus un parādības nozīmē atsegt tajos būtiskāko; izpratnes pamats ir studentu 

iepriekšējā pieredze, iepriekšējās pieredzes aktualizēšana un jauno atziņu iekļaušana 

iepriekšējo zināšanu sistēmā. Izpratne izpaužas vārdos un darbībā, runas un darbības 

vingrinājumi kalpo izpratnes padziļināšanai. Izpratne ir ne vien mācīšanās nosacījums, bet arī 

nozīmes un jēgas meklējumi, cilvēka individuālais un unikālais eksistences veids. Mācīties ar 

izpratni ir viens no mūsdienu augstskolu pedagoģijas aktuālākajiem jautājumiem. 

Izglītība mūsdienās nozīmē saprātīgas pašnoteikšanās iespējas un spēju solidarizēties ar 

citiem, subjekta attīstību līdzšinējo cilvēces kultūru objektīvi atspoguļojošā vidē. Tas nozīmē, 

ka izglītība vienmēr ir izskaidrojama kā cilvēka un pasaules attiecības, ar kurām saprot ne 

vien receptīvu, bet arī produktīvi mainīgu piedalīšanos kultūras procesā. Tā ir individualitātes 

un sabiedriskuma iegūšana, vispārpieņemta, t. i., visiem cilvēkiem vienādi derīga, izglītība. 

Tas nozīmē izglītības daudzpusību morālā, kognitīvā, estētiskā un praktiskā aspektā. 
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Veselības izglītība ir jebkuras mācīšanās pieredzes kombinācija brīvprātīgai veselības 

uzvedības veicināšanai. 

 
12. tabula 

 

Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes būtības un pašvirzītas mācīšanās pamatiezīmes  

 

Izpratnes būtības pamatiezīmes Pašvirzītas mācīšanās pamatiezīmes 

Veselīga dzīvesveida izpratnes nemitīga 

pilnveidošana 

Jaunu mērķu izvirzīšana, pamatojoties uz 

jauniegūtās pieredzes izvērtējumu; gatavība 

pastāvīgi mūžizglītoties 

Paplašināta un padziļināta izpratne par veselīgu 

dzīvesveidu, izpratnes cita kvalitāte, situatīvo 

kontekstu un potenciālo iespēju pārveidošana 

citā situācijā, prasme darboties 

Atgriezeniskā saite, darba izvērtējums 

Iedziļināšanās, saglabājot savas uztveres 

veselumu, lietu būtības apzināšana teorētiskās un 

praktiskās darbības vienotībā; veselīga 

dzīvesveida nozīmes un jēgas apjēgšana – 

izpratnes paplašināšana un padziļināšana 

Mācīšanās darot, radoša domāšana un darbība, 

spēja risināt problēmas, jauna pieredze 

Radošā neizpratne (neparastais liek meklēt, 

pārdomāt, atklāt un censties nonākt pie atšķirīgas 

veselīga dzīvesveida izpratnes); mērķtiecīgi 

parādību, sakarību, īpašību, likumsakarību 

meklējumi par veselīgu dzīvesveidu 

Mācību darba plānošana, zināšanu izmantošana, 

aktīva pārdomāšana 

Domāšanas priekšmeta rašanās (veselīgs 

dzīvesveids); veselīga dzīvesveida objektīvā 

procesa atainošana domās un praktiskajā 

darbībā, izvēles un izziņas process 

Vēlme/vajadzība mācīties, atbildības 

uzņemšanās 

Esošās izpratnes par veselīgu dzīvesveidu 

atspoguļošanās studenta esošajā pieredzē par 

veselīgu dzīvesveidu 

Sākotnējās pieredzes apzināšana 

 

Pieaugušo mācīšanās ir patstāvīga un pašvirzīta mācīšanās. Ar jēdzienu pašvirzīta 

mācīšanās (self-direct learning) tiek saprasta pieaugušā atbildība un aktīva iesaistīšanās 

mācību procesā. Pašvirzīta mācīšanās ir studiju forma, kurā pieaugušie uzņemas atbildību par 

sava darba plānošanu, zināšanu izlietošanu, darba novērtējumu. Mācīšanās ir cieši saistīta arī 

ar dzīves prasmēm, kuras ir nepieciešamas gan studiju, gan profesionālajā darbībā, gan 

veselībai labvēlīgu lēmumu pieņemšanā; tās ir sinerģijā ar pieaugušo mācīšanās 

pamatnostādnēm. 

 

1.2.3. Studentu veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās likumsakarības 

 

Lai dziļāk izprastu paraduma būtību, nodaļas ievadā lietderīgi veikt nelielu ieskatu 

uzvedības jēdziena būtībā. 

Cilvēka uzvedība ir tās reakcijas un darbības, kas nodrošina indivīda un sugas 

izdzīvošanu konkrētas vides apstākļos, savstarpējos kontaktus un sugas turpināšanu. 

Uzvedības pamatformas ir barības sagādāšana, izvairīšanās no briesmām, cīņa par savas vietas 

saglabāšanu un sugas turpināšana. Cilvēkam ir saprāts, kas ir būtisks uzvedības regulētājs; 

cilvēkam dominējošais, uzvedību noteicošais faktors ir domāšana un iemācīšanās, taču 

saglabājas arī instinktīvās un reflektorās reakcijas (Raipulis, 2010, 93.–94. lpp.). 
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Fizioloģiskajā aspektā uzvedības organizācijā liela nozīme ir I. Pavlova formulētajam 

orientācijas refleksam, kas rodas uz negaidītiem, jauniem signāliem, bet, ja tie vairākkārt 

atkārtojas, reflekss izzūd. To raksturo divu posmu process: 

- 1. posms – nespecifiskās trauksmes posms, kas izpaužas ar acu kustību signāla virzienā, 

asinsvadu reakcijā un ar garozas elektriskās aktivitātes pamatritma depresiju. Signāli 

izraisa smadzeņu stumbra retikulārās aktivējošās sistēmas un garozas aktivāciju ar 

informāciju no specifiskajiem un nespecifiskajiem ascendējošiem ceļiem; 

- 2. posms – pētnieciskās uzvedības posms, kad pēc primārās aktivizācijas procesa 

ieslēdzas limbiskās struktūras ar smadzeņu stumbra retikulārās aktivējošās sistēmas 

kavētājneironiem. (Augškalne-Aberberga, 2008, 119.–166. lpp.) 

Otrs svarīgs nosacījums ir instrumentālais jeb operantais nosacījuma reflekss, kas 

atšķirībā no klasiskajiem I. Pavlova definētajiem refleksiem balstās uz aktīvu darbību: 

- izveidojas, ja nosacījuma signāls tiek obligāti pastiprināts ar kādu darbību, parasti 

kustību; 

- refleksu var izstrādāt, stimulējot ar pamudināšanu, apbalvojumu, patikšanu vai nivelējot 

ar nosodīšanu (sodu), nepatiku; 

- instrumentālie nosacījuma refleksi veido pamatu citu visdažādāko kustību reakciju 

veidošanā, un tādējādi individuālās uzvedības pamats ir darbības rezultāts. Subjekts 

atceras nevis beznosacījuma reakciju, bet gan apzinātu aktīvu darbību. (Turpat) 

Uzvedība ir psihiskās darbības ārējās izpausmes forma. Cilvēka uzvedību regulē divi 

savstarpēji saistīti spēki: rosinošie un regulējošie. Uzvedība ir rīcības aktu kopa, ko regulē 

personības iekšējās cēlonības izpausmes un socializācijas līmenis. Uzvedība ir atbilde uz 

konkrētu stimulu, cēloni, nosacījumu. Uzvedība pauž cilvēka attieksmi pret lietām, procesiem, 

vērtībām (Garleja un Vidnere, 2000, 192. lpp.). Uzvedība ir cilvēka attīstības, sociālās vides 

un attieksmes, audzināšanas mijiedarbības produkts (Špona, 2006, 75. lpp.). 

M. Vidnere (1999) norāda, ka cilvēka uzvedību noteic viņa mantotie dotumi un apkārtējās 

vides apstākļi, kā arī sociālās audzināšanas apstākļi (30. lpp.). Pastāv trīs uzvedības tipi: 

instinktīvais, apgūtais un apzinātais (Garleja un Vidnere, 2000, 192. lpp.). 

Katram cilvēkam ir objektīvas (bioloģiskās, psihiskās, sociālās) vajadzības kā iekšēja 

prasība pēc darbības. Uzvedību kā cilvēka runu un rīcību nosaka viņa bioloģiskās, psihiskās 

un sociālās vajadzības konkrētas vides apstākļos un prasme regulēt paša attieksmi pret sevi un 

pasauli atbilstoši ģimenē, klasē, skolā, sabiedrībā pieņemtajām normām. Tātad uzvedība ir 

vajadzību rosināts cilvēka izturēšanās kopums, kurā atspoguļojas viņa attieksme pret sevi un 

pasauli. Par uzvedības integrētu kritēriju jāuzlūko cilvēka attieksme pret sevi, kas atklājas 

uzvedības manierēs, stājā, runā. (Špona, 2006, 76–89. lpp.) 

Uzvedības teorētiskais pamats ir personības un saskarsmes psiholoģija, pūļa psiholoģija, 

sociālā pozīcija, vērtīborientācija, mode, konformisms, personības tolerance, domu un uzskatu 

plurālisms, tā demokrātiskā būtība. Uzvedības teorijas uzdevums ir noskaidrot cilvēku 

iespējas atkarībā no darbības organizācijas, motivācijas, attieksmes. (Garleja un Vidnere, 

2000) 

Uzvedības izskaidrošanai teorētiskie pamati meklējami psihoanalīzes un biheivioristikas 

virziena psihologu atziņās. Biheivioristiskā virziena pārstāvji (E. Torndaiks, B. Skinners u. c.) 

skaidro cilvēka uzvedību kā ārējās vides ietekmes rezultātu – „viss ir iemācīts un nāk no 

ārpuses”, savukārt psihoanalītiskais virziens (Z. Freids, K. G. Jungs) uzskata, ka cilvēka 

uzvedību nosaka iekšējie, iedzimtie mehānismi, cilvēka raksturs, domāšanas īpatnības, ko 

vada instinkti – „viss ir iemācīts un nāk no iekšpuses” (citēts noVorobjovs, 2002). 

Kognitīvās psiholoģijas teorijas ir vērstas uz cilvēka iekšējo (internālo) darbību, 

piemēram, motivāciju, problēmu risināšanu, lēmumu pieņemšanu, domāšanu un uzmanību. 
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L. Festingers, S. Ašs, Dž. Kellijs, A. Bandura, Dž. Roters par cilvēka uzvedības nozīmīgu 

ietekmējošo aspektu uzskata vidi. Uzvedība tiek veikta atkarībā no cilvēka uztvertās ārējās 

vides ietekmes interpretācijas (citēts no Vorobjovs, 2002). 

Humānistiskās psiholoģijas virziens (A. Maslovs, K. Rodžers) uzvedības teorijā tiek 

izmantots, lai pētītu, kā vides iespaidā pārveidojas cilvēku uzvedība. Piemēram, daudzi 

cilvēki zaudē radošās spējas, darbības motivāciju sociālās vides agresivitātes, nenovīdības dēļ. 

Uzmanību pelna pašaktualizācijas pētījumi, pozitīvisms, gribas brīvība, dzīves jēga. (Garleja 

un Vidnere, 2000) 

Promocijas pētījumā uzsvērta kognitīvā un humānistiskā pieeja, jo tās saistās ar mūsdienu 

pieaugušo pedagoģijas pamatnostādnēm un ir izmantojamas studiju procesā. Galvenie 

uzvedības komponenti ir apzināta, mērķtiecīga rīcība un saskarsme (Ильин, 2000b, 189 c.) 

Uzvedībai ir tīklveida struktūra; visi cilvēku darbi, veikumi, sasniegumi, izteikumi, 

reakcijas utt. ir ne tikai nešķirami saistītas ar virkni ārējo komponentu, bet starp visiem 

faktiem pastāv arī dažādas individuālas saites (Benešs, 1987/1997b, 353. lpp.). 

R. Garleja un M. Vidnere (2000) individuālās uzvedības mehānisma virzību raksturo šādi: 

vajadzība → intereses → mērķis → motīvs → pārliecība → uzvedība. 

Lai noteiktu iemeslus, no kā veidojas cilvēka uzvedības tipiskās tendences, lieto jēdzienu 

motivācija (Vorobjovs, 2002, 200. lpp.). Humānistiskajā psiholoģijā tiek akcentēts uzskats, 

ka personības uzvedību un darbību rosina, virza un regulē hierarhijā esošs motīvu kopums. 

Vairums autoru uzskata, ka motivācijas pamatā ir vajadzības. (Baltušīte, 2006, 15. lpp.) 

G. Felzers (2006) norāda, ka vajadzību teoriju pamatā ir pieņēmums par neapmierinātas 

vajadzības izraisītu negatīvu stāvokli, kad indivīds cenšas ar attiecīgu uzvedību no šī stāvokļa 

izkļūt. Izšķir divas kategorijas – (1) izvairīšanās no neapmierinātības un (2) apmierinātības 

radīšana (10. lpp.). Pazīstamākie šī virziena teorētiķi ir A. Maslovs (vajadzību hierarhija), 

K. Alderfers („ERG” teorija), D. Maklellands (vajadzību teorija) un F. Hercbergs (divfaktoru 

teorija). Taču pastāv vēl motivācijas kognitīvās un procesuālās teorijas, piemēram, gaidu 

(V. Vrums), mērķu (E. Loks, G. Letems), taisnīguma (Dž. Adamss), darba raksturojuma 

(R. Hekmens, G. Oldhems) u. c. motivācijas teorijas (citēts no Felzers, 2006, 11. lpp.). 

Motīvs ir iekšējs psihisks pamudinājums, kas virzīts uz darbības mērķa sasniegšanu. 

Motīvs (lat. movere – ‘iekustināt’) ir savdabīga pašietekmēšana, personības iekšēja aktivitāte. 

Atsevišķais motīvs vai motīvu kopums veido darbības motivāciju – cilvēka aktivitātes ievirzi 

atbilstoši darbības mērķiem un personības vērtīborientācijas īpatnībām. (Vedins, 2011, 

89. lpp.) 

Motivācija ir motīvu kopums, kas saistīts ar konkrēto darbību un rodas no vajadzībām, 

mijiedarbojoties iekšējiem un ārējiem rosinātājiem (Baltušīte, 2006, 14. lpp). Savukārt, 

G. Felzers (2006) uzskata, ka, izmantojot paradumus, cilvēks veido savus motīvus un 

paradumu uzvedība var kļūt par vajadzību (78. lpp.). Līdzīgas domas pauž A. Rubinšteins, kas 

uzskata, ka izveidojies paradums ir ne tik lielā mērā jauna prasme, cik jauns motīvs (citēts no 

Ильин, 2000, 162 c.). Motivācija veic vairākas funkcijas: rosina uzvedību, vada un organizē 

to, dod tai personisku jēgu un nozīmību (Vorobjovs, 2002, 200. lpp.). Motivācija ir personības 

„enerģija” un galvenais radošās attīstības virzītājspēks (Grundmane, 2005). 

O. Ņikiforovs (2007) cilvēka konkrētā brīža aktuālo uzvedību saista ar cilvēka 

dispozīcijas un situācijas nepārtrauktu mijiedarbības rezultātu, nevis tikai kā reakciju uz 

noteiktiem iekšējiem un ārējiem stimuliem, kas paredz motivācijas aplūkošanu kā 

nepārtrauktas mijiedarbības un pārveidošanās ciklisku procesu, kurā darbības subjekts un 

situācija savstarpēji ietekmē viens otru, un šā procesa rezultāts ir reāli novērojama uzvedība 

(154. lpp.). Motivācija šādā gadījumā ir nepārtraukts izvēļu un lēmumu pieņemšanas process, 

pamatojoties uz uzvedības alternatīvu izvērtējumu. Motivācija izskaidro uzvedības 

mērķtiecīgumu, darbības viengabalainību, kas virzīta uz konkrēta mērķa sasniegšanu, 

organizētību un noturīgumu. 
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Motīvu un motivācijas veidošanās ir vērtējama kā process, kuru teorētiski var sadalīt 

vairākos posmos: 

1) vajadzību rašanās; 

2) vajadzību apmierināšanas ceļu meklējums; 

3) darbības mērķu (virzienu) definēšana; 

4) darbības īstenošana; 

5) apbalvojuma un atzinības saņemšana; 

6) gandarījums vai neapmierinātība (atkarībā no sasniegtā rezultāta). (Ābele, 2009, 40.–

41. lpp.) 

Savukārt R. Garleja un M. Vidnere (2000) sniedz šādu motivācijas procesa vispārinātu 

modeli: iekšēja neapmierinātība → vajadzības → vēlmes → sagaidāmie rezultāti → 

uzvedība → mērķi → to sasniegšanas ceļi → atalgojums → neapmierinātības sajūtas 

samazināšanās, un atkal viss process no sākuma (19. lpp.). 

Cilvēka uzvedības motivācija var būt apzināta vai neapzināta; tas nozīmē, ka vienas 

vajadzības un mērķus, kuri nosaka uzvedību, cilvēks apzinās, citus – ne. Daudzas 

psiholoģiskas problēmas kļūst risināmas, tiklīdz cilvēki atsakās no priekšstata, ka viņi 

vienmēr apzinās savas rīcības, domu un jūtu motīvus. Patiesie motīvi var nebūt tādi, kādi tie 

cilvēkiem šķiet. (Ņikiforovs, 2007) 

Pēc J. Iļjina uzskatiem, motīva spēku lielākoties nosaka emocijas, tāpēc motīvam var būt 

arī afektīvs raksturs (Ильин 2000a). Motīva spēks ir lielāks, ja motivācija ir iekšēji organizēta 

(Baltušīte 2006, 44. lpp.). Emocijās izpaužas indivīda apmierināšanas vajadzību iespēju 

vērtējums (ne tikai konkrētajā situācijā, bet arī perspektīvā), tāpēc emocionālie procesi ir cieši 

saistīti ar motivācijas procesiem (Ņikiforovs, 2007). 

I. Ribkinsa (2010) norāda, ka visgrūtākā cilvēkam ir lēmumu pieņemšana, jo viņi nespēj 

racionāli apstrādāt visus datus; lai to īstenotu, pieslēdzas emocionālā šķautne, un kādā brīdī 

intuīcija un emocionālais fons liek pieņemt lēmumu; atbilstoši situācijai cilvēks domā 

vispirms emocionāli un tikai pēc tam analītiski (33.–34. lpp.). 

Psiholoģijā emocijas tiek definētas kā cilvēka pārdzīvojums konkrētajā brīdī saistībā ar 

kaut ko (ar esošu un paredzamu situāciju, ar citiem cilvēkiem, pašam ar sevi utt.). Līdzās šai 

samērā šaurajai jēdziena emocijas definīcijai tiek izmantots arī plašāks skaidrojums, kur 

emocijas tiek traktēta kā vienota personības emocionāla reakcija, kas ietver ne tikai psihisko 

komponentu – pārdzīvojumu, bet arī šim pārdzīvojumam atbilstošas specifiskas fizioloģiskas 

izmaiņas organismā, kas to pavada (Ņikiforovs, 2007, 210. lpp.). 

Emociju jēdziens plašākā nozīmē ir psihofizioloģisks fenomens, tāpēc par cilvēka 

pārdzīvojumiem var spriest gan pēc viņa pašatskaites par pārdzīvoto stāvokli, gan arī pēc 

psihomotoro un fizioloģisko parametru izmaiņām: mīmikas, pantomīmikas (pozas), kustību 

reakcijas, balss un veģetatīvās reakcijas (sirds ritma biežuma, arteriālā asinsspiediena, 

elpošanas biežuma) (turpat). 

D. Goulmens (Goleman,1995) emocijām piešķir svarīgu nozīmi loģiskās domāšanas 

procesā. Jūtu un domu mijiedarbībā mūsu ikdienišķos lēmumus nosaka spēja izjust emocijas, 

kas darbojas ciešā saskaņā ar loģisko prātu un tādējādi veicina vai kavē domu raisīšanos. 

Katra apzināta doma ir emocionāli iekrāsota, un emocijām ir izšķiroša nozīme gan domas 

fiksācijai atmiņā, gan arī tās atsaukšanai no atmiņas. Mācību vielai ir jābūt ar emocionāli 

pozitīvu saturu, kas sliktākajā gadījumā ir vismaz pozitīvi noformēts vai izraisa pozitīvas 

asociācijas (Riņķis, 2002). Tiek akcentēta pozitīvo emociju radīšanas nozīme 

mācīšanās/studēšanas laikā, jo emocijas ir saistītas ar interesēm, motivācijas paaugstināšanos 

un pašregulācijas mācību stratēģiju izmantošanu. Savukārt negatīvas emocijas mācību/studiju 

laikā, piemēram, dusmas vai bezcerība, ir saistītas ar šo faktoru pazemināšanos (Perkun, 1994, 

citēts no Geidžs un Berliners, 1999). 
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D. Goulmens (Goleman,1995), balstoties uz psihologu pētījumiem par cilvēkiem, kas 

sasnieguši augstus rezultātus sportā, mākslā u. c., uzsver pozitīvās motivācijas, entuziasma, 

centības un pašpaļāvības jūtu izšķirošo nozīmi personiskajos panākumos, jo tie veido pamatu 

spējai motivēt sevi stingram treniņu/darba režīmam. 

Veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā ir nepieciešama ne tikai motivācija, bet arī 

griba. V. Korels (2007) motivāciju summu uzskata par gribu, izturēšanās rezultātu; griba 

atspoguļo cilvēka piedzīvotos panākumus un neveiksmes. Viena no būtiskākajām gribas akta 

pazīmēm ir tā, ka griba vienmēr ir saistīta ar piepūli, lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu. 

Griba paredz motīvu cīņu. Pēc šīs būtiskās pazīmes gribas darbību vienmēr var nošķirt no 

pārējām. Gribas lēmums parasti tiek pieņemts konkurējošu, dažādos virzienos vērstu dziņu 

apstākļos, no kuriem neviena puse nav spējīga galīgi uzvarēt bez gribas lēmuma pieņemšanas 

(Ņikiforovs, 2007, 305. lpp.). 

A. Vorobjovs (2002) gribu sauc par psihisku norišu kopumu, kas izpaužas motivētā, 

mērķtiecīgā, apzinātā darbībā, pārvarot grūtības (159. lpp.). Gribas īpašību struktūra ietver 

vairākas savstarpēji saistītas komponentes: 

1) intelektuālā komponente norāda uz apzinātu kognitīvu piepūli un lēmumu pieņemšanas 

spēju personības virzības un konkrētu darbības mērķu saskaņošanā; 

2) emocionālā komponente saistītas ar darbības motīvu aktivizāciju un emociju 

stabilizējošo lomu; 

3) darbības komponente parādās reālā personības rīcībā un uzvedībā, kas virzīta uz mērķu 

sasniegšanu. (Ābele, 2009, 88. lpp.) 

Griba paredz pašierobežošanu, dažu pietiekami stipru dziņu savaldīšanu, apzinātu 

pakļaušanu citiem, nozīmīgākiem mērķiem, prasmi savaldīt konkrētajā situācijā tieši radušās 

vēlmes un impulsus. Savas izpausmes augstākajos līmeņos griba paredz balstīties uz garīgiem 

mērķiem un tikumiskām vērtībām, uz pārliecību un ideāliem. (Ņikiforovs, 2007, 304.–

309. lpp.). 

Gribas darbība, nepieciešamība pēc tās rodas tad, kad motivētas darbības īstenošanas ceļā 

parādījušies šķēršļi. Gribas akts saistīts ar to pārvarēšanu. Taču iepriekš jāapzinās, jāapdomā 

radušās problēmas būtība. Gribas darbības enerģijas avots vienmēr tā vai citādi ir saistīts ar 

cilvēka aktuālajām vajadzībām. (Turpat). 

M. Vidnere (1999) uzskata, ka gribas īpašībām pašām par sevi nav pozitīvas nozīmes, bet 

tās tāpat kā citas psihiskās īpatnības ir būtiski atkarīgas no sākotnējās ierosmes sociālās 

vērtības. Griba ir vajadzība pārvarēt šķēršļus; kā jebkura cita vajadzība tā var būt pozitīvu vai 

negatīvu emociju avots, kas pamatots ar pašu šķēršļu pārvarēšanas (vai nepārvarēšanas) faktu 

līdz tam brīdim, kad sasniegts galējais mērķis (7. lpp.). Gribasspēks ir cilvēka spēja, kas 

izpaužas savas darbības un dažādu psihisko procesu pašdeterminācijā un pašregulācijā 

(8. lpp.). 

Vēl cits svarīgs faktors motivācijas veidošanā ir interesei; interese ir vajadzības, pieredzes 

un izvēles nosacīta aktīva attieksme pret darbībām, objektiem un parādībām. Interese var būt 

aktīva, mērķtiecīga un arī pasīva. (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000, 71. lpp.) 

Interese ir personības izvēlīga attieksme pret objektu, ko nosaka šā objekta nozīmīgums un 

emocionālā pievilcība (Garleja un Vidnere, 2000, 46. lpp.). Interesi dēvē par īpašu izzinoša 

rakstura motivējošu stāvokli, kas tieši nav saistīts ar kādu vienu konkrētajā laika brīdī aktuālu 

vajadzību. Interesi var izraisīt katrs negaidīts notikums, kas netīši piesaista uzmanību, ikviens 

redzes laukā parādījies jauns priekšmets, jebkurš īpašs, nejauši radies dzirdes vai kāds cits 

kairinātājs. (Ņikiforovs, 2007,158. lpp.)  

Intereses, uzdevumi, vēlmes un nodomi, lai arī ietilpst motivāciju faktoru sistēmā un 

piedalās uzvedības motivācijā, veic ne tik daudz rosinošu, cik instrumentālu lomu. Tie vairāk 

ir atbildīgi par uzvedības stilu, nevis uzvedības virzību. (Turpat)  
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Motīvs ir radniecīgs attieksmei. G. Felzers (2006) uzskata, ka abi jēdzieni apzīmē 

organisma gatavību noteiktā veidā reaģēt; galvenā atšķirība ir tā, ka attieksme pastāv vienmēr, 

bet motivācija, apmierinot vajadzības, izzūd, un ir jāpaiet laikam, lai motīvs atkal rastos; 

motīvs rodas, ja kaut kā trūkst (22.–23. lpp.). 

Attieksmes pamatā ir zināšanas, jūtas, uzskati, griba, uzvedība, vērtīborientācija. 

Attieksme atklāj cilvēka rakstura struktūru. Attieksme ir relatīvi noturīga, pozitīvi vai negatīvi 

vērtējoša reakcija, zināšanu, jūtu, uzskatu, gribas, rīcības veselums, kas izpaužas uzvedībā, 

dzīvesveidā, interesēs, vērtību orientācijā (Garleja, 2006, 100. lpp.). Attieksme pauž 

personības aktīvu izvēles pozīciju, kas nosaka darbības un atsevišķu tās komponentu 

individuālo raksturu. Cilvēku uzvedību attiecībā pret noteiktām lietām, parādībām, faktiem 

nosaka attieksme pret tiem. (Špona, 2001, 55. lpp.) Attieksme definēta arī kā pieredzes un 

sociālu pārdzīvojumu veidota vērtību shēma jeb kopums, kas nosaka cilvēku reakcijas veidu 

attiecībā uz kādu notikumu vai citiem cilvēkiem. (Marks and Lutgendorf, 1999, citēts no 

Upmale, 2013, 6. lpp.)  

Jēdzienam attieksme ir trīs komponenti: 

- emocionālais komponents kā personas jūtas pret attieksmes objektu; 

- kognitīvais komponents kā personas uzskati vai zināšanas par šo objektu; 

- uzvedības komponents kā personas tieksme rīkoties noteiktā veidā saistībā ar šo 

objektu. (Triandis 1971, citēts no Upmale, 2013, 62. lpp.) 

Individuālās attieksmes izveides procesā nosacīti var nošķirt vairākus posmus: 

1) informatīvais posms, kad tiek izvērtēta pieejamā informācija par objektu, notiek tā 

apzināšana un analīze; 

2) emocionālais posms, kad objektam tiek piešķirta pozitīva vai negatīva individuāla 

vērtība, taču darbības aktivitāte vēl neizpaužas; 

3) uzvedības un darbības posms, kad attieksmes intensitāte izpaužas konkrētā uzvedībā 

saistībā ar konkrēto objektu. (Ābele, 2009, 43. lpp.) 

Noturīgas attieksmes veidošanās pamats ir paradumi. Tie uzskatāmi par cilvēka 

automatizētu darbību, kas nostiprinās sistemātiskos vingrinājumos pieredzes uzkrāšanas 

procesā, zināšanas apguves un prakses vienotībā. Paradumu veidošanos stimulē pieaugušo 

dzīves pozīcija, paraugs, pārliecināšana, apkārtējā vide. Attieksmi, kas balstīta uz 

paradumiem, sauc par paraduma attieksmi. (Špona, 2001, 57. lpp.) 

Paraduma būtības skaidrojums zinātniskajā literatūrā skatīts no diviem aspektiem: 

paradums kā iemaņa un paradums kā motīvs. Jau 1892. gadā psihologs V. Džeimss paradumu 

traktē gan kā iemaņu, dinamisko stereotipu, gan kā faktoru, kas nosaka uzvedību (Gardner, 

2012; Ильин, 2000a, 162 c.). 

Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā (2000) paradums definēts kā noturīga rīcība, 

darbība, kas sākotnēji, ārēju apstākļu noteikta, bieži atkārtojoties, automatizējusies, kļuvusi 

par dzīves nepieciešamību (118. lpp.). Paradumi var izpausties uzvedībā, domās vai 

emocionālās reakcijās. A. Špona (2006) jēdziena paradums būtību skaidro kā cilvēku 

automatizētu darbību, kas nostiprinās sistemātiskos vingrinājumos pieredzes uzkrāšanas 

procesā, zināšanu apguves un prakses vienotībā (57. lpp.). Līdzīgas atziņas pauž S. Kovejs 

(2006/2007) raksturojot paradumu kā zināšanu, iemaņu un vēlmju krustpunktu; lai cilvēks 

savā dzīvē izveidotu paradumu, ir nepieciešami visi trīs (48. lpp.). 

1. Zināšanas ir teorētiska paradigma – attiecināma uz to, ko darīt un kāpēc. Zināšanas ir 

izziņas procesa rezultāti, kas atbilst īstenībai. Paraduma kognitīvais aspekts, zināšanas, ir 

nepieciešamas, lai veidotu paradumu. I. Vedins (2011) norāda, ka zināšanas balstās uz 

noteiktu informāciju, taču tikai cilvēka domāšanas procesā informācija kļūst par zināšanām. 

Kaut ko zināt nozīmē arī spriest par informācijas saturu. Ja šādu spriestspēju nav, tad nav arī 

domāšanas – paliek informācijas reproduktīva atveidošana. Zināšanu apguvei izvirza divus 

kritērijus: kvantitatīvo (iegūtās informācijas daudzums) un kvalitatīvo (saprašanas dziļuma 
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pakāpe). Kvalitatīvais rādītājs – saprašana jeb izpratne – ir svarīgs nosacījums veselībai 

labvēlīgu paradumu veidošanā. (32. lpp.) 

2. Iemaņas tiek attiecinātas uz jomu, kā veikt darbību, un darbībai nepieciešamas iemaņas 

un prasmes, t. i. praktiskās zināšanas. O. Ņikiforovs (2006) iemaņas definē kā praktiskās 

darbības komponentus, kas izpaužas, veicot darbības, kas daudzkārtēju vingrinājumu rezultātā 

novestas līdz pilnībai (96. lpp.). Iemaņu fizioloģiskais pamats ir dinamiskais stereotips, t. i., 

nosacījuma refleksu virkne vai sistēma, kur viena refleksa beigas ir nākamā refleksa sākums 

(Augškalne-Aberberga, 2008, 117. lpp.). Iemaņas ir noturīgs darbības stereotips. Iemaņu 

apguves kritērijs ir stabilitātes pakāpe. Pēc psihiskās darbības ievirzes iemaņas dalāmas trijās 

grupās: 

- sensorās (lat. sensus – ‘sajūta’), piemēram, redzes iemaņas (attāluma, tāluma 

noteikšanai u. tml.); 

- kustību (motoriskās) iemaņas. Pirmās un otrās iemaņu grupas kombinācija veido 

sensomotoriskas iemaņas, piemēram, rakstīšanas, zīmēšanas, auto vadīšanas u. tml. 

iemaņas; 

- intelektuālās darbības iemaņas, piemēram, reizrēķina vai loģiskās domāšanas iemaņas, 

uzmanības ilgstošas noturēšanas iemaņas u. tml. (Vedins, 2011, 33. lpp.) 

Iemaņas attiecas tikai uz darbības tehnisko pusi un kopā ar zināšanām veido prasmes pamatu 

(Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca 2000, 64). N. Geidžs un D. Berliners (1999) 

uzskata, ka nosacījuma refleksu veidošanai jābalstās uz iekšēju gandarījumu un 

pamudinājumu. Gandarījums ir iekšējs, ja tas rodas pats no sevis kā mācīšanās procesa 

dabiska daļa; viņi uzsver A. Banduras domu par operanto nosacījuma refleksu veidošanos un 

sociālās iemācīšanās norisēm, uzskatot,  ka tās nav mehāniskas; domas vienmēr ietekmē 

rīcību, un rīcību vienmēr ietekmē domas. Savukārt prasme ir savdabīgs zināšanu eksistēšanas 

veids – prasme ir praktiskās zināšanas. Prasme ir teorijas un prakses vienība (Vedins, 2011, 

35. lpp.). 

3. Vēlmes, ir attiecināmas uz gribu darīt, kas savukārt ir atkarīga no indivīda motivācijas 

intensitātes. Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā (2000) vēlme definēta kā iekšēja 

tieksme pēc kā, griba ko iegūt, īstenot, padarīt; vajadzības, gribas izjušana (64. lpp.).  

H. Benešs (1997a) paradumu skaidro kā pieredzes noteiktu reakciju. Arī nepārdomātas 

uzvedības gadījumā cilvēks ne tikai reaģē uz stāvokli un situāciju, bet balstās uz to, kas ar 

viņu noticis iepriekš. Pateicoties vairāku šādu pieredžu atgriezeniskajai saitei, izveidojas tāda 

vispārēja nostāja, ko sauc par paradumu. (169. lpp.) 

V. Zelmenis (2000) paradumu veidošanos skaidro kā bieži atkārtotas ikdienišķas 

darbības, kas pakāpeniski automatizējas un iesakņojas cilvēka raksturā kā paradumi. To 

pamatā ir pietiekami izkoptas iemaņas un mazapjaustas vajadzības izpildīt attiecīgas darbības 

noteiktā veidā, laikā un apstākļos; ir gan derīgi, gan nevēlami paradumi. (34. lpp.) 

S. Novikova (Новикова, б. д.) paradumu definē kā noturīgu uzvedības veidu noteiktās 

situācijās, dažos gadījumos iegūstot vajadzības raksturu, ja tam nav negatīvas reakcijas no 

grupas puses. Katram indivīdam var būt savi paradumi, piemēram, mosties agri no rīta, veikt 

rīta rosmi, valkāt viena stila apģērbu u. tml. Paradums var gan veidoties stihiski, gan būt 

mērķtiecīgas audzināšanas rezultāts; tāpat par paradumu var kļūt apgūtās iemaņas vai dažādu 

tradīciju un rituālu nosacītas darbības. Paradumi atšķirībā no uzvedības ir neelastīgi (tie 

grūtāk padodas izmaiņām); paradumi var būt vēlami un nevēlami. (Немов, 2003, 162 c.) 

Krievu psihologs J. Iļjins (Ильин, 2000a) paraduma darbību klasificē divos veidos: 

1) paradumi, kas saistīti ar iemaņām un prasmēm, darbības paradumi (pazīstamas, zināmas 

darbības, pie kā ir pierasts); 

2) paradumi kā motivācijas fenomens, kas saistīti ar vajadzību kaut ko darīt; šajā gadījumā 

vajadzība nomaina mērķi un paradumu vietā tiek izskatīti psihofizioloģiskie mehānismi, 

darbības paraduma un kontroles mehānismi (apzināta vai neapzināta darbība). (162 c.) 
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J. Iļjins (Ильин, 2000a) uzskata, ka apziņas kontroles samazināšanās paraduma uzvedībā 

nenozīmē, ka šajā darbībā nav motivācijas; cilvēks apzinās vajadzību izpildīt šo darbību un 

tāpēc meklē veidu, kā to apmierināt. Tas attiecināms arī uz higiēnas un pieklājības likumiem, 

šeit nevar būt runa par neapzinātu darbību. Iemācītie noteikumi kļūst par motivācijas 

uzstādījumiem, kas aktualizējas katrreiz, kad nokļūst pazīstamā situācijā. (163 c.) 

Tiek runāts (Quellette and Wood, 1998) par divu veidu paradumu aspektiem: 

1) paradumi kā atkārtota darbība noteiktos apstākļos; šāda veida reakcija var attīstīties 

tāpat kā profesionālo prasmju apgūšana – atkārtošanās un praktizēšanās konkrētā vidē, 

informācijas kognitīvā apstrāde, kas tiek uzsākta un kontrolēta, līdz atbildes kļūst 

automātiskas; tas var notikt ātri un paralēli ar citām darbībām, prasot minimālu 

uzmanības sadali; 

2) paradumi kā automātiski atkārtota darbība noteiktos apstākļos, kurai nav kognitīvās 

slodzes un kas balstās uz iepriekšējo pieredzi; reakcija ir automātiska. 

Paradumu var uzskatīt par vispārīgu jēdzienu, kuru var skaidrot gan ar uzvedības 

biežumu, gan ar automātismu atkarībā no pētījuma priekšmeta. Šādā traktējumā paradums ir 

cilvēka automatizēta darbība, kuras veikšanai nav nepieciešama darbības pārdomāšana; 

vienreiz izveidojusies, tā paliek atmiņā un var pieņemt gan aktīvu, gan neaktīvu formu. 

Paradumi padara ikdienas dzīvi vienkāršāku, ļaujot cilvēkiem pieņemt lēmumus gandrīz 

automātiski, dodot smadzenēm iespēju domāt par citām svarīgām lietām; paradumi ir 

refleksija (atspoguļojums) par to, kā cilvēks izvēlas savu dzīves darbību, vadoties pēc saviem 

īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. (Gardner, Lally, and Wardle, 2012) 

Mērķa noteikšanas procesā veidojas sakari starp jau pastāvošiem darbības 

priekšnosacījumiem un tās rezultātu paredzēšanu. Ar mērķa starpniecību tagadne kā darbības 

komponents tiek saistīts ar nākotni. Darbības mērķos cilvēks apzināti izvirza sev uzdevumu 

sasniegt to, ko viņš vēlas. Cilvēka vēlme izpaužas vajadzībās un motīvos. (Baltrušīte, 2006, 

13. lpp.) 

Citi pētnieki (Neal, Wood, Labrecque, and Lally, 2012) paradumus definē kā 

psiholoģiskas dispozīcijas pagātnes uzvedības atkārtošanai. Tās ir izveidotas pakāpeniski kā 

cilvēka vienas un tās pašas atbildes reakcijas vienā un tajā pašā kontekstā. Zinātnieki norāda, 

ka nav vienota viedokļa par paradumu veidošanās psiholoģisko mehānismu, paraduma 

automātismu; tā dažādās automātiskās atbildes reakcijas var izsaukt un kontrolēt dažādos 

veidos. Lielākā daļa autoru vienprātīgi atzīst mērķa virzītu paraduma darbības dominanti, taču 

ir neskaidri jautājumi, kā mērķis un konteksts ietekmē paraduma automātismu. Mērķis ir 

motivācijas komponents, kas definē iznākuma vērtību, kura iedarbina un virza darbību. 

Paradumi tiek uztverti kā mērķtiecīgi iemācītas secīgas darbības, kas līdzīgās situācijās ir 

nostiprinātas atkārtotu darbību rezultātā un tiek iedarbinātas automātiski līdzīgās vides 

situācijās (kontekstā), turklāt  atkārtota pozitīva pieredze pastiprina ieradumu (Riet, Sijtsema, 

Dagevos, and De Bruijn, 2011). Taču notiek arī pretējs process – vides konteksts var izsaukt 

paradumu, neaktualizējot mērķi (Wood and Neal, 2007). 

J. Iļjins (Ильин, 2000a) paraduma veidošanos skaidro ar cilvēka asociāciju 

mehānismiem, jo cilvēks izjūt vajadzību noteiktu uzvedību izpildīt tikai noteiktā situācijā un 

apstākļos. Asociācijas kalpo kā nosacīti uzbudinātāji, signāli, kuri izsauc vajadzīgo stāvokli, 

un šo uzbudinājuma stāvokli cilvēks novērš ar paraduma darbību. Jānorāda, ka šīs darbības 

kļūst par cilvēka dinamiskā stereotipa sastāvdaļu un vienas sastāvdaļas likvidēšana var izjaukt 

uzvedību. (163 c.) 

Tuvāk asociāciju mehānisma veidošanos skaidrojuši paraduma uzvedības pētnieki 

(Aarts and Dijksterhuis, 2000), skatot paradumu kā zināšanu struktūru, kura veido mentālās 

reprezentācijas. Viņi skaidro, ka uzvedības mērķi rosina vēlme; šie mērķi var būt arī 

fizioloģiskās vajadzības (slāpes, izsalkums) vai citas vajadzības vai motīvi, piemēram, 

zināšanu atjaunošana kādā jomā. Ja mērķi bieži netiek sasniegti, tad neveidojas mērķu virzīts 
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paradums, bet ja viena un tā pati darbība sasniedz mērķi un gūst apmierinājumu, darbības 

rezultāti tiek saistīti ar mērķi un veidojas mērķa virzīts automātisks paradums. Atlasot un 

izpildot viena un tā paša mērķa noteiktu uzvedību bieži un konsekventi, tā noved pie 

asociācijām starp mērķi un instrumentālo darbību. Paradums tad ir automātiskās darbības 

rezultāts. Notiek tūlītēja paraduma aktivācija, reaģējot uz mērķa realizēšanas pamudinājumu 

(piemēram, automašīnas vadīšana tiek kvalificēta kā paradums, taču, lai to veiktu, ir vajadzīgs 

mērķis – kur braukt, kāpēc). (Aarts and Dijksterhuis, 2000) 

Plānojot izveidot jaunus paradumus, veidojas asociācijas (mērķis + darbība), jo domās 

tiek pārcilāti vairāki varianti, līdz izveidojas viens optimāls variants, kurš varētu kļūt par 

paradumu. Jautājums ir tikai, cik daudz un kāds ir plānošanas saturs pirms plānotas uzvedības 

uzsākšanas. Autori uzskata, ka nav daudz jāplāno, lai izveidotos asociācija – kad, kur un kā 

sasniegt mērķi. (Turpat) 

J. Iļjins (Ильин, 2000a) saskata atšķirības labu un sliktu paradumu veidošanās procesā: 

1) labu paradumu veidošana ir saistīta ar pastāvīgu situāciju, indivīds pierod pie situācijas, 

apkārtnes, atrašanās vietas, kur kas atrodas, ko var lietot; indivīdam parādās orientēts 

pamats uzvedībai. Tas noved pie būtiska laika un piepūles samazinājuma lēmuma 

pieņemšanai, līdz ar to nodoms veidojas bez motivācijas bloka „iekšējā filtra”; 

2) sliktajiem paradumiem (alkohola lietošanai, smēķēšanai u. c.) darbojas citi mehānismi, 

jo pierašana notiek šūnu un bioķīmiskajā līmenī. Tāpēc paradums nav izteikts ar 

darbību, bet gan ar izteiksmi – cik lietot. Šajos paradumos parādās motivācijas loma un 

darbojas motīvs „šeit un tagad”, jo indivīds izjūt fizisku diskomfortu. Pierašana ir daļēji 

radniecīga paradumam, jo var izraisīt gan adaptāciju, gan atkarību. (164 c.) 

