
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 

skolu projekts “SPORTO VISA KLASE”  

 

NOTEIKUMI  

zinātnes pētījumam „Fiziskā aktivitāte un bērnu vispārējais veselības stāvoklis II” 
Testi, kuri no 2019./2020. mācību gada tiks veikti visiem jaunajiem Sporto visa klase dalībniekiem. 

2019. – 2024. gadam 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI  

1.1. Latvijas Olimpiskās komiteja (turpmāk - LOK) sadarbībā ar Latvijas Universitātes zinātnes 

speciālistiem veiks pētījumu „Fiziskā aktivitāte un bērnu vispārējais veselības stāvoklis II” (turpmāk – 

Pētījums); 

1.2. Projekta „Sporto visa klase” (turpmāk - Projekts) pamatmērķis ir uzlabot skolēnu veselību un dzīves 

kvalitāti; 

1.3. Pētījuma gaitā tiks izvērtēta iespējamā pozitīvā ietekme uz bērnu veselību; 

1.4. Pētījuma norises laiks līdz 5 (pieciem) mācību gadiem vai tik ilgi, kamēr tiek ņemta dalība Projektā. 

 

2. MĒRĶI  

Projekta dalībniekiem: 

2.1. Novērtēt antropometriskos rādītājus; 

2.2. Novērtēt uztura un fizisko aktivitāšu paradumus; 

2.3. Novērtēt hiperaktivitāti un vispārējo emocionālo stāvokli; 

2.4. Novērtēt kognitīvās funkcijas (reakcija, stresa tolerance, u.c.); 

2.5. Pētīt Projekta ietekmi uz sekmēm mācībās. 

 

3. PĒTĪJUMA METODES 

3.1. Lai novērtētu skolēnu antropometriskos datus tiks noteikts augums, svars, vidukļa apkārtmērs un tauku 

daudzums. 

3.2. Lai novērtētu skolēnu uztura un fizisko aktivitāšu paradumus tiks veiktas elektroniskas aptaujas anketas, kuras 

ietvers vispārīgus jautājumus par minētajiem paradumiem. 

3.3. Lai novērtētu skolēnu hiperaktivitāti un vispārējo emocionālo stāvokli tiks veiktas elektroniskas aptaujas anketas, 

kuras ietvers situāciju jautājumus par skolēnu uzvedības un rīcības modeļiem. 

3.4. Lai novērtētu skolēnu kognitīvās funkcijas (vizuālā uztvere, stresa tolerance, reakcija u.c.) tiks veikti datorizēti 

testi ar validētām datorprogrammām (Vienna Test System).  

3.5. Lai novērtētu Projekta ietekmi uz sekmēm mācībās tiks ievākti dati par valsts diagnosticējošo darbu rezultātiem. 

3.6. Lai pētītu savstarpējās saistības starp iepriekš minētajiem parametriem, tiks veikta detalizēta iegūto datu analīze 

un apkopošana, lai rezultāti būtu pieejamai apkopotā veidā visām projektā iesaistītajām pusēm.  

 

4. DALĪBNIEKI UN TO ATLASE 

4.1. Pētījumā piedalīsies skolēni: 

4.1.1. kuri 2019./2020. gadā ir uzsākuši dalību Projektā (2. un 3. klases); 

4.1.2. kuru vecāki devuši rakstisku piekrišanu savu bērnu dalībai šajā pētījumā (Pielikums Nr.1). 

 

5. NORISES LAIKS  

Pētījuma datu ieguve notiks 3 reizes mācību gadā (sākumā, vidū un beigās) tik ilgi, kamēr attiecīgā klase turpinās 

dalību Projektā (Projekts ir paredzēts no 2. – 6. klasei, attiecīgi maksimālais ilgums pētījumā būtu 5 gadi). 

 

6. IEGUVUMI PĒTĪJUMA DALĪBNIEKIEM 

Gan individuālie, gan grupu rezultāti būs pieejami attiecīgā gada augusta/septembra mēnešos. Visiem pētījuma 

dalībniekiem būs pieejama informācija par kopējiem grupas rezultātiem, kuri tiks atspoguļoti semināros. 
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7. KONFIDENCIALITĀTE 

Pētījuma autori garantē datu konfidencialitāti, datus prezentējot tikai apkopotā veidā, neminot nekāda veida 

personisko informāciju, atbilstoši Latvijas Republikā normatīvi noteiktajai personas datu aizsardzības kārtībai. Katra 

pētījuma dalībnieka rezultāti tāpat noteiktā kārtībā tiks individuāli sniegti attiecīgā dalībnieka vecākam (likumiskajam 

aizbildnim), ja informētas piekrišanas veidlapā (1. pielikums) būsiet norādījuši skaidri salasāmu e-pastu, uz kuru 

nosūtīt informāciju. 