Būtībā paradums ir hierarhiskas mentālās reprezentācijas, kuru galvenais mērķis aktivizē 

tam pakārtotus mērķus, piemēram, paradums braukt uz skolu ar riteni paredz vairāku 

mērķtiecīgu darbību izpildi (Aarts and Dijksterhuis, 2000). 

Psihologi iesaka jaunus paradumus veidot ar asociāciju starpniecību – asociāciju 

veidošanu ar nodomu, piemēram: „Es domāju veikt darbību, kad vien būs X situācija.” 

Hipotētiski tas veido asociācijas starp mērķi un darbību un ir ekvivalenta paradumu 

asociācijai, kurā darbojas kognitīvais mehānisms, aktivizējot automātisko asociāciju likumu. 

Mentālās reprezentācijas darbojas, arī salīdzinot sevi ar citām mentālām reprezentācijām, 

konsultējas un aktivizē citas mentālās reprezentācijas, izvēloties optimālo variantu. (Aarts and 

Dijksterhuis, 2000; Neal et al., 2012) 

Paradumu koncepcijai „Paradums prasa biežumu, automātiskumu un stabilu vidi” 

(Darnton, Verplanken, White, and Whitmarsh, 2011, p. 25) piešķirama praktiska vērtība, jo: 

1) paradumu var izmantot, lai izskaidrotu, kāpēc mūsu uzvedība bieži vien nesaskan ar 

mūsu nodomiem; dažkārt uzvedību pilnībā vada paradumi (neapzināta uzvedība); 

2) paradumus nosaka ne tikai frekvence (atkārtotās uzvedības biežums), bet arī citi aspekti, 

kas ir paraduma uzvedības pamatā, – apzinātas domāšanas neesamība un stabils 

konteksts (ierastajai videi, kurā tiek veikta uzvedība, jāpaliek nemainīgai); 

3) paradumam ir spēks – tas, cik lielā mērā uzvedība ir kļuvusi par paradumu (to var mērīt, 

izmantojot virkni aptaujas jautājumu, kas vērtē biežumu, automātiskumu un konteksta 

stabilitāti paraduma uzvedībai konkrētai personai konkrētā brīdī). 

Jauna paraduma veidošanos var iedalīt trijos darbības posmos: 

1) uzsākšanas posms (tiek izvēlēta jaunā uzvedība un konteksts); 

2) mācību posms (notiek vingrināšanās izvēlētajā kontekstā); 

3) stabilitātes posms (paradums atkārtojas laikā ar minimālu piepūli vai apdomāšanos). 

(Gardner, Lally, and Wardle, 2012) 

Nevēlama paraduma pārtraukšanai tiek ieteikti  šādi praktiski paņēmieni: 
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1) paraduma uzvedības apzināta kontrole un nodomu īstenošanas metodes, kas palīdz 

cilvēkiem izveidot jaunus „scenārijus”, kuri savukārt dod jaunas paradumu uzvedības 

norādes (instrukcijas); 

2) izmaiņas ikdienas dzīves plūdumā (darbavietas maiņa, bērna piedzimšana, studiju 

uzsākšana u. tml.); 

3) pārmaiņas atbalsta vidē, kas aizēno automātisko paraduma ierosu un tā izpildi; 

4) grupu diskusijas (risinot kādu kopīgu problēmjautājumu); 

5) aizvietošana (piemēram, saldinātu gāzētu dzērienu vietā lietot ūdeni);  

6) nodomu īstenošana (apzināti veidot jaunus paradumus). (Darnton et al., 2011, pp. 21– 

28; Quinn, Pascoe, Wood, and Neal, 2010) 

Pastāv uzskats (Lally, van Jaarsveld, Potts, and Wardle, 2010), ka paradumi veidojas ļoti 

individuāli un paradumu veidošanās var ilgt no 18 līdz pat 254 dienām. 

Visefektīvākās pārmaiņu stratēģijas ir tās, kuras kavē nelabvēlīgos paradumus, vienlaikus 

veidojot jaunu uzvedību, kas pārvēršas par paradumu. Piemēram, izmaiņas atbalsta vidē var 

aizēnot automātiskās uzvedības nosacījumus, palielinot nozīmi apzinātiem nodomiem. Lai 

saglabātu nodomu, piemēram, pieņemt veselīgāku dzīvesveidu, pārmaiņu stratēģijām būtu 

jānodrošina kāds tūlītējs pozitīvs efekts, kas izriet no jaunās veselības uzvedības, turklāt ir 

jānodrošina atkārtošanās iespēja atbalstošā, stabilā vidē (Neal et al., 2012). Apzināta 

paraduma veidošanās sākuma stadijā ir nepieciešama paškontrole (Felzers, 2006, 79. lpp.). 

Paradumu nosaka mērķis (Aarts and Dijksterhuis, 2000); mūsdienās cilvēks vadās pēc 

pārdomātas, pamatotas, argumentētas darbības. Lai arī paradums tiek definēts kā neapzināta 

atkārtota darbība, mūsdienās arvien aktuālāks kļūst paraduma kognitīvais aspekts. Pašreiz 

psiholoģijā terminu paradums lieto, lai izskaidrotu cilvēka uzvedību, un pēta, kādas 

mijsakarības ir starp attieksmi, nodomiem un uzvedību (skat. 13. tabulu 63. lpp.), kurā 

uzskatāmi atsegtas būtiskākās paraduma iezīmes pēc raksturojuma, paraduma veida, 

paraduma izpausmes formas, paraduma veidošanās principiem un to praktiskā izmantojuma). 

Izstrādājot VVIFA vadlīnijas, kuras paredz veselībai labvēlīgu paradumu veidošanos vai 

nostiprināšanu, atbilstīgi aktuālajai nepieciešamībai ņemtas vērā tās teorētiskās atziņas par 

paradumu veidošanās pamatprincipiem, kurās akcentēta apziņas regulējošā loma indivīda 

darbībā: 

1) mērķtiecīga iemācīšanās, 

2) vingrināšanās, 

3) paradumu apzināta kontrole,  

4) nodomu apzināta īstenošana, 

5) zināšanu apguves un prakses vienotība, 

6) pieredzes uzkrāšana, 

7) dzīves prasmju pilnveide. 

Rezumējums 

Paradumi tiek definēti kā cilvēka automatizēta uzvedība, kura izveidojusies cilvēka 

darbības pieredzes rezultātā; to raksturo biežums un noteikts situācijas konteksts. Paradumus 

pēc intensitātes iedala spēcīgos, mēreni spēcīgos un vājos paradumos. Paradumi ir indivīda 

zināšanu, iemaņu un vēlmju krustpunkts, katram cilvēkam tie ir individuāli un pauž indivīda 

vispārējo nostāju. 

Paradumu uzvedība var būt gan negatīva, gan pozitīva; tā var veidoties gan apzināti, gan 

neapzināti, tā var būt mērķa virzīta vai situācijas konteksta noteikta. 

Paradums veidojas pakāpeniski. Lai to izveidotu, nepieciešams iziet caur šādiem 

posmiem:  

1) uzsākšanas posms (tiek izvēlēta jaunā uzvedība un konteksts), 

2) mācību posms (notiek vingrināšanās izvēlētajā kontekstā), 

3) stabilitātes posms (paradums atkārtojas laikā ar minimālu piepūli vai apdomāšanos). 
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13. tabula 

 

Paraduma būtības raksturojuma apkopojums 

 

Paraduma 

raksturojums 

Paraduma 

veids 

Paraduma 

izpausmes 

formas 

Paraduma 

veidošanās principi 
Lietojums 

Psiholoģiska 

dispozīcija 

(Neal et al., 2012) 

Pagātnes uzvedības 

atkārtošana (Riet 

et al., 2011; 

Quellette and Wood, 

1998) 

Labs, slikts 

Vēlams, 

nevēlams 

(Zelmenis, 

2000; Немов, 

2003; Ильин, 

2000a) 

Uzvedībā, 

domās, 

emocionālās 

reakcijās 

(PTSV, 2000) 

Stihiska izveidošanās 

Mērķtiecīga 

iemācīšanās 

(Немов, 2003) 

Profesionālajā 

darbībā, 

ikdienas dzīvē 

(Gardner 

et. al., 2012; 

Riet et al., 

2011) 

Hierarhiskas 

mentālās 

reprezentācijas 

(Aartsand 

Dijksterhuis, 2000) 

Spēcīgs, 

vidēji spēcīgs, 

vājš (Darnton 

et al., 2011) 

 Vingrināšanās 

Atkārtota darbība 

(Špona, 2006; 

Zelmenis, 2000; Riet 

et al., 2011) 

 

Noturīga, ārēju 

apstākļu noteikta 

frekvence, 

automātisms 

(Gardner et al., 

2012; Quellette and 

Wood, 1998; 

Новикова, б. д.) 

Aktīvs, 

neaktīvs 

(Gardner 

et al., 2012) 

 Paradumu apzināta 

kontrole 

Nodomu apzināta 

īstenošana (Wood and 

Neal, 2007; Felzers, 

2006; Darnton et al., 

2011) 

 

Individuāla 

izpausme 

Cilvēka raksturs 

(Zelmenis, 2000) 

Apzināta 

uzvedība, 

neapzināta 

uzvedība 

(Gardner, 

et al, 2012; 

Wood and 

Neal, 2007) 

 Mentālās 

reprezentācijas 

asociāciju izveide 

(Ильин, 2000a) 

 

Indivīda vispārēja 

nostāja (Benešs, 

1997a) 

  Zināšanu apguve un 

prakses vienotība 

(Špona, 2001) 

 

Zināšanu, iemaņu 

un vēlmju 

krustpunkts (Kovejs, 

2006/2007) 

Mērķu virzīta 

uzvedība 

Situācijas 

konteksta 

virzīta 

uzvedība 

(Aarts and 

Dijksterhuis, 

2000; Riet 

et al., 2011) 

   

Paradums kā motīvs 

Paradums kā iemaņa 

(Ильин, 2000a)  

  Pieredzes uzkrāšana 

(Špona, 2001) 
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Nozīmīgas ir zinātnieku (Aarts and Dijksterhuis, 2000) atziņas par mūsdienu paradumu 

pētīšanas aktualitātēm, kurās arvien nozīmīgāks kļūst paraduma kognitīvais aspekts, 

piemēram, plānotas veselības uzvedības modelēšana. 

Lai konstatētu, analizētu un izskaidrotu studentu veselīga dzīvesveida paradumus un 

pārbaudītu VVIFA vadlīniju īstenošanas lietderīgumu, nākamajā nodaļā izskatīti veselības 

uzvedības sociāli kognitīvie modeļi, kas kalpo kā instruments studentu veselīga dzīvesveida 

paradumu prognozēšanai un izmaiņu noteikšanai. 

 

1.2.4. Veselības uzvedības sociāli kognitīvie modeļi 

 

Promocijas pētījumā tuvāk tiek apskatītas veselības uzvedības teorijas, jo tās papildina 

iepriekš aplūkotos veselīga dzīvesveida aspektus un paradumu veidošanās likumsakarības, kā 

arī konkretizē pētījuma lauku. 

I. Upmale (2013) apliecina, ka veselības uzvedības teorijas un konceptuālie modeļi tiek 

izmantoti veselības izglītībā (62. lpp.), jo tie pamato, izskaidro un sistematizē zināšanas, 

turklāt ir kā pamats tālākai rīcībai, tostarp veselības izglītības darba organizēšanai un vadībai, 

kas ir izmantojams arī studentu veselīga dzīvesveida veicināšanai, integrētu VVIFA vadlīniju 

izstrādei un īstenošanai. 

Veselības jomas pētnieki un uzvedības teorijas aizsācēji (Kasl and Cobb, 1966) nodala 

trīs veida veselības uzvedības kategorijas: (1) preventīvā veselības uzvedība, (2) slimības 

uzvedība un (3) slimnieka lomas uzvedība. Pētījumā izskatīta preventīvās veselības uzvedības 

kategorija. Preventīvā veselības uzvedība ir definēta kā „jebkura darbība, ko veic persona, kas 

uzskata sevi par veselu, lai novērstu vai atklātu saslimšanu asimptomātiskā stadijā” (p. 264). 

I. Upmale (2013) veselības uzvedību uzskata par personas rīcību, lai sasniegtu, rūpētos 

vai atgūtu labu veselību un novērstu vai nepieļautu slimību, un piešķir tai ļoti svarīgu lomu 

indivīda veselības saglabāšanā (62. lpp.). 

Veselības uzvedības teorijas, kas palīdz veidot mūsu izpratni par indivīda veselības 

uzvedību, pamato veselības psiholoģija. Tā ir zinātne, kuras izpētes priekšmets ir cilvēka 

uzvedība un uzvedības cēloņu un seku mijsakarība, aptverot visas cilvēka dzīves darbības 

jomas saistībā ar veselību, tostarp ēšanas, alkohola, tabakas lietošanu, fiziskās aktivitātes 

paradumus, seksuālo kultūru u. c. (Thirlaway and Upton, 2009). 

Veselības uzvedība ir determinējama kā personas atribūtu kopums, piemēram, pārliecība, 

cerības, motīvi, vērtības, uztvere u. c. izziņas elementi, ieskaitot personības īpašības, arī 

afektīvo un emocionālo stāvokļu iezīmes un atklātus uzvedības modeļus, darbības un 

ieradumus, kas attiecas uz veselības saglabāšanu, veselības atjaunošanu, kā arī veselības 

uzlabošanu (Gochman, 1982; 1997, citēts no Glanz, Rimer, and Viswanath, 2008). 

Veselības uzvedība un veselīgs dzīvesveids var būt gan veselībai labvēlīgs, gan 

nelabvēlīgs, un tas ir atkarīgs no katra indivīda uzvedības izvēles un ārējās vides apstākļiem 

(Cockerham 2005; Thirlaway and Upton, 2009). 

Veselības uzvedība ir tikpat daudzveidīgi un sarežģīti determinēta kā citi indivīda 

sociālās uzvedības veidi, tāpēc veselības uzvedības izpratne ne tikai paplašina zināšanas par 

šo jomu, bet arī palīdz saprast, kā būtu iespējams ietekmēt un veicināt veselību apdraudošu 

paradumu maiņu (Upmale, 2013). 

Daudzveidīgi tiek definēti arī veselības uzvedību ietekmējošie faktori (skat. 14. tabulu 

65. lpp)., kur apkopotas atziņas par veselības uzvedības ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem 

faktoriem; iekšējie faktori satur kognitīvo komponenti, ārējie – sociālo, bioloģisko un vides 

komponenti). 
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14. tabula 

 

Iekšējie un ārējie veselības uzvedības ietekmējošie faktori  

 

Iekšējie faktori Ārējie faktori 

Zināšanas Sociālais atbalsts 

Attieksme, uzskati un pamatvērtības Mediji 

Spēja adaptēties dzīvei (dzīves prasmes) Sociālkulturālie, politiskie un ekonomiskie 

faktori 

Psiholoģiskā dispozīcija (motivācija) Bioloģiskie faktori 

Fizioloģija Veselības aprūpes sistēma 

 Vide 

 Likumi un noteikumi 

 

(Avots: Cole, Holtgrave, Ríos, n. d.) 
 

Saistībā ar iepriekšējā nodaļā izskatīto studentu izpratnes un paradumu rašanos, kas 

veidojas izziņas, praktiskās darbības un pārdzīvojuma sintēzē, promocijas pētījums tiek 

balstīts uz kognitīvajām teorijām un uz pieredzē balstītu pieaugušo mācīšanos 

(konstruktīvismu), tāpēc no veselības uzvedības teoriju daudzveidības izskatīti pētījumos 

biežāk lietotie veselības uzvedības sociāli kognitīvie modeļi. 

Kognitīvajā pieejā G. Svence (2003) saskata pamatideju par cilvēka personības attīstību, 

pateicoties tā aktīvajai izziņai. Personības dzīvi ietekmē, kādas kognitīvās shēmas, semantisko 

nozīmju shēmas, stereotipi un matricas izveidojas kognitīvās attīstības procesā. (55. lpp.) 

Kognitīvās struktūras pamatelementi, pēc L. Festingera domām, ir jebkādas zināšanas, 

uzskati, pārliecība par sevi un apkārtējiem cilvēkiem un priekšmetiem. Taču, kā apgalvo daži 

citi zinātnieki (Č. Osguds, Dž. Bruners u. c.), jebkuras personības „kognitīvās struktūras” 

kodols ir ne tikai pašas zināšanas, bet to nozīme pašai personībai (citēts no Vorobjovs, 2002). 

Termins sociāli kognitīvie modeļi tiek izmantots, lai atsauktos uz līdzīgām teorijām. Katrs 

modelis nosaka nelielu skaitu izziņas (uzskatu) un afektīvos (attieksmes) faktorus kā galvenos 

uzvedību noteicošos faktorus. Šie modeļi nenoliedz, ka rīcību ietekmē daudzi citi faktori 

(piemēram, sociālie, strukturālie, kultūras un personības faktori), tos uzskatot par distālajiem 

faktoriem. Atšķirībā no distālajiem faktoriem proksimālie faktori pakļaujas pārmaiņām, 

piemēram, sniedzot indivīdam būtisku informāciju par kādu nozīmīgu tā dzīves aspektu, tāpēc 

sociālās izziņas modeļus var izmantot par pamatu veselības uzvedības intervencei. (Sutton, 

2002) 

S. Satons (Sutton, 2002) norāda piecus, biežāk izmantotos sociāli kognitīvos modeļus 

veselības uzvedības intervences īstenošanai. 

1. Veselības pārliecības modelis (Health belief model). 

2. Drošības motivācijas teorija (Protection motivation theory). 

3. Pašefektiviātes teorija (Self-efficacy theory). 

4. Pamatotās rīcības teorija (Theory of reasoned action). 

5. Plānotās uzvedības teorija (Theory of planned behavior). 

Cilvēks īsteno savu uzvedību sociālā vidē, pārbaudot savas uzvedības efektivitāti sociālā 

kontekstā. Piemēram, A. Ajzens un M. Fišbeins, pamatojot cilvēka attieksmes un uzvedības 

ciešo mijsakarību, 1975. gadā izveido pamatotās rīcības teoriju, kuras pamata koncepti ir 

attieksme pret veicamo uzvedību, veicamās uzvedības ieguvumu novērtēšana, darbībai 

nepieciešamās piepūles izvērtēšana, subjektīva sabiedrības normu uztvere un vēlmes atbilstība 

sabiedrības normām. 

A. Banduras (Bandura, 2004) sociāli kognitīvās teorijas (Social learning/Social cognitive 

theory, Self-efficacy theory) pamatā ir mehānisma izpēte, kā zināšanas tiek iedzīvinātas 
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darbībā. Īpašu uzmanību A. Bandura velta abpusējai indivīda un vides mijiedarbībai, 

uzvedības un personības faktoriem. Atrodoties nepārtrauktā mijiedarbībā, vide ietekmē 

indivīdu tikpat lielā mērā, kā indivīds ietekmē vidi, to veidojot, savukārt vide veido indivīdu – 

veidojas reciprokālā determinisma koncepcija (reciprocal determinism). Cilvēka darbība ir 

savstarpējā uzvedības, personības īpašību un vides mijiedarbībā. 

Ā. Karpova (1998) norāda, ka A. Banduras sociālās mācīšanās teorijā svarīga nozīme ir 

citu uzvedības atdarināšanai (atkārtot to, ko dara citi). To varētu nosaukt arī par novērojošo 

mācīšanos. Gataviem uzvedības modeļiem cilvēka dzīvē ir ļoti liela nozīme. Vide ir pārpilna, 

piemēram, ar potenciāli letālām sekām, tāpēc lietot mēģinājuma un kļūdu metodi ir pārāk 

riskanti un bīstami. Socializācijas un zināšanu apguves process var kļūt būtiski īsāks, ja tiek 

nodrošināts ar attiecīgiem modeļiem. (138. lpp.) 

Par galveno noteicošo faktoru cilvēka uzvedības maiņā A. Bandura uzskata zināšanas par 

veselības riskiem un ieguvumiem. Tiek izvērtēts, cik pūļu ir jāiegulda veselības uzvedībā, 

kādi būs ieguvumi (ekspektācijas/gaidas – domai, ka noteiktai darbībai sekos vēlamais 

iznākums, ir jēga tikai tad, ja cilvēks ir pārliecināts, ka spēj šo darbību veikt); tā sakņojas 

gaidu jeb kognitīvās motivācijas teorijā (Expectancy theory) (Vroom, 1964), kas balstīta uz 

izvērtējumu, ar kādiem šķēršļiem indivīds saskarsies iecerētajā darbībā un cik lielā mērā 

indivīds spēs kontrolēt iecerēto darbību (spēs realizēt dzīvē izvirzīto mērķi). Līdz ar to 

pašefektivitāte ir viens no svarīgākajiem sociāli kognitīvo modeļu elementiem, kas nosaka 

uzvedības maiņu. (Bandura, 2004) 

Pašefektivitāte ir apzināta personības spēja vērtēt situāciju daudzveidību un izvēlēties 

adekvātas uzvedības formas to risinājumam (Vorobjovs, 2002, 116. lpp.). 

Atbilstoši A. Banduras sociāli kognitīvajai teorijai, indivīds uzvedību apgūst, izejot piecas 

stadijas: 

1) sociālā modeļa (parauga) uzvedības vērošana, 

2) parauga iegaumēšana, 

3) šīs uzvedības atdarināšana, kā sekas ir patīkams vai nepatīkams rezultāts, proti, pozitīvs 

vai negatīvs stimuls, 

4) kritiskā domāšana, kura novērtē uzvedības rezultātu, 

5) saskaņā ar iepriekšminēto tiek pieņemts lēmums par to, vai attiecīgo uzvedības modeli 

pieņemt vai nepieņemt. (Puškarevs, 2000) 

Līdzīgi veselības uzvedības sociāli kognitīvie modeļi ir veselības pārliecības modelis 

(Rosenstock, Strecher, and Marshall, 1988) un drošības motivācijas teorija (Rogers, 1975; 

1983), kuru vienojošais elements ir pašefektivitāte (citēts no Glanz, Rimer, and Viswanath, 

2008) (skat. 15. tabulu 67. lpp.).  

Sociāli kognitīvos uzvedības maiņas modeļus rekomendē lietot sporta jomas zinātnieki 

fiziskās aktivitātes izpētē, fiziskās aktivitātes programmu izstrādē un īstenošanā pietiekamai 

fiziskās aktivitātes nodrošināšanai (Physical Activity Evaluation Handbook, 2002). 

Plānotās uzvedības teorijas (turpmāk – PUT) sociāli kognitīvais modelis ir viens no 

biežāk lietotajiem dažādos pētījumos, it sevišķi nosakot, kuri mainīgie lielumi ietekmē 

uzskatus un pārliecību. Ir norādāmas (Godin and Shephard,1990) PUT modeļa dominantes, un 

tās ir indivīda zināšanas, pārliecība, attieksme, motivācija un emociju izpēte. Šie faktori 

būtiski ietekmē jauniešu un pieaugušo pozitīvu vai negatīvu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz 

uzvedības maiņu, piemēram, sākt nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, lietot racionālu uzturu 

u. tml. 

Zināšanu un attieksmes nozīme veselīga dzīvesveida uzvedības veicināšanā parādās 

vairumā pētījumu, piemēram, Apvienotās Karalistes Sabiedrības veselības apskatā (NOO, 

2011), analizējot Anglijas iedzīvotāju ēšanas un fiziskās aktivitātes paradumus, autori secina, 

ka zināšanas un attieksme ir galvenie aspekti pozitīvas veselības uzvedības pamatā. Kanādas 
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sporta jomas zinātnieks D. Kirks (Kirk, 2012) izšķirošo nozīmi veselīga dzīvesveida 

īstenošanā piešķir motivācijai un uztvertajai informācijai. 

 
15. tabula 

 

Sociāli kognitīvie uzvedības maiņas teorijas/modeļi 

 

Teorija/modelis 
Teorijas/modeļa  

būtības kopsavilkums 

Teorijas/modeļa  

pamatkoncepcijas 

Veselības pārliecības 

modelis (Health belief 

model, HBM) 

(Hochbaum, 1956; 

Rosenstock, Strecher, and 

Marshall, 1988) 

Lai indivīds varētu pieņemt ieteicamo 

uzvedību (uz veselību vērstu darbību), 

jāizsver veselības draudi (slimība un tās 

nopietnība) un ieteiktās uzvedības 

ieguvumi un šķēršļi 

Uztvertais (veselības) trūkums 

Uztvertā nopietnība 

Uztvertā ieguvumi 

Uztvertie šķēršļi 

Norādījumi darbībai 

Pašefektivitāte 

Sociālās mācīšanās/sociāli 

kognitīvā teorija. 

Pašefektiviātes teorija 

(Social learning/Social 

cognitive theory, Self-

efficacy theory) (Bandura, 

1986; 1989) 

Reciprokālā determinisma koncepcija 

(reciprocal determinism). Cilvēka 

darbība ir savstarpējā uzvedības (B), 

personības īpašību (P) un apkārtējās 

vides (E) mijiedarbība. Pašefektivitāte ir 

viens no svarīgākajiem elementiem, kas 

nosaka uzvedības maiņu 

Reciprokālais determinisms 

Neizmantotās iespējas 

Ekspektācijas 

Pašefektivitāte 

Mācīšanās vērojot 

Pastiprinājumi 

Pamatotās uzvedības 

teorija (Theory of 

reasoned action, TRA) 

(Ajzen and Fishbein, 

1973; 1975;1980) 

Indivīda pamatota uzvedība, kurā 

noteicošais ir nodoms, kas veidojas no 

attieksmes un uzskatiem par veicamo 

darbību. Nodoms prognozē indivīda 

turpmāko uzvedības izvēli 

 

Attieksme pret uzvedību: 

uzvedības ieguvumu 

novērtēšana, darbībai 

nepieciešamās piepūles 

izvērtēšana 

Subjektīvās normas: 

subjektīva sabiedrības normu 

uztvere, vēlmes atbilstība 

sabiedrības normām 

Plānotās uzvedības teorija 

(Theory of planned 

Behavior, TPB) (Ajzen, 

1991; 2006) 

Indivīda uztvertā kontrole pār iespējām, 

resursiem un prasmēm, kas 

nepieciešamas, lai veiktu vēlamo 

darbību, un iepriekšējās teorijas 

komponents – nodoms (attieksme un 

uzskati par veicamo darbību) 

Attieksme pret uzvedību: 

uzvedības ieguvumu 

novērtēšana, darbībai 

nepieciešamās piepūles 

izvērtēšana 

Subjektīvās normas: 

subjektīva sabiedrības normu 

uztvere, vēlmes atbilstība 

sabiedrības normām, uztvertās 

uzvedības kontrole 

Drošības motivācijas 

teorija (Protection 

motivation theory, PMT) 

(Rogers, 1975; 1983) 

Situācijas nopietnības izvērtējums, 

uzvedības izmaksu izvērtējums, 

pašefektivitāte vai pārliecība par savu 

rīcībspēju, atbildes reakcija – „zināt, kā” 

Novērtējums par draudiem un 

draudu novēršanas mehānisms 

kā indivīda uzvedības nodoms 

Pašefektivitāte 

 

(Adaptēts no Glanz, Rimer, 2005; Glanz, Rimer, and Viswanath, 2008) 

 

Izvērtējot piedāvātos uzvedības maiņas prognozēšanas un noteikšanas modeļus, 

pamatojoties uz literatūras analīzi un ieteikumiem (Biddle and Nigg, 2000; Murray-Johnson, 

Witte, Boulay, Figueroa, Storey, and Tweedie, 2001), PUT modeli ir lietderīgi izmantot tajos 

gadījumos, kad pētījuma subjekti ir praktiski veseli cilvēki, kuriem būtu lietderīgi mainīt 

uzvedību preventīvos nolūkos. Indivīdiem ar jau esošām slimībām par piemērotāku iesaka 

veselības pārliecības modeli. Šim pētījumam izvēlēts PUT modelis. Psiholoģiskais veselības 
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uzvedību prognozējošais modelis iekļauj studentiem nepieciešamās kvalitātes un 

kompetences: zināšanas, pārliecību, attieksmi, motivāciju, emocijas, savu zināšanu un spēju 

pašnovērtējumu.  

To apliecina arī daudzveidīgie pētījumi. Piemēram, pusaudžu veselības uzvedību 

ietekmējošo faktoru pētījumā (Kelly, Melnyk, and Jacobson, 2008), kura pamatā ir PUT 

modelis, konstatētas ciešas sakarības starp attieksmi, izvēlēm (nodomiem), sociālo atbalstu, 

pusaudžu uzvedību un prasmi dzīvot veselīgi. 

Vairāk informatīvu rezultātu iegūšanai tiek ieteikts (Godin, Shephard, and Colantonio, 

1986) pievērst uzmanību konkrētām sociālām ietekmēm uz indivīda uzvedību. Dž. Šepards 

(Shephard, 1989) secinājis, ka ar fiziskajām aktivitātēm nodarboties motivē tieši to labvēlīgā 

ietekme uz veselību; viņš iesaka fiziskās aktivitātes izpēti saistīt ar veselības riska faktoriem. 

Pētījumā par vidusskolēnu iesaistīšanu fiziskajās aktivitātēs (Chatzisarantis, Kamarova, 

and Wang, 2007), kas arī balstīts uz PUT modeli, tiek paplašināts pētījuma lauks veselības 

psiholoģijas jomā. Pētījuma rezultāti uzrāda jaunu mainīgo lielumu PUT modelī – uztvertās 

autonomās pārliecības (iekšējās pārliecības) ietekmi uz uzvedības lēmumu pieņemšanu. Cits 

pētījums (Calitri, Lowe, Eves, and Benett, 2009) liecina: jo pozitīvāka ir dalībnieku attieksme 

pret fizisko aktivitāti, jo vieglāk indivīdi tajā iesaistās, un pretēji. Attieksme ir cieši saistīta ar 

iepriekšējo fiziskās aktivitātes un veselīga dzīvesveida pieredzi. 

Cilvēka uzvedību nosaka trīs veidu apsvērumi (mainīgie lielumi) (skat. 8. attēlu): 

1) attieksme pret uzvedību (uzvedības rezultāta prognozēšana, apsvēršana – kognitīvais 

aspekts); 

2) subjektīvā norma (atbilstība sabiedrības vispārpieņemtajām normām – ārējais 

nosacījums); 

3) uztvertās uzvedības kontrole (uzskati par pašreizējā situācijā esošajiem faktoriem, kas 

var veicināt vai kavēt uzvedību – gan iekšējie, gan ārējie nosacījumi, darbības 

veiktspējas izvērtēšana). (Ajzen, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. attēls. Plānotās uzvedības teorijas modelis (Ajzen,1991) 

 

Indivīda uzvedības uzskati rada labvēlīgu vai nelabvēlīgu attieksmi pret uzvedību un ir 

atkarīgi no indivīda pieredzes. Agrākās pieredzes rezultātā cilvēkā veidojas tendence gaidīt 

noteiktus uzvedības veidus ar atbilstošu efektu, citus – ar nevēlamām sekām un vēl citus – ar 

maznozīmīgu ietekmi. Tāpēc cilvēka uzvedību lielā mērā regulē gaidītie, prognozētie, 

apsteidzošie rezultāti. (Karpova, 1998) 

Sabiedrības uzskati, to ietekmējošais spēks veido indivīda subjektīvo normu, cik lielā 

mērā ārējie nosacījumi ietekmē indivīda uzvedību. 

Uztvertās uzvedības 

kontrole 

Subjektīvā norma 

Attieksme pret 

uzvedību 

Uzvedība Nodoms 
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Izvērtējot iekšējās un ārējās ietekmes, rodas uztvertās aktuālās uzvedības kontrole 

(indivīds izvērtē savas iespējas veikt darbību). Aktuālās uzvedības kontroles izvērtēšanu 

ietekmē gan indivīda iekšējie resursi – zināšanas, iemaņas, spēja plānot, gan ārējie faktori – 

fiziskās vides nosacījumi un pieejamība.  

Visu šo trīs darbību kombinācija – attieksme pret uzvedību, subjektīvā norma un uztvertās 

uzvedības kontrole – veido darbības nodomu (intention), kas ir sagaidāmais, paredzētais 

rezultāts vai indivīda plānoto pasākumu virzītājs (Ajzen, 2006; Norman, Conner, and Bell, 

2000). Nodoms uzskatāms par norādi personas gatavībai veikt konkrētu rīcību un personas 

gatavība veikt konkrētu rīcību, tādējādi tas uzlūkojams par alternatīvu A. Banduras jēdzienam 

pašefektivitāte (Doughty, 2010, p. 49). 

Saskaņā ar PUT modeli students sāks īstenot veselīgu dzīvesveidu, ja 

1) veselīga dzīvesveida apguve dos pozitīvus rezultātus; 

2) veselīgu dzīvesveida apguvi atbalstīs viņa draugi, kolēģi vai ģimenes locekļi, jo arī viņi 

to augstu vērtē (subjektīvās normas komponents); 

3) viņš spēs pārvarēt visas grūtības, kas varētu būt saistītas ar veselīga dzīvesveida 

īstenošanu, piemēram, laika trūkums, papildu izdevumi, kustību iemaņu apguves 

grūtības, ēdiena pareizs izvēle, pagatavošana utt. (uztvertā uzvedības kontrole). (Reņģe, 

2003) 

Citiem vārdiem sakot, uztvertās uzvedības kontrole saistīta ar pārliecību par savām 

spējām īstenot savus nodomus; tā ir spēja īstenot pieņemto veselībai labvēlīgo lēmumu un 

raksturo studenta rīcībspēju pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. 

Jānorāda uz šādiem PUT modeļa ierobežojumiem: 

1) modelis neparedz tos gadījumus, kad personai ir iespējas un resursi, lai gūtu 

panākumus, veicot vēlamo uzvedību neatkarīgi no nodoma; 

2) modelis neparedz uzvedības nodomu un motivāciju, piemēram, bailes, draudus, 

garastāvokli vai iepriekšējo pieredzi; 

3) nav ņemti vērā vides vai ekonomiskie faktori, kas var ietekmēt personas nodomu veikt 

uzvedību; 

4) modelis pieņem, ka uzvedība ir rezultāts lineāru lēmumu pieņemšanas procesā, un 

neuzskata, ka tas laika gaitā var mainīties; 

5) modeļa uztvertās uzvedības kontroles konstrukts ir būtisks papildinājums teorijai, tomēr 

tas neaptver visus faktorus, kuri raksturo faktisko kontroli pār uzvedību; 

6) teorija nerisina, kas notiek laika posmā starp „nodomu” un „uzvedības rīcību”. (Ajzen, 

2006) 

Ņemot vērā PUT modeļa konstrukciju, kurā nav paredzēts noteikt iepriekšējās pieredzes 

ietekmi uz nodomu, un, ņemot vērā atziņas un ieteikumus par paraduma ietekmi nodoma 

veidošanā (Ouellette and Wood, 1998), PUT klasiskajā modelī iekļautas ierastās pagātnes 

veselīga dzīvesveida darbības jeb studentu iepriekšējie veselīga dzīvesveida paradumi, kas 

ļauj salīdzināt studentu iepriekšējos un aktuālos veselīga dzīvesveida paradumus (skat. 

9. attēlu 70. lpp.). 

Studentu veselīga dzīvesveida darbība īstenota studiju kursā – zināšanu un praktisko 

darbību vienotībā, pilnveidojot studentu veselīga dzīvesveida izpratni un prasmes veselībai 

labvēlīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, veidojot veselībai labvēlīgus paradumus. 

Modificētais modelis pētījumā lietots, lai pārbaudītu VVIFA vadlīniju īstenošanas efektivitāti. 

Rezumējums 

Termins sociāli kognitīvie modeļi tiek izmantots, lai atsauktos uz līdzīgām teorijām. Katrs 

modelis nosaka nelielu skaitu izziņas (uzskatu) un afektīvos (attieksmes) faktorus kā galvenos 

uzvedību noteicošos faktorus. Šie modeļi nenoliedz, ka rīcību ietekmē daudzi citi faktori 

(piemēram, sociālie, strukturālie, kultūras un personības faktori), tos uzskatot par distālajiem 

faktoriem. Atšķirībā no distālajiem faktoriem proksimālie faktori pakļaujas pārmaiņām, 
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piemēram, sniedz būtisku informāciju, tāpēc sociālās izziņas modeļus var izmantot par 

pamatu veselības uzvedības intervencei jeb izglītojošajiem pasākumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. attēls. Pētījumā lietotais modificēts plānotās uzvedības modelis (adaptēts no Ajzen, 2006) 

 

PUT modelis paredz, ka studentu attieksme, subjektīvā norma (sociālā ietekme) un 

uztvertās uzvedības kontrole veido nodomu. Līdz ar to pētījumā tiek pieņemts, ka studentu 

attieksme atspoguļo studenta iepriekšējās dzīves darbības pieredzi (veselīga dzīvesveida 

dispozīciju) un VVIFA vadlīniju īstenošanas procesā tā kvalitatīvi mainīsies. Apkārtējās, 

studentiem personiski nozīmīgās sabiedrības ietekme var vājināties, jo ārējie uzstādījumi 

interorizējas un kļūst par iekšēju nepieciešamību veikt veselībai pozitīvas darbības. Uztvertās 

uzvedības kontrole pastiprināsies, jo studentu uzskati par savām spējām veikt veselībai 

labvēlīgas darbības pastiprināsies, līdz ar to pilnveidosies viņu rīcībspēja pašvirzīti īstenot 

veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. 

 

Nodaļas kopsavilkums 

Darba teorētisko daļu veido ievads un divas nodaļas. Ievadā ir pamatota pētnieciskā 

darba aktualitāte, balstoties uz statistikas datiem un zinātniskās literatūras izpēti. Formulētas 

zinātniskās kategorijas, norādīta pētījuma zinātniskā novitāte, teorētiskā un praktiskā nozīme, 

raksturots pētījuma teorētiski metodoloģiskais pamatojums, izvirzītas aizstāvībai paredzētās 

tēzes un sniegts atsevišķu promocijas darbā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums. 

Promocijas darba pirmo nodaļu „Studentu veselīga dzīvesveida iezīmes” veido divas 

apakšnodaļas. 1. apakšnodaļā aplūkots veselības, dzīvesveida un veselīga dzīvesveida 

jēdziena skaidrojums. „Veselība ir pakāpe, līdz kurai indivīds vai grupa spēj realizēt centienus 

un apmierināt vajadzības, gan pieņemot veselībai labvēlīgus lēmumus, gan mainot vides 

ietekmi.” (Health Promotion Glossary, 1998, p.1) Svarīga ir atziņa, ka cilvēks pats ir atbildīgs 

par savu veselību, pieņemot veselībai labvēlīgus lēmumus. Personiskās atbildības nozīmei 

veselības jēdziena skaidrojumā amerikāņu veselības pētnieki lieto speciālu jēdzienu – labjūte 

(wellness): „Veselība ir stāvoklis – brīvs no saslimšanām un slimībām –, kas arī ietver 

pozitīvu komponentu labjūte.” (Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton, and McPherson, 1990; 

Corbin, Pangrazi, and Welk, 1994) Veselības jomas speciālisti (Corbin and Pangrazi, 2001; 

Corbin, Welk, Corbin, and Welk, 2008) labjūti uzskata par daudzdimensiju esamības stāvokli, 

kas raksturo indivīda pozitīvo veselību, kā tipisku piemēru tam norādot dzīves kvalitāti, spēju 

efektīvi rīkoties un sajūtu labklājību (well-being). Labjūti raksturo (Robbins, Powers, and 

Burgess, 2005; 2011) kā integrētu un dinamisku indivīda funkcionēšanas līmeni, kurš 

orientēts uz indivīda atbildību sasniegt savu maksimālo potenciālu. Labjūte ietver ne tikai 

preventīvās veselības uzvedību, bet arī domāšanas un attieksmes maiņu. Labjūtes būtības 

daudzpusīgajā skaidrojumā tiek iekļauta spēja rīkoties (Biddle and Mutrie, 2008; Corbin and 
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Pangrazi, 2001; Corbin et al., 2008), un līdztekus daudzdimensiju esamības stāvoklim, kas 

raksturo indivīda pozitīvo veselību, dzīves kvalitāti, sajūtu labklājību, tā ir spēja efektīvi 

rīkoties savas veselības labā, saskaroties ar grūtībām, un stratēģiju izstrāde problēmu 

risināšanai. T. Tīsenkopfs (2006) rīcībspēju skaidro kā cilvēka spēju veidot dzīvi sev vēlamā 

virzienā, tā ir saistīta ar mērķu izvirzīšanu, izvēlēm un praktisko darbību. Rīcībspējas kodolu 

veido personības pārliecība par savu spēju pārvaldīt dzīves apstākļus un līdz šim paveiktās 

darbības. Veselīgs dzīvesveids ir dzīvesveids, kurš nodrošina teicamu fizisko un psihisko 

formu. Teicama forma – tā ir enerģijas pārpilnība, pašapziņa, labs noskaņojums, vingrs 

ķermenis, veiksme un sekmes. To var iegūt, saglabājot labu garastāvokli, kopjot savu 

ķermeni, ievērojot dienas režīmu, veselīgi ēdot, atsakoties no veselībai kaitīgajiem 

ieradumiem un pietiekami bieži un ilgi veicot fiziskus vingrinājumus (Rubana, 1998). 

Veselīga dzīvesveida īstenošana, saskaņā ar V. Kokerhema (Cockerham, 2005) veselīga 

dzīves stila paradigmu, ir atkarīga no indivīda dispozīcijas darbībai, kas veidojas atkarībā no 

indivīda/studenta darbības izvēles un sociāli noteiktas struktūras sniegtajām iespējām (šajā 

pētījumā tā ir augstskolu vide); tām mijiedarbojoties, veidojas dispozīcija darbībai, kurai seko 

veselībai labvēlīga vai arī nelabvēlīga rīcība. Cik produktīvs students ir veselīga dzīvesveida 

jomā, cik laba (kvalitatīva) ir studenta dzīve, tas atkarīgs no studenta dispozīcijas rīkoties (no 

uzkrātās pieredzes noteiktā sociālā vidē, atrodoties noteiktā sociālā statusā). Rīcības pamatā ir 

rīcībspēja – savas rīcības iespēju izvērtējums un rīcības izvēle, kam seko darbība (ierasta vai 

neierasta), kura savukārt tiek izvērtēta un iekļauta studenta jau esošajā dzīves darbības 

pieredzē, pastiprinot vai vājinot veselīga dzīvesveida dispozīciju darbībai atkarībā no gūtās 

jaunās pieredzes efekta, attiecīgi – izvēloties veselībai labvēlīgus vai destruktīvus paradumus. 

2. apakšnodaļā izvērtētas prioritārās veselīga dzīvesveida komponentes – fiziskā 

aktivitāte, ēšanas paradumi un stresa pārvarēšana. Promocijas pētījumā tiek uzskatīts, ka 

studentu veselīga dzīvesveida īstenošanai vissvarīgākā funkcija veselības veicināšanā ir 

fiziskajai aktivitātei. Tās ir veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, piemēram, riteņbraukšana, 

vingrošana, peldēšana, aerobika, dejas, pastaigas, skriešana u. tml. Piemērots ir VVFF, jo 

atšķirībā no fiziskā fitnesa, kas ir vērsts uz fizisko veiktspēju un sasniegumiem, VVFF ir 

vērsts uz veselības saglabāšanu un uzlabošanu un saistāms ar mazāku saslimšanas risku un 

dzīves kvalitāti. Tas balstās uz četrām motoro jeb fizisko spēju komponentēm 

(kardiorespiratorā izturība, muskuļu spēks, muskuļu izturība, lokanība), bet piektā 

komponente ir ķermeņa kompozīcija kas nav fiziskā spēja, bet ķermeņa liesās, taukaudu, 

kaulu u. c. ķermeņa sastāva proporcijas (Pate, 1983; Caspersen et al., 1985; Rimmer, 2013; 

Hoeger and Hoeger, 2012, 9). Ne mazāk svarīgi ir ēšanas paradumi. Veselīgi ēšanas paradumi 

sekmē (1) imunitāti un organisma veselīgu attīstību; (2) aizsargā organismu pret noteikta 

veida slimībām, īpaši neinfekcijas slimībām, piemēram, aptaukošanos, cukura diabētu, sirds 

un asinsvadu slimībām, dažiem vēža veidiem, un veicina kaulu veselību, (3) regulē ķermeņa 

masu, (4) dod labu iespēju bagātināt dzīvi, eksperimentējot ar dažādiem pārtikas produktiem 

no dažādām kultūrām un izcelsmes zemēm, gatavojot ēdienu dažādos veidos, 

(5) daudzveidīgas pārtikas lietošanai ir arī pozitīvs emocionāls aspekts (WHO, 2013). 

K. Kempbels un T. Kempbels (2006, 279) uzskata, ka labs uzturs rada veselību visās dzīves 

jomās, visas dzīvs jomas ir savstarpēji saistītas, uzsverot fiziskās aktivitātes un ēšanas 

paradumu faktoru kombinācijas daudz labvēlīgāku ietekmi uz veselību nekā katrs atsevišķi. 

Stress ir organisma nespecifiska atbilde uz jebkuru prasību (Selje, 1984). Students studiju 

laikā sastopas ar tādiem specifiskiem stresa faktoriem kā studiju uzsākšana, adaptācijas 

process, grūtības studēt (sliktas mācīšanās prasmes), dzīves vietas maiņa, finansiālās 

problēmas, neveselīgs dzīvesveids, straujais dzīves ritms u. c. (Tummers, 2013). Prioritārās 

veselīga dzīvesveida komponentes – fiziskā aktivitāte un ēšanas paradumi – būtiski palīdz 

pārvarēt stresa negatīvo ietekmi un nodrošina studentu augstāku enerģijas potenciālu dienas 

laikā, uzlabo fiziskās un garīgās darbspējas, sekmē emocionālo līdzsvaru. Viens no 
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vispieejamākajiem stresa pārvarēšanas veidiem ir veselīga dzīvesveida īstenošana (Cotton, 

1990; Kempbels un Kempbels, 2013; Kūpers, 1983; Smith and Pergola, 2003). 

Teorētiskās daļas otrā nodaļa „Studentu veselīga dzīvesveida paradumu veidošanās 

augstskolā” strukturēta četrās apakšnodaļās. 1. apakšnodaļā raksturota studējošā jaunatne. 

Studenta statusu jaunietis iegūst, iestājoties un uzsākot studijas augstākās izglītības iestādē. 

Ā Karpova (1994) studentus raksturo kā īpašu sabiedrības grupu, kuras sastāvā ietilpst daļa no 

jaunatnes, kas vispār mācās, tā daļa, kura gūst izglītību augstskolā stacionāri un kuriem 

mācību darbs augstskolā ir galvenais darbības veids. Studentiem kopumā ir pozitīva attieksme 

pret veselīga dzīvesveida darbībām (LASS, 2013), taču problemātiska ir augstskolu politika 

veselības veicināšanas jomā, jo Latvijas pašreizējā likumdošana neņem vērā tādu svarīgu 

nosacījumu kā veselībai draudzīgas studiju vides organizāciju. 

2. apakšnodaļā skaidrots jēdziens izpratne un skatīta tās saistība ar studiju procesa 

likumsakarībām. M. Vidnere (1999) izpratnes jēdzienam piešķir starpdisciplināru nozīmi un 

raksta par divām atsevišķām pieejām izpratnes būtības skaidrojumā – kultūrvēsturisko un 

izziņas pieeju. Kultūrvēsturiskajā kontekstā izpratnes jēdziens ir ietilpīgāks nekā sapratne, 

izziņa vai individuālā domāšana. 20. gadsimta otrajā pusē zinātnieki izpratnes jēdzienu traktē 

daudz plašāk – kā universālu psihisko spēju un pat kā cilvēka dzīvesveidu. Izpratnes process 

ir identisks izvēles procesam. Tas pamato situāciju, kuru nepieciešams izprast, izpratne ir 

izziņas, atmiņas, hipotēzes apvienojums domāšanas procesa rezultātā. Izpratnes galvenā 

funkcija ir apdomāta uzvedība un indivīda orientācija sabiedriskajā dzīvē, kultūrā un vēsturē. 

Izpratnes procesā tiek atklāti parādību nepieciešamie sakari, īpašības likumsakarības, tiek 

meklētas un izmēģinātas mērķtiecīgas metodes un līdzekļi darbībai. O. Ņikiforovs (2007) 

izpratni saista ar mērķtiecīgu darbību un domāšanas priekšmeta rašanos un veidošanos, 

objektīvā procesa atveidi domās. Izpratne ir mācīšanās procesam nepieciešams apstāklis un 

reizē ar to saskarsmes un kopīgas darbības produkts. Izpratne tiek realizēta studenta iekšējās 

runas aktos un atklāj viņam mācībspēka darbības, runas, rīcības un uzskatāmas demonstrācijas 

motīvus, mērķus un saturu. Mūsdienu augstskolu pedagoģijā arvien aktuālāka kļūst mācīšanās 

ar izpratni (meaning-centered education). Tiek uzskatīts (Kovbasyuk and Blessinger, 2013), 

ka jēgpilnas mācīšanās centrālais jautājums ir, kā mācīšanos padarīt personiski nozīmīgu. Tas 

ir svarīgs, vērā ņemams apstāklis, izstrādājot VVIFA vadlīnijas studentu rīcībspējas pilnveidei 

pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. Pašvirzītu izglītošanās procesu D. Lieģeniece (2002) 

raksturo kā indivīda sevis bagātināšanu, uzņemoties lielāku atbildību dažādu lēmumu 

pieņemšanā mācību procesā. Pašvirzība zināmā pakāpē raksturo katru cilvēku un katru 

mācīšanās situāciju, taču tas nenozīmē, ka mācīšanās nenotiek, sadarbojoties ar citiem. 

Pašvirzīta studiju procesa dalībnieks ir spējīgs dažādās situācijās pārveidot gan savas 

zināšanas, gan studēšanas prasmes. Pašvirzītas studijas ietver dažādas darbības un resursus, 

piemēram, pašvirzītu lasīšanu, piedalīšanos darba grupās, interneta izmantošanu, apgūtās 

informācijas atspoguļošanu rakstveidā u. c. A. Lanka (2008), raksturojot studentu pašvirzītu 

mācību procesu, uzsver tā humānpedagoģisko pieeju, kas ir uz humānisma atziņām balstīta 

pieeja izglītības saturam un tā īstenošanas procesam katrā mācību nodarbībā, ievērojot 

studenta intereses un iespējas. Tā balstās uz šādu principu īstenošanu:  

1) cilvēcisko vērtību audzināšana; 

2) pašapziņas, pašvērtības, pašrefleksijas un apkārtējās pasaules, kā arī citu cilvēku 

izpratnes veicināšana; 

3) studentu aktīva iesaistīšanās mācīšanās procesā. 

3. apakšnodaļā raksturots jēdziens paradums. V. Zelmenis (2000) paradumu veidošanos 

skaidro kā bieži atkārtotas ikdienišķas darbības, kas pakāpeniski automatizējas un iesakņojas 

cilvēka raksturā kā paradumi. To pamatā ir pietiekami izkoptas iemaņas un mazapjaustas 

vajadzības izpildīt attiecīgas darbības noteiktā veidā, laikā un apstākļos. Ir gan derīgi, gan 

nevēlami paradumi. Paradums var veidoties gan stihiski, gan būt mērķtiecīgas audzināšanas 
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rezultāts, tāpat par paradumu var kļūt apgūtās iemaņas vai dažādu tradīciju un rituālu 

nosacītas darbības. Paradumi atšķirībā no uzvedības ir neelastīgi (grūtāk padodas izmaiņām); 

paradumi var būt vēlami vai nevēlami (Немов, 2003). Tiek uzskatīts (Lally, van Jaarsveld, 

Potts, and Wardle, 2010), ka paradumi veidojas ļoti individuāli un paradumu veidošanās var 

ilgt no 18 līdz pat 254 dienām. Krievu psihologs J. Iļjins (Ильин, 2000a) paraduma darbību 

klasificē divos veidos: 

1) paradumi, kas saistīti ar iemaņām un prasmēm, darbības paradums (pazīstams, zināms, 

pie kā ir pierasts); 

2) paradumi kā motivācijas fenomens – saistīts ar vajadzību kaut ko darīt, šajā gadījumā 

vajadzība nomaina mērķi un paraduma vietā tiek izskatīti psihofizioloģiskie mehānismi, 

darbības paraduma un kontroles mehānismi (apzināta vai neapzināta darbība). 

Paradumu nosaka mērķis; mūsdienās cilvēks vadās pēc pārdomātas, pamatotas, argumentētas 

darbības. Lai arī paradums tiek definēts kā neapzināta atkārtota darbība, mūsdienās arvien 

aktuālāks kļūst paraduma kognitīvais aspekts. Pašreiz psiholoģijā terminu paradums lieto, lai 

izskaidrotu cilvēka uzvedību, un pēta, kādas mijsakarības ir starp attieksmi, nodomiem un 

uzvedību. (Aarts and Dijksterhuis, 2000) 

4. apakšnodaļā skaidrotas veselības uzvedības teorijas, kas palīdz veidot izpratni par 

indivīda veselības uzvedību. Tās pamato veselības psiholoģija – zinātne, kuras izpētes 

priekšmets ir cilvēka uzvedība un uzvedības cēloņu un seku mijsakarības, aptverot visas 

cilvēka dzīves darbības jomas, kas saistītas ar veselību, tostarp ēšana, alkohola lietošana, 

tabakas lietošana, fiziskās aktivitātes paradumi, seksuālā kultūra u. c. (Glanz, Rimer, 

Viswanath, 2008; Thirlaway and Upton, 2009). VVIFA vadlīniju lietderīguma pārbaudei 

izvēlēts plānotās uzvedības teorijas (PUT) modelis. Saskaņā ar to (Ajzen 1991) cilvēka 

uzvedību nosaka trīs veidu apsvērumi (mainīgie lielumi): 

1) attieksme pret veicamo uzvedību (uzvedības rezultāta prognozēšana, apsvēršana – 

kognitīvais aspekts); 

2) subjektīvā norma (atbilstība sabiedrības vispārpieņemtajām normām – ārējie 

nosacījumi); 

3) uztvertās uzvedības kontrole (uzskati par pašreizējā situācijā esošajiem faktoriem, kas 

var veicināt vai kavēt uzvedību, – gan iekšējie, gan ārējie nosacījumi, savas veiktspējas 

izvērtēšana).  

Šis psiholoģiskais veselības uzvedību prognozējošais modelis iekļauj studentiem 

nepieciešamās kvalitātes un kompetenci: zināšanas, pārliecību, attieksmi, motivāciju, 

emocijas, savu zināšanu un spēju pašnovērtējumu. Pamatojoties uz teorētiskās zinātniskās 

literatūras analīzi, ir izvēlēti atbilstoši pētījuma instrumenti, kas ļauj izstrādāt zinātniski 

pamatotas VVIFA vadlīnijas un pārbaudīt to lietderīgumu ar zinātniski atzītām metodēm. 

Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu izpētes teorētiskais modelis izveidots, 

pamatojoties uz iepriekš analizēto literatūru, par pamatu ņemot V. Kokerhema (Cockerham, 

2005) veselīga dzīvesveida paradigmas modeli un T. Tīsenkopfa (2006) rīcībspējas 

skaidrojumu, kurā veselīgs dzīvesveids ir atkarīgs no studenta veselīga dzīvesveida izvēles 

(subjektīvie faktori), realizēšanas iespējām (objektīvie faktori), iepriekšējās veselīga 

dzīvesveida pieredzes un veselības stāvokļa. Visi šie faktori veido studenta dispozīciju 

rīcībspējai, kura var būt/nebūt rosinoša veselīgam dzīvesveidam. Kā redzams, veselīgs 

dzīvesveids aptver ļoti plašu darbību spektru, tāpēc, konkretizējot pētījuma lauku un ņemot 

vērā PUT modeļa ierobežojumus, izstrādāts veselīga dzīvesveida izpētes praktiskais modelis 

(skat. 10. attēlu.), kas soli pa solim raksturo pētījumā plānotās un veiktās darbības un 

paredzamo rezultātu, līdz ar to tas ir arī instruments objektīvai VVIFA vadlīniju efektivitātes 

pārbaudei. 
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10. attēls. Praktiskais izpētes modelis studentu veselīga dzīvesveida izpratnes, 

paradumu un rīcībspējas izmaiņu noteikšanai studiju procesā 

 

Praktiskajā izpētes modelī studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu 

veidošanās mijsakarību noteikšanai iekļauta (1) veselīga dzīvesveida izpratne (kognitīvais 

aspekts), fiziometrisko rādītāju, pašsajūtas, fiziskās aktivitātes, ēšanas paradumu frekvences 

(fizioloģiskais, emocionālais un biomotorais aspekts) un PUT modeļa kritēriji (kognitīvie un 

afektīvie aspekti), kā jau literatūras apskatā iepriekš minēts. Visi šie aspekti ietekmē veselīga 

dzīvesveida procesu studiju laikā un var sniegt pozitīvu rezultātu studentu rīcībspējas 

pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. 
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2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI 

UN ORGANIZĒŠANA 
 

2.1. Darba uzdevumi 
 

Darba uzdevumi izvirzīti, balstoties uz pētījumā formulēto mērķi un hipotēzi. Uzdevumi 

konkretizē pētījuma saturu un nosaka darba apjoma robežas (Špona, Čehlova, 2004, 76).  

Promocijas pētījuma mērķis ir zinātniski pamatota veselību veicinošu integrētu fizisko 

aktivitāšu (VVIFA) vadlīniju izstrāde, to īstenošana studiju procesā un lietderīguma 

izvērtējums studentu rīcībspējas pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju 

laikā. Līdz ar to tiek izvirzīti četri darba uzdevumi. 

1. Izanalizēt zinātnisko literatūru un avotus par veselīgu dzīvesveidu un studentu veselīga 

dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās likumsakarībām.  

Teorētiskās literatūras analīzes apkopojums norāda uz jaunākajām teorētiskajām un 

empīriskajām atziņām par veselīga dzīvesveida veidošanos ietekmējošiem faktoriem un to 

mijsakarībām. Pamatojoties uz zinātniskās literatūras izpēti un analīzi, formulēta šāda 

pētījuma hipotēze: mērķtiecīgi izglītojot un sekmējot veselīga dzīvesveida izpratni, nodrošinot 

zināšanas par veselīga dzīvesveida komponentēm un tā prioritātēm, praktiski īstenojot VVIFA 

vadlīnijas studiju procesā, studentiem pilnveidojas rīcībspēja pašvirzīti īstenot veselīgu 

dzīvesveidu studiju laikā. Pētījuma hipotēzes pārbaudei izvirzīti nākamie pētījuma uzdevumi. 

2. Veikt studentu veselīga dzīvesveida sākotnējo izpēti pirms VVIFA vadlīniju izstrādes. 

Otrais pētījuma uzdevums ļauj izpētīt un noskaidrot studentu veselīga dzīvesveida 

izpratni, paradumus, nodomus, attieksmi un veselības stāvokli. Studentu veselīga dzīvesveida 

izpētes rezultātā var noteikt būtiskākos studentu veselīga dzīvesveida veidošanās faktorus un 

to kopsakarības. 

3. Izstrādāt un aprobēt zinātniski pamatotas VVIFA vadlīnijas, pamatojoties uz iepriekš 

veiktās zinātniskās literatūras analīzi un sākotnējās izpētes rezultātu izvērtējumu. 

Trešais pētījuma uzdevums balstīts uz iepriekšējiem diviem uzdevumiem. Izanalizējot 

zinātniskās literatūras avotus un izvērtējot studentu veselīga dzīvesveida izpratni, paradumus, 

attieksmi pret tiem un veselības stāvokli, kā arī veselīga dzīvesveida veidošanās faktoru 

mijietekmi, iespējams izstrādāt zinātniski pamatotas VVIFA vadlīnijas studentu rīcībspējas 

pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. 

4. Izvērtēt VVIFA vadlīniju lietderīgumu studentu rīcībspējas pilnveidei pašvirzīti īstenot 

veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. 

Ceturtais pētījuma uzdevums formulēts, lai parādītu kvantitatīvās un kvalitatīvās izmaiņas 

studentu veselīga dzīvesveida īstenošanā studiju procesā un VVIFA īstenošanas lietderību 

studentu rīcībspējas pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. 

 

2.2. Pētījuma metodes 
 

Promocijas darbā izvirzīto uzdevumu īstenošanai izvēlēts pētījuma metožu kopums, kas 

atbilst pētījuma priekšmetam; tajā ietilpst gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētījuma 

metodes. 

1. Zinātniskās literatūras un avotu izvērtēšana, apkopošana un analīze. 

2. Aptauja (strukturēta e-intervija, e-anketa, LiepU Mūžizglītības nodaļas studiju kursa 

izvērtējuma anketa dalībniekiem). 

3. Sirds ritma diagnostikas metode (diagnostikas aparatūra „Omega-M” „Dinamika 

Medicine” Sanktpēterburga (Krievija), 2007). 
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4. Bioimpendences diagnostikas metode (ķermeņa kompozīcijas analizators TANITA, 

modelis: BC-545).  

5. Pedagoģiskais eksperiments. 

6. Eksperta atzinuma metode. 

7. Matemātiskās statistikas metodes. 

 

2.2.1. Zinātniskās literatūras un avotu izvērtēšana, apkopošana un analīze 

 

Zinātniskās literatūras, avotu izvērtēšanas un analīzes metodes mērķis ir atklāt pētāmā 

priekšmeta būtiskākās sakarības. Darba temata izpētei analizēti primārie avoti – zinātniskie 

pētījumi, Eiropas, PVO, ASV slimību kontroles un profilakses dienesta, LR SPKC, LR VM 

pētījumu pārskati un rekomendācijas, kā arī atziņas no sekundārajiem avotiem – zinātniskās 

literatūras, kuru autori nav paši veikuši pētījumus, bet jaunas teorētiskas atziņas un 

vispārinošus secinājumus izdarījuši, balstoties uz literatūras analīzi. Izpētīts 329 literatūras 

avots, no kuriem 107 latviešu valodā, 199 angļu valodā, 1 poļu valodā un 22 krievu valodā. 

Apkopoti un analizēti šādi apakštemati: 

1) veselība, dzīvesveids, veselīgs dzīvesveids; 

2) labjūte, rīcībspēja, veselīga dzīvesveida prioritārās komponentes; 

3) studējošā jaunatne; 

4) studentu izpratnes un paradumu veidošanās; 

5) pieaugušo pedagoģijas pamatnostādnes studentu izglītošanai veselīga dzīvesveida 

pašvirzītai īstenošanai studiju laikā; 

6) sociāli kognitīvās veselības uzvedības teorijas un modeļi. 

Apkopojot un izvērtējot zinātnisko literatūru, izstrādāti veselīga dzīvesveida kritēriji, 

rādītāji un metodes, piemērojot tos pedagoģiskā eksperimenta organizēšanas iespējām 

augstskolas vidē (skat. 16. tabulu 77. lpp.). 

 

2.2.2. Aptaujas metode 

 

Aptaujas metode izvēlēta ar mērķi izpētīt studentu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, 

studentu veselīga dzīvesveida paradumus, attieksmi pret to, kā arī noskaidrot viņu veselības 

stāvokļa pašnovērtējumu. Studentu veselīga dzīvesveida kompleksa izpēte ļauj noteikt 

veselīga dzīvesveida veidošanās faktorus un to kopsakarības. Kompleksai studentu veselīga 

dzīvesveida izpētei izvēlētas trīs aptaujas: 

1) strukturēta e-intervija izstrādāta, lai noskaidrotu studentu izpratni par veselīgu 

dzīvesveidu (kvalitatīvo datu ieguvei); 

2) e-aptauja izstrādāta veselīga dzīvesveida paradumu, attieksmes un veselības 

pašnovērtējuma datu iegūšanai (kvantitatīvo datu ieguvei); 

3) LiepU Mūžizglītības nodaļas anketa izmantota, lai studenti varētu novērtēt veselīga 

dzīvesveida studiju kursu un sniegt savas izpratnes pašnovērtējumu (kvantitatīvo datu 

ieguvei). 

 

1. Strukturētās e-intervijas izstrādes process 

Strukturētās e-intervijas uzdevums ir noteikt, kā studenti izprot veselīgu dzīvesveidu, kā 

veidojas studentu izpratne par veselīgu dzīvesveidu. Strukturētās e-intervijas saturs balstīts uz 

teorētiskajām nostādnēm (Kūle un Kūlis, 1998; Krathwohl, 2002; Vidnere, 1999), uz atziņām 

par izpratnes veidošanās likumsakarībām (Cockerham, 2005) un veselīga dzīvesveida 

paradigmas rādītājiem; ņemti vērā subjektīvie (izvēles) un objektīvie (apstākļi) aspekti, kas 

veido priekšnoteikumus (dispozīciju) darbībai un vērtējami jau kā paradumi (darbības 

stereotipi, kas izpaužas studentu uztverē, domāšanā, fiziskā darbībā u. tml.) 
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16. tabula 

 

Pētījumā izmantotie veselīga dzīvesveida kritēriji, rādītāji un metodes  

 

Veselīga 

dzīvesveida 

kritēriji 

Veselīga dzīvesveida rādītāji Izpētes metode 

Izpratne par 

veselīgu 

dzīvesveidu  

I. Dziļums, plašums, skaidrība, pilnība, 

pamatotība (5 rādītāji): 

1. Uzskaitīšana 

2. Aprakstīšana 

3. Attiecināšana 

4. Izskaidrošana 

5. Iecerēšana (conceiving) 

6. Refleksija – attīsta individuālu 

koncepciju par tematu 

II. Studentu zināšanu pašvērtējums 

I. E-intervija 

(Entwistle and Entwistle, 

2000; 2005; Robbins et al., 

2005; 2011; Corbin et al., 

2008) 

II. Pielāgota LiepU 

Mūžizglītības nodaļas 

dalībnieku anketa studiju 

kursā iegūto zināšanu 

pašizvērtējumam 

Ikdienas veselīga 

dzīvesveida 

paradumi 

Veselības uzvedības veids jeb veselīga 

dzīvesveida komponentes: 

1. Fiziskā aktivitāte: intensitāte, biežums, 

ilgums, veids 

2. Ēšanas paradumi: biežums, veids 

3. Veselībai kaitīgie ieradumi: biežums, 

veids 

4. Atpūta (miegs): ilgums 

Anketēšana, kvantitatīvie 

veselīga dzīvesveida rādītāji 

(adaptēti no PVO 

ieteikumiem veselīgam 

dzīvesveidam; IPAQ, 2002; 

NCHRBS, 1995 u. c. 

ieteikumiem) 

Psihometriskie 

rādītāji 

1. Attieksme pret fizisko aktivitāti 

(subjektīvā norma, uztvertās uzvedības 

kontrole, nolūks) 

2. Attieksme pret ēšanas paradumiem 

(subjektīvā norma, uztvertās uzvedības 

kontrole, nolūks) 

3. Veselības stāvokļa pašnovērtējums 

(slikta, laba) 

4. Pašsajūtas rādītāji (veselības, ikdienas 

fiziskā un garīgā stāvokļa 

pašnovērtējums (nogurums , pacilātība), 

biežums) 

Anketēšana (Ajzen, 1991; 

2006) 

Anketēšana, studentu 

pašvērtējuma kvantitatīvie 

veselīga dzīvesveida rādītāji 

(adaptēti no PVO 

ieteikumiem veselīgam 

dzīvesveidam) 

Fiziometriskie 

rādītāji 

1. Organisma funkcionālie rādītāji 

2. Ķermeņa kompozīcijas rādītāji 

Sirds ritma diagnostika 

Bioimpendences diagnostika 

Sociāldemogrāfiskie 

rādītāji 

Vecums, dzimums, dzīves vieta, laika budžeta 

sadalījums u. c. 

Anketēšana 

 

Tāpat ņemtas vērā atziņas (Robbins et al., 2005; 2011; Corbin et al., 2008) par šādām 

veselību ietekmējošām dzīves darbības jomām jeb veselīga dzīvesveida komponentēm, kuras 

mazina veselības riskus un uzlabo veselību un labjūti: 

1) regulāra fiziskā aktivitāte, 

2) labi ēšanas paradumi, 

3) stresa pārvarēšana, 

4) laika menedžments, 

5) izvairīšanās no kaitīgajiem ieradumiem, 

6) droša seksuālā dzīve, 

7) drošības noteikumu ievērošana, 
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8) zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, 

9) personīgās veselības paradumu (higiēnas) ievērošana, 

10) atbilstošu medicīnisko ieteikumu meklēšana un pieņemšana, 

11) patērētāja informētība, 

12) vides aizsardzība. 

Interviju veido pieci strukturēti jautājumi:  

1. Kas ir veselīgs dzīvesveids? 

2. Kādas ir veselīga dzīvesveida priekšrocības? 

3. Kādi ir šķēršļi veselīga dzīvesveida realizēšanai? 

4. Kuri paradumi veido veselīgu dzīvesveidu? 

5. Kāda vide veicina veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos? 

Uz jautājumiem iecerēts saņemt brīvas formas atbildes; par katru jautājumu studentiem 

dota iespēja brīvi izteikties un sniegt savu redzējumu par veselīgu dzīvesveidu. 

Teksta atvērtā kodēšana veikta, pamatojoties uz studentu izteikumiem par veselīga 

dzīvesveida jēdziena interpretāciju. Studentu izteikumi par veselīgu dzīvesveidu analizēti pēc: 

1) izteikumu atkārtojumu skaita (kvantitatīvie rādītāji); 

2) veselīga dzīvesveida skaidrojuma dziļuma, skaidrības, pilnības un pamatojuma 

izpratnes pieciem rādītājiem: 

- uzskaitīšana (mentioning) – faktu reproducēšana bez acīmredzamas struktūras; 

- aprakstīšana (describing) – īss temata apraksts, paļaujoties tikai un vienīgi uz 

sniegtajiem materiāliem; 

- attiecināšana (relating) – īss apraksts, personiskie paskaidrojumi, trūkst detaļu vai 

pietiekamas argumentācijas; 

- izskaidrošana (explaining) – attiecīgos pierādījumus izmanto, lai izstrādātu 

strukturētus, neatkarīgus argumentus; pielāgo savu izpratni attiecīgā jautājuma 

skaidrojumam. 

- iecerēšana. (conceiving) – refleksija, attīsta individuālu koncepciju par tematu. 

(Entwistle, and Entwistle, 2005, pp.145–155) 

E-intervijas analīzei izmantota atvērtā kodēšana un kvalitatīvo datu matemātiskā apstrāde, 

kas veikta, izmantojot MAXQDA 10; 11 programmu. Kvalitatīvo datu apstrādei izmantota 

MAXQDA 10; 11 programmatūra. Veikta atvērtā kodēšana. Atvērtā kodēšana apraksta 

izolētu datu elementu jēgu. 1. līmenis – patstāvīgo kodu iegūšana; 2. līmenis – kodu 

apvienošana kategorijās (Pipere, 2011, 223. lpp.). 

 

2. E-aptaujas „Studentu paradumi” izstrādes process 

Kopš 2001./2002. akadēmiskā gada tiek veikts ikgadējais „Skolas vecuma bērnu veselību 

ietekmējošo paradumu pētījums Latvijā” (Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 

study), kurā tiek analizēti šādi rādītāji: veselības un psihoemocionālais labklājība; 

smēķēšanas, alkohola un narkotiku lietošanas izplatība; uztura lietošanas paradumi un 

ķermeņa masas indekss; fiziskā aktivitāte; pašapkalpošanās; ceļu satiksmes drošība, nelaimes 

gadījumi; vardarbība; seksuālā uzvedība. 

Latvijā, FINBALT veselības monitoringā, regulāri tiek veikti „Latvijas iedzīvotāju 

veselību ietekmējošu paradumu pētījumi” (Pudule u. c., 2011), kur pēta veselību ietekmējošos 

paradumus (smēķēšanu, uzturu, fizisko aktivitāti, alkohola lietošanu, mutes higiēnu, satiksmes 

drošību); uzvedības izmaiņas (apņemšanos, mēģinājumus); iesaistīšanos veselību veicinošajos 

pasākumos; ar veselību un veselības politiku saistītos jautājumus; veselības stāvokli un 

veselības pašnovērtējumu. 

Pamatojoties uz Latvijā veiktajiem pētījumiem, iespējams gūt priekšstatu par pašreizējo 

Latvijas iedzīvotāju un skolēnu veselības stāvokli un paradumiem, taču tas nedod konkrētu 
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priekšstatu par augstskolu studentu veselīga dzīvesveida izpratni, paradumiem, nodomiem un 

attieksmi pret to. 

Lai racionālāk veiktu pētījumam izvirzītos uzdevumus, anketa veidota, pamatojoties uz 

vairākām starptautiski atzītām aptaujām: (1) starptautisko aptauju par fizisko aktivitāti 

(International Physical Activity Questionnaires – IPAQ, 2002); (2) ASV Nacionālās Koledžas 

aptauju par veselības risku apdraudošu uzvedību (National College Health Risk Behavior 

Survey – NCHRBS, 1995); (3) PUT modeli (Ajzen, 2006) un (4) Integratīvās medicīnas 

apvienības ēšanas paradumu noteikšanas aptauju (IM4US, n. d.). Aptaujas jautājumi atlasīti, 

pielāgoti un apkopoti vienotā anketā. 

Izveidotajai modificētajai aptaujas anketai ir sešas daļas: 

1) sociāldemogrāfiskais studentu raksturojums (11 jautājumi); 

2) studentu sēdoša dzīvesveida paradumu noteikšana (14 jautājumi); 

3) studentu attieksme pret fizisko aktivitāti (Ajzen, 2006) (16 jautājumi); 

4) studentu fiziskās aktivitātes noteikšana (pēc PVO ieteikumiem) (11 jautājumi); 

5) studentu ēšanas paradumi un attieksme pret to (pēc PVO, Coulston, Boushey, Ferruzzi, 

2013; Ajzen, 2006 atziņām) (20 jautājumi); 

6) studentu veselības pašnovērtējums un pašsajūtas noteikšana (pēc NCHRBS, 1995) 

(16 jautājumi). 

Anketā kopā – 88 jautājumi (skat. 1. pielikumu). 

1. Studentu sociāldemogrāfiskais raksturojums – anketas pirmajā daļā ir 11 jautājumi, uz 

kuriem sniegtās atbildes dod informāciju par studentu dzimumu, vecumu, studenta 

statusu, ģimenes stāvokli, studijām un darbam veltīto laiku, ikdienas pārvietošanās 

veidu, vidējo akadēmisko zināšanu vērtējumu (sekmēm). Kronbaha alfas koeficients: 

0,489. 

2. Brīvā laika pavadīšana ir saistīta ar šādu ārpus studiju laika sadalījumu: 1) laiks studiju 

procesam – mājas darbu gatavošana, lietojot datoru; 2) laiks mazkustīgām, sēdošām 

darbībām, t. i., TV, video filmu skatīšanās, datora lietošana izklaidei; 3) laiks sadzīves 

lietu kārtošanai (mājas uzkopšana, ēdiena iegāde, gatavošana, maksājumu kārtošana 

u. tml.; 4) laiks, kas veltīts ģimenes locekļiem un/vai draugiem; 5) laiks, kas veltīts 

atpūtai (miegam) – pavisam 14 jautājumi. Laika vienības tiek mērītas stundās, atsevišķi 

vērtētas darbdienas un brīvdienas (sestdiena, svētdiena). Kronbaha alfas koeficients: 

0,583. 

3. Anketas 3. daļa nosaka studentu psihometriskos rādītājus attiecībā pret fizisko aktivitāti 

un nolūku paradumu izmaiņām. Tās pamatā ir PUT modelis (Ajzen, 1991), un anketa 

izveidota, pamatojoties uz ieteikumiem aptaujas izveidei (Ajzen, 2006; Norman et al., 

2000). Atbilžu varianti ir sakārtoti pēc Likerta skalas gradācijā no 1 līdz 7 – pavisam 

16 jautājumi. Kronbaha alfas koeficients: 0,862. 

4. Anketas daļā par studentu fiziskās aktivitātes noteikšanu izstrādāti jautājumi, izvērtējot 

pēdējo 7 dienu laikā veiktās fiziskās aktivitātes frekvenci, apjomu un intensitāti, 

balstoties uz ASV Nacionālā veselības dienesta un PVO rekomendācijām fiziskajai 

aktivitātei – pavisam 11 jautājumi. Kronbaha alfas koeficients: 0,544. 

5. Studentu ēšanas paradumi noteikti, balstoties uz PVO un zinātnieku (Coulston, 

Boushey, and Ferruzzi, 2013) atziņām par ēšanas paradumiem. Anketa pielāgota pēc 

Integratīvās medicīnas apvienības (IM4US) darba grupas izstrādātās ēšanas paradumu 

anketas „Cik veselīgi ir Tavi ēšanas paradumi” (How Healthy Is Your Diet, n. d.). 

Anketa izstrādāta pēc skalu principa, tajā ir 11 jautājumi, katrs jautājums novērtēts ar 

punktu skaitu (amplitūda no -5 līdz +3 punkti), summējot visu atbilžu variantus iegūst 

četrus pamata vērtējumus: 

- no 28 punktiem – labi ēšanas paradumi, 

- 17–21 punkts – apmierinoši ēšanas paradumi, 
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- 10–16 punkti – ēšanas paradumos ir nepieciešami nelieli uzlabojumi, 

- mazāk par 16 punktiem – ēšanas paradumi ir jāmaina. 

Kronbaha alfas koeficients: 0,645. Sadaļa papildināta ar PUT modeli (Ajzen, 2006) un 

rekomendācijām anketu veidošanai. Atbilžu varianti ir sakārtoti pēc Likerta skalas 

gradācijā no 1 līdz 7 studentu ēšanas paradumu psihometrisko rādītāju noteikšanai – 

pavisam 9 jautājumi. Anketas 5. daļā kopumā ir 20 jautājumi. Kronbaha alfas 

koeficients: 0,659. 

6. Anketas 6. daļas pirmie trīs jautājumi atspoguļo respondenta veselības pašvērtējumu. 

Kronbaha alfas koeficients: 0,825. Papildu pievienoti 13 jautājumi, lai noteiktu studentu 

kaitīgos paradumus un labjūti. Jautājumi formulēti, aptverot pēdējo 30 dienu ciklu, 

piemēram, „Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā esat smēķējis(-usi), lietojis(-usi) 

alkoholu?” vai „Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā esat juties(-usies) ļoti labā, pacilātā 

fiziskā un garīgā stāvoklī?”, – kopumā 16 jautājumi. Kronbaha alfas koeficients: 0,506. 

Visu sešu sadaļu kopējais saskaņotības līmenis ir 88 jautājumi anketā. Kronbaha alfas 

koeficients: 0,687 (skat. 1. pielikumu). 

 

3. LiepU Mūžizglītības nodaļas studiju kursa novērtējuma anketa 

Anketa izstrādāta LiepU Mūžizglītības nodaļā, lai kursu dalībnieki varētu novērtēt studiju 

kursu kvalitāti. Pētījuma vajadzībām tā pielāgota atbilstoši pētījuma uzdevumiem. Anketas 

izmantojums pētījumā ir saskaņots ar LiepU Mūžizglītības nodaļu (skat. 18. pielikumu). 

Lai novērstu vienpusēju e-intervijas izvērtējumu, kas ir arī studentu veselīga dzīvesveida 

teorētiskās izpratnes izvērtējums, iecerēta studentu zināšanu pašvērtējuma aptauja, kas ļauj 

objektīvāk izvērtēt VVIFA vadlīniju īstenošanas lietderīgumu. Anketu veido pieci būtiski 

studiju kursu īstenošanas kvalitātes rādītāji, ko izvērtē studiju kursa dalībnieki: 

1) zināšanu pašnovērtējums pirms studiju kursa norises un pēc tās; 

2) apmierinātība ar studiju kursa saturu; 

3) apmierinātība ar studiju kursa organizāciju; 

4) ieguvumi studiju kursa rezultātā; 

5) ierosinājumi studiju kursa satura un formas pilnveidei (skat. 2. pielikumu). 

Anketēšana veikta anonīma pēc studiju kursa norises, lai garantētu studentu objektivitāti, 

izvērtējot studiju kursa laikā iegūto pieredzi. 

 

2.2.3. Sirds ritma diagnostikas metode 

 

Sirds ritma diagnostikas metode izmantota ar mērķi izsekot studentu organisma 

funkcionālā stāvokļa izmaiņām pedagoģiskā eksperimenta gaitā. Sirds ritma diagnostikas 

metodes lietojums ļauj iegūt objektīvu papildu informāciju par studentu organisma 

funkcionālā stāvokļa līmeni, kas ir viens no veselības objektīvajiem rādītājiem. 

Studentu sirds ritma diagnostikai izmantota „Omega-M” Sanktpēterburga (Krievija) 

aparatūra (Система комплексного компьютерного исследования функционального 

состояния организма человека «Омега – М», 2009). Tā ir kompleksa zinātniska aparatūra 

(Krievijas Federācijas atbilstības sertifikāts Nr. POCC RU.ME01.BO5487), kas fiksē un 

analizē sirds ritmu. Bioritmisko procesu analīzes pamatā izmantotas jaunās informāciju 

tehnoloģijas un jaunākās atziņas bioloģijā, fizioloģijā, ģenētikā un klīniskajā medicīnā 

Jebkuras izmaiņas organismā atspoguļojas sirds ritmā. Atsaucoties centrālās nervu sistēmas 

impulsiem, sirdsdarbība nosaka visa organisma darbības ritmu, tāpēc, sirds ritma dinamika 

parāda objektīvu organisma funkcionālo stāvokli un pēc tās var prognozēt turpmākās 

iespējamās izmaiņas (Баевский, Иванов и Рыбыкина, 1999; Михайлов, 2000; Ярилов, 

2001; Смирнов и Смирнов, 2001; Чуян, Бирюкова и Раваева, 2008). 
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Studentu sirds ritma diagnostika veikta visiem dalībniekiem. Sirdsdarbības ritms tika 

noteikts miera stāvoklī (sēžot). Uz respondentu abiem apakšdelmiem tika uzliktas speciālas 

spailes, kuras fiksē sirds ritmu 3–5 minūšu laika posmā, tika reģistrēti 300 kardiokompleksi 

(skat. 11. attēlu). 

 

 
 

11. attēls. Aparatūra „Omega-M” 

 

„Omegas-M” programmatūras pamatā ir fraktālā neirodinamiskā sirds ritma analīze. Tiek 

analizēti pieci sirds ritma posmi (P, Q, R, S, T). Neirodinamiskās analīzes rezultātā tiek 

izveidota divējāda kodu kombinācija, kas sastāv no secīgi reģistrētajiem sirds impulsiem un 

kuru parametri ir vienādi (Ярилов, 2001). Šāds metodiski noteiktā laika posmā iegūtais 

algoritms sniedz informāciju par cilvēka organisma funkcionālo stāvokli, pamatojoties uz 

sirds ritma regulācijas pamatlīmeņiem (skat. 12. attēlu). 

 

 
 

12. attēls. Ritmogrammas neirodinamiskās apstrādes metodes princips (Ярилов, 2001) 

 

Pētījumam izvēlēti vispārējie organisma funkcionālās diagnostikas parametri, kas nosaka 

šādas cilvēka organisma veselības kvalitātes: 

1) (A) – parametrs (zilā krāsā) norāda uz sirds asinsvadu sistēmas adaptācijas līmeni; 

2) (B) – parametrs (zaļā krāsa) norāda uz autonomās veģetatīvās sistēmas regulāciju; 

3) (C) – parametrs (dzeltenā krāsā) norāda uz centrālā sirds ritma regulāciju; 

4) (D) – parametrs (violetā krāsā) norāda uz psihoemocionālo stāvokli; 

5) (H) – parametrs (sarkanā krāsā) ir kopējais integrālais veselības stāvokļa parametrs 

(skat. 13. attēlu 82. lpp.). 