 

8. PIETEIKUMU APSTIPRINĀŠANA 

8.1. Pieteikums dalībai Pētījumā tika iesniegts līdz ar pieteikumu Projektā. 

8.2. Iesniedzamie dokumenti: 

8.2.1. Pētījumā iesaistītā skolēna vecāku (vai likumiskā aizbildņa) informēta piekrišana (pielikums Nr.1); 

8.2.2. Pētījumā iesaistītā skolēna vecāku (vai likumiskā aizbildņa) informēta piekrišana drukātā versija (2 

kopijas katra skolēnam) tiks nosūtīts katrai Pētījumā iesaistītajai klasei. Tikai tie skolēni, kuru vecāki būs 

parakstījuši atļauju piedalīties Pētījumā varēs veikt plānotos testus. 

8.2.3. Pētījumā iesaistītā skolēna vecāku (vai likumiskā aizbildņa) informēta piekrišana būs jāiesniedz 

pētniekiem to pirmajā vizītē skolā, kuras laikā tiks parādīts kā pareizi noņemt mērījumus, veikt 

elektroniskās aptaujas anketas un veikt datorizētos kognitīvo funkciju testus, lai pārējā pētījuma laikā tos 

varētu veikt patstāvīgi. 

 

9. PROJEKTA FINANSĒJUMS  

9.1.      LOK. 

9.2.      Latvijas Universitāte. 

 

10. PROJEKTA VADĪBA  

Pētījuma vadītāja: 

Dr.biol.Dace Reihmane 

Bioloģijas zinātņu doktore 

LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošā pētniece, 

RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docente 

E-pasts: dace.reihmane@olimpiade.lv  

Tālr.: + 371 26032249 

 

Pētījuma koordinatores: 

Ilze Justamente 

ilze.justamente@olimpiade.lv 

26428178 
 

Jeļena Raudeniece 

jelena.raudeniece@olimpiade.lv 

29868034 
 

  
  

mailto:dace.reihmane@olimpiade.lv
mailto:ilze.justamente@olimpiade.lv
mailto:jelena.raudeniece@olimpiade.lv
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Pielikums Nr.1 

 

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 

Zinātnes pētījums „Fiziskā aktivitāte un bērnu vispārējais veselības stāvoklis” 

 
PĒTĪJUMA DALĪBNIEKU VECĀKU (LIKUMISKO AIZBILDŅU)  

INFORMĒTA PIEKRIŠANAS VEIDLAPA 

 

Cienījamie vecāki (likumiskie aizbildņi)! 

Uzsākot dalību projektā „Sporto visa klase” jūs esat apliecinājuši gatavību piedalīties arī pētījumā „Fiziskā 

aktivitāte un bērnu vispārējais veselības stāvoklis”, ko veic Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar 

Latvijas Universitāti (LU) un vadošo pētnieci Dr.biol. Daci Reihmani. Vēlamies Jūs iepazīstināt ar pētījuma 

mērķi, norisi un saturu. Pirms šī dokumenta parakstīšanas rūpīgi izlasiet visu informāciju! Pirms dokumenta 

parakstīšanas Jums ir tiesības uzdot jautājumus par pētījumu un saņemt uz tiem atbildes. 

 

Pētījuma mērķis un norise: 

Projekta dalībniekiem: 

 Novērtēt antropometrisko rādītāju izmaiņas laikā, nomērot augumu, svaru un vidukļa apkārtmēru; 

 Novērtēt uztura un fizisko aktivitāšu paradumus, izmantojot elektroniskas anketas; 

 Novērtēt hiperaktivitāti un vispārējo emocionālo stāvokli, izmantojot elektroniskas anketas; 

 Novērtēt kognitīvās funkcijas (reakcija, stresa tolerance, u.c.), izmatojot datorizētus testus; 

 Pētīt Projekta ietekmi uz sekmēm mācībās tiks ievākti dati par valsts diagnosticējošo darbu 

rezultātiem. 

 
Pētījuma datu ieguve notiks 3 (trīs) reizes katra mācību gada laikā, kamēr vien piedalīsieties projektā Sporto visa 

klase.  