17. tabulā (skat. 82.–83. lpp.) parādīta pētījumā izmantotā cilvēka vispārējā funkcionālā 

stāvokļa klasifikācija studentu veselības līmeņa noteikšanai (Баевский, 2009). 
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13. attēls. Cilvēka organisma funkcionālās diagnostikas parametri (Баевский, 2009) 

 
17. tabula 

 

Funkcionālā stāvokļa klasifikācija 
 

Rādītāji Organisma funkcionālo 

sistēmu stāvoklis 

Datorprogrammas  

slēdziens 

 

Fizioloģiska norma 

Optimāls adaptācijas līmenis 

Augsts adaptācijas līmenis 

Veģetatīvā regulācija normas 

robežās 

Organisma energoresursu apgāde 

ir optimāla 

Augsta psihoemocionālā 

aktivitāte 

Veselības stāvoklis ir normas 

robežās 

 

Fizioloģiska norma  

Normāls adaptācijas līmenis 

Mērens funkcionāls tonuss 

Adaptācijas līmenis normāls 

Veģetatīvā regulācija pazemināta 

Organisma energoresursu apgāde 

ir normāla 

Labs psihoemocionālais stāvoklis 

Veselības stāvoklis ir normas 

robežās 

 

Pārāk izteikts regulācijas 

sistēmu tonuss 

Adaptācijas līmenis mēreni 

pazemināts 

Veģetatīvā regulācija tonusā 

Organisma energoresursu apgāde 

ir normas robežās 

Psihoemocionālā stāvokļa 

aktivitāte ir pazemināta 

Noguruma pazīmes 

Veselības stāvoklis neatbilst 

normai 
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Pirms saslimšanas stāvoklis 

Pārāk izteikts regulācijas 

sistēmu tonuss 

Zems adaptācijas līmenis 

Izteikts regulācijas sistēmu 

izsīkums 

Zems adaptācijas līmenis 

Veģetatīvā regulācija ir izteiktā 

tonusā 

Organisma energoresursu apgāde 

ir zem normas robežas 

Psihoemocionālais stāvoklis 

neatbilst normai 

Nervu pārslodzes un noguruma 

pazīmes 

Pirms saslimšanas stāvoklis, 

ieteicama ārstu speciālistu 

konsultācija 

 

Pirms saslimšanas stāvoklis 

Pārāk izteikts regulācijas 

sistēmu tonuss 

Zems adaptācijas līmenis 

Izteikts regulācijas sistēmu 

izsīkums 

Patoloģiskas izmaiņas 

regulācijas sistēmu 

mehānismos 

Zems adaptācijas līmenis 

Veģetatīvā regulācija ir izteiktā 

tonusā 

Organisma energoresursu apgāde 

ir kritiskā stāvoklī 

Psihoemocionālais stāvoklis 

neatbilst normai 

Depresijas pazīmes 

Pirms saslimšanas/saslimšanas 

stāvoklis, ieteicama ārstu 

speciālistu konsultācija 

 

(Avots: Баевский, 2009) 

 

2.2.4. Bioimpendences diagnostikas metode 

 

Bioimpendences metode izvēlēta ar mērķi noteikt studentu ķermeņa kompozīciju, iegūstot 

zinātniski pamatotu informāciju par respondentu ķermeņa sastāva proporcijām, kas ir svarīgs 

cilvēka veselības objektīvais rādītājs. Iegūtie dati izmantoti studentu ķermeņa kompozīcijas 

izmaiņu noteikšanai pedagoģiskā eksperimenta gaitā. 

Studentu ķermeņa kompozīcija izvērtēta, izmantojot ķermeņa kompozīcijas noteikšanas 

monitoru TANITA, modelis: BC-545. Izvērtēti šādi parametri: svars, muskuļu masas 

procentuālā attiecība pret ķermeņa masu, ūdens (H2O) procentuālā attiecība pret ķermeņa 

masu, kaulu masa, tauku procentuālā attiecība pret ķermeņa masu, muskuļu masas un auguma 

uzbūves tips (fiziskās attīstības reitings), viscerālais (iekšējo tauku daudzuma) rādītājs, 

pamatvielmaiņai nepieciešamo kcal daudzums, metabolais vecums. 

Ķermeņa tipi –  

1. tips – slēpta aptaukošanās; 

2. tips – aptaukošanās (liels tauku procentuālais daudzums un vidēja muskuļu masa); 

3. tips – masīva uzbūve (liels tauku procentuālais daudzums un muskuļu masa); 

4. tips – netrenēts (vidējs tauku procentuālais daudzums un samazināta muskuļu masa); 

5. tips – normāls (vidēja muskuļu masa un vidējs tauku procentuālais daudzums); 

6. tips – normāls muskuļots (liela muskuļu masa un neliels tauku procentuālais daudzums); 

7. tips – vājš (maza muskuļu masa un tauku procentuālais daudzums); 

8. tips – vājš muskuļots (mazs tauku procentuālais daudzums un pietiekama muskuļu 

masa); 

9. tips – ļoti muskuļots (zems tauku procentuālais daudzums un liela muskuļu masa). 

Kaulu masas attiecības pret ķermeņa masu:  

- zem 50 kg – 1,95 kg,  

- 50–70 kg – 2,4 kg, 
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- virs 70 kg – 2,95 kg.  

Ūdens procentuālais daudzums organismā – norma 45–60 % sievietēm, 50–60 % 

vīriešiem (Smith, 2009; Vehrs and Hager, 2006). 

Ķermeņa masas indeksa novērtēšanai (ĶMI) jeb Ketela indeksa noteikšanai PVO 

1995. gadā ir apstiprināta un pieņemta četru pakāpju klasifikācija: 

- ĶMI < 18,5 – nepietiekama ķermeņa masa, 

- 18,5–24,9 – normāla ķermeņa masa, 

- 25–29,99 – lieka ķermeņa masa, 

- virs 30 – aptaukošanās. 

 

2.2.5. Pedagoģiskais eksperiments 
 

Pedagoģisko eksperimentu izmanto faktu uzkrāšanai; ar tā palīdzību atklāj dažādas 

objektīvas sakarības pedagoģiskajā procesā. „Pedagoģiskais eksperiments ir tā pētīšanas 

metode, kas notiek teorijā vai praksē radušās idejas pamatošanai un pārbaudei pedagoģiskajā 

pētnieciskajā darbībā.” (Špona, Čehlova, 2004, 95. lpp.) 

Pedagoģisko eksperimentu izmanto konkrētu faktoru izpētei, būtisku sakarību izzināšanai 

starp pedagoģisko iedarbību un tās rezultātiem speciāli radītos eksperimentālos apstākļos. 

Eksperiments ir zinātniskās izziņas sarežģīta kompleksa metode, kas iekļauj mērķtiecīgu 

novērošanu, anketēšanu, grupu vai individuālās noteikta veida darbības organizēšanu. 

Eksperimenta gaitā tiek izmantoti visi šie daudzveidīgie faktu iegūšanas avoti. (Albrehta, 

1998, 17. lpp.) 

Lai īstenotu VVIFA vadlīnijas augstskolā, nepieciešams apliecināt to zinātnisko 

pamatojumu, lietderīgumu un likumsakarību pastāvību, tāpēc pētījuma 2., 3. un 4. uzdevuma 

risināšanai kā visracionālākā metode izvēlēts pedagoģiskais eksperiments. 

Pedagoģiskā eksperimenta grupa veidota, ņemot vērā izvēlētās pētāmās izlases dalībnieku 

pieejamību. Tie ir LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes (turpmāk – PSDF) studiju 

programmas „Skolotājs” studenti vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuriem studiju 1. semestrī 

paredzēts studiju kurss „Sports pedagoģijā” 2 KRP apjomā; PSDF 3. kursa studenti, kuriem 

studiju kurss „Sports pedagoģijā” nav paredzēts; RSU Liepājas filiāles medicīnas koledžas 

1. kursa studējošie specializācijā „Māszinība” vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuriem paredzēts 

studiju kurss „Kustību ietekme uz veselību” 2 KRP apjomā. Visi studējošie ir informēti par 

dalību pedagoģiskajā eksperimentā, kā arī par iegūto individuālo datu anonimitāti un iegūto 

datu rezultātu izmantošanu tikai pētījuma nolūkos (skat. 17. pielikumu „Ētikas komisijas 

atzinums”). 

Pedagoģiskais eksperiments organizēts trīs posmos: 

1) sākotnējā studentu veselīga dzīvesveida paradumu izpēte; 

2) VVIFA vadlīniju izstrāde un aprobācija; 

3) VVIFA vadlīniju lietderīguma izvērtējums. 

Sākotnējā studentu veselīga dzīvesveida paradumu izpēte veikta 2011./2012. akadēmiskā 

gada rudens semestrī LiepU PSDF studiju programmas „Skolotājs” studentiem; kopumā 

iesaistīti 168 pilna laika 1. un 3. kursa studenti (vecumā no 19 līdz 25 gadiem; 20, 4 ± 3,5), 

90 % sieviešu, 10 % vīriešu. Sākotnējai studentu veselīga dzīvesveida paradumu izpētei 

izmantoti šādi instrumenti:  

- e-intervija (studentu teorētiskās veselīga dzīvesveida izpratnes izvērtēšanai);  

- e-aptauja par studentu fizisko aktivitāti un ēšanas paradumiem (veselības un pašsajūtas 

pašnovērtējumu instrumentārijs detalizēti aprakstīts 2.2.2. nodaļā);  

- ķermeņa kompozīcijas (detalizēts apraksts 2.2.4. nodaļā) un organisma funkcionālā 

stāvokļa noteikšana (detalizēts apraksts 2.2.3. nodaļā).  
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Ķermeņa kompozīcija mērīta, izmantojot svarus monitoru TANITA, modelis: BC-545; 

organisma funkcionālais stāvoklis noteikts, pamatojoties uz sirds ritma diagnostiku izmantojot 

„Omega-M” aparatūru. 

Sākotnējās studentu veselīga dzīvesveida paradumu izpētes iegūtie rezultāti apspriesti 

starptautiskās zinātniskajās konferencēs un publicēti šādos zinātniskajos rakstos: 

1. Vecenāne, Helēna. Studentu laika budžets un to noteicošie faktori. Krājumā: Cilvēks un 

vide. Liepājas Universitāte, LiePA, 104. – 110. lpp. 

2. Vecenāne, Helēna, Fernāte, Andra. Studentu dzīvesveida raksturojums – situācijas 

izpēte Latvijā. Pieejams LSPA mājas lapā: 
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2360&Itemid=500 

3. Vecenāne, Helēna, Fernāte, Andra. University students’ complex estimation of a 

physical condition. LASE Journal of Sport Science, No. 3 (1), 2012, pp. 55–66 (e-ISSN: 

1691-9912 ISO 3297) 

4. Vecenāne, Helēna, Fernāte, Andra. Relationship between the Student’s Functional 

Status of Organism, Body Composition and Health Self-assessment. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013, 613.–

623. lpp. 

2011./2012. akadēmiskā gada pavasara semestrī, pamatojoties uz sākotnējās studentu 

veselīga dzīvesveida paradumu izpētes datiem un teorētiskās literatūras izvērtējumu par 

veselīga dzīvesveida pamatnostādnēm, izstrādātas VVIFA vadlīnijas. Vadlīniju mērķis ir 

studentu rīcībspējas pilnveide pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. VVIFA 

vadlīniju aprobācijai izstrādāts izglītojošu veselību veicinošu sporta nodarbību programmas 

saturs atbilstoši studentu interesēm, vēlmēm, fiziskajai sagatavotībai, ņemot vērā LiepU vides 

un infrastruktūras iespējas. 

Lai pārbaudītu VVIFA vadlīniju lietderīgumu, saturiski precizēti sākotnējie studentu 

veselīga dzīvesveida izpētes instrumenti, papildinot e-aptauju ar PUT modeļa rādītājiem, kas 

palīdz ne vien noskaidrot izmaiņas veselības uzvedībā, bet arī konstatēt izmaiņas studentu 

pārliecībā, attieksmē par veselīgu dzīvesveidu, apkārtējās, respondentiem personiski 

nozīmīgās sabiedrības ietekmi un studentu pārliecību pār savu veiktspēju veselību veicinošās 

darbībās. 

2012./2013. un 2013./2014. akadēmiskā gada rudens semestrī, uzsākot VVIFA vadlīniju 

aprobācijas procesu, izveidota eksperimentālā un kontroles grupa. Eksperimentālo grupu 

veido LiepU PSDF studiju programmas „Skolotājs” studenti, kuriem studiju kursā „Sports 

pedagoģijā” (2 KRP) paredzēts īstenot VVIFA vadlīnijas. VVIFA vadlīniju aprobācijā 

2012./2013. akadēmiskajā gadā iesaistīti 103 studenti, 2013./2014. akadēmiskajā studiju 

gadā – 104 studenti, pavisam 207 studenti, no tiem 90 % sieviešu, 10 % vīriešu. Kontroles 

grupu veido LiepU PSDF 3. kursa studenti, kuriem studiju kurss „Sports pedagoģijā” nav 

paredzēts un RSU Liepājas filiāles medicīnas koledžas 1. kursa studējošie specializācijā 

„Māszinība”, kuriem ir studiju kurss „Kustību ietekme uz veselību” (2 KRP). Šajā studiju 

kursa saturā VVIFA vadlīnijas netiek izmantots, ir tikai teorētiskās nodarbības RSU 

mācībspēka vadībā. Kontroles grupu veido 63 studenti. Pedagoģiskajā eksperimentā kopumā 

piedalās 270 studenti. 

Studiju kurss „Sports pedagoģijā” paredzēts tikai LiepU PSDF studiju programmas 

„Skolotājs” studentiem, kas ierobežo pētījuma dalībnieku skaitu. Tāpēc, lai iegūtu pietiekamu 

izlases dalībnieku skaitu objektīvai datu apstrādei un analīzei, VVIFA aprobācija organizēta 

divus studiju gadus pēc kārtas, iesaistot 1. kursa PSDF studentus; katru studiju gadu iesaistīts 

jauns studentu kontingents.  

Pirms VVIFA aprobācijas, kā arī pēc tās veikti četri kontrolmērījumi:  

- e-intervija studentu teorētiskās izpratnes izvērtēšanai par veselīga dzīvesveida 

paradumiem, 
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- e-aptauja par studentu paradumiem, attieksmi pret veselības uzvedību, veselības un 

pašsajūtas izvērtējumu,  

- ķermeņa kompozīcijas diagnostika,  

- organisma funkcionālā stāvokļa diagnostika.  

Kā jau minēts, ķermeņa kompozīcija mērīta, izmantojot svarus TANITA, organisma 

funkcionālais stāvoklis noteikts, mērot sirds ritmu izmantojot „Omega-M” aparatūru. 

Kontrolmērījumi veikti abās grupās rudens semestra sākumā, uzsākot studijas (septembra 

sākumā), un rudens semestra beigās, kursu pabeidzot (decembra beigās). Starp 

kontrolmērījumiem ir 3,5 mēnešu starpposms. Papildu iepriekš minētajiem pētījuma 

instrumentiem studiju kursa nobeigumā eksperimentālās grupas studentiem veikta anonīma 

aptauja par studiju kursā gūto pieredzi un studentu apmierinātību ar studiju kursa saturu un 

organizāciju. 

Eksperimentālajai grupai rudens semestrī īstenotas VVIFA vadlīnijas organizētās veselību 

veicinošās sporta nodarbībās studiju kursā „Sports pedagoģijā”. Studiju kursam paredzēti 

2 KRP, t. i., 32 kontaktstundas (16 nodarbības), no tām – 4 teorētiskās nodarbības 

(8 akadēmiskās kontaktstundas) un 12 praktiskās nodarbības (24 akadēmiskās 

kontaktstundas). Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. 

Pedagoģiskā eksperimenta sākuma un beigu fiziometriskie mērījumi veikti nodarbību 

laikā, e-aptaujas aizpildītas elektroniski studentu patstāvīgā darba laikā (2 KRP studiju kursā 

studentu patstāvīgajam darbam ir paredzētas 48 stundas). Detalizēti studiju kursa programma 

„Izglītojošu veselību veicinošu sporta nodarbību programma VVIFA vadlīniju aprobācijai” 

aplūkota 3.2. nodaļā (skat. 27. tabulu 105.–107. lpp.). 

Pabeidzot VVIFA vadlīniju aprobācijas procesu un apkopojot iegūtos datus, derīgi dati 

tālākai apstrādei un datu analīzei konstatēti 127 eksperimentālās grupas dalībniekiem 

(izpildītas visas atkārtotās aptaujas un veikti atkārtoti fiziometriskie mērījumi) un 

41 kontroles grupas dalībniekam, kopumā 168 studentiem (no sākotnēji 270 pedagoģiskā 

eksperimenta dalībniekiem). 

2014./2015. akadēmiskajā gadā veikta pedagoģiskā eksperimenta gaitā iegūto rezultātu 

analīze, noteiktas izmaiņas studentu veselīga dzīvesveida paradumos un to mijsakarībās, 

izvērtēts VVIFA vadlīniju lietderīgums. 

VVIFA vadlīniju aprobācijas procesā iegūtie rezultāti apspriesti starptautiskās zinātniskās 

konferencēs un publicēti šādos zinātniskos rakstos: 

1. Vecenāne, Helēna. Correlations between students’ physical activity habits and factors 

influencing them from the perspective of theory of planned behaviour. LASE Journal of 

Sport science, No. 4 (1), 2013, pp. 85– 98. (e-ISSN: 1691-9912) 

2. Vecenāne, Helēna, Fernāte, Andra. Students’ dietary habits. Rural  Environment. 

Education. Personality. (REEP) : 7
th

 International Scientific Conference. Jelgava : 

Latvia University of Agriculture, 2014, 265.–271. lpp. 

3. Vecenāne, Helēna, Fernāte, Andra. Veselīgs dzīvesveids studentu izpratnē. Pedagoģija: 

teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2014, 193.–207. lpp. 

 

2.2.6. Ekspertatzinuma metode 

 

Ekspertatzinumu metodes lietošana dod objektīvu, ticamu ieskatu par pētāmo parādību, jo 

par ekspertiem tiek pieaicināti cilvēki ar augstu kompetenci pētāmajā jautājumā. Par 

ekspertiem var būt pedagoģijas zinātnieki, metodiķi, mācību grāmatu autori, pieredzējuši 

skolotāji praktiķi. (Albrehta, 1998, 83. lpp.) 

VVIFA vadlīniju izvērtēšanai piesaistīti veselības izglītības un sporta nozares eksperti. 

Ekspertu viedoklis dokumentēts atbilstoši Dz. Albrehtes (1998) izstrādātās ekspertu anketas 
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saturam. Anketu veido 2 daļas – pirmā daļa izvērtē eksperta kompetenci, otrā daļa sniedz 

izveidotā materiāla novērtējumu (skat. 3. pielikumu). 

 

2.2.7. Matemātiskās statistikas metodes 

 

Empīrisko kvantitatīvo datu salīdzinošai analīzei izmantota datu statistiskās apstrādes 

pakete SPSS 16,0 (Statistical Package for the Social Science). Aptaujas datu analīzē lietota: 

1) aprakstošā statistika (vidējais aritmētiskais, variēšanas jeb izkliedes rādītāji, 

reprezentācijas jeb standartkļūdas). Nozīmīgāko parametru rezultātu vidējie rādītāji 

izteikti procentuālajā vērtējumā; 

2) iekšējās saskaņotības koeficients (Kronbaha alfa koeficients); 

3) sakarību noteikšanai un korelāciju analīzei – Spīrmena (Spearman’s rho) korelācija: r ≤ 

0,3 – vāja sakarība; 0,3 < r ≤ 0,7 – vidējie cieša sakarība; r > 0,7 – cieša sakarība 

(Kristapsone, 2011, 192. lpp.); 

4) pedagoģiskā eksperimenta rezultātu analīzei lietota saistītu paraugkopu atšķirību 

novērtēšana ar Vilkoksona (Wilcoxon Signed Ranks Test) kritēriju. Sakarība starp 

mainīgajiem tika noteikta kā būtiska, ja p ≤ 0,05; ļoti būtiska, ja p ≤ 0,01; maksimāli 

būtiska, ja p ≤ 0,001; sakarība starp mainīgajiem ir nebūtiska, ja p > 0,05 (Dravnieks, 

2004). 

 

2.3. Pētījuma organizēšana 
 

I posms 

2008./2009. akadēmiskajā gadā uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze un izpēte 

par studentu veselīga dzīvesveida likumsakarībām. Noteikti galvenie uzdevumi turpmākajam 

darbam pētījuma problēmas risināšanā, izvirzīta sākotnējā pētījuma hipotēze. 

II posms 

 2009./2010. akadēmiskajā gadā, pamatojoties uz teorētiskās literatūras atziņām par 

veselīgu dzīvesveidu un apkopojot starptautiski atzītas aptaujas par studentu un iedzīvotāju 

veselību ietekmējošiem paradumiem, izstrādātas trīs aptaujas: 

1) e-intervija studentu veselīga dzīvesveida izpratnes noteikšanai; 

2) e-anketa „Studējošo paradumi”; 

3) studentu zināšanu pašnovērtējuma anketa. 

Veikts aprobācijas pētījums (t. s. pilotpētījums) un tajā veikto aptauju aprobācija. 

III posms 

 2011./2012. akadēmiskajā gadā uzsākts pedagoģiskā eksperimenta 1. un 2. posms. 

1. posma studentu kompleksa veselīga dzīvesveida izpēte uzsākta 2011. gada septembrī. Šim 

nolūkam izmantoti četri pētījuma instrumenti:  

- e-intervija,  

- e-anketēša, 

- organisma funkcionālā stāvokļa skrīningdiagnostika,  

- ķermeņa kompozīcijas noteikšana. 

Pētījums veikts LiepU, pētījuma dalībnieki – LiepU PSDF studiju programmas „Skolotājs” 

1.–3. kursa studenti, kopumā 168 dalībnieki, no tiem 151 sieviete un 17 vīrieši vecumā no 

18 līdz 25 gadiem. Pedagoģiskā eksperimenta 2. posmā, pamatojoties uz iegūtajām 

zinātniskās literatūras analīzes atziņām un kompleksās studentu veselīga dzīvesveida izpētes 

datu analīzi, 2012. gada pavasarī izstrādātas VVIFA vadlīnijas. 

IV posms  

2012./2013. un 2013./2014. akadēmiskajā gadā veikts pedagoģiskā eksperimenta 2. un 

3.posms – VVIFA vadlīniju aprobācija organizētās veselību veicinošās sporta nodarbībās 
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studiju laikā. Eksperimentālo grupu veido 207 LiepU pilna laika 1. kursa studenti vecumā no 

18 līdz 25 gadiem. Kontroles grupu veido LiepU 3. kursa studenti un RSU Liepājas filiāles 

medicīnas koledžas 1. kursa studējošie vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuriem studiju kurss 

„Sports pedagoģijā” nav paredzēts – 63 studenti. Kopumā eksperimentā iesaistīti 270 studenti. 

VVIFA vadlīniju aprobācijā 2012./2013. akadēmiskajā gadā iesaistīti 103 studenti, 

2013./2014. akadēmiskajā gadā – 104 studenti, kopumā 207 studenti, no tiem 90 % sieviešu, 

10 % vīriešu. 

Abas grupas, eksperimentālā un kontroles, pētījumā iesaistītas rudens semestrī, uzsākot 

studiju gadu, un rudens semestra beigās. Izmantoti četri pētījuma instrumenti: (1) e-intervija, 

(2) e-aptauja, (3) organisma funkcionālā stāvokļa skrīningdiagnostika un (4) ķermeņa 

kompozīcijas noteikšana. Laika intervāls – 3,5 mēneši. Ierobežotais intervāls saistīts ar studiju 

darba specifiku, jo studiju kurss „Sports pedagoģijā” paredzēts 1. semestrī, tās ir 16 

nodarbības (32 akadēmiskās kontaktstundas) – 4 teorētiskās nodarbības (8 akadēmiskās 

kontaktstundas) un 12 praktiskās nodarbības (24 akadēmiskās kontaktstundas). 

Pētījuma instruments „LiepU Mūžizglītības nodaļas studiju kursa novērtējums 

(dalībniekam)” lietots tikai eksperimentālās grupas dalībniekiem pēc studiju kursa 

īstenošanas. 

VVIFA vadlīniju aprobācijas procesa beigās, apkopojot iegūtos datus, konstatēts, ka 

derīgi dati tālākai apstrādei un datu analīzei (izpildītas visas atkārtotās aptaujas un veikti 

atkārtoti fiziometriskie mērījumi) ir 127 eksperimentālās grupas dalībniekiem un 41 kontroles 

grupas dalībniekam, kopumā 168 studentiem. 

Datu ieguves procesā konstatēti šādi šķēršļi: 

1) students atkārtoti nav piedalījies kādā aptaujā vai fiziometriskajos mērījumos, jo nav 

ieradies uz nodarbību slimības vai kādu citu objektīvu vai subjektīvu apstākļu dēļ; 

2) aptaujas nav aizpildītas atkārtoti, jo pārtrauktas studijas 1. studiju gadā; 

3) problemātiski motivēt kontroles grupas dalībniekus veikt atkārtotu aptauju un 

fiziometriskos mērījumus, ja tie jāveic ārpus studiju darba pienākumiem. 

V poms 

2014./2015. akadēmiskajā gadā veikta rezultātu apstrāde un apkopošana, studentu veselīga 

dzīvesveida paradumu izmaiņu un to mijsakarību noteikšana, kā arī VVIFA vadlīniju 

lietderības izvērtēšana. 

 

 

 

 

 

  

Pētījuma I posms – 

Zinātniskās literatūras izpēte un apkopošana (2008./2009. akadēmiskais gads) 

Pētījuma II posms – 

studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu noteikšanas aptauju izstrāde, 

aprobācijas pētījums (2009./2010. akadēmiskais gads) 

Pētījuma III posms – 

pedagoģiskā eksperimenta 1. un2. posma īstenošana, kompleksa sākotnējā studentu 

veselīga dzīvesveida izpēte un VVIFA vadlīniju izstrāde (2011./2012. akadēmiskais gads) 
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14.attēlā apkopots pētījuma pārskats par visiem pētījuma posmiem (skat. 14. attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma IV posms – 

pedagoģiskā eksperimenta 3. posma īstenošana, VVIFA vadlīniju aprobācija, 

kompleksa studentu veselīga dzīvesveida izpēte pirms VVIFA vadlīniju īstenošanas un pēc tās 

(2012./2013. un 2013./2014. akadēmiskais gads) 

Pētījuma V posms – 

pedagoģiskā eksperimenta 3. posma nobeigums, rezultātu izstrāde un apkopošana, 

VVIFA vadlīniju lietderības izvērtēšana, studentu veselīga dzīvesveida paraduma izmaiņu un 

to mijsakarību noteikšana (2014./2015. akadēmiskais gads) 

14. attēls. Pārskats par pētījuma posmiem 
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3. STUDENTU VESELĪGA DZĪVESVEIDA IZPRATNES UN 

PARADUMU SEKMĒJOŠU UN VESELĪBU VEICINOŠU 

INEGRĒTU FIZISKO AKTIVITĀŠU VADLĪNIJU IZVEIDE, 

APROBĀCIJA UN IZVĒRTĒŠANA 
 

3.1. Studentu veselīga dzīvesveida sākotnējās izpētes rezultāti  

(pirms veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu vadlīniju izstrādes) 
 

Ņemot vērā promocijas darba gaitā iegūto plašo informatīvo materiālu un studentu 

veselīga dzīvesveida izpētes sākotnējo datu daudzveidību, kas atspoguļoti zinātniskajos 

rakstos no 2008. gada 2014. gadam par LiepU studentu sporta aktivitātēm – to plusiem un 

mīnusiem (Vecenāne un Pērkons, 2008), par studentu laika budžeta un to noteicošajiem 

faktoriem (Vecenāne, 2010), par studentu dzīvesveida raksturojumu – situācijas izpēti Latvijā 

(Vecenāne un Fernāte, 2012), par studentu fizisko aktivitāti (Vecenāne, 2013), studentu 

ēšanas paradumiem (Vecenāne un Fernāte, 2014), fiziometrisko mērījumu rezultātiem 

(Vecenāne un Fernāte, 2012) un studentu veselīga dzīvesveida izpratni (Vecenāne un Fernāte, 

2014), sākotnējai studentu veselīga dzīvesveida izpētes raksturojumam promocijas darbā 

izvēlēti šādi studentu veselību ietekmējoši aspekti: studentu izpratne par veselīgu dzīvesveidu 

un būtiskākie veselību ietekmējošie paradumi – fiziskā aktivitāte, ēšana un stresa pārvarēšana, 

ķermeņa kompozīcija un studentu organisma funkcionālais stāvoklis. Sākotnējā studentu 

veselīga dzīvesveida izpētē kopumā iesaistīti LiepU PSDF 168 pilna laika 1. un 3. kursa 

studenti (vecums 19–25 gadi; 20, 4 ± 3,5), no kuriem 90 % sieviešu, 10 % vīriešu. 

Sākotnējai studentu veselīga dzīvesveida izpratnes izvērtēšanai veikta e-intervija. 

Interviju veido 5 strukturēti jautājumi. 

1. Kas ir veselīgs dzīvesveids? 

2. Kādas ir veselīga dzīvesveida priekšrocības?  

3. Kādi ir šķēršļi veselīga dzīvesveida īstenošanai? 

4. Kuri paradumi veido veselīgu dzīvesveidu? 

5. Kāda vide veicina veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos? 

Atbildes sniegtas brīvā formā, par katru jautājumu dodot studentiem iespēju brīvi 

izteikties un paust savu redzējumu par veselīgu dzīvesveidu. Teksta atvērtā kodēšana veikta, 

pamatojoties uz studentu izteikumiem par veselīga dzīvesveida jēdziena interpretāciju (skat. 

2.2.2. nodaļu). 

Sākotnējai tika izpratnes noteikšanai, respondentu izteikumi par veselīgu dzīvesveidu 

grupēti pēc atbilžu atkārtojumu skaita un sistematizēti atbilstoši veselīga dzīvesveida 

komponentēm (Corbin et al., 2008; Robbins et al., 2005; 2011). Studentu izteikumu 

izvērtēšanai saskaņā ar veselīga dzīvesveida paradigmas rādītājiem (Cockerham, 2005) ņemti 

vērā subjektīvie (izvēles) un objektīvie (apstākļu) aspekti, kuri veido priekšnoteikumus 

(dispozīciju) rīcībai un vērtējami jau kā paradumi (darbības stereotipi, kas izpaužas cilvēka 

uztverē, domāšanā, fiziskā darbībā u. tml.). 

Veicot studentu sniegto atbilžu analīzi uz 1. jautājumu, iegūti šādi dati: veselīgs 

dzīvesveids studentiem asociējas ar veselīgu uzturu (189 respondentu atbildes)
2
, fizisko 

aktivitāti (182), uz veselību vērstu darbību (bez konkrētiem apzīmējumiem) (62), 

ierobežojumiem (54), pietiekamu miegu (41), higiēnas ievērošanu (24), dienas režīma 

ievērošanu (23), atpūtu (19), izpratni par veselīgu dzīvesveidu (17) (skat. 18. tabulu 91. lpp.). 

 
 

                                                           
2 Šeit un turpmāk iekavās norādīts respondentu skaits. 
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18. tabula 

 

Respondentu atbildes uz 1. jautājumu „Kas ir veselīgs dzīves veids?” 
 

 

Studentu izteikumi liecina par sabiedrībā plaši izplatīties stereotipiskiem uzskatiem 

saistībā ar veselīgu dzīvesveidu, ko interpretē kā atsevišķas darbības. Studenti veselīgu 

dzīvesveidu izprot kā (1) veselīga uztura lietošanu un (2) piedalīšanos regulārās, pietiekamās 

fiziskajās aktivitātēs. Piemēriem šeit un turpmāk tekstā minēti raksturīgākie studenti izteikumi 

par veselīgu dzīvesveidu.  

- Respondents (A)
3
: „Veselīgs dzīvesveids ir regulāru sporta aktivitāšu apmeklēšana, 

veselīga uztura lietošana, pilnvērtīgs miegs un atteikšanās no smēķēšanas un 

alkoholiskajiem dzērieniem.” 

Respondenta (A) veselīga dzīvesveida formulējums ietver četras veselīga dzīvesveida 

komponentes, kas daļēji atspoguļo veselīga dzīvesveida formulējumu. 

- Respondents (B): „Veselīgs dzīvesveids ir regulāras fiziskās aktivitātes atbilstoši savam 

vecumam un ķermeņa masai, veselībai, kā arī veselīgi ēšanas paradumi.” 

Respondenta (B) veselīga dzīvesveida formulējumā parādās tikai divas studentu izteikumos 

visbiežāk sastopamās veselīga dzīvesveida komponentes, kas liecina par atsevišķu veselīga 

dzīvesveida komponenšu izcelšanu, nesaskatot veselīgu dzīvesveidu kā ikdienas sistemātisku 

un uz veselību vērstu kompleksu darbību kopumu. 

Veselīgu dzīvesveidu kā daudzveidīgas ikdienas darbības, kas vērstas uz veselības 

saglabāšanu, norādījuši 31,6 % respondentu. 

- Respondents (C): „Pārdomāts uzturs, regulāras fizikās aktivitātes un dažādas citas 

veselīgas dzīvesveida izmaiņas.” 

Respondenta (C) izteikumā akcentētas divas veselīga dzīvesveida komponentes un paustas 

vispārinātas citas uz veselību vērstas izmaiņas, kas konkrētajā kontekstā tomēr neatklāj 

veselīga dzīvesveida jēdziena daudzpusīgo būtību. 

Kopumā nenozīmīgas veselīga dzīvesveida komponentes, pēc studentu domām (vai arī 

studenti tās kopumā nesaskata kā vienotu veselīgu dzīvesveidu veidojošu sistēmu), ir šādas: 

1) atteikšanās no kaitīgajiem ieradumiem (27,6 % – ierobežojumi), 

2) dienas režīma ievērošana (17 %), 

3) vides ekoloģisko sistēmu saprātīga lietošana (2,03 %), 

4) norūdīšanās un imunitātes treniņš (0 %), 

                                                           
3 Šeit un turpmāk respondentu izteikumos saglabāta oriģināla izteiksme, ortogrāfija un interpunkcija. 

Reitings 

(n. p. k.) 

Studentu izteikumi, 

kas raksturo veselīgu 

dzīvesveidu 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits (%) 

1. Veselīgs uzturs 189 96,4 

2. Fiziskā aktivitāte 182 92,9 

3. Uz veselību vērsta darbība 62 31,6 

4. Ierobežojumi  54 27,6 

5. Veselīgs miegs 41 20,9 

6. Higiēna 24 12,2 

7. Dienas režīms 23 11,7 

8. Atpūta 19 9,7 

9. Izpratne 17 8,7 

10. Labsajūta 15 7,7 

11. Aktīva ikdiena 11 5,6 

12. Pozitīva domāšana 10 5,1 

13. Labvēlīga vide 4 2,04 
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5) stresa pārvarēšana (savu emociju pārvaldīšana) (0 %), 

6) pozitīvas un drošas uzvedības ievērošana mājās, sadzīvē, uz ielas u. tml. (0 %), 

7) seksuālās uzvedības kultūra (0 %). 

Atbildes uz 2. jautājumu par veselīga dzīvesveida priekšrocībām liecina, ka studentu 

izpratnē veselīga dzīvesveida priekšrocības, pirmkārt, ir laba pašsajūta (156) un, otrkārt, 

mazāks risks saslimt (143). Tāpat respondenti ir norādījuši, ka veselīgs dzīvesveids 

paaugstina darbspējas (76). Ne tik nozīmīgi studentiem ir tādi veselības ieguvumi kā izskats, 

ilgāks mūžs, pozitīva domāšana, pašpārliecinātība, dienas režīms un materiālais ietaupījums; 

pārsteidzoši, ka veselīgu dzīvesveidu ar dzīves kvalitāti saista tikai 6 respondenti. (skat. 

19. tabulu). 
 

19. tabula 

 

Respondentu atbildes uz 2. jautājumu „Kādas ir veselīga dzīvesveida priekšrocības?” 
 

 

Šeit sniegtie dati neatšķiras no V. Sīļa (2010) veiktā pētījuma par Latvijas iedzīvotāju 

veselības uzvedību, kurā autors uzsver indivīda veselīga dzīvesveida formālo racionalitāti – 

veselība funkcionē kā līdzeklis, ar kuru panākt augstāku dzīves kvalitāti (labāku ārējo izskatu, 

vairāk ķermenisku baudu, ilgāku dzīvi, labāku funkcionētspēju utt.). Par to liecina studentu 

raksturīgākie izteikumi.  

- Respondents (D): „Mazāk jāiet pie ārsta, labāka pašsajūta.” 

Būtībā te nosaukti atsevišķi dzīves kvalitātes komponenti, līdzīgi kā studentu veselīga 

dzīvesveida formulējumos izteikumi izceļ atsevišķas detaļas, kas studentiem konkrētajā brīdī 

liekas svarīgas. 

- Respondents (E): „Pašsajūta ir daudz labāka, un ar laiku esi apmierināts pats ar sevi, 

uzturi sevi fiziski labā formā, padara enerģiskāku, drošāku, pašpārliecinātāku.” 

Arī šajā atbildē saskatāmi atsevišķi dzīves kvalitātes komponenti ar akcentu uz pašsajūtu, 

kuru kā priekšrocību saskata 79,6 % respondentu. Iegūtos aprakstošās statistikas rādītājus par 

veselības priekšrocībām (ieguvumiem) daļēji var izskaidrot ar pētījuma dalībnieku vecumu, 

jauniešiem raksturīgo maksimālismu spriedumos, vēl pietiekami labo veselību, pieredzes 

trūkumu un neiedziļināšanos problēmjautājumos, kuri pašlaik, viņuprāt, nav aktuāli, taču 

visas minētās veselības priekšrocības ir subjektīva rakstura motivējoši faktori un vērtējami kā 

dispozīcija veselīga dzīvesveida realizēšanai. 

Reitings 

(n. p. k.) 

Studentu izteikumi, kas 

raksturo veselīgu dzīvesveidu 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits 

(%) 

1. Laba pašsajūta 156 79,6 

2. Mazāks risks saslimt 143 73 

3. Darbspēja 76 38,8 

4. Laba fiziskā kondīcija 29 14,8 

5. Garīgs gandarījums 21 10,7 

6. Izskats 20 10,2 

7. Ilgāks mūžs 19 9,7 

8. Pozitīva domāšana 16 8,2 

9. Pašpārliecinātība 8 4,1 

10. Dzīves kvalitāte 6 3,1 

11. Dienas režīms 4 2,04 

12. Materiālais ietaupījums/ 

Aktīva ikdiena 

3/3 1,5 
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Sniedzot atbildes uz 3. jautājumu, kā šķēršļus veselīga dzīvesveida īstenošanai studenti 

min slinkumu un gribasspēka trūkumu (134), straujo dzīves ritmu (96), materiālo stāvokli (68) 

un apkārtējo cilvēku atbalsta trūkumu (66); tāpat arī kaitīgie ieradumi (38), nepietiekamas 

zināšanas (20), stress (11) un slimība (10) ir apgrūtinājumi, kas traucē īstenot veselīgu 

dzīvesveidu. Šķēršļus veselīga dzīvesveida realizēšanai nesaskata tikai 3 respondenti, t. i., 

1,5 % (skat. 20. tabulu). 

 
20. tabula 

Respondentu atbildes uz 3. jautājumu  

„Kādi ir šķēršļi veselīga dzīvesveida īstenošanai?” 

 

Reitings 

(n. p. k.) 

Studentu izteikumi, kas raksturo 

veselīgu dzīvesveidu 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits 

(%) 

1. Slinkums, gribasspēka trūkums 134 68,4 

2. Straujš dzīves ritms 96 49 

3. Materiālais stāvoklis 68 34,7 

4. Līdzcilvēku atbalsta trūkums 66 33,7 

5. Kaitīgie ieradumi 38 19,4 

6. Pietiekamu zināšanu trūkums 20 10,2 

7. Stress 11 5,6 

8. Slimība 10 5,1 

9. Nav šķēršļu 3 1,5 

 

Raksturīgākie studentu izteikumi liecina, gan par iekšējiem (subjektīviem) šķēršļiem, gan 

ārējiem (objektīviem) šķēršļiem. 

- Respondents (F): „Slinkums. Materiālais stāvoklis.”  

Slinkums ir motivācijas trūkums īstenot vēlamo darbību, materiālais stāvoklis ir līdzekļu 

trūkums īstenot vēlamo darbību (sociālekonomiskais stāvoklis).  

- Respondents (G): „Šķēršļi veselīgam dzīvesveidam ir slinkums, naudas trūkums, 

informācijas trūkums, laika trūkums.”  

Šajā atbildē līdztekus jau visbiežāk minētajam slinkumam un gribasspēka trūkumam, par kuru 

raksta 68,4 % respondentu, un naudas trūkumam (34,7 %), minēti vēl divi šķēršļi – laika 

trūkums (subjektīvais šķērslis) un informācijas trūkums (objektīvais šķērslis). Tie ir 

tradicionālie izteikumi, kas raksturo šķēršļus veselīga dzīvesveida veidošanai.  

Līdzīgas liecības sniedz pētījumi par veselīga dzīvesveida paradumu ietekmējošiem 

faktoriem, piemēram, ir identificēti seši subjektīvie veselīga dzīvesveida šķēršļi: motivācijas 

trūkums, laika trūkums, veselības traucējumi, laika ierobežojumi, stress, veselības 

priekšrocību (ieguvumu) nesaskatīšana, un pieci objektīvie šķēršļi: sociālā atbalsta trūkums, 

drošības trūkums, resursu trūkums, informācijas trūkums un pieejamības trūkums (Downes, 

2006). Apkopojošā pētījumā par Eiropā veiktajiem fizisko aktivitāti ietekmējošiem faktoriem 

S. Bidle u. c. (Biddle et al., 2011) norāda tos pašus jau minētos šķēršļus: laika trūkums, slikta 

veselība, sociālā atbalsta trūkums un iespēju trūkums tuvākajā vidē, kas liecina par 

promocijas pētījumā izvirzītās problēmas aktualitāti un atbilstošu risinājumu meklējumu 

nepieciešamību. Pozitīvi vērtējams fakts, ka studentu minēto šķēršļu uzskaitījums kvantitatīvi 

ir mazāks nekā veselības priekšrocību uzskaitījums, līdz ar to studentiem dominējoša ir 

pozitīvā dispozīcija darbībai. 

Izvērtējot studentu atbildes uz 4. jautājumu, kuri paradumi veido veselīgu dzīvesveidu, 

jāsecina, ka tos, pēc studentu domām, veido, pirmkārt, fiziskā aktivitāte (160), veselīgs uzturs 

(141), dienas režīms (32) un ierobežojumi (31), kā arī pietiekams miegs (19). Ģimenei, tīrai 

ekoloģiskajai videi veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā, pēc respondentu domām, ir 
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mazāk svarīga nozīme (vai arī viņi to nesaskata kopumā kā vienotu veselīga dzīvesveida 

veidojošu sistēmu); neliels respondentu skaits par nozīmīgu veselīga dzīvesveida paradumu 

veidošanā uzskata vēlmi mainīt savu dzīvesveidu un pašdisciplinētību, tikai 8 respondenti 

līdzcilvēku atbalstu iekļauj kā nozīmīgu veselīga dzīvesveida paradumu stimulu, tikai 

2 respondenti higiēnas normu ievērošanu norādījuši kā paradumu, kas veido veselīgu 

dzīvesveidu (skat. 21. tabulu). 

 
21. tabula 

 

Respondentu atbildes uz 4. jautājumu „Kuri paradumi veido veselīgu dzīvesveidu?” 

   

Reitings 

(n. p. k.) 

Studentu izteikumi, kas raksturo  

veselīgu dzīvesveidu 

Atbilžu 

atkārtojumu 

skaits 

Atbilžu 

atkārtojumu 

skaits (%) 

1. Fiziskā aktivitāte 160 81,6 

2. Veselīgs uzturs 141 72 

3. Dienas režīms 32 16,3 

4. Ierobežojumi 31 15,8 

5. Veselīgs miegs 19 9,7 

6. Ģimene 15 7,7 

7. Tīra ekoloģiskā vide 14 7,1 

8. Vēlme mainīt dzīvesveidu/Pašdisciplinētība 13/13 6,6 

9. Pozitīva domāšana/Atpūta 11/11 5,6 

10. Līdzcilvēku atbalsts 8 4,1 

11. Saplānots laiks 5 2,6 

12. Zināšanas par veselīgu dzīvesveidu 4 2,04 

13. Higiēna 2 1,02 

 

- Respondents (H): „Domāšana par to ko ēd un cik daudz ēd. Nodarbošanās ar fiziskām 

aktivitātēm.” 

- Respondents (I): „Sportošana, veselīga uztura lietošana.”  

Šajos studentu izteikumos vērojams fragmentārisms, atsevišķu detaļu izcelšana.  

Procentuāli niecīgs respondentu skaits izteikumos iekļauj tādas nozīmīgas veselīga 

dzīvesveida komponentes kā atteikšanos no kaitīgajiem ieradumiem (15,8 %), dienas režīma 

ievērošanu (16,3 %), vides ekoloģisko sistēmu saprātīgu lietošanu (7,1 %), norūdīšanos un 

imunitātes treniņu (1,02 %), stresa pārvarēšanu (pozitīvu domāšanu) (5,6 %), savukārt 

pozitīvas un drošas uzvedības ievērošanai (mājās, sadzīvē, uz ielas u. tml.) un seksuālās 

uzvedības kultūras paradumiem studenti vispār nav pievērsuši uzmanību. Izanalizējot 

studentu izteikumus, var novērot tendenci uzskaitīt atsevišķus darbības veidus, neuztverot 

veselīgu dzīvesveidu kā daudzveidīgu uz veselību vērstu pozitīvu paradumu kopumu. 

Atbildot uz 5. jautājumu, studenti par galveno vides faktoru (objektīvais faktors) 

veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā uzskata līdzcilvēku atbalstu (115), kopumā 

labvēlīgu vidi (79), tīru ekoloģisko vidi (68), mikrovidi (ģimeni) (29), informatīvo vidi (10). 

Veselīgs uzturs, fizisko aktivitāšu pieejamība un ierobežota vide ir svarīga nelielai 

respondentu grupai (skat. 22. tabulu 95. lpp.).  

- Respondents (J): „Vide, kura jau kāds nodarbojas ar veselīgu dzīvesveidu, tā stimulējot 

apkārtējos darīt to pašu.” 

Līdzcilvēku atbalsta nepieciešamību atzīmē 58,7 % respondentu; šie iegūtie aprakstošās 

statistikas dati apstiprina veselības jomas pētnieku (Downes, 2006) atziņas, kurās sociālais 

atbalsts ir viens no galvenajiem veselīgu dzīvesveidu motivējošiem objektīvajiem faktoriem, 
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kādi, piemēram, ir veselīga dzīvesveida funkcionēšanas modeļi, sociālais atbalsts, speciālistu 

konsultācijas, informācija par veselīgu dzīvesveidu un pieejamība. 

- Respondents (K): „Veselīgus dzīves paradumus veicina sakārtota vide, bez liekiem 

piesārņojumiem.” 

Šis izteikums izceļ ekoloģiskās vides nozīmi, kas ir tikai viens no vides iespējamiem 

faktoriem, konkrētais vides faktors ir nozīmīgs 34,7 % respondentu. Par kopumā labvēlīgas 

vides (neizceļot kādu atsevišķu vides aspektu) ietekmi veselīgu dzīvesveidu paradumu 

veidošanā izsakās 40,3 % respondentu. Studentu izteikumos par vides ietekmi tāpat var 

konstatēt tendenci izcelt atsevišķas detaļas, kas studentam pašreizējā izpratnes līmenī ir 

pieejamas, nesaistot tās vienotā sistēmā. 
22. tabula 

 

Respondentu atbildes uz 5. jautājumu 

„Kāda vide veicina veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos?” 

 

Reitings 

(n. p. k.) 

Studentu izteikumi, kas raksturo 

veselīgu dzīvesveidu 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits 

Atbilžu 

atkārtojumu skaits 

(%) 

1. Līdzcilvēku atbalsts 115 58,7 

2. Labvēlīga vide 79 40,3 

3. Tīra ekoloģiskā vide 68 34,7 

4. Ģimenes vide 29 14,8 

5. Laika plānošanai pieejama vide 14 7,1 

6. Informatīva vide 10 5,1 

7. Veselīgam uzturam pieejama vide 5 2,6 

8. Fiziskām aktivitātēm pieejama vide 4 2,04 

9. Ierobežojoša vide 2 1,02 

 

Sākotnējā studentu veselīga dzīvesveida paradumu izpēte veikta, apzinot veselīga dzīvesveida 

prioritārās komponentes – fizisko aktivitāti (skat. 2.2.2. nodaļu 78.lpp., anketas 4.sadaļa. 

Kronbaha alfas koeficients: 0,544) un ēšanas paradumus (skat.2.2.2. nodaļu 79.lpp., anketas 

5.sadaļa. Kronbaha alfas koeficients: 0,645), jo ar tām ikdienā saskaras visi studenti. Uzlabot 

savus paradumus var ikviens, un pat nelieli panākumi šo paradumu progresā dod pozitīvu 

ieguldījumu veselības saglabāšanā un uzlabošanā. 

Sākotnējās fiziskās aktivitātes izpētes būtiskākie rezultāti (skat. 23. tabulu 96. lpp.) parāda, 

ka pēdējo 7 dienu laikā pietiekamu kardiorespiratorās ievirzes fiziskās aktivitātes slodzi 

(5 reizes nedēļā mērenas intensitātes fizisko aktivitāti vai 2 reizes nedēļā augstas intensitātes 

fizisko aktivitāti) neveic 55,9 % respondentu. Spēka un spēka izturības attīstošos vingrojumus 

neveic 55,9 % respondentu, lokanības attīstošos vingrojumus – 63,8 % respondentu; 51,2 % 

studentu atzīst, ka pietiekamās ilgstošās fiziskās aktivitātēs piedalās reti.  

Sākotnējie studentu ēšanas paradumi noteikti pēc aptaujas anketas „Cik veselīgi ir Tavi 

ēšanas paradumi” (How Healthy Is Your Diet, n. d.). Anketa izstrādāta pēc skalu principa, tajā 

ir 11 jautājumi, katrs jautājums tiek novērtēts ar punktu skaitu amplitūda no -5 līdz +3 

punktiem (skat. 24. tabulu 97. lpp.). Summējot visu atbilžu variantus, iegūst četrus pamata 

vērtējumus: 

- labi ēšanas paradumi, 

- apmierinoši ēšanas paradumi, 

- ēšanas paradumos ir vajadzīgi nelieli uzlabojumi, 

- ēšanas paradumi ir jāmaina (skat. 2.2.2. nodaļu 78.-70.lpp., anketas 5.sadaļa. Kronbaha 

alfas koeficients: 0,645) 
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23. tabula 

 

Sākotnējās fiziskās aktivitātes izpētes būtiskākie rezultāti 
 

 

Dienu skaits nedēļā/ 

studentu dalība fiziskajās aktivitātēs (%) 

Fiziskās aktivitātes veids 0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā 

Jūs esat piedalījies(-usies) vismaz 

20 minūtes augstas intensitātes 

fiziskajās aktivitātēs (skriešana, 

peldēšana, aerobika, basketbols, 

riteņbraukšana u. tml. aerobās 

nodarbības), kas lika svīst un 

smagi elpot? 

31,5 20,5 17,3 13,4 6,3 7,9 0,8 2,4 

2. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā 

Jūs vismaz 30 minūtes esat 

braucis(-usi) ar riteni vai ātri 

gājis(-usi), spēlējis(-usi) vidējas 

intensitātes basketbolu, 

volejbolu, peldējis(-usi) vai 

veicis(-usi) tamlīdzīgu fizisko 

darbību? 

24,4 15,7 18,1 13,4 10,2 10,2 3,1 4,7 

3. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā 

Jūs esat veicis(-usi) vingrojumus 

lokanības attīstīšanai, 

nodarbojies(-usies) ar jogu vai 

veicis(-usi) tamlīdzīgu darbību? 

63,8 15,0 5,5 7,1 3,9 3,1 --- 1,6 

4. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā 

Jūs esat izpildījis(-usi) fiziskus 

vingrojumus, lai stiprinātu vai 

tonizētu muskuļus? (Piemēram, 

atspiešanos, no guļus uz muguras 

piecelšanos sēdus, smagumu 

celšanu u. tml.) 

55,9 17,3 7,1 7,9 5,5 3,1 --- 3,1 

5. Papildu tam, ko Jūs jau esat 

minējis(-usi), – cik dienu pēdējo 

7 dienu laikā Jūs uzturējāt 

jebkuru vismaz 30 minūtes ilgu 

vidējas intensitātes darbību 

vienas dienas laikā, kas paātrina 

sirdsdarbības un elpošanas līmeni 

virs miera stāvokļa? (Šeit 

norādiet savu darbu, darbu 

pagalmā un jebkuru 1–4 punktā 

neietverto atpūtas pasākumu.) 

19,7 13,4 19,7 14,2 10,2 13,4 3,9 5,5 

6. Novērtējiet, cik bieži (1: bieži, 

2: dažreiz, 3: reti) pēdējo 7 dienu 

laikā Jūs esat piedalījies(-usies) 

pietiekami ilgstošās fiziskās 

aktivitātēs (ar svīšanu, būtisku 

sirdsdarbības un elpošanas 

ātruma palielināšanos) 

Bieži: 11,0 

Dažreiz:37,8 

Reti: 51,2 
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Iegūtie rezultāti parāda studentu ikdienas ēšanas paradumus. Divas un vairāk reižu dienā 

40,2 % respondentu uzturā lieto augļus, vismaz reizi dienā dārzeņus lieto 51,2 % respondentu, 

divas uz vairāk – 29,1 %. Piecas un sešas dažādas šķirnes dārzeņus pēdējā mēneša laikā ir 

lietojuši 48 %, septiņas un vairāk – 37,8 % respondentu. 

Augu izcelsmes olbaltumvielām bagātus produktus pēdējās nedēļas laikā vienu un divas 

reizes ir lietojuši 60,6 %, trīs un vairāk reižu – 22,8 % respondentu. Sarkano gaļu 1–3 reizes 

nedēļā parasti lieto 46,5 %, trīs un vairāk 22,8 %, bet mazāk nekā vienu reizi nedēļā 20,5% 

respondentu. 

Ātrās ēdināšanas restorānus parasti 1–3 reizes nedēļā apmeklē 11 %, mazāk par vienu 

reizi nedēļā 35,4 %, bet neapmeklē vispār 52,8 % respondentu. Ikdienā visbiežāk (52,8 %) 

studenti dzer zāļu tējas vai ūdeni, pienu vai augļu sulu (16,5 %), tēju vai kafiju (23,6 %), 

gāzētos dzērienus (3,1 %). 17,3 % respondentu dienā izdzer 1–3 0,33 l tilpuma gāzētos 

dzērienus, mazāk par vienu 0,33 l tilpumu – 31,5 % respondentu. Zivis studenti pārsvarā lieto 

vienu reizi nedēļā (58,3 %), divas un vairāk reižu – 15, 7 % respondentu. Pilngraudu 

produktus vienu un divas reizes nedēļā patērē 29,9 % respondentu, trīs un četras reizes – 

33,1 % respondentu, piecas un vairāk – 32,3 % respondentu. Saldumus vienu vai vairākas 

reizes dienā lieto 20,5 % respondentu, katru dienu – 28,5 %, divas reizes nedēļā – 20,5 %, 

vienu reizi nedēļā – 15,7 % respondentu (skat.19. pielikumu 257.-259.lpp.). 
 

24. tabula 

 

Sākotnējās ēšanas paradumu izpētes būtiskākie rezultāti 

 

Studentu ēšanas paradumi 
Studentu vidējie 

rādītāji (punktos) 

1. Cik augļu dienā Jūs apēdat? (1 vidēja lieluma auglis, 1 glāze 

nesaldinātas sulas) 

1 

2. Cik dārzeņu porciju dienā Jūs apēdat? (1 porcija lapu zaļumi, 

½ porcija jebkuri citi neapstrādāti vai vārīti augi) 

0,9 

3. Cik dažādas dārzeņu šķirnes Jūs ēdat mēnesī? 1,45 

4. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat augu izcelsme olbaltumvielām bagātus 

produktus (kaltētas pupiņas, zirņus vai citus olbaltumvielas 

saturošus augus)? 

-0,09 

5. Cik reizes nedēļā Jūs lietojat sarkano gaļu? -0,4 

6. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat ātrās ēdināšanas restorānos? -0,08 

7. Ko Jūs ikdienā visbiežāk dzerat? 0,9 

8. Cik 0,33 l gāzēta dzēriena Jūs izdzerat dienā? -0,7 

9. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat zivis? 0,5 

10. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat pilngraudu produktus (graudu maizi, 

auzu pārslas, brūnos rīsus u. c.)? 

0,1 

11. Cik bieži Jūs ēdat saldumus? -1,2 

Kopējie skalas punktu vidējie rādītāji 2 

Skalas mērījumu amplitūda no -5 līdz +3 punkti 

 

Kopumā izvērtējot aptaujā iegūtos datus, jāsecina, ka 88,5 % respondentu ir jāmaina 

ēšanas paradumi (skat. 15. attēlu 98. lpp.).  

Par trešo prioritāro veselīga dzīvesveida komponenti uzskatāma stresa pārvarēšana, kas 

cieši saistīta ar veselīga dzīvesveida nodrošināšanu. Stresa ietekmi netieši nosaka studentu 

veselības stāvokļa pašvērtējums un pašsajūta (skat. 25. tabulu 98.–99. lpp.). Iegūtie vidējie 

rādītāji liecina, ka savu veselību respondenti vērtē kā labu un gandrīz labu (81,9 %). Studenti 
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ir gandrīz apmierināti ar savu veselības stāvokli (82,7 %). Pēc studentu pašvērtējuma, 66,1 % 

respondentu gandrīz vienmēr labi izguļas un miegs nav traucēts; pilnvērtīga atpūta ir viena no 

veselīga dzīvesveida komponentēm, kas ir svarīgs veselību ietekmējošs faktors.  

Pēdējo 30 dienu laikā alkoholiskos dzērienus nav lietojuši 19,7 %, respondentu. 

Alkoholiskos dzērienus pēdējo 30 dienu laikā ir lietojuši daļa respondentu: 1–2 dienas 

(44,9 %), 3–5 dienas (22 %), 6–9 dienas (10,2 %), 10–19 dienas (3,1 %). 

68,5 % studentu nesmēķē; savukārt pēdējo 30 dienu laikā 1–2 dienas smēķējuši 3,9 % 

respondentu, 3–5 dienas – 3,1 %, 6–9 dienas – 4,7 %, 10–19 dienas – 5,5 %, 20–29 dienas –

6,3 %, 30 dienas – 7,9 % respondentu(skat.20.pielikumu 260.-262.lpp.) 

 

 
 

15. attēls. Sākotnējie studentu ēšanas paradumu izpētes rezultāti  

„Cik veselīgi ir Tavi ēšanas paradumi?” 

 
25. tabula 

 

Studentu veselības un pašsajūtas stāvokļa pašvērtējuma sākotnējās izpētes rezultāti 

 

Veselības stāvokļa un pašsajūtas pašvērtējuma rādītāji Vidējie aritmētiskie rādītāji 

1. Novērtējiet savu veselības stāvokli (ļoti slikts – ļoti labs)! 

     1          2          3          4          5          6          7 

5,4 

2. Cik apmierināts(-a) Jūs esat ar savu veselību (pavisam 

neapmierināts – ļoti apmierināts)? 

     1          2          3          4          5          6          7 

5,5 

3. Mans miegs ir ciešs un es vienmēr labi izguļos (pilnīgi 

nepiekrītu – pilnīgi piekrītu) 

     1          2          3          4          5          6          7 

5 

4. Cik bieži pēdējā gada laikā Jūs esat griezies(-usies) pie ārsta 

slimības dēļ? (Reizes: 0 (1); 1–2 (2); 3–5 (3); 6–9 (4); 10–19 

(5); 20–29 (6); 30 (7)) 

2,3 

5. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat smēķējis(-usi)? 2,2 

6. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat lietojis(-usi) 

alkoholiskos dzērienus?  

2,3 

7. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat juties(-usies) ļoti 

labā, pacilātā fiziskā un garīgā stāvoklī? 

4,6 

8. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat juties(-usies) 5 
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Veselības stāvokļa un pašsajūtas pašvērtējuma rādītāji Vidējie aritmētiskie rādītāji 

pietiekami labi (ikdienas režīmā)? 

9. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat juties(-usies) fiziski 

noguris(-usi) (izņemot nogurumu pēc fiziskās aktivitātes)? 

3,3 

10. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat juties(-usies) garīgi 

noguris(-usi) (izņemot nogurumu pēc fiziskās aktivitātes)? 

3 

11. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat juties(-usies) tik ļoti 

garīgi nomākts(-a), ka neesat bijis(-usi) darbspējīgs(-a)? 

2 

12. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat juties(-usies) tik ļoti 

fiziski slikti, ka neesat bijis(-usi) darbspējīgs(-a) ? 

1,7 

13. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā Jūs esat juties(-usies) 

vientuļš(-a)? 

2,4 

14. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā esat bijis(-usi)  

     neizgulējies (-usies)? 

3,3 

Rezultāti no 4. līdz 14. punktam apkopoti pēc šāda šifrējuma: 0 dienas pēdējo 30 dienu laikā (1); 1–

2 dienas (2); 3–5 dienas (3); 6–9 dienas (4); 10–19 dienas (5); 20–29 dienas (6); 30 dienas (7) 

 

18,9 % respondentu pēdējo 30 dienu laikā 6–9 dienas ir jutušies ļoti labā, pacilātā fiziskā 

un garīgā stāvoklī, 10–19 dienas tā ir jutušie 37,8 % respondentu, 20–29 dienas – 22 % 

respondentu. 12,6 % respondentu pēdējo 30 dienu laikā 6–9 dienas ikdienas režīmā ir jutušies 

pietiekami labi, 10–19 dienas – 42, 5 %, 20–29 dienas – 29,9 % respondentu.  

Pēdējo 30 dienu laikā nevienu dienu nomākti nav jutušies 33,1 % respondentu, savukārt 

tik ļoti garīgi nomākti, ka zudusi darbspēja, 1–2 dienas pēdējo 30 dienu laikā jutušies 42,5 %, 

3–5 dienas – 16,5 % respondentu (skat. 20. pielikumu 260.-262.lpp.). 

Iegūtie rezultāti ir līdzīgi Latvijas iedzīvotāju (15–64 g. v.) veselību ietekmējošo 

paradumu pētījumā (2014) iegūtajiem datiem 15–24 g. v. Grupas izlasē ar augstāko vai 

augstāko nepabeigto izglītību – šajā pētījumā konstatēts, ka pēdējā mēneša laikā 33 % 

respondentu nav izjutuši sasprindzinājumu, stresu vai nomāktību. 

Izvērtējot studentu ķermeņa kompozīciju, konstatēts, ka ĶMI zemāks par normu (> 18,5) 

konstatēts 9,5 % studentu, normāls ĶMI indekss – 75,1 %, palielināta ķermeņa masa 

(< 25,0) – 14,2 % un aptaukošanās (< 30,0) – 1,2 % respondentu. Normāls ķermeņa tips 

(5. tips) ir noteikts 54,8 % respondentu, riska grupā ar aptaukošanos (2. tips) ietilpst 8,3 % 

respondentu, riska grupa ar slēptu aptaukošanos (1. tips) konstatēta 1,2 % respondentu, 

netrenēts (4. tips) ķermeņa uzbūves tips noteikts 10,7 % respondentu (Vecenāne un Fernāte, 

2012). 

Izvērtējot studentu organisma funkcionālo stāvokli, 65,5 % respondentu konstatēts 

normāls organisma funkcionālais stāvoklis, nebūtiskas atkāpes no normas (funkcionālā 

stāvokļa parametri ir zemāki par 60 %) konstatētas 33,2 % respondentu, bet 1,3 % 

respondentu funkcionālā stāvokļa parametri ir zemāki par 30 %, kas norāda uz pirms 

saslimšanas stāvokli (pārāk izteikts regulācijas sistēmu tonuss, zems adaptācijas līmenis, 

izteikts regulācijas sistēmu izsīkums) (Vecenāne un Fernāte, 2012).  

Pētījumā par studentu organisma funkcionālā stāvokļa, ķermeņa kompozīcijas un 

veselības pašnovērtējuma mijsakarību veikts pilna un nepilna laika studentu datu 

salīdzinājums un konstatēts fakts, ka pēc 25 gadiem (vidēji 27 gadu vecumā) organisma 

funkcionālā stāvokļa rādītāji kopumā pazeminās vidēji par 50 % (Vecenāne un Fernāte, 

2012). 

Rezultātu kopsavilkums 

Kopumā studentu izpratne par veselīgu dzīvesveidu balstās uz sabiedrībā pieņemtajiem 

stereotipiem, tā ir fragmentāra, tiek akcentētas atsevišķas veselīga dzīvesveida komponentes, 

izceļot fiziskās aktivitātes un sabalansēta veselīga uztura nozīmi. Respondenti nesaskata 
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veselīga dzīvesveida holistisko būtību. Respondentu izteikumos nav minētas šādas veselīga 

dzīvesveida komponentes: 

1) stresa pārvarēšana (savu emociju pārvaldīšana); 

2) pozitīvas un drošas uzvedības ievērošana (mājās, sadzīvē, uz ielas u. tml.); 

3) seksuālās uzvedības kultūras paradumi. 

Veselīga dzīvesveida īstenošanai respondenti saskata šādus šķēršļus: slinkums un 

gribasspēka trūkums (68,4 %), straujš dzīves ritms (49 %), materiālais stāvoklis (34,7 %), 

līdzcilvēku atbalsta trūkums (33,7 %), kaitīgie ieradumi (19,4 %), nepietiekamas zināšanas 

(10,2 %), stress (5 %), slimība (5,1 %). Šķēršļus veselīga dzīvesveida īstenošanai nesaskata 

tikai 1,5 % studentu. Nosauktie šķēršļi neatšķiras vai atšķiras niansēs no veselības jomas 

pētnieku minētajām atziņām, kas liecina par izvirzītās pētījuma problēmas aktualitāti, jaunu 

pieeju un risinājumu meklējumu nepieciešamību. 

Pozitīvi vērtējams fakts, ka studentu minēto veselīga dzīvesveida šķēršļu uzskaitījums ir 

kvantitatīvi mazāks nekā veselības priekšrocību uzskaitījums, līdz ar to studentiem dominē 

pozitīvi priekšnosacījumi darbībai. Tāpēc, pamatojoties uz pētnieku atziņām un promocijas 

pētījuma datiem, līdztekus iekšējiem subjektīviem apstākļiem nepieciešams radīt iespējas 

īstenot daudzveidīgas veselīga dzīvesveida darbības un radīt pozitīvu, motivējošu vidi, lai 

aktivizētu esošo dispozīciju darbībai. 

Studentiem ir nepietiekama fiziskā aktivitāte. Pēdējo 7 dienu laikā pietiekamu 

kardiorespiratorās ievirzes fiziskās aktivitātes slodzi (5 reizes nedēļā mērenas intensitātes 

fizisko aktivitāti vai 2 reizes nedēļā augstas intensitātes fizisko aktivitāti) neveic 55,9 % 

respondentu. Tikpat daudz respondentu neveic spēku un spēka izturību attīstošos 

vingrojumus, lokanību attīstošos vingrojumus neveic 63,8 % respondentu. 51,2 % 

respondentu atzīst, ka pietiekami ilgstošās fiziskās aktivitātēs piedalās reti (Kronbaha alfas 

koeficients: 0,544). 

Studentiem ir nepietiekami veselīgas ēšanas paradumi; kopumā izvērtējot aptaujā iegūtos 

datus, konstatēts, ka 88,5 % respondentu ir jāmaina ēšanas paradumi (Kronbaha alfas 

koeficients: 0,645). 

Sākotnējās izpētes studentu veselības un pašsajūtas stāvokļa pašvērtējuma vidējie rādītāji 

liecina, ka savu veselību un apmierinātību ar savu veselību 81,9 % respondentu vērtē kā 

gandrīz labu un labu. Pēc studentu pašvērtējuma 66,1 % respondentu gandrīz vienmēr labi 

izguļas un miegs nav traucēts. 33,1 % respondentu pēdējā mēneša laikā nav izjutuši garīgu 

nomāktību, kas ietekmētu to darbspējas. Iegūtie veselības pašsajūtas rezultāti ir apmierinoši, 

taču parāda studentu izaugsmes iespējas savas veselības un pašsajūtas uzlabošanai (Kronbaha 

alfas koeficients: 0,506). 

Normāls ĶMI indekss ir 75,1 % respondentu, normāls ķermeņa tips (5. tips) – 54,8 % 

respondentu. Riska grupā, kas saistīta ar aptaukošanos (2. tips), ir 8,3 % respondentu; slēpta 

aptaukošanās (1. tips) ir konstatēta 1,2 % respondentu, bet netrenēta (4. tips) ķermeņa 

uzbūve – 10,7 % respondentu. 

Izvērtējot studentu organisma funkcionālo stāvokli, konstatēts, ka vairumam respondentu 

65,5 % ir normāls organisma funkcionālais stāvoklis, bet 33,2 % respondentu ir nebūtiskas 

atkāpes no normas. 

 

3.2. Veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu vadlīniju 

izstrāde un aprobācija 
 

Iepriekš veiktā teorētiskās literatūras un dokumentu analīze un pētījumu datu apkopojums 

parāda, ka studentiem ir nepietiekama fiziskā aktivitāte, vāja motorā kompetence, nav 

apmierinoši ēšanas paradumi un nav pietiekamas izpratnes par veselīgu dzīvesveidu kopumā. 

Tie ir būtiski studentu veselības uzvedības iekšējie ietekmētāji faktori, kas mijietekmē ar laika 
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un gribasspēka trūkumu, kā arī ar ārējiem veselības uzvedības ietekmētājiem faktoriem – 

augstskolu infrastruktūras iespējām – veido būtiskus šķēršļus studentu rīcībspējai studiju laikā 

pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. Tā ir būtiska pretruna starp studentu izvēli (vēlmi 

iesaistīties veselīga dzīvesveida darbībās) un iespējām tās īstenot augstskolā. 

Kopš 1991. gada augstskolās nav vienotas pieejas sporta nodarbību organizēšanai. Katra 

augstskola atbilstoši savām iespējām
4
 nodrošina studentu sporta nodarbības, līdz ar to 

atbildība par to organizēšanu ir katras augstskolas kompetencē. Studentiem lielākā vai mazākā 

mērā ir pieejamas dažādas sporta nodarbības, taču nereti priekšroka tiek dota augstu 

sasniegumu sportam un sportam ar sacensību ievirzi. Tādējādi ikdienas veselību veicinošām 

sporta darbībām neatliek ne finanšu resursi, ne atbilstošas infrastruktūras. Tāpat trūkst 

mūsdienu prasībām atbilstošas veselību veicinošu sporta programmu vadlīnijas, kuras ir 

saskaņā ar mūsdienu veselības un sporta zinātnes jomas jaunākajām atziņām. Sporta 

programmu vadlīnijās būtu jāparedz sistemātiska veselības veicinošu pasākumu virkne, 

balstoties uz teorijas un prakses vienotību studiju procesā, iesakot veselību veicinošu sporta 

programmu saturā iekļaut ne vien fiziskos vingrinājumus, bet arī izglītojošu informāciju un 

rekomendācijas par veselīga dzīvesveida īstenošanu studiju laikā, kas palīdzētu un sniegtu 

iespēju studentiem īstenot  veselīgu dzīvesveidu izvēloties sev piemērotākās darbības. 

Viens no iepriekšminētās problēmas risinājumiem ir īstenot augstskolās veselību 

veicinošas izglītojošas sporta nodarbības jeb izglītojošas VVFF aktivitātes, kas ir ciešā 

mijsakarībā ar indivīda ikdienas dzīvesveidu un kuru saturā ir veselīga dzīvesveida prioritārās 

komponentes: fiziskā aktivitāte, pareizi ēšanas paradumi un stresa pārvarēšana. Iesaistot 

studentus organizētās (praktiskās un izglītojošās) sporta nodarbībās studiju laikā, rodas 

pilnīgāka kopaina par veselīgu dzīvesveidu, kas kalpo par pamatu turpmākai studentu veselīga 

dzīvesveida darbību izvēlei un īstenošanai. 

Svarīgi pamatnosacījumi studentu rīcībspējas pilnveidei pašvirzīti īstenot veselīgu 

dzīvesveidu studiju laikā ir studentu izpratne un paradumi. Sekmējot izpratni par veselīgu 

dzīvesveidu un tā ietekmi uz studentu ikdienas dzīves darbību, jāatsedz t tādi būtiski aspekti 

kā veselības ieguvumi, veselībai labvēlīgu lēmumu pieņemšana un to īstenošanas varianti 

atbilstoši katra indivīda vajadzībām. Veselīga dzīvesveida izpratnes pamats ir studentu 

iepriekšējā pieredze, iepriekšējās pieredzes aktualizēšana un jauno atziņu iekļaušana 

iepriekšējo zināšanu sistēmā. 

Izpratne ir jāaplūko ne tikai kā pasaules teorētisko zināšanu apguves sastāvdaļa (zināt un 

saprast), bet arī kā prasme darboties, lietot zināšanas noteiktā situācijā; saprašana reprezentē 

cilvēka esamības veidu kultūrā un pasaulē (Kūle, 1989, 27. lpp.). 

Paradumi ir indivīda zināšanu, iemaņu un vēlmju krustpunkts; paradumi izpaužas 

ikdienas dzīves darbībā, katram cilvēkam tie ir individuāli un pauž indivīda vispārējo nostāju. 

Veselībai labvēlīgu paradumu veidošanos sekmē izpratne par veselības ieguvumiem, 

attieksme un prasme izvēlēties sev piemērotas veselīga dzīvesveida darbības un praktiskās 

kustību (motorās) iemaņas. 

Izpratne un paradumi atrodas savstarpējā mijietekmē, un tie nerodas vienā mirklī, bet gan 

veidojas pakāpeniski un ir saistīti ar šādiem mācīšanās principiem: 

1) mērķtiecīga iemācīšanās, 

2) vingrināšanās, 

3) paradumu apzināta kontrole, 

4) nodomu apzināta īstenošana, 

5) zināšanu apguves un prakses vienotība, 

6) pieredzes uzkrāšana, 

7) dzīves prasmju pilnveide. 

                                                           
4 MK 2006. gada lēmuma Nr. 994 par „Kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” 2. pielikuma 
2.2. punkts: finansējums sportam uz vienu studentu ir 5,69 eiro gadā. 
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Tāpēc VVIFA vadlīnijas paredz ne vien iesaistīšanos praktiskās veselību veicinošās 

sporta nodarbībās, kuru saturā ir veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, piemēram, skriešana, 

intensīvas pastaigas svaigā gaisā, nūjošana, riteņbraukšana, vingrošana veselības 

nostiprināšanai u. c. daudzveidīgas VVFF programmas, jo tās ir saistītas ar mazāku traumu 

risku un nodrošina vispusīgu veselību veicinošu fizisko sagatavotību, bet arī izglītojošu 

informāciju par veselīgu dzīvesveidu, tā prioritārajām komponentēm un dažādajām to 

īstenošanas metodēm, kas sekmē studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu 

kvalitatīvas ievirzes veidošanos procesu studiju laikā. 

VVIFA vadlīniju mērķis: studentu rīcībspējas pilnveide pašvirzīti īstenot veselīgu 

dzīvesveidu studiju laikā. 

VVIFA vadlīniju uzdevumi: 

1) studentu veselīga dzīvesveida pozitīvas attieksmes sekmēšana. Palīdzēt studentiem 

izvērtēt aktuālo veselīga dzīvesveida izpratni un paradumus; 

2) informācija par dažādām veselīga dzīvesveida īstenošanas metodēm. Palīdzēt 

studentiem izvērtēt un izvēlēties optimālu veselīga dzīvesveida īstenošanu; 

3) studentu iesaiste izglītojošās veselību veicinošās integrētās sporta nodarbībās un 

pētnieciskajā darbībā; 

4) studentu rīcībspējas un motivācijas sekmēšana studiju laikā pašvirzīti īstenot veselīgu 

dzīvesveidu. 

Paredzamie VVIFA vadlīniju lietotāji: augstskolu sporta nozares mācībspēki. 

VVIFA vadlīniju iespējamie ieguvumi:  

1. Kognitīvie ieguvumi: veselīga dzīvesveida izpratnes kvalitatīvas izmaiņas. 

2. Veselības ieguvumi:  

2.1. Studenta organisma funkcionālā stāvokļa nostiprināšanās un uzlabošanās. 

2.2. Studenta darbspēju un pašsajūtas uzlabošanās.  

3. Sociālie ieguvumi: 

3.1. Negatīvo paradumu mazināšanās. 

3.2. Dzīves prasmju uzlabojumi (lēmumu pieņemšana, prasme izvēlēties, spēja mainīt 

uzvedību, neatlaidība u. c.). 

3.3. Studentam personiski nozīmīgas tuvākās sabiedrības iesaiste veselīga dzīvesveida 

darbībās. 

4. Finansiālie ieguvumi: 

4.1. Samazināti izdevumi par veselībai kaitīgu produktu iegādi. 

4.2. Samazināti izdevumi par medicīnas pakalpojumiem. 

Vadlīniju piemērošanas mērķgrupa: augstskolu sporta nozares mācībspēki. 

Pierādījumu informācijas avoti: promocijas darbi, citējamu žurnālu raksti, PVO, Latvijas 

u. c. valstu veselības veicināšanas vadlīnijas. 

Ieteikumi augstskolu sporta nozares mācībspēkiem VVIFA vadlīniju īstenošanai izstrādāt 

veselību veicinošas izglītojošas integrētas sporta programmas veselīga dzīvesveida 

īstenošanai, pamatojoties uz studentu veselīga dzīvesveida veidošanās likumsakarībām 

(ārējiem faktoriem – sociālo atbalstu un iekšējiem faktoriem– izpratnes, paradumu, attieksmes 

un veselības kopsakarībām). 

Veselību veicinošas izglītojošas integrētas sporta programmas izstrādē ir jāņem vērā 

iepriekšējās kompleksās izpētes gaitā studentu konstatētie šķēršļi veselīga dzīvesveida 

īstenošanai (slinkums, gribasspēka trūkums, straujš dzīves ritms, materiālais stāvoklis, 

līdzcilvēku atbalsta trūkums, kaitīgie ieradumi, zināšanu nepietiekamība, stress) un to 

novēršanas iespējas: 

- laika trūkums – organizēt nodarbības studentiem pieejamā laikā; 

- slinkums, gribasspēka trūkums – organizēt motivējošas veselīga dzīvesveida darbības; 

- sociālā atbalsta trūkums – uzturēt veselīgam dzīvesveidam draudzīgu sociālo vidi; 
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- pavirša attieksme pret fizisko aktivitāti un ēšanas paradumiem – sekmēt kustību prasmju 

pilnveidi, t. i., regulāras veselību veicinošas fiziskās aktivitātes (pieejamības un 

pakāpenības princips), sabalansēta veselīga uztura lietošanas priekšrocību izpratne, 

studentu uzmanības vēršana uz fiziskās aktivitātes un veselīga, sabalansēta uztura 

faktoru kombinācijas labvēlīgu ietekmi uz veselību; 

- stress – mācīt pārvarēt stresu ar veselīga dzīvesveida darbībām (skat. 26. tabulu 103.–

104. lpp.). 
 

26. tabula 

 

VVIFA vadlīnijas veselību veicinošu sporta aktivitāšu programmu izveidei  

un to īstenošanas posmi 

 

Vadlīniju 

īstenošanas 

posmi 

Darbības virziens un saturs Metodes 

Sagatavošanās 

posms: 

novērtēt 

studentu 

iespējas un 

personiskos 

resursus 

(izpratni par 

veselīgu 

dzīvesveidu un 

tā paradumus) 

 

Situācijas analīze 

1. Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes izvērtēšana 

2. Studentu veselīga dzīvesveida paradumu izvērtēšana – 

aptaujas (ieteicamie aptaujas kritēriji saskaņā ar PVO, 

LR SKPC rekomendācijām (skat. 1. pielikumu), promocijas 

pētījumā izmantotās pielāgotās aptaujas, ko pēc 

nepieciešamības var reducēt vai papildināt) 

3. Studentu fiziskās attīstības un kondīcijas izvērtēšana –

fiziometriskie mērījumi (ieteicami antropometriskie 

mērījumi, ĶMI, sirds ritma diagnostika, bioimpendences 

metode, funkcionālie testi, fiziskās sagatavotības testi un 

kontroles vingrinājumi pēc mācībspēku ieceres un 

iespējām) 

Aptaujas, testi, 

intervijas, 

fiziometriskie 

mērījumi 

Izstrādes 

posms:  

izvērtēt 

studentu 

vajadzības un 

augstskolas 

iespējas 

veselīga 

dzīvesveida 

īstenošanai 

studiju laikā 

Studentu sports veselības nostiprināšanai un uzlabošanai, 

fiziskai un garīgai attīstībai 

Sporta programmā paredzēt: 

1. Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes pilnveidei: labjūtes, 

PVO, LR SKPC „Tavai veselībai” pamatieteikumi par 

prioritārajām veselīga dzīvesveida komponentēm – fizisko 

aktivitāti, ēšanas paradumiem un stresa pārvarēšanu (skat. 

iepriekš 11.–40. lpp.): 

1.1. Fizioloģiskais pamatojums 

1.2. Veselības ieguvumi 

1.3. Šķēršļu pārvarēšanas iespējas 

1.4. Informācija par dažādu speciālistu funkcijām, kuri 

var tikt iesaistīti veselīga dzīvesveida sekmēšanā un 

atbalsta sniegšanā 

2. Studentu vispusīgai fiziskās sagatavotības attīstībai: 

daudzveidīgi fiziskie vingrinājumi atbilstoši studentu 

dzimumam, veselības stāvoklim, fiziskajai sagatavotībai, 

interesēm, kas nodrošina šādu VVFF komponenšu attīstību: 

2.1. Kardiorespiratoro izturību 

2.2. Muskuļu spēku 

2.3. Muskuļu izturību 

2.4. Lokanību 

2.5. Ķermeņa kompozīciju (skat. iepriekš 21.–32. lpp.) 

3. Ieteicamās veselību veicinošās fiziskās aktivitātes un 

daudzveidīgas VVFF programmas: 
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Vadlīniju 

īstenošanas 

posmi 

Darbības virziens un saturs Metodes 

3.1. Nodarbības telpās: dažādi aerobikas virzieni, pilates, 

profilaktiskā vingrošana, veselības vingrošana, 

fitness joga, ķīniešu vingrošanas sistēma Tai-chi, 

kardio un spēka trenažieri u. c. 

3.2. Nodarbības ūdenī: peldēšana, ūdens aerobika u. c. 

3.3. Nodarbības dabā: skriešana, riteņbraukšana, 

pārgājieni, pastaigas, nūjošana u. c. 

Īstenošanas 

posms 
1. Izglītošana veselīgam dzīvesveidam (konstruktīvisma 

pieeja): ievērot studenta personības autonomiju, radīt 

interesi par veselīgu dzīvesveidu, uzsvērt veselības 

ieguvumus un priekšrocības; atbalstīt studentu vajadzības, 

vēlmes pēc pozitīvas pašizaugsmes un 

paškonceptualizācijas 

Tas sekmē: 

- kritiskās domāšanas, problēmu risināšanas un radošuma 

spēju attīstību 

- pašvirzītu un pārdomātu zināšanu apguvi, apgūto zināšanu 

lietošanu un transformēšanu, metakognitīvo prasmju 

(personiskā mācīšanās procesa apzināšanās) pilnveidošanos 

- motivāciju pieņemt veselībai labvēlīgus lēmumus 

- atbildības uzņemšanos par savu veselību un ķermeņa 

labsajūtu 

2. Iesaistīšana praktiskās veselību veicinošās sporta 

nodarbībās: motorās kompetences pilnveide 

Fizisko vingrinājumu izpildes laikā skaidrot: 

- fizisko vingrinājumu izpildes tehniku 

- fizisko vingrinājumu fizioloģisko ietekmi 

- slodzes regulēšanas paškontroli, 

kā arī pievērst visiem šiem aspektiem uzmanību 

Tas sekmē: 

- pozitīvāku attieksmi pret fizisko aktivitāti 

- pārliecību par savām spējām veikt fiziskās aktivitātes 

- vajadzību iesaistīties fiziskajās aktivitātēs 

3. Iesaistīšanās pētnieciskajā darbībā: jauniegūtās pieredzes 

lietojums praksē – atbildība par savu rīcību, atbildība pret 

citiem cilvēkiem, empātijas spējas, spēja komunicēt, 

sadarboties, argumentēt, pārliecināt 

Tas sekmē: 

- dziļāku veselīga dzīvesveida jēgas izpratni 

- pārliecību par jauniegūtās pieredzes lietderību 

- vajadzību pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu 

Interaktīvās 

mācību 

metodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūsmas, 

atkārtojuma, 

intervāla, apļa 

treniņu u. c. 

metodes 

 

 

 

 

 

 

Pārrunas, 

novērojumi, 

intervijas, 

aptaujas 

 

Izvērtēšanas 

posms 

Programmas efektivitātes izvērtējums sadarbībā ar programmā 

iesaistītajiem dalībniekiem 

Programmas korekcija atbilstoši iegūtajiem rezultātiem 

 

Aptaujas, testi, 

intervijas, 

fiziometriskie 

mērījumi 

 

Studentu veselīga dzīvesveida sekmēšanā un augstskolas atbalsta sniegšanā ieteicams 

piesaistīt dažādus resursus. 

1. Augstskolu administrāciju (infrastruktūras uzlabošanai), darbiniekus un mācībspēkus, 

studentu padomi. 

2. Pašvaldības (sadarbība saskaņā ar pašvaldību veselības veicināšanas vadlīnijām). 
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3. LR IZM (saistību izpilde – saskaņā ar MK 2013. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 666 

īstenot Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam saskaņā ar pieņemtajiem 

lēmumiem – nodrošināt finanšu resursus vismaz divām sporta nodarbībām nedēļā 1. un 

2. kursa studentiem). 

4. Valsts mērogā – sadarbība ar atbildīgām institūcijām par MK 2014. gada 14. oktobra 

rīkojumu Nr. 589 par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam un 

LNAP rīcības virziena Vesels un darbspējīgs cilvēks īstenošanu augstskolā. 

VVIFA vadlīniju aprobācijai izstrādāts izglītojošu un veselību veicinošu sporta nodarbību 

programmas saturs atbilstoši studentu interesēm, vēlmēm, fiziskajai sagatavotībai, ņemot vērā 

LiepU vides un infrastruktūras iespējas (skat. 27. tabulu 105.–107. lpp.). 
 

27. tabula 

 

Izglītojošu un veselību veicinošu sporta nodarbību programma 

VVIFA vadlīniju aprobācijai 
  

Temats un apakštemats Metodes Sagaidāmais rezultāts 

1.–4. nodarbības saturs: veselīgs dzīvesveids un 

tā prioritārās komponentes fiziskā aktivitāte, ēšanas 

paradumi un stresa pārvarēšana 

 

 

 

 

 

 

1.nodarbība. Veselīga dzīvesveida raksturojums  

1. Priekšstati un zināšanas par veselību un veselību 

ietekmējošiem faktoriem (iedzimtība, sociālā un 

fiziskā vide, medicīniskā aprūpe, dzīvesveids) 

2. Veselīga dzīvesveida pamatkomponentes 

(pietiekama fiziskā aktivitāte, pilnvērtīgs uzturs, 

laika menedžments, stresa pārvarēšana, 

atteikšanās no kaitīgajiem ieradumiem u. tml.) 

(skat. iepriekš 11.–40. lpp.). 

Minilekcija, 

prātavētra, 

diskusija, lomu 

spēle 

Zina:  

1) veselīga dzīvesveida 

būtību 

2) veselīga dzīvesveida 

pamatkomponentu 

kopsakarības un to 

īstenošanas iespējas 

savā dzīves darbībā 

2.nodarbība. Fiziskā aktivitāte 

1. Fiziskā aktivitāte, fitness, labjūte, fiziskais 

fitness, VVFF 

2. PVO, LR VM rekomendācijas (skat. iepriekš 

22.–38. lpp.) 

3. Fiziskās aktivitātes kontrole un paškontrole 

(skat. 15. pielikumu) 

4. Organisma funkcionālā stāvokļa noteikšana 

(„Omega-M”)(skat. iepriekš 80.–83. lpp.) 

 

Minilekcija, 

prātavētra, 

diskusija, situācijas 

analīze, praktiskā 

darbība – sirds 

ritma frekvences 

mērīšana 

(palpācijas 

metode),  

sirds ritma 

diagnostika 

(„Omega-M”) 

Zina:  

1) fiziskās aktivitātes un 

VVFF būtību, 

līdzekļu (fizisko 

vingrinājumu) 

daudzveidību 

2) ikdienā veselības 

uzturēšanai 

nepieciešamās 

fiziskās aktivitātes 

apjomu, intensitāti 

un frekvenci 

Spēj noteikt savu sirds 

ritma frekvenci un sev 

atbilstošu slodzes 

intensitāti 

3.nodarbība. Ēšanas paradumi 

Racionāla uztura raksturojums: 

1. PVO, LR SPKC rekomendācijas 

2. Ķermeņa kompozīcija un uzturs 

3. Studentu uztura lietošanas paradumu 

izvērtējums/pašvērtējums (skat. iepriekš 22.–

38. lpp.) 

4. 4.Ķermeņa kompozīcijas rādītāju noteikšana 

(TANITA (modelis: BC-545) (skat. iepriekš 

Minilekcija, 

diskusija, pārrunas, 

situācijas analīze, 

mērījumu veikšana 

Zina: 

1) veselīga un 

sabalansēta uztura 

nozīmi organisma 

normālai 

funkcionēšanai 

2) ikdienā veselības 

uzturēšanai 

nepieciešamo uztura 
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Temats un apakštemats Metodes Sagaidāmais rezultāts 

83. lpp.) komplektu, apjomu 

un uztura lietošanas 

režīmu 

Spēj noteikt savu ĶMI, 

ķermeņa proporcijas un 

nepieciešamo kaloriju 

un uzturvielu 

uzņemšanas daudzumu 

4.nodarbība. Ar veselības risku saistīti paradumi 

un to profilakse 

1. Kaitīgie ieradumi un to ietekme uz veselību 

2. Kaitīgo ieradumu profilakses iespējas 

3. Psihoemocionālā stāvokļa raksturojums 

(psihoemocionālā slodze, rādītāji, nogurums) 

(skat. 38. –40. lpp.) 

4. Vingrinājumi psihoemocionālā stāvokļa 

stabilizācijai (skat. 16. pielikumu) 

Minilekcija, 

diskusija, 

prātavētra, lomu 

spēle, autogēnā 

treniņa praktizēšana 

un elpošanas 

vingrinājumu 

tehnikas izpilde 

 

Zina: 

1) kaitīgo ieradumu 

kumulatīvo ietekmi 

2) psihoemocionālā un 

fiziskā stāvokļa 

kopsakarības 

Spēs lietot elementārus 

psihoemocionālā 

stāvokļa regulācijas 

vingrinājumus, saskatīt 

citu cilvēku emocionālo 

stāvokli, sniegt atbalstu 

Konkrētās veselīga dzīvesveida pieredzes izvērtēšana – e-intervija, e-aptauja studentu patstāvīgā 

darba laikā 

5.-14. praktiskās nodarbības saturs: 

VVFF programmas 

5.nodarbība. Aerobā ievirze 

Klasiskā aerobika (pamatsoļi, fizisko vingrinājumu 

tehnika, fiziskās slodzes kontrole un paškontrole) 

(skat. 15. pielikumu) 

6.nodarbība. Deju novirziens 

 Aerobika ar latviešu tautas dejas elementiem (skat. 

15. pielikumu) 

7.nodarbība. Vispusīga fiziskā attīstība 

Stepa aerobika (pamatsoļi, fizisko vingrinājumu 

tehnika, fiziskās slodzes kontrole un paškontrole) 

(skat.15. pielikumu) 

8.nodarbība. Vispusīga fiziskā attīstība 

Stepa aerobika (fizisko vingrinājumu tehnika, 

fiziskās slodzes kontrole un paškontrole) (skat. 

15. pielikumu) 

9.nodarbība. Vispusīga fiziskā attīstība  

Aerobika ar austrumu cīņas elementiem 

(pamatelementi, fizisko vingrinājumu tehnika, 

fiziskās slodzes kontrole un paškontrole) 

10.nodarbība. Spēka un spēka izturības attīstība 

Vingrinājumu kopas muskuļu spēkam un tonusam 

(inventārs: hanteles) (fizisko vingrinājumu tehnika, 

fiziskās slodzes kontrole un paškontrole) 

11. nodarbība. Spēka un spēka izturības attīstība 

Vingrinājumu kopas muskuļu spēkam un tonusam 

(inventārs: nūjas) (fizisko vingrinājumu tehnika, 

fiziskās slodzes kontrole un paškontrole) 

12. nodarbība. Spēka un spēka izturības attīstība 

Vingrinājumu kopas muskuļu spēkam un tonusam 

(inventārs: mazās bumbas) (fizisko vingrinājumu 

Praktiskā sporta 

nodarbība  

60 minūtes 

(plūsmas metode, 

atkārtojuma, apļa, 

intervāla treniņu 

metode); 

30 minūtes 

(informācijas 

sniegšana, 

nodarbības 

izvērtēšana, 

pārrunas, sarunas, 

instruktāža) 

 

Zina: 

1) dažādus fizisko 

aktivitāšu veidus, to 

fizioloģisko un 

psiholoģisko 

mijietekmi 

2) fiziskās slodzes 

kontroli fiziskās 

aktivitātes laikā 

3) autogēno 

(pašiedvesmas) 

treniņu, tā 

psihoemocionālo 

efektu 

Prot:  

1) atšķirt VVFF 

komponentes 

2) tehniski pareizi 

izpildīt VVFF 

programmu pamata 

vingrinājumus 

Spēj nodarboties ar 

individuāli piemērotām 

un sabalansētām 

veselību veicinošām 

fiziskajām aktivitātēm 
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Temats un apakštemats Metodes Sagaidāmais rezultāts 

tehnika, fiziskās slodzes kontrole un paškontrole) 

13. nodarbība. Spēka, spēka izturības un lokanības 

attīstība 

Pilates (fizisko vingrinājumu tehnika) 

14.nodarbība. Vingrinājumi mugurkaula veselībai 

un dziļās muskulatūras nostiprināšanai  

Autogēnais treniņš emocionālajai veselībai 

Fiziskie vingrinājumi no pilates vingrošanas 

sistēmas un 15 minūšu autogēnais treniņš (fizisko 

vingrinājumu tehnika) 

15. nodarbība. Studentu patstāvīgā darba 

prezentācija 

Pētnieciskās 

darbības rezultātu 

prezentēšana un 

izvērtēšana 

Zina personiski 

nozīmīgās tuvākās 

sabiedrības viedokli par 

veselīgu dzīvesveidu 

Prot apkopot, analizēt 

un prezentēt pētījumā 

iegūtos datus 

Spēj diskutēt, 

argumentēt, pārliecināt 

16.nodarbība. Atkārtoti fiziometriskie mērījumi, 

aptaujas veikšana 

Studiju kursa rezumējums, studentu vērtējums par 

studiju kursu 

Praktiskā 

iesaistīšanās 

atkārtotos 

fiziometriskajos 

mērījumos 

Pārrunas, studiju 

kursa rezumējums, 

izvērtējums 

Izprot studiju kursā 

sniegto zināšanu, 

iemaņu un prasmju 

nozīmi 

Spēj jauniegūto pieredzi 

pašvirzīti īstenot 

ikdienas dzīvē 

Studentu patstāvīgais darbs 

Dienas režīma, ēdienkartes un fizisko aktivitāšu plāna izstrāde 7 dienām un tā īstenošana 

Pētnieciskā darbība: alternatīvas aptaujas veikšana, iesaistot piecus personiski nozīmīgus tuvākos 

cilvēkus pētījumā par fizisko aktivitāti un ēšanas paradumiem. Laika posmā starp pirmo un otro 

aptauju studenti izglīto pētījumā iesaistītos dalībniekus veselīga dzīvesveida jomā. Pēc atkārtotās 

aptaujas veikšanas notiek pētījuma rezultātu apkopošana, analīze, prezentācijas sagatavošana 

 

Rezultātu kopsavilkums 

Pamatojoties uz literatūras analīzi un sākotnējās izpētes datiem, izstrādātas VVIFA 

vadlīnijas augstskolu sporta jomas mācībspēkiem veselību veicinošu sporta aktivitāšu 

programmu izveidei un īstenošanai. Vadlīniju mērķis ir studentu rīcībspējas pilnveide 

pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. VVIFA vadlīnijas paredz studentu 

izglītošanu veselīga dzīvesveida jautājumos, iesaistīšanu praktiskās veselību veicinošās sporta 

nodarbībās un pētnieciskajā darbībā. 

Izglītošana par veselīgu dzīvesveidu sekmē:  

1) kritiskās domāšanas, problēmu risināšanas un radošuma spēju attīstību;  

2) pašvirzītu un pārdomātu zināšanu apguvi, apgūto zināšanu lietošanu un transformēšanu, 

metakognitīvo prasmju (personiskās mācīšanās procesa apzināšanās) pilnveidošanos; 

3) motivāciju pieņemt veselībai labvēlīgus lēmumus; 

4) atbildības uzņemšanos par savu veselību un ķermeņa labsajūtu. 

Iesaistīšana praktiskās veselību veicinošās sporta nodarbībās sekmē: 

1) pozitīvāku attieksmi pret fizisko aktivitāti; 

2) pārliecību par savām spējām veikt fiziskās aktivitātes; 

3) vajadzību veikt fiziskās aktivitātes. 

Iesaistīšanās pētnieciskajā darbībā sekmē:  
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1) dziļāku veselīga dzīvesveida jēgas izpratni, lietojot praksē jauniegūto pieredzi;  

2) pārliecību par jauniegūtās pieredzes lietderību; 

3) vajadzību pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. 

 

3.3. Veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu vadlīniju lietderīguma 

izvērtējums studentu rīcībspējas pilnveidei  

pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā 
 

3.3.1. Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes analīze  

pirms un pēc veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu vadlīniju īstenošanas  

 

Pedagoģiskā eksperimenta gaitā, veicot atkārtotu aptauju eksperimentālajā grupā, derīgi 

dati turpmākam salīdzinājumam un analīzei iegūti no 127 respondentiem, kontroles grupai – 

no 19 respondentiem. 

Studentu sniegtie veselīga dzīvesveida būtības skaidrojumi analizēti: 

1) pēc kvantitatīvajiem rādītājiem – biežāk sastopamajiem skaidrojumiem (tuvāk aplūkoti 

desmit visbiežāk sastopamie studentu izteikumi par veselīgu dzīvesveidu); 

2) pēc veselīga dzīvesveida izpratnes dziļuma un plašuma (Entwistle, Entwistle, 2005) 

pieciem izpratnes kritērijiem (uzskaitīšana, aprakstīšana, attiecināšana, izskaidrošana, 

individuāla refleksija atbilstoši tematam); 

3) pēc studentu zināšanu pašvērtējuma. 

Studentu izteikumi par pirmo jautājumu „Kas ir veselīgs dzīvesveids?” liecina par 

sabiedrībā plaši lietotiem, stereotipiskiem izteicieniem saistībā ar veselīgu dzīvesveidu; 

studentu skaidrojumā veselīgs dzīvesveids raksturots kā atsevišķas darbības, izceļot divas 

veselīga dzīvesveida prioritārās komponentes, t. i., 

1) veselīga sabalansēta uztura lietošanu (ēšanas paradumi minēti 122 reizes); 

2) piedalīšanos regulārās, pietiekamās fiziskajās aktivitātēs (minēti 122 reizes) (skat. 

16. attēlu 109. lpp.). 

Studentu skaidrojumā dominē veselīga dzīvesveida komponentu uzskaitījums, to 

aprakstīšana un attiecināšana. Tas ļauj secināt, ka studenti, raksturojot veselīgu dzīvesveidu, 

nesaskata to kā sistemātisku veselībai labvēlīgu kompleksu darbību kopumu, kas apliecina 

iepriekš izvirzīto tēzi par studentu nepietiekamu izpratni attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu. 

Ilustrācijai daži raksturīgākie studentu izteikumi par veselīgu dzīvesveidu.  

- Respondents (1_B35)
5
: „Pārdomāts uzturs, regulāras fizikās aktivitātes.” 

- Respondents (1_B7): „Regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un ievērot veselīgu 

uzturu. Nedzert un nesmēķēt.” 

- Respondents (1_B9): „Cilvēks lieto pilnvērtīgu uzturu, veic fiziskas aktivitātes, ceļo, 

bagātina garīgo pasauli un velta pietiekoši daudz laika miegam! Nav kaitīgie 

ieradumi.” 

Abu grupu atkārtotajās aptaujās veselīga dzīvesveida skaidrojumā ir vērojamas izmaiņas. 

Izteiktākas tās ir eksperimentālajā grupā. Tajā veselīga dzīvesveida skaidrojumā 

konstatējamas šādas izmaiņas: 

1) ir vērojams veselīga dzīvesveida izpratnes paplašinājums, veselīga dzīvesveida stilu 

uzskaitījuma pieaugums, paplašinājums, piemēram, 

- Respondents (2_B35): „Pareizs, sabalansēts uzturs, regulāra sportošana, uzturēšanās 

svaigā gaisā, regulāra atpūta, pietiekams miegs.” 

                                                           
5 Veselīga dzīvesveida izpratnes izmaiņu raksturojumam pēc nejaušības principa izvēlēti  trīs respondenti (B35, B7, B9). 
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2) samazinājusies tendence uzskaitīt un aprakstīt atsevišķas veselīga dzīvesveida 

komponentes, palielinājies to studentu skaits, kuri veselīgu dzīvesveidu skaidro kā 

veselībai labvēlīgu paradumu kopumu, piemēram, 

- Respondents (2_B7): „Pārdomāts uzturs, regulāras fizikās aktivitātes un dažādas citas 

veselīgas dzīvesveida izmaiņas.” 

3) veselīga dzīvesveida skaidrojumā iezīmējas tā filozofiskā jēga; studenti veselīgu 

dzīvesveidu skaidro dziļākā izpratnes līmenī, veidojot savu veselīga dzīvesveida 

koncepciju, individuālu refleksiju par tematu, piemēram,  

- Respondents (2_B9): „Veselīgs dzīvesveids ir pareiza izpratne par to, kā dzīvot, kā 

strādāt, kā atpūsties, kā ēst, kā satikt un kontaktēties ar citiem cilvēkiem.” 

 

 
 

2. attēls. Atbilde uz jautājumu „Kas ir veselīgs dzīvesveids?” 

Kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku raksturīgākās atbildes  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā  

 

Kā redzams, izteiktākas izmaiņas studentu veselīga dzīvesveida skaidrojumā novērojamas 

eksperimentālajā grupā (skat.17. attēlu 110. lpp.), kas liecina par studentu ieinteresētību un 

atvērtību jaunām zināšanām. Tomēr, analizējot atkārtotās aptaujas veselīga dzīvesveida 

skaidrojuma variantus, var secināt, ka vispirms notiek izpratnes paplašināšanās un tikai tad – 

izpratnes dziļāka veidošanās, un tas ir ilgstošāks process, jo izpratnes veidošanās pamats ir 

studentu iepriekšējā pieredze, kura ir ļoti neviendabīga. 

Ilustrācijai daži raksturīgākie studenti izteikumi par veselīga dzīvesveida priekšrocībām. 

- Respondents (2_B35): „Laba pašsajūta, labs garastāvoklis.” 

- Respondents (2_B7): „Laba veselība, labs izskats, priecīgs skats uz dzīvi, noteikti 

harmonija ar sevi, pats sevi sāc mīlēt vairāk.” 

- Respondents (2_B9): „Cilvēks ir aktīvs, jautrs – optimisma pilns cilvēka ķermenis ir 

vesels, maz slimo.” 

Šajos skaidrojumos dominē uzskaitīšana, aprakstīšana un attiecināšana (skat. 18. attēlu 

110. lpp.). 
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17. attēls. Būtiskākās izmaiņas studentu veselīga dzīvesveida izpratnes skaidrojumā  

pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas 

 

 

 
 

18. attēls. Atbildes uz jautājumu „Kādas ir veselīga dzīvesveida priekšrocības?”  

Kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku raksturīgākās atbildes  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

Atkārtotajā aptaujā ir vērojamas izmaiņas skaidrojumā, paplašinās uzskaitīšanas, 

aprakstīšanas aspekts.  

- Respondents(2_2_B35): „Laba pašsajūta, garāks mūžs, veselīgāks, labāks izskats.” 

- Respondents (2_2_B7): „Pacilāts garastāvoklis, labs miegs, vesels organisms, vesela 

sejas āda, mati nagi u. c., laba fiziskā pašsajūta.” 
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- Respondents (2_2_B9): „Cilvēks jūtas aktīvs un pozitīvi noskaņots, emocionāli un 

fiziski labi jūtas.” 

Atbildēs dominē uzskaitīšana, aprakstīšana un attiecināšana, ir vērojams skaidrojuma 

paplašinājums. 

Apkopojot studentu izteikumus par veselīga dzīvesveida priekšrocībām pēc būtības, var 

teikt, ka studentu izpratnē veselīga dzīvesveida priekšrocības ir 

1) laba pašsajūta, 

2) laba veselība, 

3) enerģiska pašsajūta, 

4) neslimošana, 

5) labas darbspējas. 

Mazāk svarīga ir ilgmūžība, laba fiziskā sagatavotība, pašvērtējums, dzīves kvalitāte un 

nākotne bērniem (skat. iepriekš 18. attēlu 110. lpp.). 

Iegūtos aprakstošās statistikas rādītājus par veselības priekšrocībām (ieguvumiem) daļēji 

var izskaidrot ar pētījuma dalībnieku vecumu, jauniešiem raksturīgo maksimālismu 

spriedumos un neiedziļināšanās problēmjautājumos, kuri konkrētajā brīdī viņiem nav aktuāli, 

piemēram, dzīves kvalitāte, ilgmūžība, nākotne bērniem, taču visas minētās veselības 

priekšrocības (ieguvumi) ir motivējoši faktori un vērtējami kā dispozīcija veselīga 

dzīvesveida īstenošanai, jo, kā uzskata vairāki pētnieki (Bandura, 2004; Ajzen, 1991; 2006 

u. c.), viens no veselīga dzīvesveida veicināšanas priekšnosacījumiem ir izpratne par veselīga 

dzīvesveida priekšrocībām. 

Ilustrācijai daži studentu izteikumi par veselīga dzīvesveida īstenošanas šķēršļiem. 

- Respondents (1_B35): „Slinkums, neuzņēmība. Naudas trūkums.” 

- Respondents (1_B7): „Bieži vien tā ir nauda, vai par maz gribasspēka un motivācijas 

kaut ko sasniegt.” 

- Respondents (1_B9): „Sliktie ieradumi! Nepilnvērtīgs uzturs.” 

Šajos studentu sniegtajos skaidrojumos dominē uzskaitīšana, aprakstīšana un attiecināšana. 

Atkārtotās e-intervijas datu analīze parāda studentu sniegtā skaidrojuma uzskaitīšanas, 

aprakstīšanas un attiecināšanas paplašinājumu. 

- Respondents (2_B35): „Slinkums, laika trūkums, līdzekļu trūkums, veselības 

problēmas.” 

- Respondents (2_B7): „Ikdienas ieradumi (smēķēšana, alkohols), vājš raksturs, nav 

gribasspēks, slikts apkārtējo atbalsts, slikts draugu pulks, motivācijas trūkums.” 

Studentu izteikumos dažkārt parādās netiešas atbildes uz e-intervijas jautājumiem.  

- Respondents (2_B9): „Svarīgi, lai cilvēks dzīvotu atbilstoši savam bioloģiskajam 

ritmam. Tas ir viens no veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem. Protams, ne vienmēr 

izdodas to īstenot dzīvē – mācību vai darba režīms uzliek savus pienākumus. Tomēr 

ikvienam jāizprot bioloģiskās norises savā organismā un jāmāk tām piemēroties.” 

Šis izteikums liecina, ka studentam šķērslis ir sava bioloģiskā ritma neievērošana un laika 

plānošanas grūtības. 

Apkopojot intervijā sniegtos studentu skaidrojumus, konstatējams, ka šķēršļi veselīga 

dzīvesveida īstenošanai ir vairāki: 

1) laika trūkumu straujā dzīves ritma dēļ, 

2) gribasspēka trūkumu, 

3) materiālais stāvoklis, 

4) vides ietekme, 

5) slinkums. 

Neliels respondentu skaits par veselīga dzīvesveida šķērsli uzskata kaitīgos ieradumus, 

citus cilvēkus, kuri neievēro veselīgu dzīvesveidu, motivācijas un zināšanu trūkumu. Šķēršļus 

veselīga dzīvesveida īstenošanai nesaskata tikai 5 respondenti (skat.19. attēlu). 
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19. attēls. Atbildes uz jautājumu „Kādi ir šķēršļi veselīga dzīvesveida īstenošanai?” 

Kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku raksturīgākās atbildes  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā  

 

Līdzīgi rezultāti par veselīga dzīvesveida īstenošanas šķēršļiem ir iegūti adekvātos 

pētījumos. Piemēram, identificēti seši subjektīvie veselīga dzīvesveida šķēršļi: motivācijas 

trūkums, laika trūkums, veselības traucējumi, laika ierobežojumi, stress, veselības 

priekšrocību (ieguvumu) nesaskatīšana un pieci objektīvie šķēršļi: sociālā atbalsta trūkums, 

drošības trūkums, resursu trūkums, informācijas trūkums un pieejamības trūkums (Downes, 

2006). 

Atkārtotā e-intervija liecina, ka studentu minēto šķēršļu uzskaitījumā samazinājusies laika 

trūkuma pozīcija, taču palielinājies to respondentu skaits, kuri atzīst, ka pietrūkst gribasspēka, 

materiālā nodrošinājuma un labvēlīgas vides. 

Apkopojošā pētījumā par Eiropā veiktajiem fiziskās aktivitātes ietekmējošiem faktoriem 

(Biddle et al., 2011) norādīti līdzīgi šķēršļi fizisko aktivitāšu veikšanai, tie ir laika trūkums, 

slikta veselība, sociālā atbalsta trūkums un vides iespēju trūkums. 

Izvērtējot studentu atbildes uz jautājumu, kuri paradumi veido veselīgu dzīvesveidu, 

studenti min, pirmkārt, veselīgu un sabalansētu uzturu, otrkārt, fizisko aktivitāti. Mazāk 

svarīgs studentiem ir dienas režīms, t. i., saplānota ikdiena, labvēlīga sociālā vide un darbības 

svaigā gaisā. Neliels respondentu skaits par nozīmīgu veselīga dzīvesveida paradumu 

veidošanā uzskata pozitīvu attieksmi, veselīgu atpūtu (miegu), vēlmi mainīt savu dzīvesveidu, 

gribasspēku un aktīvu dzīvesveidu (skat. 20. attēlu 113. lpp.). 

- Respondents (1_B35): „Dienas režīma ievērošana, sevis mobilizēšana.” 

- Respondents (1_B7): „Regulāra nodarbošanās ar sportu un pareizs uzturs. 

Nesmēķēšana un alkohola nelietošana.” 

- Respondents (1_B9): „Jāveic fiziskas aktivitātes – jāsporto, tik cik katrs to var! Jālieto 

daudz dārzeņi un augļi! Jāsabalansē uzturs.” 
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20. attēls. Atbilde uz jautājumu „Kuri paradumi veido veselīgu dzīvesveidu?” 

Kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku raksturīgākās atbildes  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā  

 

Atkārtotā aptauja raksturīga ar izteikumu paplašinājumu.  

- Respondents (2_B35): „Sportošana, veselīgs uzturs, atbilstoša dienas režīma 

ievērošana.” 

- Respondents (2_B7): „Veselīgu ēdienu ēšana (piena produkti, graudu produkti, u. c.), 

fiziskās aktivitātes, pozitīva domāšana, labs miegs, pareizas ēdienreizes.” 

- Respondents (2_B9): „Svarīga loma ir katram no šeit minētajiem paradumiem: dzīves 

un atpūtas režīms, fiziskās aktivitātes, ēšanas ieradumi, savstarpējās attiecības.” 

Pēc pedagoģiskā eksperimenta īstenošanas atkārtotajā aptaujā, studenti, sniedzot 

skaidrojumu, lielāku uzmanību pievērš tādam veselīga dzīvesveida faktoram kā laika 

plānošanai (dienas režīmam) un svarīgāku vietu studentu izteikumos ieņem pozitīva 

attieksme, pozitīva sociālā videi un pilnvērtīga atpūta (miegs). 

Neliels studentu skaits savos izteikumos iekļauj tādas nozīmīgas veselīga dzīvesveida 

komponentes kā atteikšanos no kaitīgajiem ieradumiem un stresa pārvarēšanu. Studentu 

izteikumos nav minētas tādas veselīga dzīvesveida komponentes kā drošības noteikumu 

ievērošana (mājās, sadzīvē, uz ielas u. tml.), droša seksuālā dzīve, atbilstošu medicīnisko 

ieteikumu meklēšana un pieņemšana, patērētāja informētība, vides aizsardzība. 

Par galveno vides faktoru (objektīvais faktors) veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā 

studenti uzskata apkārtējo cilvēku pozitīvo piemēru, svarīga studentiem ir atbalstoša sociālā 

vide, kas labi raksturo mūsdienu situāciju, kurā bieži vien vārdi nesaskan ar darbiem. Mazāku 

nozīmi studenti piešķir izglītošanās pieejamībai, jo viņi jau ir izglītības procesā, kā arī vecāku 

lomai, kas izskaidrojams ar vecuma posma īpatnībām – attālināšanos no vecākiem. 

Raksturojot, kāda vide būtu nepieciešama veselīga dzīvesveida veicināšanai, studenti 

raksturojumā iekļauj gan fizisko, gan sociālo vidi, uzskaitot un aprakstot raksturojošās 

veselīga dzīvesveida komponentes un nosacījumus. 

- Respondents (1_B35): „Lauku vide, svaigs gaiss, lai var izaudzināt bioloģiskus 

produktus, lai var veikt sportiskas aktivitātes.” 

- Respondents (1_B7): „Tāda vide, kur cilvēki domā ko ēd un nodarbojas ar sportu, 

nesmēķē, nelieto alkoholu.” 
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- Respondents (1_B9): „Harmoniska, pozitīva ar smaidīgiem cilvēkiem! Tīra, 

nepiesārņota!” 

Atkārtotajā aptaujā kopumā vērojami gan apkopojoši, gan atsevišķu aprakstošu izteikumu 

paplašinājumi (skat. 21. attēlu). 

- Respondents (2_B35): „Labvēlīga, mierīga vide, svaigs gaiss.” 

- Respondents (2_B7): „Pozitīva apkārtējā vide, tāda vide kur visi apkārtējie ievēro 

veselīgu dzīvesveidu, tad pašam to būs vieglāk ievērot.” 

- Respondents (2_B9): „Videi jābūt pozitīvai, bez kaitīgiem ieradumiem, fiziski aktīvai.” 

 

 
 

21. attēls. Atbildes uz jautājumu „Kāda vide veicina veselīga dzīvesveida paradumu 

veidošanos?” Kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku raksturīgākās atbildes  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā  

 

Līdzcilvēku pozitīvo piemēru un atbalstošas sociālās vides nepieciešamību norāda 

vairums aptaujas dalībnieku. Promocijas pētījumā iegūtie aprakstošās statistikas dati 

apstiprina veselības jomas pētnieku atziņas, kur sociālais atbalsts ir viens no galvenajiem 

veselīgu dzīvesveidu motivējošiem objektīvajiem faktoriem, piemēram, pētījumā  norādīts uz 

pieciem svarīgiem objektīviem motivējošiem faktoriem, kas ietekmē veselīgu dzīvesveidu: 

veselīga dzīvesveida funkcionēšanas modeļi, sociālais atbalsts, speciālistu konsultācijas, 

informācija par veselīgu dzīvesveidu un pieejamība (Downes, 2006). Studentu izteikumos var 

vērot tendenci izcelt tieši līdzcilvēku pozitīvo piemēru, kas atspoguļo jauniešu vecumposma 

tendenci sekot darbībai – reāli eksistējošiem piemēriem. 

Kopumā studentu izpratnes pieredze par veselīgu dzīvesveidu ir ļoti dažāda, tāpēc 

objektīvākam izpratnes vērtējumam veikta studentu aptauja par iegūtajām zināšanām VVIFA 

vadlīniju īstenošanas rezultātā. 

Pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju kursā „Sports pedagoģijā” eksperimentālās 

grupas studentiem veikta anonīma aptauja studiju kursa novērtējumam, kurā studenti izvērtēja 

savas zināšanas pirms studiju kursa un pēc tā. Vērtējums ballēs no 1 līdz 5. Aptaujas rezultāti 

norāda uz pozitīvām būtiskām izmaiņām studentu veselīga dzīvesveida zināšanu 

pašnovērtējumā. Vidējais studentu zināšanu pašvērtējums pirms studiju kursa apguves ir 

2,8 balles, pēc – 4,3 balles. Rezultāti ir statistiski ticami – p = 0,000 (Wilcoxon Signed Ranks 

Test), kas gan apstiprina studentu nepietiekamu veselīga dzīvesveida izpratni pirms 

pedagoģiskā eksperimenta, gan pierāda VVIFA vadlīniju īstenošanas lietderīgumu studentu 
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izpratnes paplašināšanai par veselīgu dzīvesveidu pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas (skat. 

28. tabulu un 22. attēlu). 
28. tabula 

 

Studentu zināšanu pašvērtējums pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

 

 
 

22. attēls. Eksperimentālās grupas studentu veselīga dzīvesveida zināšanu attīstības 

dinamika pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā  

 

Rezultātu kopsavilkums 

Atkārtotajā aptaujā pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studentu veselīga dzīvesveida 

skaidrojumā novēroti vairāki pozitīvi faktori.  

- Uzskaitīšanas, aprakstīšanas un attiecināšanas paplašinājumi, kas saistāmi ar 

mērķtiecīgu parādību, sakarību, īpašību, likumsakarību meklējumiem un iedziļināšanos, 

saglabājot savas uztveres veselumu, lietu būtības apzināšana teorētiskā un praktiskā 

vienotībā (pārdzīvojums). 

- Studentiem attīstās dziļāka veselīga dzīvesveida izpratne, parādās gan individuāla 

refleksija, kas saistāma ar situatīvo kontekstu, gan potenciālo iespēju pārveidošana citā 

situācijā, kas atbilst izpratnes 4. un 5. līmenim (Entwistle, Entwistle, 2000; 2005). 

- Kopumā studentu izpratnes pieredze ir ļoti dažāda, tā veidojas pakāpeniski, tai vajadzīgs 

laiks, un katrs atbilstoši savām starta pozīcijām gūst individuālu veselīga dzīvesveida 

izpratnes attīstību. 

Eksperimentālās grupas studentu zināšanu pašvērtējumā ir statistiski ticamas – p = 0,000 

(Wilcoxon Signed Ranks Test) pozitīvas izmaiņas, kas liecina par VVIFA vadlīniju 

īstenošanas lietderību studiju laikā. 

 

 Minimums Maksimums Vidējais Standartnovirze 

zināšanas_1 1 4 2,8 0,8 

zināšanas_2 3 5 4,3 0,5 
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3.3.2. Studentu fiziskās aktivitātes paradumu izmaiņas un to mijsakarības  

pirms un pēc veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu vadlīniju īstenošanas  
 

Studentu fiziskās aktivitātes paradumi pirms eksperimenta un pēc tā tika noteikti 

127 pilna laika un 41 nepilna laika studentam. Izvērtējot fiziskās aktivitātes paradumus, 

svarīgi ņemt vērā studentu veselības stāvokli, jo aptaujā konstatēts, ka eksperimentālajā grupā 

pirms VVIFA vadlīniju īstenošanas 11 % respondentu, bet pēc to īstenošanas 13,4 % 

respondentu veselības dēļ nevar iesaistīties praktiskajās sporta nodarbībās. Kontroles grupā 

savukārt tie ir attiecīgi 14,6 %, atkārtotajā aptaujā – 12,2 % respondentu (skat. 23. attēlu). 

 

 
 

23. attēls. Studentu skaits (%), kas veselības dēļ nevar iesaistīties sporta nodarbībās 

 

Izvērtējot e-aptaujā iegūtos datus par studentu fiziskās aktivitātes paradumiem, 

konstatējams, ka pēdējo 7 dienu laikā augstas intensitātes fiziskajās aktivitātēs vismaz 

20 minūtes vismaz vienu reizi un vairāk ir piedalījušies 76,4 % eksperimentālās un 51,2 % 

kontroles grupas studentu. Datu analīze norāda, ka eksperimentālajā grupā par 7,9 % 

samazinājies to studentu skaits, kuri vispār nepiedalās augstas intensitātes fiziskajās 

aktivitātēs; kontroles grupā šādas izmaiņas nav vērojamas; arī pārējos radītājos ir 

konstatējamas nelielas pozitīvas izmaiņas, taču tās nav statistiski ticamas (skat. 24. attēlu 

117. lpp.). 

Pēc iegūtajiem rezultātiem var spriest, ka abās grupās studenti nepietiekami iesaistās 

augstas intensitātes fiziskajās aktivitātēs vai arī nepietiekami īsteno kardiorespiratoro slodzi, 

iesaistoties mērenas slodzes aerobās darbībās. Statistiski ticamas izmaiņas šajā fiziskās 

aktivitātes rādītājā nav konstatētas. Mērenas intensitātes fiziskajās aktivitātēs iesaistās 81 % 

eksperimentālās un 68,3 % kontroles grupas studentu. Par 5 % eksperimentālajā grupā ir 

samazinājies to studentu skaits, kuri vispār neveic mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes 

(skat. 25. attēlu 118. lpp.). Statistiski ticamas izmaiņas šajā fiziskās aktivitātes rādītājā nav 

konstatētas. Izanalizētie dati apstiprina studentu nepietiekamu aktivitāti sirds asinsvadu un 

elpošanas sistēmu attīstošās fiziskajās aktivitātēs gan pirms pedagoģiskā eksperimenta, gan 

pēc tā. 

Statistiski ticamas izmaiņas eksperimentālajā studentu grupā ir spēku un spēka izturības 

spēju attīstošās fiziskās aktivitātes rādītājiem – p = 0,01 (Wilcoxon Signed Ranks Test). 
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24. attēls. Atbildes uz jautājumu „Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat piedalījies(-usies) 

vismaz 20 minūtes augstas intensitātes fiziskajās aktivitātēs?” 

 

Eksperimentālajā grupā būtiski – par 19,7 % – samazinājies to studentu skaits, kuri vispār 

neveic spēku un spēka izturību veicinošas fiziskās aktivitātes, turpretī kontroles grupā šajos 

rādītājos ticamu izmaiņu nav (sk. 26. attēlu 119. lpp.). 

Iegūtie rezultāti gan apstiprina studentu nepietiekamu aktivitāti spēku un spēka izturību 

attīstošajās fiziskajās aktivitātēs pirms pedagoģiskā eksperimenta, gan pierāda VVIFA 

vadlīniju īstenošanas pozitīvo ietekmi, sekmējot studentu iesaisti spēku un spēka izturību 

attīstošajās fiziskajās aktivitātēs pēc pedagoģiskā eksperimenta. 

Statistiski ticamas izmaiņas konstatētas biežuma un ilguma rādītājā eksperimentālās 

grupas studentu lokanības spēju attīstošajās fiziskajās aktivitātēs – p = 0,01 (Wilcoxon Signed 

Ranks Test). Būtiski – par 29,2 % – samazinājies to studentu skaits, kuri vispār neveic 

lokanību attīstošas fiziskās aktivitātes. Kontroles grupā šādas izmaiņu nav konstatētas (skat. 

27. attēlu 120. lpp.). 

Šie dati gan apstiprina studentu nepietiekamu iesaistīšanos lokanības spēju attīstošajās 

fiziskajās aktivitātēs pirms pedagoģiskā eksperimenta, gan liecina par VVIFA vadlīniju 

īstenošanas pozitīvo ietekmi, kas sekmē studentu iesaisti lokanību attīstošās fiziskajās 

aktivitātēs pēc pedagoģiskā eksperimenta. 

Kopumā izvērtējot studentu fizisko aktivitāti un to atbilstību PVO, LR VM un LR SKPC 

rekomendācijām par pietiekamu fizisko aktivitāti veselības uzturēšanai un veicināšanai, var 

secināt, ka visās pozīcijās ir vērojama studentu nepietiekama fiziskā aktivitāte: 
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1) kardiorespiratorās (sirds asinsvadu un elpošanas sistēmu attīstošas) ievirzes fiziskās 

aktivitātes pēdējo 7 dienu laikā nav veikuši 19 % eksperimentālās grupas un 31,7 % 

kontroles grupas studentu; 

2) muskuļu spēku un spēka izturību attīstošas fiziskās aktivitātes pēdējo 7 dienu laikā nav 

veikuši 36,2 % eksperimentālās grupas un 43,9 % kontroles grupas studentu; 

3) lokanību attīstošas fiziskās aktivitātes pēdējo 7 dienu laikā nav veikuši 34,6 % 

eksperimentālās grupas un 51,2 % kontroles grupas studentu. 

 

 
 

25. attēls. Atbildes uz jautājumu „Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat piedalījies(-usies) 

mērenas slodzes aerobās fiziskajās aktivitātēs vismaz 30 minūtes? 

 

Studentu fizisko aktivitāšu biežuma, ilguma un VVFF komponenšu rādītāji ir apkopoti 

vienuviet (skat. 29. tabulu 120.–121. lpp.). 

Eksperimentālās grupas studentu ikdienas fiziskajās aktivitātēs ir vērojamas ticamas 

negatīvas izmaiņas divos rādītājos: 

1) fiziskās aktivitātes, pārvietojoties kājām no mājām uz augstskolu vai darbu (p < 0,05); 

to varētu izskaidrot tādējādi, ka otrreizējā aptauja veikta ziemā (decembra beigās), kad 

laika apstākļi vairs nav tik bieži piemēroti iešanai ar kājām; 

2) fiziskās aktivitātes, pārvietojoties kājām pa augstskolu (p < 0,01); arī šos rezultātus var 

izskaidrot ar otrreizējās aptaujas veikšanas laiku – decembra beigas, kas ir semestra 

beigu posms, ieskaišu laiks un lekciju un praktisko nodarbību nobeiguma posms. 
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26. attēls. Atbildes uz jautājumu „ Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat izpildījis(-usi) fiziskus 

vingrojumus, lai stiprinātu vai tonizētu muskuļus?” 

 

Kontroles grupā konstatētas ticamas negatīvas izmaiņas četros rādītājos: 

1) fiziskās aktivitātes samazināšanās, veicot darba vai studiju pienākumus un iesaistoties 

sadzīves nodarbībās (p < 0,05); 

2) fiziskās aktivitātes, pārvietojoties kājām no mājām uz augstskolu vai darbu (p < 0,05); 

3) fiziskās aktivitātes, pārvietojoties kājām pa augstskolu (p < 0,05); 

4) fiziskās aktivitātes, pārvietojoties kājām mājās un sadzīves lietu kārtošanai (p < 0,05). 

Negatīvie rezultāti ir saistāmi ar šādiem aspektiem: 

- 13,4 % eksperimentālās grupas un 12,2 % kontroles grupas studentu ir atzinuši, ka 

viņiem ir veselības problēmas, kas neļauj aktīvi iesaistīties fiziskajās aktivitātēs; 

- studiju procesa specifika semestra beigās liek paaugstināt studijām veltāmo laiku, tāpēc 

ir statistiski ticamas izmaiņas laika sadalījumā, kur lielāks stundu skaits tiek veltīts, 

patstāvīgi gatavojoties lekcijām, semināriem u. tml. (skat. 30. tabulu 121. lpp.); 

- atkārtotā aptauja organizēta ziemā, kad objektīvi samazinās ikdienā veiktās fiziskās 

darbības. 

Datu analīze apstiprina studentu nepietiekamu iesaisti fiziskajās aktivitātēs pirms 

pedagoģiskā eksperimenta. Pedagoģiskajam eksperimentam beidzoties, eksperimentālajā 

grupā ir statistiski ticami samazinājies to studentu skaits, kuri neveic spēku, spēka izturību un 

lokanību attīstošas fiziskās aktivitātes, savukārt kontroles grupā šādu izmaiņu nav. 
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27. attēls. Atbildes uz jautājumu „Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat veicis(-usi) 

vingrojumus lokanības attīstīšanai?” 

 
29. tabula 

 

Studentu fiziskās aktivitātes rādītāji  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

Darbības veids 1_E 1_K 2_E 2_K 

Fiziskās aktivitātes veselības uzturēšanai un veicināšanai Vidējie aritmētiskie rādītāji 

1. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat piedalījies(-usies) vismaz 

20 minūtes augstas intensitātes fiziskajās aktivitātēs (skriešana, 

peldēšana, aerobika, basketbols, riteņbraukšana u. tml. Aerobās 

nodarbības), kas lika svīst un smagi elpot? 

1.8 1.1 2.0 1.1 

2. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs vismaz 30 minūtes esat 

braucis(-usi) ar riteni vai ātri gājis(-usi), spēlējis(-usi) vidējas 

intensitātes basketbolu, volejbolu, peldējis(-usi) vai veicis(-usi) 

tamlīdzīgu fizisko darbību? 

2.4 1.63 2.3 1.6 

3. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat veicis(-usi) vingrojumus 

lokanības attīstīšanai, nodarbojies(-usies) ar jogu vai veicis(-usi) 

tamlīdzīgu darbību? 

0.9 1.1. 1.7** 1.0 
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Darbības veids 1_E 1_K 2_E 2_K 

4. Cik dienu pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat izpildījis(-usi) fiziskus 

vingrojumus, lai stiprinātu vai tonizētu muskuļus? (Piemēram, 

atspiešanos, no guļus uz muguras piecelšanos sēdus, smagumu 

celšanu u. tml.) 

1.1 1.7 1.7** 1.6 

5. Novērtējiet, cik bieži (bieži (1), dažreiz (2), reti (3)) pēdējo 

7 dienu laikā Jūs esat piedalījies(-usies) pietiekami ilgstošās 

fiziskās aktivitātēs (ar svīšanu, būtisku sirdsdarbības un elpošanas 

ātruma palielināšanos)! 

2.4 2.5 2.3 2.5 

Ikdienas fiziskās aktivitātes 

6. Papildu tam, ko Jūs jau esat minējis(-usi), – cik dienu pēdējo 

7 dienu laikā Jūs uzturējāt jebkuru vismaz 30 minūtes ilgu vidējas 

intensitātes darbību vienas dienas laikā, kas paātrina sirdsdarbības 

un elpošanas līmeni virs miera stāvokļa? (Šeit norādiet savu 

darbu, darbu pagalmā un jebkuru 1.–4. punktā neietverto atpūtas 

pasākumu.) 

2.7 2.5 2.6 2.1* 

7. Cik minūtes kopumā pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat pavadījis(-usi), 

ejot kājām uz augstskolu, darbu vai ejot no augstskolas, darba? 

(miniet arī minūtes nedēļā, ejot no/uz nodarbībām)  

217` 191` 175`* 133*` 

8. Cik minūtes kopumā pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat pavadījis(-usi), 

ejot kājām pārtraukumā vai pusdienas laikā augstskolā vai darbā? 

(minūtes nedēļā) 

139` 60` 100`** 50`* 

9. Cik minūtes kopumā pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat pavadījis(-usi), 

ejot kājām, lai kārtu darīšanas ārpus mājas vai dzīvojamās 

teritorijas? (minūtes nedēļā) 

212` 187` 215` 119* 

10. Cik minūtes kopumā pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat pavadījis(-usi), 

ejot kājām vingrināšanās nolūkā (aktīva pastaiga) ar mērenu vai 

ļoti ātru tempu vismaz 10 minūtes vienā reizē? (minūtes nedēļā) 

55` 47` 56` 41` 

11. Cik minūtes kopumā pēdējo 7 dienu laikā Jūs esat pavadījis(-usi), 

ejot kājām uz autobusa vai tālsatiksmes autobusa vai citu pieturu 

vai nākot no tās? (minūtes nedēļā) 

58` 51` 60` 43` 

Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0,01**; 0.05* 

E – eksperimentālā grupa, K – kontroles grupa 

 

 
30. tabula 

 

Brīvā laika sadalījums stundās 

(ārpusstudiju laika sadalījums e-anketas 2. sadaļas 3., 4. un 5. jautājums) 

 

Izvērtējot iegūtos studentu fiziskās aktivitātes psihometrisko rādītāju rezultātus, iegūts 

apstiprinājums statistiski ticamām izmaiņām astoņos rādītājos eksperimentālajā grupā, 

E-anketas 2. daļas rādītāji (eksperimentālās grupas 

studentiem): 3., 4. un 5. jautājums 
Stundas 1_ Stundas 2_ 

3. Cik stundu nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) Jūs esat 

aizņemts(-ta), patstāvīgi gatavojoties lekcijām un 

semināriem? 

7,3 8,3* 

4. Cik stundu nedēļas nogalēs (sestdienās, svētdienās) Jūs esat 

aizņemts(-ta), patstāvīgi gatavojoties lekcijām un 

semināriem? 

3,8 4,4* 

5. Cik stundu nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) Jūs 

pavadāt pie datora mācību nolūkā (gatavojot rakstus, 

prezentācijas, referātus u. tml.)? 

5,1 6,1** 



 

122 

 

savukārt kontroles grupā statistiski ticamas izmaiņas nav konstatētas. Eksperimentālajā grupā 

notikušas šādas statistiski ticamas izmaiņas. 

1. Attieksmes blokā (6 rādītāji) ir vērojamas statistiski ticamas pozitīvas izmaiņas trijos 

studentu attieksmes rādītājos: 

- interese (p < 0,05), 

- patika veikt fiziskās aktivitātes (p < 0,01), 

- fiziskās aktivitātes grūtības pakāpe (p < 0,01). 

2. Studentu subjektīvās uztveres blokā (3 rādītāji) ir vērojamas ticamas pozitīvas izmaiņas 

trijos rādītajos: 

- studentiem nozīmīgu cilvēku viedokļa (mudinājums veikt fiziskās aktivitātes) 

pieņemšana (p < 0,05), 

- studentiem nozīmīgu cilvēku piedalīšanās fiziskajās aktivitātēs (apkārtējo personīgais 

piemērs) (p < 0,05), 

- studentiem nozīmīgu cilvēku atbalsts dalībai fiziskajās aktivitātēs (p < 0,05). 

3. Studentu uztvertās uzvedības kontroles blokā (3 rādītāji) ir vērojamas ticamas pozitīvas 

izmaiņas divos rādītājos: 

- studenta spēja veikt fiziskās aktivitātes (ja students vēlētos, viņš viegli iesaistītos 

fiziskajās aktivitātēs) (p < 0,01), 

- studenta spēja kontrolēt savu piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs (pārliecība pār savām 

spējām veikt fiziskās aktivitātes) (p < 0,01) (skat. 31. tabulu 123. lpp.). 

Statistiski ticami rādītāji apstiprina studentu attieksmes, subjektīvās uztveres un uztvertās 

uzvedības kontroles pozitīvo attīstības dinamiku, beidzoties pedagoģiskajam eksperimentam, 

kas apliecina studentu rīcībspējas pilnveidi fiziskās aktivitātes aspektā. 

Statistiski ticamas izmaiņas rādītājā „Nodoms turpmāk veikt fiziskās aktivitātes” nav 

konstatētas, kas apliecina jau esošās aktuālās darbības vai bezdarbības (paraduma) ietekmi. 

Fiziskās aktivitātes eksperimenta gaitā ir paaugstinājušies eksperimentālās grupas rādītāji 

spēka, spēka izturības un lokanības pozīcijās, līdz ar to tai studentu daļai, kura konkrētajā 

brīdī veic fiziskās aktivitātes un kurai fiziskā aktivitāte ir paaugstinājusies, tātad nolūks ir 

realizēts darbībā, mērķis zaudē savu spēku, jo ir transformējies rezultātā.  

Analizējot studentu fiziskās aktivitātes psihometriskos rezultātus PUT modeļa aspektā, 

saskatītas vairākas mijsakarības. 

1. Abās grupās ir konstatēta vāja pozitīva korelācija starp studentu attieksmi un nodomu; 

eksperimentālās grupas korelācijas koeficients: 1_0.32; 2_0.33/, kontroles grupā: 

1_0.40; 2_0.36/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

2. Eksperimentālā grupā ir konstatēta vāja pozitīva korelācija starp studentu subjektīvo 

uztveri un nodomu: 1_0.21; 2_0.28/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. Kontroles 

grupā šādas ticamas kopsakarības nav konstatētas. 

3. Eksperimentālajā grupā ir konstatēta vāja pozitīva korelācija starp studentu uztvertās 

uzvedības kontroli ar augošu mijsakarības ciešuma tendenci; atkārtotā aptaujā tā ir 

vidēji cieša: 1_0.31; 2_0.39/. Kontroles grupā pastāv vidēji cieša mijsakarība: 1_0.63; 

2_0.58/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

4. Eksperimentālajā grupā ir konstatēta cieša pozitīva korelācija starp studentu pagātnes 

veiktajām ierastajām fiziskajām aktivitātēm un nodomu: 1_0.81; 2_0.71. Korelācija 

vājinās, kas liecina par citu faktoru ietekmes palielināšanos, piemēram, jaunās pieredzes 

ietekmi. Kontroles grupā pastāv vidēji cieša mijsakarība: 1_0.58; 2_0.59/ Spearman’s 

rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 
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31. tabula 

 

Studentu fiziskās aktivitātes psihometriskie rādītāji pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas  

Regulāra fiziskās aktivitātes veikšana 
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Studentu attieksme pret fizisko aktivitāti 

1. Pilnīgi nederīga –– ļoti  noderīga 6.6 0.06 6.6 0.06 6.2 0.2 6.1 0.2 

2. Ļoti  garlaicīga –– ļoti interesanta   5.6 0.1 5.8* 0.09 5.3 0.2 5.3 0.2 

3. Ļoti kaitīga –– ļoti labvēlīga 6.6 0.06 6.7 0.05 6.4 0.1 6.3 0.1 

4. Ļoti nepatīkama –– ļoti patīkama 5.5 0.1 5.9** 0.09 5.4 0.2 5.7 0.2 

5. Ļoti grūta –– ļoti viegla   4.6 0.1 5.0** 0.1 4.4 0.2 4.3 0.2 

6. Pilnīgi dumja –– ļoti gudra (rīcība) 6.3 0.07 6.3 0.07 5.9 0.2 5.9 0.2 

Studentu subjektīvā uztvere 

1. Lielākā daļa man  nozīmīgu  

cilvēku uzskata, ka man vajadzētu 

piedalīties regulārās fiziskajās 

aktivitātēs: 

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu    

4.1 0.2 4.5* 0.2 3.5 0.3 3.6 0.3 

2. Lielākā daļa  man  nozīmīgu  

cilvēku piedalās regulārās fiziskajās 

aktivitātēs: 

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu    

4.2 0.1 4.5* 0.1 3.6 0.2 3.5 0.2 

3. Lielākā daļa man   nozīmīgu  

cilvēku atbalsta manu piedalīšanos 

regulārās fiziskajās aktivitātēs: 

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu 

5.5 0.1 5.8* 0.1 5.4 0.2 5.3. 0.2 

Studentu uztvertās uzvedības kontrole 

1. Ja es gribētu, es varētu viegli 

piedalīties  regulārās fiziskajās 

aktivitātēs: 

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu   

5.2 0.2 5.6** 0.1 4.2 0.3 4.1 0.4 

2. Cik lielā mērā jūs spējat kontrolēt 

savu piedalīšanos regulārās  

fiziskajās aktivitātēs?                             

pilnīgi nespēju –– pilnīgi spēju 

4.4 0.2 4.9** 0.1 3.8 0.3 3.9 0.3 

3. Es piedalos regulārās fiziskajās 

aktivitātēs ____ dienas nedēļā 

2.5 0.2 2.4 0.2 2.0 0.3 2.0 0.3 

Studentu nodoms veikt fiziskās aktivitātes 

 Es plānoju piedalīties fiziskajās 

aktivitātēs  _____dienas nedēļā   

3.2 0.2 3.0 0.1 2.5 0.3 2.5 0.3 

Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0,01**; 0,05* 
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5. Eksperimentālajā grupā starp studentu nodomu un aktuāli veiktajām fiziskajām 

aktivitātēm ir vidēji cieša korelācija: 1_0,58; pēc pedagoģiskā eksperimenta ir 

izveidojusies cieša pozitīva mijsakarība: 2_0,78. Kontroles grupā konstatēta vidēji cieša 

mijsakarība: 1_0,54; 2_0,59/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. (Skat. 28. attēlu). 

 
 

                                       Eks. 1_ 0.32**; 2_0.33**/ 

                                       Kontr. 1_0.40**; 2_0.36** 

 

                                                                                    Eks. 1_0,58**; 2_0,78** 

                                                                                                        Kontr.1_0,54**; 2_0,59** 

                                        Eks. 1_0.21**;2_0.28**/                       

                                        Kontr. nav ticamu sakarību                        

                                      

 

 

                                         Eks. 1_0.31**;2_0.39**/ 

                                         Kontr. 1_0.63**; 2_0.58** 

 

 

 

 

  

                                         Eks. 1_ 0.81**; 2_0.71**/ 

                                         Kontr. 1_0.58**; 2_0.59** 

 

 
28. attēls. Fiziskās aktivitātes, attieksmes, subjektīvās normas, uztvertās uzvedības kontroles, 

iepriekš ierastās fiziskās aktivitātes, nodoma un aktuālās fiziskās aktivitātes mijsakarības pirms 

un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

Izskatot statistiski ticamas izmaiņas pirms VVIFA vadlīniju īstenošanas un pēc tās, ir 

konstatētas statistiski ticama vāja korelācija starp studentu zināšanu pašvērtējumu un šādiem 

fiziskās aktivitātes rādītājiem: 

1) psihometrisko rādītāju: fiziskās aktivitātes veikšana ir ļoti nepatīkama ––  ļoti patīkama: 

1_0.04; 2_0.19/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p <0,01/; 

2) psihometrisko rādītāju: nodomu veikt fiziskās aktivitātes: 1_17; 2_0.30/ Spearman’s 

rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/; 

3) psihometrisko rādītāju „Es veicu FA ... reizes nedēļā (iepriekšējā un aktuālā fiziskā 

aktivitāte)”: 1_0.23; 2_0.32/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/; 

4) augstas intensitātes fiziskās aktivitātes veikšana: 1_0.18; 2_0.30/ Spearman’s rho Sig. 

2-tailed; p < 0,01/; 

5) vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes veikšana: 1_0.28; 2_0.31; / Spearman’s rho Sig. 

2-tailed; p < 0,05/; 

6) spēka un spēka izturības biežuma un ilguma uzlabošanās: 1_0.04; 2_0.21/ Spearman’s 

rho Sig. 2-tailed; p < 0,05/; 

7) lokanības vingrojumu biežuma un ilguma uzlabošanās 1_0.14; 2_0.23/ Spearman’s rho 

Sig. 2-tailed; p <0,05/. 

Attieksme 

Nodoms 

Uztvertās 

uzvedības 

kontrole 

Subjektīvā 

norma 

Iepriekš 

ierastā fiziskā 

aktivitāte 

Pašreizējā 

uzvedība 
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Visos iepriekš minētajos rādītājos pedagoģiskā eksperimenta beigās konstatēta statistiski 

ticama studentu zināšanu pašvērtējuma un iesaistes mijsakarība, kas nepārprotami liecina par 

jauniegūtās pieredzes pozitīvo ietekmi. 

Rezultātu kopsavilkums 

1. Kopumā izvērtējot studentu fizisko aktivitāti un tās atbilstību PVO, LR VM un LR SKPC 

rekomendācijām par pietiekamu fizisko aktivitāti veselības uzturēšanai un veicināšanai, var 

secināt, ka ir vērojama studentu nepietiekama fiziskā aktivitāte visās pozīcijās. 

2. Pozitīvas statistiski ticamas (p < 0,01) izmaiņas fiziskās aktivitātes biežuma rādītājos 

eksperimentālajā grupā, salīdzinot ar kontroles grupu, ir saistītas ar studentu VVIFA 

vadlīniju īstenošanu studiju kursā „Sports pedagoģijā”. Studentu fizisko aktivitāšu 

frekvence un ilgums ir paaugstinājies spēku, spēka izturību un lokanību attīstošajās VVFF 

komponentēs. 

3. Pozitīvas statistiski ticamas (p < 0,01) izmaiņas eksperimentālajā grupā ir attieksmē pret 

fizisko aktivitāti, paaugstinājusies ir apkārtējo cilvēku viedokļa pieņemšana, kā arī atbalsta 

pieņemšana, kas apliecina studentu rīcībspējas pastiprināšanos fiziskās aktivitātes jomā 

studiju procesa laikā. 

4. Statistiski ticami (p < 0,01) rezultāti iegūti studentu attieksmēs, tie  pārsvarā varētu viegli 

iesaistīties fiziskajās aktivitātēs, ja gribētu; statistiski ticami (p < 0,01) ir paaugstinājies 

uztvertās uzvedības kontroles rādītājs, abu rādītāju pozitīvā dinamika liecina par studentu 

spēju uzlabošanos šķēršļu pārvarēšanā, pārliecību par savām spējām pašvirzīti veikt 

fiziskās aktivitātes. 

5. PUT modeļa fizisko aktivitāšu psihometrisko rādītāju statistiski ticamas (p < 0,01, p < 

0,05) pozitīvās izmaiņas kopumā liecina par studentu rīcībspējas uzlabošanos fiziskās 

aktivitātes jomā, jo rīcībspējā attieksmi un pārliecībai par savām spējām piepildīt nodomus 

ir izšķirošā nozīme. 

6. Statistiski ticama mijsakarība ir konstatēta starp studentu zināšanu pašnovērtējumu un 

pozitīvām izmaiņām fiziskās aktivitātes augstas (p<0,01) un vidējas intensitātes aerobajās 

slodzēs (p<0,05), spēka, spēka izturības un lokanības vingrojumu veikšanas ilguma un 

biežuma rādītājos (p<0,05). 

7. Statistiski ticamas vājas mijsakarības ir konstatētas starp studentu zināšanu 

pašnovērtējumu un šādiem fiziskās aktivitātes psihometriskajiem rādītājiem: fiziskās 

aktivitātes veikšana ir ļoti nepatīkama –– ļoti patīkama (p<0,01), nodomu (p<0,01) un 

fizisko aktivitāšu veikšanas biežumu (p<0,05), kas norāda uz izpratnes un praktiskas 

fizisko aktivitāšu īstenošanas attīstību un to savstarpējo mijietekmi. 

 

3.3.3. Studentu ēšanas paradumu izmaiņas un to mijsakarības  

pirms un pēc veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu vadlīniju īstenošanas    

 

Studentu ēšanas paradumi pirms eksperimenta un pēc tā tika noteikti 127 pilna laika un 

41 nepilna laika studentam. Visos vienpadsmit ēšanas paradumu rādītājos eksperimentālajā 

grupā ir konstatētas statistiski ticamas pozitīvas izmaiņas, savukārt kontroles grupai tādas nav 

novērotas (skat. 32. tabulu 126. lpp.). 

Pozitīvi vērtējams fakts par rādītāju uzlabošanās visos ēšanas paradumu kritērijos, taču, 

summējot punktus pēc anketā norādītā kopvērtējuma, kas attiecas uz četriem ēšanas paradumu 

parametriem („Ir jāmaina ēšanas paradumi”; „Ir vajadzīgi nelieli uzlabojumi ēšanas 

paradumos”; „Apmierinoši ēšanas paradumi” un „Labi ēšanas paradumi”), iegūtie dati norāda 

uz ne pietiekami labiem studentu ēšanas paradumiem. 

Rezultāti parāda, ka 87,4 % eksperimentālās grupas un 90,2 % kontroles grupas 

respondentiem pirms integrētu VVIFA vadlīniju īstenošanas ir jāmaina ēšanas paradumi. Arī 

atkārtotās aptaujas dati norāda, ka 70,1 % eksperimentālās grupas un 87,8 % kontroles grupas 
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studentiem vēl joprojām ir jāmaina ēšanas paradumi. Pozitīvi vērtējams fakts, ka 

eksperimentālajā grupā ir par 17,3 % samazinājies to studentu skaits, kuriem jāmaina ēšanas 

paradumi. Kontroles grupai šis rādītājs samazinājies tikai par 2,4 %. Par 5,5 % 

eksperimentālajā grupā palielinājies to studentu skaits, kuru ēšanas paradumus var uzskatīt 

par apmierinošiem (skat. 29. attēlu 127. lpp.). 

Iegūtie dati apstiprina iepriekš izvirzīto tēzi par studentu ēšanas paradumu neatbilstību 

PVO un LR SPKC rekomendācijām. Kopumā, studentu ēšanas paradumi ir uzlabojušies, 

rezultāti ir statistiski ticami – p = 0,000 (Wilcoxon Signed Ranks Test), kas liecina par VVIFA 

vadlīniju īstenošanas lietderīgumu studiju procesā. 

Izvērtējot iegūtos studentu ēšanas paradumu psihometrisko rādītāju rezultātus, statistiski 

ticamas (p < 0,01) pozitīvas izmaiņas ir eksperimentālās grupas studentiem divos rādītājos: 

attieksme pret veselīga uztura lietošanu un interese par veselīgu uzturu (skat. 33. tabulu 

128. lpp.). 
32. tabula 

 

Studentu ēšanas paradumu rādītāji  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

Studentu ēšanas paradumi 
1_E 1_K 2_E 2_K 

vidējie aritmētiskie rādītāji 

1. Cik augļu dienā Jūs apēdat? (1 vidēja lieluma auglis, 

1 glāze nesaldinātas sulas) 

0,8 1,2 1,7*** 1,4 

2. Cik dārzeņu porciju dienā Jūs apēdat? (1 porcija lapu 

zaļumi, ½ porcija jebkuri citi neapstrādāti vai vārīti 

augi) 

1,1 0,7 1,3** 0,8 

3. Cik dažādas dārzeņu šķirnes Jūs ēdat mēnesī? 1,6 1,3 1,8* 1,3 

4. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat augu izcelsme 

olbaltumvielām bagātus produktus (kaltētas pupiņas, 

zirņus vai citus olbaltumvielas saturošus augus)? 

-0,1 -0,07 0,1* -0,04 

5. Cik reizes nedēļā Jūs lietojat sarkano gaļu? -0,5 -0,3 0,01** -0,4 

6. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat ātrās ēdināšanas 

restorānos? 

-1,03 -0,6 -0,6** -0,6 

7. Ko Jūs ikdienā visbiežāk dzerat? 1,3 0,6 1,7** 0,7 

8. Cik 0,33 l gāzēta dzēriena Jūs izdzerat dienā? -0,7 -0,7 -0,5** -0,7 

9. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat zivis? 0,4 0,5 0,7* 0,6 

10. Cik reizes nedēļā Jūs ēdat pilngraudu produktus 

(graudu maizi, auzu pārslas, brūnos rīsus u. c.)? 

0,1 0,1 0,4** 0,1 

11. Cik bieži Jūs ēdat saldumus? -1,1 -1,4 -0,9** -1,4 

Kopējie skalas rādītāji 2,1 1,9 5,8** 2,2 

Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000*** 0.01**; 0.05* 

 

Saskaņā ar PUT modeli attieksmes un intereses pret veicamo uzvedību (ēšanas 

paradumiem) ir tās kognitīvais aspekts. Pozitīvā izaugsmes dinamika apliecina studentu 

pārliecības izaugsmi par labu ēšanas paradumu priekšrocībām un ietekmei uz veselību, kas 

savukārt saistīta ar spēju īstenot pieņemtos veselībai labvēlīgos lēmumus. Spēja īstenot 

veselībai labvēlīgus lēmumus ir rīcībspējas pamatā, un tā raksturo studentu rīcībspēju 

pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. 

Ir konstatētas vairākas ēšanas paradumus ietekmējošas psihometrisko rādītāju 

mijsakarības. 
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29. attēls. Eksperimentālās un kontroles grupas ēšanas paradumu dinamika  

pirms un pēc VVIFF vadlīniju īstenošanas 

 

1. Starp nodomu mainīt ēšanas paradumus ir pozitīva vāja mijsakarība ar ķermeņa masas 

pašvērtējumu eksperimentālajā grupā: 1_0.28; 2_0.24/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 

0,01/; kontroles grupā šādas mijsakarības nav konstatētas. 

2. Starp nodomu mainīt ēšanas paradumus ir pozitīva vidēji cieša mijsakarība ar studentu 

interesi par veselīgu uzturu: 1_0.36; 2_30/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/; 

kontroles grupā šādas mijsakarības nav konstatētas. 

3. Studentu uzskats par veselīga uztura lietošanas pareizību eksperimentālajā grupā atrodas 

pieaugošā ciešā mijsakarībā ar uztura lietošanas kontroli: 1_0.50; 2_67, kas liecina par 

studentu pārliecības pastiprināšanos. Savukārt, kontroles grupā ir novērota mijsakarības 

vājināšanās: 1_0.70; 2_0.61/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p <0,01/. 

4. Eksperimentālās grupas studentu uzskats par veselīga uztura lietošanas pareizību atrodas 

vājā mijsakarībā ar subjektīvās normas rādītājiem, pēc VVIFA īstenošanas tā ir pieaugošā 

vidēji ciešā mijsakarībā ar subjektīvo normu divos rādītājos: 

1) personiski nozīmīgu cilvēku atbalsts veselīga uztura lietošanā: 1_0.22; 2_32/ Spearman’s 

rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/; 

2) personiski nozīmīgu cilvēku ikdienas veselīgas ēšanas paradumu personiskais piemērs: 

1_0.29; 2_35/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p <0,01/. 

Kontroles grupā: 

1) personiski nozīmīgu cilvēku atbalsts veselīga uztura lietošanā uzrāda vidēji ciešu 

korelāciju ar tendenci pavājināties:1_0.57; 2_0.51; Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

2) personiski nozīmīgu cilvēku ikdienas veselīgas ēšanas paradumu personiskais piemērs 

uzrāda vidēji ciešu mijsakarību ar tās pieaugošu tendenci: 1_0.47; 2_0.58/ Spearman’s rho 

Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

5. Studentu uzskats par veselīga uztura lietošanu atrodas vidēji ciešā pieaugošā mijsakarībā ar 

uztura lietošanas grūtības pakāpi abās grupās: eksperimentālajā grupā: 1_0.43; 2_48/ 

Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/; kontroles grupā: 1_0.45; 2_0.51/Spearman’s rho 

Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

6. Nav statistiski ticamu sakarību starp nodomu un aktuālajiem ēšanas paradumiem 

eksperimentālajā grupā. Statistiski ticamas negatīvas mijsakarības starp nodomu un 

aktuālajiem ēšanas paradumiem konstatētas kontroles grupai: 1_-0.49; 2_-0.39/ 

Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. (Skat. 30. attēlu 129. lpp.) 
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33. tabula 

Studentu ēšanas paradumu psihometriskie rādītāji pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas 

 

Promocijas pētījumā konstatētās pozitīvās ēšanas paradumu izmaiņas ir sekmējušas citas 

situatīvas nianses, jo, kā apgalvo Nīderlandes zinātnieku grupa (Riet et al., 2011), spēcīgs 

ēšanas paradumu nodoms var nebūt noteicošais ietekmējošais faktors, to ietekmē 

daudzveidīgu situāciju konteksts. 

Rezultātu kopsavilkums 

1. Eksperimentālajā grupā veselīga uztura lietošanā statistiski ticamas (p < 0,01) pozitīvas 

izmaiņas ir vērojamas visos vienpadsmit rādītājos, kas liecina par rīcībspējas 

uzlabošanos ēšanas paradumu jomā. 
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Attieksme pret veselīga uztura lietošanu 

1. Lietot veselīgu uzturu ir:  

ļoti grūti –– pavisam viegli 

3.7 0.1 3.9 0.1 4.0** 0.2 4.0 0.2 

2. Vai Jūs  interesējieties par veselīgu, 

sabalansētu uzturu?  

(bieži (1), dažreiz (2), nemaz/reti (3)) 

1.9 0.5 1.85 1.9 1.7** 0.5 1.9 1.9 

Subjektīvā norma 

3. Lielākā daļa man nozīmīgu cilvēku 

uzskata, ka man vajadzētu lietot 

sabalansētu, veselīgu uzturu: 

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu   

4.3 0.2 4.0 0.2 4.5 0.3 3.9 0.3 

4. Lielākā daļa man  nozīmīgu  cilvēku 

atbalsta manus centienus lietot 

veselīgu, sabalansētu uzturu:   

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu 

4.8 0.1 4.8 0.1 5.0 0.2 4.7 0.2 

5.

. 

Lielākā daļa man  nozīmīgu  cilvēku 

ikdienā  lieto sabalansētu uzturu: 

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu   

3.6 0.1 3.7 0.1 3.8 0.2 3.7 0.2 

Uztvertās uzvedības kontrole 

6. Cik lielā mērā Jūs varat kontrolēt 

savus uztura lietošanas paradumus? 

Pilnīgi nevaru –– pilnīgi varu 

4.8 0.1 4.7 0.1 4.7 0.2 4.6 0.2 

Ikdienas  (aktuālie) ēšanas paradumi 

7. Vai Jūs uzskatāt, ka ikdienā lietojat 

sabalansētu uzturu? 

pilnīgi nepiekrītu –– pilnīgi piekrītu   

4.1. 0.1 4.0 0.2 4.3 0.1 4.2 0.2 

Nolūks mainīt ēšanas paradumus 

8. Vai Jums ir nodoms mainīt savus 

iepriekšējos ēšanas paradumus?  

(jā (1), nē (2), nezinu (3)) 

1.7 0.8 2.1 0.1 1.7 0.8 2.2 0.1 

Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0.01**; 0.05* 
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         Eks. 1_0.36**; 2_0.30** 

                                                               Kontr. – nav ticamu sakarību 

 

                                                                Eks. – nav ticamu sakarību 

                                                                Kontr. 1_-0.49**; 2_-0.39** 

 

 

                                                                 Eksp. 1_0.43**; 2_0.48** 

                                                                 Kontr. 1_0.45**; 2_0.51** 

 

 

 

 

 

                                                                  Eks. 1_0.29**; 2_0.35** 

                                                                  Kontr. 1_0.47**; 2_0.58** 

 

                                                   

                                                                  Eks. 1_0.50**; 2_0.67** 

                                                                  Kontr. 1_0.70**; 2_0.61** 

 

 

30. attēls. Intereses, attieksmes, uzskatu, subjektīvās uztveres, uztvertās uzvedības kontroles, 

nodoma un pašreizējo ēšanas paradumu mijsakarības pirms un pēc   

VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

2. Lai arī ir vērojami statistiski ticami uzlabojumi visos rādītājos eksperimentālajā grupā, 

kopumā joprojām 70,1 % studentu ēšanas paradumi ir jāuzlabo atbilstoši PVO, LR VM 

un LR SPKC veselīga uztura rekomendācijām. 

3. Veicot rezultātu analīzi, pamatojoties uz PUT modeli, jāsecina, ka šajā pētījumā 

noteicošais faktors studentu ēšanas paradumos ir pašu uzskats par veselīga uztura 

lietošanu (autonomā uztvere jeb esošā pārliecība par ēšanas paradumu pareizību, kas 

balstās uz pašreizējām zināšanām) un tam ir statistiski ticama (p < 0,01) vidēji cieša 

mijsakarība ar uztverto uzvedības kontroli, vidēji cieša – ar attieksmi un vāja – ar 

subjektīvo uztveri (personiski nozīmīgu cilvēku viedokli). Turpretī kontroles grupā šajā 

rādītājā ir statistiski ticama (p < 0,01) vidēji cieša mijsakarība, studenti ietekmējas no 

tuvākās sabiedrības viedokļa un mazāk paļaujas uz savām spējām uzlabot ēšanas 

paradumus. Nav konstatētas mijsakarības starp studentu uzskatiem un nodomu; 

statistiski ticama (p < 0,01) vidēji cieša mijsakarība konstatēta starp studentu interesei 

par veselīgiem ēšanas paradumiem un nodomu lietot veselīgu uzturu.  

4. Pētījumā nav konstatētas statistiski ticamas mijsakarības starp nodomu un pašreizējo 

veselīga uztura lietošanu; dominējošie ir studentu uzskati un pārliecība par saviem 

ēšanas paradumiem, kas ir saistīts ar PUT modeļa konstrukciju, jo tas neparedz iespēju, 

ka studentiem rodas iespēja un resursi veikt vēlamo darbību neatkarīgi no nodoma, kā 

arī atziņu, ka uzvedība ir rezultāts lineāru lēmumu pieņemšanas procesā, neuzskatot, ka 

tas laika gaitā var mainīties. 

 

Interese par veselīga 

uztura lietošanu 

Nodoms 

Uztvertās uzvedības 

kontrole 

Subjektīvā uztvere 

Attieksme 

Ļoti grūti –– pavisam viegli 

Studentu uzskats par saviem 

ēšanas paradumiem 

Pašreizējie 

(aktuālie) 

ēšanas 

paradumi 
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3.3.4. Studentu organisma funkcionālā stāvokļa, ķermeņa kompozīcijas, veselības un 

pašsajūtas analīze pirms un pēc veselību veicinošu integrētu fizisko aktivitāšu 

vadlīniju īstenošanas   

 

Studentu organisma funkcionālā stāvokļa rādītājos abās grupās (eksperimentālajā un 

kontroles) nav statistiski ticamu izmaiņu. Eksperimentālajā grupā 78 %, kontroles grupā 

72,5 % studentu organisma stāvoklis ir fizioloģiskās normas robežās.15 % eksperimentālās un 

20 % kontroles grupas studentu konstatēts pirms saslimšanas stāvoklis, pārāk izteikts 

regulācijas sistēmu tonuss, zems adaptācijas līmenis un izteikts regulācijas sistēmu izsīkums. 

7,1 % eksperimentālās un 7,5 % kontroles grupas studentu konstatētas būtiskas negatīvas 

izmaiņas regulācijas sistēmu mehānismos (skat. 31. attēlu, 34. un 35. tabulu 131. lpp.; 

8.pielikumu 205.lpp. un 11.pielikumu 211.lpp.). 

 

 
 

31. attēls. Studentu integrālais (H) funkcionālā stāvokļa rādītājs  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

 
34. tabula 

 

Eksperimentālās grupas dalībnieku funkcionālā stāvokļa diagnostikas vidējie rezultāti  

pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

  SF SF_2 A A_2 B B_2 C C_2 D D_2 H H_2 

N 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Vidējie 

rādītāji 
79,7 78,4 69,6 69,9 75,0 75,8 66,0 65,2 66,9 66,9 69,4 69,3 

Mediāna 79,0 78,0 67,0 70,0 77,0 81,0 66,0 65,0 66,0 68,0 69,0 70,0 

Moda 76,0 74,0 66,0 68,0 100 96,0 70,0 58,0 65,0 72,0 72,0 67,0 

Standart-

kļūda 
9,5 10,6 16,9 18,2 20,1 22,3 14,9 15,1 14,0 15,0 15,2 16,2 

 

Izvērtējot studentu ĶMI pirms integrētu VVIFA vadlīniju īstenošanas un pēc tās iegūti 

šādi rezultāti: 

- ĶMI < 18,5 – nepietiekama ķermeņa masa: 1_6,7 %, 2_3,4 % eksperimentālajā grupā; 

1_7,3 %, 2_4,9 % kontroles grupā; 
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- ĶMI = 18,5–24,9 (normāla ķermeņa masa): 1_70,6 %, 2_72,3 % eksperimentālajā 

grupā; 1_73,2 %, 2_75,6 % kontroles grupā; 

- ĶMI = 25–29,9 (lieka ķermeņa masa): 1_15,1 %, 2_26,2 % eksperimentālajā grupā; 

1_19,5 %, 2_17,1 % kontroles grupā; 

- ĶMI > 30 (aptaukošanās): 1_7,6 %, 2_7,6 % eksperimentālajā grupā; 1_0 %, 2_ 2,4 % 

kontroles grupā (skat. 32. attēlu; 9.pielikumu 206.lpp.; 11.pielikumu 211.lpp.). 
 

35. tabula 

 

Kontroles grupas dalībnieku funkcionālā stāvokļa diagnostikas rezultāti 

 

  SF SF_2 A A_2 B B_2 C C_2 D D_2 H H_2 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Vidējais 

aritmētiskais 
76,9 76,9 72,4 70,8 80,7 75,1 66,6 61,7 67,5 64,2 71,7 67,9 

Mediāna 75,5 77,0 74,0 69,0 88,5 78,5 65,5 63,5 65,0 64,5 73,0 66,0 

Moda 75,0 77,0 78,0 100,0 96,0 100 81,0 41,0 75,0 34,0 67,0 41,0 

Standart-

kļūda 
9,3 9,9 19,7 21,0 20,7 23,2 17,9 19,9 15,6 19,9 17,2 20,0 

 

 

 
 

32. attēls. Studentu ĶMI rādītāji pirms un pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā 

 

Statistiski ticamas izmaiņas ĶMI rādītājos ir gan kontroles, gan eksperimentālajā grupā, 

proti, tendence svaram palielināties, kas varētu būt izskaidrojams ar otrreizējo mērījumu 

veikšanu ziemas sezonā. Par 3,3 % ir samazinājies to studentu skaits, kuriem ir nepietiekama 

ķermeņa masa, un par 11,1 % palielinājies to studentu skaits, kuriem ir lieka ķermeņa masa. 

Līdz ar svara pieaugumu eksperimentālajā grupā ir palielinājusies tauku procentuālā attiecība 

pret ķermeņa masu un vielmaiņas vecuma rādītāji; kontroles grupā palielinājies iekšējo tauku 

daudzumu rādītājs un ūdens procentuālais rādītājs. Neraugoties uz to, ūdens procentuālais 

rādītājs ir normas robežās un negatīvu ietekmi neatstāj (skat. 36. tabulu 132. lpp.). 

Ķermeņa kompozīcijas vidējie rezultāti šeit vairāk detalizēti nav analizēti, jo būtiskas 

statistiski ticamas izmaiņas to rādītājos nav konstatētas (skat. 12. pielikumu 213.-217.lpp.). 
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Anketas sestajā sadaļā izvērtēts studentu veselības pašnovērtējums un apmierinātība ar 

savu veselības stāvokli pirms VVIFA vadlīniju īstenošanas un pēc tās. Tas ir viens no 

studentu fiziskās labjūtes rādītājiem. Ticamas statistikas izmaiņas ir konstatētas tikai veselības 

pašnovērtējuma rādītājā – p = 0,008 (Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed)) 

eksperimentālajā grupā un statistiski ticamas negatīvas izmaiņas (p = 0,05) kontroles grupā. 

Savu veselības stāvokli kā ļoti labu vērtē 7,9 % eksperimentālās grupas un 12,2 % 

kontroles grupas studentu pēc VVIFA vadlīniju īstenošanas studiju procesā. Eksperimentālajā 

grupā šis veselības pašnovērtējums studentu vidū palielinājās par 7,1 %, turpretī kontroles 

grupā tas samazinājās par 2,4 % (skat. 33. attēlu). 
 

36. tabula 

 

Statistiski ticamās izmaiņas studentu ĶMI un ķermeņa kompozīcijas rādītājos 

 

Parametri Eksperimen-

tālā grupa 

Kontroles 

grupa 

2_Eksperimen-

tālā grupa 

2_Kontroles 

grupa 

ĶMI 22,9 21,4 23,1* 21,9** 

Iekšējo tauku daudzuma 

rādītājs 

 1,5  1,7** 

Ūdens (%)  55,6  53,9** 

Tauku procentuālā 

attiecība pret ķermeņa 

masu 

26,2  28,9**  

Vielmaiņas vecums 22  24,5**  

Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-tailed) 0,01**; 0,05* 

 

 

 
 

33. attēls. Studentu veselības pašnovērtējums pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta  

 

Savu veselības stāvokli kā pārsvarā labu vērtē 50,4 % eksperimentālās grupas un 51,2 % 

kontroles grupas studentu; pēc eksperimenta eksperimentālajā grupā vērtējums nebūtiski ir 

palielinājies – par 0,8 %, taču kontroles grupā – pazeminājies par 3,9 %. 

Izvēli „gandrīz slikta veselība” norādījuši 5,5 % eksperimentālās grupas studentu, pēc 

eksperimenta šāda pozīcija vairs nav norādīta; šāda atbilde nav konstatēta arī kontroles grupā. 

Ļoti slikts veselības pašvērtējums studentu vidū nav konstatēts. 
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Ļoti apmierināti ar savu veselību ir 11,8 % eksperimentālās grupas un 9,8 % kontroles 

grupas studentu, pēc eksperimenta šajā pozīcijā eksperimentālās grupas studentiem rādītājs 

palielinājies par 1, 6 %, kontroles grupā tas pazeminājies par 1,9 %. 

Izvēle „pārsvarā apmierināts ar savu veselību” konstatēta lielākajai daļai studentu, tie ir 

48,8 % respondentu eksperimentālajā grupā un 51,2 % – kontroles grupā. Pēc eksperimenta 

eksperimentālajā grupā šis rādītājs praktiski nav mainījusies, taču kontroles grupā tas ir 

samazinājies par 4,9 %. Izvēlē „gandrīz apmierināts ar savu veselību” konstatētas līdzīgas 

izmaiņas gan eksperimentālajā, gan kontroles grupā (skat. 34. attēlu). 

 

 
 

34. attēls. Studentu apmierinātība ar savu veselību pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta  

 

Viens no fiziskās pašsajūtas rādītājiem ir fiziskā noguruma izjušana, izņemot nogurumu 

pēc fiziskās aktivitātes. Statistiski ticamas izmaiņas šajos rādītājos nav konstatētas 

(skat.12.pielikumu 213.–217.lpp.). Pēdējā mēneša jeb pēdējo 30 dienu laikā fizisku nogurumu 

3–5 dienas izjutuši 33,1 % eksperimentālās grupas un 34,1 % kontroles grupas respondentu – 

tā ir visbiežāk sastopamā atbilde. Pēc eksperimenta fizisku nogurumu 3–5 dienas izjutuši par 

0,8 % mazāk eksperimentālās grupas un par 6,4 % vairāk kontroles grupas studentu. Otrā 

biežāk minētā izvēle ir fiziska noguruma izjušana 6–9 dienas pēdējā mēneša laikā, tajā 

būtiskas izmaiņas nav vērojamas (skat. 35. attēlu 134. lpp.). 

Pašsajūtas rādītājā, cik bieži studenti izjūt emocionālu nogurumu, neņemot vērā 

nogurumu pēc fiziskās aktivitātes, biežāk minētās izvēles ir 1–2 dienas un 3–5 dienas pēdējo 

30 dienu laikā. Būtiskas izmaiņas šajos rādītājos nav notikušas, nav arī statistiski ticamu 

izmaiņu (skat. 36. attēlu 134. lpp.). Tāpat funkcionālā stāvokļa diagnostikas vidējo 

psihoemocionālā stāvokļa rādītāju rezultātos (D) nav būtisku izmaiņu (skat. iepriekš 

25. tabulu 98.–99. lpp.). 

Kā students jūtas savā tuvākajā sociālajā vidē, norāda atbildes uz jautājumu, cik lielā 

mērā students jūtas vientuļi vai sabiedriski aktīvi. Pēdējo 30 dienu laikā vidēji 40 % 

respondentu vientuļi jutušies pārsvarā 1–2 dienas un vidēji 12 % – 3–5 dienas. Nebūtisks ir to 

studentu skaits, kuri vispār nav jutušies vientuļi vai arī kuri jūtas vientuļi visu laiku. Statistiski 

ticamas izmaiņas arī šajos rādītājos nav konstatētas (skat. 37. attēlu 135. lpp.). 

Svarīgs studentu veselības pašsajūtas rādītājs ir atpūta un miegs, cik dienu pēdējo 

30 dienu laikā respondenti ir jutušies neizgulējušies. Arī šajos bipolārajos rādītājos ir neliels 

respondentu skaits, pārsvarā studenti jūtas pietiekami neizgulējušies 1–2 dienas – tie ir vidēji 
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25 % studentu, 3–5 dienas (20 %), 6–9 (24 %). Statistiski ticamu izmaiņu šajos rādītājos nav 

(skat. 38. attēlu 135. lpp. un 7.pielikumu). 

 

 
 

35. attēls. Studentu pašsajūta – fizisks nogurums, izņemot nogurumu pēc fiziskās aktivitātes 

(rādītāji pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta) 

 

 

 
 

36. attēls. Studentu pašsajūta – emocionāls nogurums, izņemot nogurumu pēc fiziskās aktivitātes 

(rādītāji pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta) 

 

Ne mazāk svarīgs ir studentu garīgās nomāktības rādītājs. To pēdējo 30 dienu laikā nav 

izjutis 33,1 % eksperimentālās grupas respondentu un 29,3 % kontroles grupas respondentu 

(skat. 39. attēlu 136. lpp.). 

Garīgās nomāktības procentuālie rādītāji ir līdzīgi studentu pašsajūtas – vientulības izjūtas 

rādītājiem. Nemaz vientuļi nejūtas vidēji 32 % respondentu; tādi ir arī rezultāti Latvijas 

iedzīvotāju (15–64 g. v.) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma (2014) respondentu grupā 
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no 15 līdz 24 g. v.  ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību. Pēdējā mēneša laikā nav 

izjutuši sasprindzinājumu, stresu vai nomāktību 33 % respondentu. 

 

 
 

37. attēls. Studentu pašsajūta – vientulības izjūta pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta 

 

 

 
 

38. attēls. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā studenti jūtas neizgulējušies  

(rādītāji pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta) 

 

Ļoti labā un pacilātā fiziskā un garīgā stāvoklī pēdējo 30 dienu laikā 10–19 dienas ir 

bijuši vidēji 37 % studentu, 20–29 dienas – vidēji 17 % studentu; eksperimentālajā grupā par 

5 % vairāk respondentu uzskata, ka 20–29 dienas ir ļoti labā fiziskā un garīgā stāvoklī (skat. 

40. attēlu 136. lpp.). 
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Pietiekami labi ikdienas režīmā 10–19 dienas jūtas vidēji 38 % studentu, 20–29 dienas –

vidēji 29 % studentu. Būtiskas izmaiņas rādītājos pirms un pēc eksperimenta nav konstatētas 

(skat. 41. attēlu 137. lpp.). 

 

 
 

39. attēls. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā studenti jūtas tik ļoti garīgi nomākti, ka nav 

darbspējīgi (rādītāji pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta) 

 

 

 
 

40. attēls. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā studenti jūtas ļoti labā un pacilātā fiziskā un garīgā 

stāvoklī (rādītāji pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta) 

 

Rezultātu kopsavilkums 

1. Studentu organisma funkcionālajos rādītājos ticamas statistiskas izmaiņas nav 

konstatētas. Būtisku izmaiņu nav arī ķermeņa kompozīcijas rādītājos, jo nozīmīgiem 

veselības ieguvumiem ir nepieciešams lielāks fiziskās aktivitātes apjoms un ilgstošāki 

veselīgas ēšanas paradumi (skat.12.pielikumu 216.-220.lpp.) 
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2. Statistiski ticamas negatīvas izmaiņas (p < 0,01) ir konstatētas studentu ĶMI rādītājā: 

72,3 % eksperimentālās un 75,6 % kontroles grupas studentu ir normāla ķermeņa masa; 

26,2 % eksperimentālās un 17,1 % kontroles grupas studentu ir palielināts svars; 7,6 % 

eksperimentālās un 2,4 % kontroles grupas studentu konstatēta aptaukošanās. 

3. Pētījuma gaitā ir konstatētas vāja mijsakarība starp studentu veselības pašvērtējumu un 

SF (HR) rs = -0.24; (p < 0,01) un studentu organisma funkcionālā statusa parametru (A) 

rs = 0.23; (p < 0,01) (Vecenāne, Fernāte, 2013). 

4. Statistiski ticamas pozitīvas izmaiņas veselības pašnovērtējumā ir vērojamas 

eksperimentālās grupas dalībniekiem – p = 0,008, statistiski ticamas izmaiņas šajā 

rādītājā ir arī kontroles grupai – p = 0,05 (Wilcoxon Signed Ranks Test Asymp. Sig. (2-

tailed)), taču šīs grupas studentiem veselības pašnovērtējums ir pasliktinājies 

(skat.12.pielikumu 213.-217.lpp.).  

 

 
 

41. attēls. Cik dienu pēdējo 30 dienu laikā studenti ikdienas režīmā jūtas pietiekami labi  

(rādītāji pirms un pēc pedagoģiskā eksperimenta) 

 

Pārējos veselības pašsajūtas astoņos rādītājos statistiski ticamas izmaiņas nav konstatētas 

(skat. 12. pielikumā 218.lpp.), bet nav konstatētas arī būtiskas negatīvas izmaiņas. Šādus 

rezultātus varētu skaidrot ar studentu specifisko studiju darbu – adaptācijas periodu, uzsākot 

studijas, un semestra nobeigumu, studiju kursu nobeiguma pārbaudījumiem, kas prasa papildu 

intelektuālo un emocionālo slodzi, kā arī VVIFA vadlīniju īstenošanas nelielo laika posmu 

(3,5 mēneši). 
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DISKUSIJA 
 

Mūsdienās viens no aktuālajiem tematiem veselības jomā ir veselīgs dzīvesveids, it 

sevišķi tiek akcentēta pietiekama fiziskā aktivitāte un veselīga uztura lietošanas paradumi. 

Pēdējo gadu statistika un pētījumu dati Latvijā parāda šādus rezultātus: 42 % augstāko mācību 

iestāžu studentu sporta nodarbības neapmeklē, jo tās nav obligātas; sporta nodarbības apmeklē 

34 % studentu tajās augstskolās, kurās tās tiek organizētas; ārpus augstskolas fiziskajās 

aktivitātēs neiesaistās 52 % jauniešu (Koroļova, 2010, 41.–45. lpp.). Arī promocijas pētījuma 

dati norāda uz studentu fiziskās aktivitātes nepietiekamību un ēšanas paradumu neatbilstību 

PVO, LR VM un LR SPKC rekomendācijām. Pasaulē veiktie pētījumi (Green, Smith, and 

Roberts, 2005; Haerens, Cardon, Bourdeaudhuij, and Kirk, 2010) liecina, ka fiziskā aktivitāte 

samazinās, sākot ar pusaudžu vecumu, un šī tendence turpinās līdz mūža beigām, līdz ar to 

tikai padziļinās veselības problēmas. Biežāk minētie iemesli, kāpēc netiek īstenotas fiziskās 

aktivitātes, ir laika trūkums, sociālā atbalsta trūkums, veselības stāvoklis un tuvākajā apkārtnē 

trūkstošo iespēju veikt fiziskās aktivitātes. 

Latvijas iedzīvotāju (15–64 g. v.) veselību ietekmējošo paradumu pētījums (2014) 

apliecina, ka 38 % respondentu grupā no 15 līdz 24 g. v. vismaz 30 minūtes 2–3 reizes nedēļā 

un biežāk iesaistās fiziskajās aktivitātēs, taču grupā no 25 līdz 34 g. v. ir vērojams būtisks 

kritums līdz pat 19,2 %.
6
 Zīmīgi, ka 83,2 % respondentu, kurām ir nepietiekama fiziskā 

aktivitāte, neviens nav ieteicis to paaugstināt. Īstenojot VVIFA vadlīnijas studiju laikā, 

pētījumā eksperimenta nobeigumā vismaz 30 minūtes 2–3 reizes nedēļā un biežāk ar 

fiziskajām aktivitātēm nodarbojas 62 % pilna laika studentu. Latvijas iedzīvotāju (15–

64 g. v.) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma dati (2014) parāda respondentu centienus 

pēdējā gada laikā uzlabot fiziskās aktivitātes paradumus (tie ir 16,1 %). Autores pētījuma 

rezultāti parāda uzlabojumus: par 19,1 % fiziskajās aktivitātēs un spēku attīstošajās 

aktivitātēs; par 34,2 % lokanību attīstošo vingrojumu veikšanas ilguma un biežuma rādītājos; 

par 5 % piedalīšanās mērenas slodzes aerobās aktivitātēs. 

Latvijas iedzīvotāju (15–64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 

(2014) ĶMI rādītājs 72 % respondentu grupā no 25 līdz 34 g. v. ar augstāko un nepabeigtu 

augstāko izglītību ir normāls. Promocijas pētījumā šāds rādītājs ir 72,3 % respondentu, taču 

statistiskas dati arī norāda, ka jau vecumā no 25 līdz 34 gadiem tas krītas un veido vairs 67 %, 

turklāt ar katru vecuma grupu šie rādītāji samazinās. 35–44 g. v. grupā normāls ĶMI ir tikai 

54 % respondentu.  

Savu veselības stāvokli kā labu vai diezgan labu šajā demogrāfiskajā grupā vērtē 72 % 

respondentu. Promocijas pētījumā tādu ir 83,2 % studentu. Straujš veselības pašnovērtējuma 

kritums vērojams pēc 44 gadiem – 47 %. Promocijas pētījumā konstatēts, ka pēdējā mēneša 

laikā stresu, nomāktību vai sasprindzinājumu nav izjutuši 33 % respondentu. 

Iegūtie kvantitatīvie dati par ēšanas paradumiem studentu vidū pedagoģiskā eksperimenta 

nobeigumā ir salīdzināmi ar šādiem Latvijas iedzīvotāju (15–64 g. v.) veselību ietekmējošo 

paradumu pētījuma (2014) rādītājiem: 

- 38 % respondentu zivis lieto 1–2 reizes nedēļā, 3 un vairāk – 9,1 %; promocijas 

pētījuma dati attiecīgi: 69,3 % un 4, 7 %; 

- 36,7% respondentu katru dienu uzturā lieto svaigus dārzeņus, termiski apstrādātus – 

4,3 %; promocijas pētījumā katru dienu divas porcijas un vairāk dārzeņu (gan svaigus, 

gan termiski apstrādātus) lieto 83,5 % studentu; 

                                                           
6 Iegūtie kvantitatīvie dati par studentu paradumiem pedagoģiskā eksperimenta nobeigumā ir salīdzināti ar Latvijas iedzīvotāju (15– 64 g. v.) 

veselību ietekmējošo paradumu pētījuma (2014) rādītājiem vecuma grupā no 15 līdz 24 g. v. (salīdzinājums veikts ar sieviešu grupu, jo 
promocijas pētījumā 90 %dalībnieku ir  sievietes). 
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- 86,6 % respondentu divas un vairāk dienu nedēļā lieto cepumus, kūkas, 75 % 

respondentu – konfektes; promocijas pētījumā divas un vairāk dienu nedēļā saldumus 

(gan konditorejas izstrādājumus, gan citus saldumus) lieto 59,8 % pilna laika studentu; 

- 25,1 % respondentu katru dienu uzturā lieto augļus un ogas; promocijas pētījumā augļus 

un ogas, tostarp žāvētos augļus un ogas, ikdienas uzturā lieto 97, 6 % studentu; 

- 4,7 % respondentu katru dienu lieto gāzētus aromatizētus dzērienus (kokakolu vai 

limonādi); promocijas pētījumā to dara tikai 0,8 % studentu. 

Jāuzsver fakts, ka Latvijas iedzīvotāju (15–64 g. v.) veselību ietekmējošo paradumu 

pētījumā (2014) 87,8 % respondentu, kurām būtu jāmaina savi ēšanas paradumi, neviens nav 

ieteicis to darīt. 

Latvijas iedzīvotāju (15–64 g. v.) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma (2014) dati 

parāda respondentu centienus mainīt savus ēšanas paradumus. Pēdējā gada laikā veselības 

apsvērumu dēļ 24,7 % respondentu uzturā vairāk lieto augļus, 26,9 % respondentu 

palielinājuši dārzeņu patēriņu uzturā, 16,1 % respondentu samazinājuši cukura lietošanu. 

Promocijas pētījuma rezultāti parāda studentu nodomus mainīt savus ēšanas paradumus, 

kopumā tie ir 57, 5 % pilna laika studenti: 33,2 % ēd vairāk augļu, 11,7 % ēd vairāk dārzeņu, 

saldumu lietošanu (kopumā) ir samazinājuši 4,7 % studentu. Latvijas iedzīvotāju (15–64 g. v.) 

veselību ietekmējošo paradumu pētījuma (2014) dati norāda, ka ēšanas paradumus vairāk 

maina sievietes un respondenti ar augstāku izglītības līmeni. Šo faktu apstiprina arī 

promocijas pētījums – pētījumā iesaistītie dalībnieki iegūst augstāko izglītību un 90 % 

pētījuma dalībnieku ir sievietes. 

Kvalitatīvā pētījuma dati par veselīga dzīvesveida izpratni parāda, ka studentu izpratne 

par veselīgu dzīvesveidu pārsvarā saistīta ar fizisko aktivitāti un ēšanas paradumiem. 

Nozīmīgākie šķēršļi veselīga dzīvesveida īstenošanā, pēc studentu domām, ir slinkums un 

gribasspēka trūkums (68,4 %), straujš dzīves temps (49 %), materiālais stāvoklis (34,7 %), 

apkārtējo cilvēku atbalsta trūkums (33,7 %). Šādi raksturlielumi parādās arī līdzīgos 

pētījumos, piemēram, apkopojošā pētījumā par pietiekamas fiziskās aktivitātes veikšanu 

ietekmējošiem faktoriem Eiropā sporta un veselības jomas pētnieku grupa (Biddle, Brehm, 

Verheijden, and Hopman-Rock, 2011) norāda uz tādiem pašiem šķēršļiem – laika trūkums, 

sociālā atbalsta trūkums, slikta veselība un iespēju trūkums tuvākajā apkārtnē. 

Kvalitatīvā pētījuma dati norāda, ka veselīga dzīvesveida īstenošanā studentiem sevišķi 

svarīgs ir personiski nozīmīgo cilvēku pozitīvais piemērs (pieminēts 62 reizes) un sociālais 

atbalsts (pieminēts 58 reizes). Līdzīgas atziņas saskatāmas pētījumā (Downes, 2006), kurā 

norādīti pieci svarīgi, objektīvi un motivējoši faktori, kas ietekmē veselīgu dzīvesveidu: 

veselīga dzīvesveida funkcionēšanas modeļi, sociālais atbalsts, speciālistu konsultācijas, 

informācija par veselīgu dzīvesveidu un tā pieejamība. 

Lai pierādītu iepriekš minēto faktoru kopuma mijietekmi, pasaules praksē veselības jomas 

pētnieki pētniecībā bieži vien izmanto PUT modeli. Zinātnieki pēta gan veselības veicinošo 

intervenču ietekmi uz studentu veselības uzvedības maiņu, gan PUT modeļa mainīgo rādītāju 

savstarpējo mijietekmi, papildinot PUT modeli ar jauniem veselības uzvedību ietekmējošiem 

faktoriem. Taču zinātnieku iegūtie dati ir visai pretrunīgi un nav viennozīmīgi skaidri 

traktējami. Piemēram, pētījumā par divu mēnešu fiziskās aktivitātes intervenci (e-informācijas 

sniegšana par fiziskās aktivitātes iespējām universitātēs, izglītojot par fiziskās aktivitātes 

ieguvumiem un šķēršļu pārvarēšanas iespējām) tika iegūti rezultāti, kas apliecina studentu 

attieksmes un subjektīvās normas nodomu uzsākt aktīvas fiziskās darbības, taču tām nav 

statistiski ticamas ietekmes uz fiziskās aktivitātes uzvedības maiņu (Sniehotta, 2009). 

Statistiski ticama ietekme uz fiziskās aktivitātes uzvedības maiņu ir konstatēta tikai uztvertās 

uzvedības kontroles rādītājā. Savukārt promocijas pētījumā ir statistiski ticamas p < 0,01 

sakarības starp nodomu uzsākt aktīvas fiziskās darbības un uzvedības maiņu (aktuālo fiziskās 

aktivitātes īstenošanu). Cits pētījums norāda uz veselības uzvedības uzskatu pārliecinošu 



 

140 

 

ietekmi uz studentu nodomu un aktuālo veselības uzvedību, iesakot veidot informatīvas 

veselības vecināšanas intervences, pamatojoties uz PUT modeli (Epton, Norman, Harris, 

Webb, Snowsill, and Sheeran, 2014). 

Pētījumā par brīvā laika fiziskās aktivitātes ietekmējošiem faktoriem koledžas studentiem 

(Beville, 2010) konstatētas šādas statistiski ticamas mijsakarības: attieksmes ietekme uz 

nodomu veikt fizisko aktivitāti – r = 0.34, promocijas pētījumā iegūtais rezultāts – r = 0.33; 

uztvertās uzvedības kontroles ietekme uz fiziskās aktivitātes veikšanu – r = 0.32, promocijas 

pētījumā – r = 0.39 (; nodoma ietekme uz fiziskās aktivitātes īstenošanu – r = 0.58, 

promocijas pētījumā iegūtais rezultāts – r = 0.78. Ciešāka nodoma un fiziskās aktivitātes 

īstenošanas mijsakarības atšķirībā no amerikāņu pētnieces M. Bevilles rezultātiem promocijas 

pētījumā iegūtas, iesaistot studentu praktiskā VVIFA vadlīniju īstenošanā. 

Pētījumā par labjūti (Gordon, 2008), kurā iesaistīti koledžas studenti, konstatētas šādas 

mijsakarības: attieksmes ietekme uz nodomu – r = 0.22, promocijas pētījumā iegūtais 

rezultāts – r = 0.33; p < 0,01; subjektīvās normas ietekme uz nodomu veikt fizisko aktivitāti – 

r = 0.32, promocijas pētījumā iegūtais rezultāts – r = 0.28; p < 0,01; uztvertās uzvedības 

kontroles ietekme uz fiziskās aktivitātes veikšanu – r = 0.33, promocijas pētījumā – r = 0.39; 

p < 0,01. Atšķirībā no promocijas pētījuma mērķa M. Gordona (Gordon, 2008) pētījuma 

mērķis ir salīdzināt fiziskās aktivitātes un fiziskās aktivitātes psihometrisko rādītāju atšķirības 

dažādu etnisko grupu studentiem.  

Prezentējot savā promocijas pētījumā iegūtos datus, izmantojot PUT modeli un papildus 

iesaistot paraduma spēka rādītājus, vācu pētniece L. Fleiga (Fleig, 2012) secina, ka ar pieredzi 

saistītie mainīgie, kā informēšana par veselības ieguvumiem, indivīdu apmierinātība ar 

darbību, pašefektivitāte un pašregulācijas stratēģijas (darbība plānošana, rīcības kontrole), 

atvieglo veselības uzvedības atkārtošanu. Vācu pētnieces promocijas darbs sniedz 

pierādījumu tam, ka veselībai labvēlīgu paradumu veidošanos var veicināt, lietojot 

pašregulācijas stratēģijas, piemēram, darbības plānošanu, turklāt, pozitīva mijietekme ir 

sākotnējam atbalstam veselības uzvedības darbības vienā aspektā, kas veicina tālāku 

iesaistīšanos citās veselībai labvēlīgās darbībās. 

Nīderlandes zinātnieku grupa (Riet et al., 2011), pētot veselības uzvedības e-intervences 

procesu, konstatējuši faktu, ka spēcīgs ēšanas paradumu maiņas nodoms var nebūt noteicošais 

ietekmējošais faktors, to ietekmē daudzveidīgi situāciju konteksti. Šo faktu apstiprina arī 

promocijas pētījuma daļa par ēšanas paradumiem (noteicošais faktors – autonomā uztvere, 

eksperimentālajā grupā nav mijsakarību starp nodomu un aktuālajiem ēšanas paradumiem), 

savukārt attiecībā uz fizisko aktivitāti ir konstatēta ticama mijsakarība p < 0,01 starp nodomu 

un fiziskās aktivitātes aktuālo veikšanu, kas varētu būt saistīts ar organizētām veselību 

veicinošām sporta nodarbībām. 

Visai pretrunīgi ir pētījumi par zināšanu ietekmi uz veselības uzvedību, piemēram, 

pētījumā par studentu VVFF (Keating, Castro-Piñero, Centeio, Harrison, Ramirez, and Chen, 

2010) nav konstatēta statistiski ticama mijietekme starp fizisko aktivitāti un zināšanām par 

VVFF, kaut arī respondenti atzīst, ka zināšanas ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes paradumu 

pilnveidei. Šāds fakts apstiprināts arī promocijas pētījumā – ir konstatēta statistiski ticama (p 

< 0,05) mijsakarība starp studentu zināšanu pašvērtējumu un fizisko aktivitāti, taču 

turpmākajos pētījumos ieteicams pārbaudīt teorētiskās zināšanas arī ar speciāli izstrādātu 

veselīga dzīvesveida pārbaudes testu, jo rezultāti tajā var nesakrist ar studentu zināšanu 

pašvērtējumu.  

Promocijas pētījuma gaitā iegūtie pozitīvie rezultāti sasniegti, pateicoties VVIFA 

vadlīniju īstenošanai organizētās izglītojošās un veselību veicinošās sporta nodarbībās. Arī 

pasaules prakse pierāda standarta vingrinājumu programmu un speciāli ar veselību saistītu 

fizisko aktivitāšu programmu lietderību, kas organizētas un īstenotas tradicionālajās grupās 
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vai speciālajās veselības grupās. Tās dod pozitīvu ilgtermiņa uzvedības maiņu ar pozitīvu 

ietekmi uz veselību (Biddle, Brehm, Verheijden, and Hopman-Rock, 2011). 

Tā kā dotajā darbā ir pētīta tēma par studentu veselīga dzīvesveida izpratni un paradumu 

veidošanās mijsakarībām studiju laikā, izstrādātas VVIFA vadlīnijas, kurās viens no darbības 

virzieniem ir studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbībā. Turpmākā pētnieciskā darbībā varētu 

būt saistīta ar studentu pētnieciskās darbības efektivitātes izpēti, kā tā ietekmē apkārtējo 

personiski nozīmīgo cilvēku veselīgu dzīvesveidu un to dzīves kvalitāti,  otrs virziens –  veikt 

longitūdu pētījumu par studentu veselīga dzīvesveida paradumiem pēc augstākās mācību 

iestādes absolvēšanas. 
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SECINĀJUMI 
 

1. Izvērtējot analizēto zinātnisko literatūru, apkopots teorētiski zinātniskais materiāls par 

veselīgu dzīvesveidu, tā izpratni un paradumiem: 

1.1. Veselīgs dzīvesveids ir dzīvesveids, kas nodrošina teicamu fizisko un psihisko formu 

(Rubana, 1998). Ikdienas veselīga dzīvesveida praktizēšanai ir galvenā ietekme uz 

cilvēka labsajūtu un ilgmūžību (Cockerham, 2005). 

1.2. Izpratne ir ne vien pasaules teorētisko zināšanu apguves sastāvdaļa (zināt un saprast), 

bet arī prasme darboties, lietot zināšanas noteiktā situācijā; saprašana reprezentē 

cilvēka esamības veidu kultūrā un pasaulē. 

1.3. Paradumi ir indivīda zināšanu, iemaņu un vēlmju krustpunkts. Paradumi izpaužas 

ikdienas dzīves darbībā, katram cilvēkam tie ir individuāli un pauž indivīda vispārējo 

nostāju. Veselībai labvēlīgu paradumu veidošanos sekmē izpratne par veselības 

ieguvumiem, attieksme un prasme izvēlēties sev piemērotas veselīga dzīvesveida 

darbības un praktiskās iemaņas. 

2. Sākotnējie studentu veselīga dzīvesveida izpētes dati norāda: 

2.1. Studentu izpratne par veselīgu dzīvesveidu balstās uz sabiedrībā pieņemtajiem 

stereotipiem, tiek uzskaitītas atsevišķas veselīga dzīvesveida komponentes, izceļot 

fiziskās aktivitātes un sabalansēta, veselīga uztura nozīmi, bet nesaskatot veselīga 

dzīvesveida holistisko būtību. Veselīga dzīvesveida īstenošanai studenti saskata šādus 

šķēršļus: slinkumu un gribasspēka trūkumu (68,4 % respondentu), strauju dzīves ritmu 

(49 %), nepietiekamu materiālo stāvokli (34,7 %), apkārtējo cilvēku atbalsta trūkumu 

(33,7 %), kaitīgos ieradumus (19,4 %), nepietiekamas zināšanas (10,2 %), stresu 

(5%), slimību (5,1 %). Tikai 3 respondenti, t. i., 1,5 % studentu nesaskata šķēršļus 

veselīga dzīvesveida īstenošanai. 

2.2. Studentiem ir nepietiekama fiziskā aktivitāte. Pēdējo 7 dienu laikā pietiekamu 

kardiorespiratorās ievirzes fiziskās aktivitātes slodzi (5 reizes nedēļā mērenas 

intensitātes fiziskā aktivitāte vai 2 reizes nedēļā augstas intensitātes fiziskā aktivitāte) 

neveic 55,9 % studentu. Spēku un spēka izturību attīstošos vingrojumus neveic 55,9 % 

studentu, lokanību attīstošos vingrojumus neveic 63,8 % studentu. 51,2 % 

respondentu atzīst, ka pietiekami ilgstošās fiziskajās aktivitātēs piedalās reti. 

2.3. Ēšanas paradumu izpētes rezultāti parāda, ka 88,5 % respondentu ir jāmaina savi 

ēšanas paradumi. 

2.4. Studentu veselības un pašsajūtas stāvokļa pašvērtējuma sākotnējās izpētes vidējie 

rādītāji norāda, ka savu veselību un apmierinātību ar savu veselību 81,9 % 

respondentu vērtē kā gandrīz labu un labu. Pēc studentu pašvērtējuma 66,1 % 

respondentu gandrīz vienmēr labi izguļas un miegs nav traucēts. 33,1 % respondentu 

pēdējā mēneša laikā nav izjutuši garīgu nomāktību, kas ietekmētu to darbspējas. 

2.5. Normāls ĶMI indekss ir 75,1 % respondentu, normāls ķermeņa tips (5. tips) ir 54,8 % 

respondentu, riska grupā ar aptaukošanos (2. tips) ir 8,3 % studentu un slēpta 

aptaukošanās (1. tips) ir konstatēta 1,2 % studentu, netrenēts ķermeņa uzbūves tips 

(4. tips) ir 10,7 % respondentu. 

2.6. 65,5 % respondentu konstatēts normāls organisma funkcionālais stāvoklis, 33,2% 

respondentu ir nebūtiskas atkāpes no normas, 1,3 % respondentu ir neapmierinoši 

organisma funkcionālā stāvokļa rādītāji. 

3. Pamatojoties uz literatūras analīzi un sākotnējās izpētes datiem, izstrādātas VVIFA 

vadlīnijas augstskolu sporta jomas mācībspēkiem veselību veicinošu sporta aktivitāšu 

programmu izveidei un īstenošanai. Vadlīniju mērķis ir studentu rīcībspējas pilnveide 

pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju laikā. VVIFA vadlīnijas paredz studentu 



 

143 

 

izglītošanu veselīga dzīvesveida jautājumos, iesaistīšanu praktiskās veselību veicinošās 

sporta nodarbībās un pētnieciskajā darbībā. 

3.1. Izglītošana veselīga dzīvesveida aspektā sekmē: (1) kritiskās domāšanas, problēmu 

risināšanas un radošuma spēju attīstību, pašvirzītu un pārdomātu zināšanu apguvi, 

apgūto zināšanu lietošanu un transformēšanu, metakognitīvo prasmju (personiskās 

mācīšanās procesa apzināšanos) pilnveidi; (2) motivāciju pieņemt veselībai labvēlīgus 

lēmumus; (3) atbildības uzņemšanos par savu veselību un ķermeņa labsajūtu. 

3.2. Iesaistīšana praktiskās veselību veicinošās sporta nodarbībās sekmē: (1) pozitīvāku 

attieksmi pret fizisko aktivitāti; (2) pārliecību par savām spējām veikt fizisko 

aktivitāti; (3) vajadzību veikt fizisko aktivitāti. 

3.3. Iesaistīšanās pētnieciskajā darbībā sekmē: (1) sekmē dziļāku veselīga dzīvesveida 

jēgas izpratni; (2) pārliecību par jauniegūtās pieredzes lietderību; (3) vajadzību 

pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. 

4. Izvērtējot VVIFA lietderīgumu, iegūti šādi rezultāti: 

4.1. Atkārtotā e-intervijā konstatēta studentu veselīga dzīvesveida izpratnes 

paplašināšanās, studentu individuālas refleksijas par veselīgu dzīvesveidu veidojas 

pakāpeniski un ir atkarīgas no studentu iepriekšējās pieredzes. Būtiskas statistiski 

ticamas izmaiņas ir studentu zināšanu pašnovērtējumā, vidējais studentu zināšanu 

pašvērtējums piecu ballu skalā pirms studiju kursa apguves ir 2,8 balles, pēc – 

4,3 balles. Rezultāti ir statistiski ticami – p = 0,000 (Wilcoxon Signed Ranks Test). 

4.2. Fiziskās aktivitātes un ēšanas paradumi atbilstoši PVO, LR VM un LR SPKC 

rekomendācijām veselības uzturēšanai un veselības veicināšanai vēl jāturpina 

pilnveidot: 

4.2.1. Fiziskās aktivitātes pozīcijā:  

4.2.1.1. Kardiorespiratorās ievirzes fiziskās aktivitātes pēdējo 7 dienu laikā 

neveic 19 % eksperimentālās grupas un 31,7 % kontroles grupas studentu. 

4.2.1.2. Muskuļu spēku un spēka izturību attīstošas fiziskās aktivitātes pēdējo 

7 dienu laikā neveic 36,2 % eksperimentālās grupas un 43,9 % kontroles grupas 

studentu. 

4.2.1.3. Lokanību attīstošas fiziskās aktivitātes pēdējo 7 dienu laikā neveic 

34,6 % eksperimentālās grupas un 51,2 % kontroles grupas studentu. 

4.2.2. Ēšanas pozīcijā: 70,1 % eksperimentālās grupas un 87,8 % kontroles grupas 

studentu ēšanas paradumi ir jāuzlabo. 

4.3. Eksperimentālajā grupā salīdzinājumā ar kontroles grupu fiziskās aktivitātes veikšanas 

biežuma un ilguma līmeņa rādītājos ir statistiski ticamas pozitīvas izmaiņas (p < 0,01), 

kas saistītas ar VVIFA vadlīniju īstenošanu organizētās sporta nodarbībās studiju 

procesā. Ir ticamas pozitīvas izmaiņas spēka un spēka izturības vingrinājumu pozīcijā, 

tajās iesaistās par 19,1 % vairāk studentu, lokanības vingrojumu veikšanas ilguma un 

biežuma rādītājos ir uzlabojums par 34, 2 %. 

4.4. Fiziskās aktivitātes psihometriskajos rādītāju attieksmes blokā (6 rādītāji) ir vērojamas 

statistiski ticamas kvalitatīvas izmaiņas trijos studentu attieksmes rādītājos: interese 

(p < 0,05); patika veikt fiziskās aktivitātes (p < 0,01); grūtības pakāpe veikt fiziskās 

aktivitātes (p < 0,01). 

4.5. Subjektīvās uztveres blokā (3 rādītāji) ir konstatētas ticamas kvalitatīvas izmaiņas 

šādos rādītajos: studentiem personiski nozīmīgu cilvēku viedokļa pieņemšanā 

(p < 0,05); studentiem nozīmīgu cilvēku piedalīšanās fiziskajās aktivitātēs (apkārtējo 

personīgais piemērs) (p < 0,05); studentiem nozīmīgu cilvēku atbalsts dalībai 

fiziskajās aktivitātēs (p < 0,05). 

4.6. Fiziskās aktivitātes psihometriskajos rādītājos statistiski ticami pozitīvi rezultāti iegūti 

uztvertās uzvedības kontroles divos rādītājos: studenta spēja veikt fiziskās aktivitātes 
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(ja studentus vēlētos, viņš viegli iesaistītos fiziskajās aktivitātēs) (p < 0,01); studentu 

spēja kontrolēt savu piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs (p < 0,01). 

4.7. PUT modelī fizisko aktivitāšu psihometrisko rādītāju kopuma statistiski ticamie 

pozitīvie rezultāti norāda uz studentu pārliecības pastiprināšanos veikt fiziskās 

aktivitātes, kas ir pamatā studentu rīcībspējai pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. 

Pārliecība par spēju piepildīt savus nodomus ir rīcībspējas pamatā. 

4.8. Starp fiziskās aktivitātes psihometriskajiem rādītājiem PUT modelī ir šādas 

mijsakarības: 

4.8.1. Abās grupās ir konstatēta vāja pozitīva korelācija starp studentu attieksmi un 

nodomu – eksperimentālās grupas korelācijas koeficients 1_0.32; 2_0.33/, kontroles 

grupas – 1_0.40; 2_0.36/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

4.8.2. Eksperimentālajā grupā ir konstatēta vāja pozitīva korelācija starp studentu 

subjektīvo uztveri un nodomu – 1_0.21; 2_0.28/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; 

p < 0,01/. Kontroles grupā šādas ticamas kopsakarības nav konstatētas. 

4.8.3. Eksperimentālajā grupā ir konstatēta vāja pozitīva korelācija starp studentu 

uztvertās uzvedības kontroli ar augošu mijsakarības ciešuma tendenci, atkārtotā 

aptaujā tā ir vidēji cieša – 1_0.31; 2_0.39/. Kontroles grupā vidēji cieša mijsakarība – 

1_0.63; 2_0.58/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

4.8.4. Eksperimentālajā grupā ir konstatēta cieša pozitīva korelācija starp studentu 

pagātnē veiktajām ierastajām fiziskajām aktivitātēm un nodomu – 1_0.81; 2_0.71. 

Korelācija vājinās, kas liecina par citu faktoru ietekmes palielināšanos, piemēram, 

jaunās pieredzes ietekmi. Kontroles grupā vidēji ciešas mijsakarības – 1_0.58; 2_0.59/ 

Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

4.8.5. Eksperimentālajā grupā starp studentu nodomu un aktuāli veiktajām studentu 

fiziskajām aktivitātēm ir vidēji cieša korelācija – 1_0,58; pēc pedagoģiskā 

eksperimenta ir izveidojusies cieša pozitīva mijsakarība – 2_0,78. Kontroles grupā 

konstatēta vidēji cieša mijsakarība – 1_0,54; 2_0,59/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; 

p < 0,01/ 

4.9. Beidzoties pedagoģiskajam eksperimentam, eksperimentālajā grupā ēšanas paradumos 

statistiski ticamas pozitīvas izmaiņas ir vērojamas visos desmit ēšanas paradumu 

rādītājos (p < 0,01). Tomēr, neraugoties uz ēšanas paradumu uzlabojumiem, tie vēl 

joprojām nav atbilstoši PVO un LR SPKC rekomendācijām. Kopvērtējumā 22 % 

eksperimentālās grupas studentu ēšanas paradumi ir mainījušies no pozīcijas „ēšanas 

paradumi ir jāmaina” uz pozīciju „jāveic nelieli uzlabojumi” un „apmierinoši ēšanas 

paradumi”, savukārt kontroles grupā tie ir tikai 4,8 % studentu. 

4.10. Izvērtējot iegūtos studentu ēšanas paradumu psihometrisko rādītāju rezultātus, 

jāsecina, ka statistiski ticamas (p < 0,01) pozitīvas izmaiņas ir eksperimentālās grupas 

studentiem divos rādītājos – attieksmē pret veselīga uztura lietošanu un interesē par 

veselīga uzturu. Saskaņā ar PUT modeli attieksme un interese pret veicamo uzvedību 

ir tās kognitīvais aspekts. Studentu pozitīvā izaugsmes dinamika ēšanas paradumu 

izmaiņā un attieksmē pret veselīga uztura lietošanu – šo faktoru kopums liecina par 

studentu pārliecības izaugsmi attiecībā uz veselīgas ēšanas paradumu priekšrocībām 

un ietekmi uz veselību, kas savukārt saistīta ar spēju īstenot pieņemtos veselībai 

labvēlīgos lēmumus. Spēja īstenot veselībai labvēlīgus lēmumus ir rīcībspējas pamatā, 

un tā raksturo studentu rīcībspēju pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu. Starp ēšanas 

paradumu psihometriskajiem rādītājiem PUT modelī ir šādas mijsakarības: 

4.10.1. Starp nodomu mainīt ēšanas paradumus ir pozitīva vāja mijsakarība ar 

ķermeņa masas pašvērtējumu eksperimentālajā grupā – 1_0.28; 2_0.24/ Spearman’s 

rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/; kontroles grupā šāda mijsakarība nav konstatēta. 
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4.10.2. Starp nodomu mainīt ēšanas paradumus ir pozitīva vidēji cieša mijsakarība ar 

studentu interesi par veselīgu uzturu – 1_0.36; 2_30/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; 

p < 0,01/; kontroles grupā šāda mijsakarība nav konstatēta. 

4.10.3. Studentu uzskats par veselīga uztura lietošanas pareizību atrodas pieaugošā 

ciešā mijsakarībā ar uztura lietošanas kontroli – 1_0.50; 2_67 eksperimentālajā grupā, 

kas liecina par studentu pārliecības pastiprināšanos. Savukārt kontroles grupā ir 

novērota mijsakarības vājināšanās – 1_0.70; 2_0.61/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; 

p < 0,01/. 

4.10.4. Eksperimentālās grupas studentu uzskats par veselīga uztura lietošanas 

pareizību atrodas vājā mijsakarībā ar subjektīvās normas rādītājiem, pēc pedagoģiskā 

eksperimenta tā ir pieaugošā vidēji ciešā mijsakarībā ar subjektīvo normu divos 

rādītājos: (1) personiski nozīmīgu cilvēku atbalsts veselīga uztura lietošanā – 1_0.22; 

2_32/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/; (2) personiski nozīmīgu cilvēku 

ikdienas veselīgu ēšanas paradumu personiskais piemērs – 1_0.29; 2_35/ Spearman’s 

rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. Kontroles grupā: (1) personiski nozīmīgu cilvēku atbalsts 

veselīga uztura lietošanā ir vidēji ciešā korelācijā ar tendenci pavājināties – 1_0.57; 

2_0.51; (2) personiski nozīmīgu cilvēku ikdienas veselīgu ēšanas paradumu 

personiskais piemērs ir vidēji ciešā mijsakarībā ar mijsakarības pieaugošu tendenci – 

1_0.47; 2_0.58/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

4.10.5. Studentu uzskats par veselīga uztura lietošanu atrodas vidēji ciešā pieaugošā 

mijsakarībā ar uztura lietošanas grūtības pakāpi abās grupās: eksperimentālajā grupā – 

1_0.43; 2_48; p < 0,01/, kontroles grupā – 1_0.45; 2_0.51/ Spearman’s rho Sig. 2-

tailed; p < 0,01/. 

4.10.6. Nav statistiski ticamu sakarību starp nodomu un aktuālajiem ēšanas 

paradumiem eksperimentālajā grupā. Statistiski ticamas negatīvas mijsakarības starp 

nodomu un aktuālajiem ēšanas paradumiem konstatētas kontroles grupai – 1_-0.49; 

2_-0.39/ Spearman’s rho Sig. 2-tailed; p < 0,01/. 

4.10.7. Studentu ēšanas paradumu psihometriskajos rādītājos noteicošais faktors ir 

pašu uzskats par veselīga uztura lietošanu (autonomā uztvere), eksperimentālajā grupā 

ir pieaugoša (no vidēji ciešas uz ciešu) mijietekme starp uztvertās uzvedības kontroli 

un studentu pašu uzskatu par veselīga uztura lietošanu – 1_0.50; 2_0.67. 

4.11. Statistiski ticamas mijsakarības (p < 0,05) konstatētas starp studentu zināšanu 

pašnovērtējumu un pozitīvām izmaiņām fizisko aktivitāšu spēka, spēka izturības un 

lokanības vingrojumu veikšanas ilguma un biežuma rādītājos un studentu fiziskās 

aktivitātes psihometriskajos uztvertās uzvedības kontroles un nodoma rādītājos, kas 

apstiprina studentu izpratnes ietekmi uz fiziskās aktivitātes paradumu pozitīvām 

izmaiņām. Savukārt šāda statistiski ticama mijietekme nav konstatēta starp studentu 

zināšanu pašvērtējumu un ēšanas paradumiem. 

4.12. Pētījuma rezultāti norāda uz VVIFA vadlīniju īstenošanas lietderīgumu studiju laikā, 

līdz ar to promocijas pētījumā izvirzītā hipotēze „mērķtiecīgi izglītojot un sekmējot 

veselīga dzīvesveida izpratni, nodrošinot zināšanas par veselīga dzīvesveida 

komponentēm un tā prioritātēm, praktiski īstenojot VVIFA vadlīnijas studiju procesā, 

studentiem pilnveidojas rīcībspēja pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu studiju 

laikā” ir apstiprināta. 
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