Pētījuma rezultāti populārzinātniskā veidā tiks atspoguļoti dalībnieku vecākiem, skolotājiem un sabiedrībai 

kopumā, lai veicinātu izpratni par fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz bērnu vispārējo attīstību un 

veselības stāvokli. 
 

Ieguvumi:  
Gan individuālie, gan grupu rezultāti būs pieejami attiecīgā gada augusta/septembra mēnešos. 

Visiem pētījuma dalībniekiem būs pieejama informācija par kopējiem grupas rezultātiem, kuri tiks 

atspoguļoti semināros, kā arī tiks nosūtīti elektroniski katra pētījuma dalībnieka vecākiem/likumiskajiem 

aizbildņiem, ja būsiet norādījuši skaidri salasāmu e-pastu, uz kuru nosūtīt informāciju. 

 

Papildus informācija 

Jebkādu ar pētījumu tieši vai pastarpināti saistītu vai nesaistītu, dalībniekam novērotu veselības traucējumu 

vai diskomforta gadījumā, kā arī jebkādu ar šādu situāciju saistīto jautājumu risināšanai dalībniekam un/ vai 

tā vecākiem (likumiskajiem aizbildņiem) pienācīgā kārtā jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. Latvijas Olimpiskā 

komiteja, Latvijas Universitāte un pētnieku grupa pētījuma gaitā ievēros pienācīgu rūpību, taču nav nedz 

tiešā, nedz pastarpinātā veidā atbildīga par projekta dalībnieku veselības stāvokli un tā izmaiņām. 

 

Konfidencialitāte: 

Pētījuma autori garantē datu konfidencialitāti, datus prezentējot tikai apkopotā veidā, neminot nekāda veida 

personisko informāciju, atbilstoši Latvijas Republikā normatīvi noteiktajai personas datu aizsardzības 

kārtībai, „Fizisko personu datu apstrādes likuma” prasībām.  

 

 Kopējais datu fails ar sensitīvo informāciju (pētījuma dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas datums, 

vecāku kontaktinformācija) tiks glabāts datorā, kuram piekļuve būs tikai pētījuma grupai. Šajā failā 

katram pētījuma dalībniekam tiks iedots kods, kurš tiks izmantots tālākā datu apstrādē. 

 Lai atvieglotu datu ieguves procesu, skolēnu aptaujas anketas būs elektroniskas.  
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Pielikums Nr. 1 (2) 

 Datu faili, kuros būs informācija par veiktajiem mērījumiem nesaturēs pētījuma dalībnieku sensitīvo 

informāciju (vārdu un uzvārdu), bet gan iepriekš piešķirto kodu. Datu faili būs pieejami pētījuma 

grupai un studentiem, kuri veiks pētniecisko darbu izstrādi. 

 Jebkuri pētījuma dalībnieku aizpildītie dokumenti (piemēram, vecāku informētas piekrišanas u.c. 

dokumenti) drukātā/rakstiskā formā tiks glabāti LOK telpās, slēgtā skapī. Glabāšanas ilgums – līdz 5 

gadiem pēc projekta beigu termiņa. 

 Ja Jums ir jautājumi vai sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu šajā pētījumā, Jums 

jāsazinās ar Daci Reihmani, 26032249, dace.reihmane@olimpiade.lv. 

 

Brīvprātīga piedalīšanās: 

Piedalīšanās šajā pētījumā ir brīvprātīga. Jums un jūsu bērnam ir tiesības atteikties piedalīties pētījumā vai 

pārtraukt dalību pētījumā jebkurā laikā, neuzrādot atteikšanās iemeslu.  

Atteikšanās piedalīties pētījumā vai dalības pārtraukšana neradīs nekādu nevēlamu ietekmi. Mēs informēsim 

Jūs par visiem būtiskajiem jautājumiem par šo pētījumu, kas var ietekmēt Jūsu vēlmi turpināt dalību šajā 

pētījumā. Pētnieks ir tiesīgs lemt par priekšlaicīgu dalības pārtraukšanu projektā, ja tā realizācijai ir 

nepietiekams finansējums. 

 

Ja jums ir jebkādi jautājumi par šo pētījumu, lūdzu, sazinieties ar pētījuma koordinatorēm: 

Ilze Justamente Jeļena Raudeniece 

ilze.justamente@olimpiade.lv  jelena.raudeniece@olimpiade.lv 

26428178  29868034 

 

Šis pētījums ir apstiprināts LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta zinātniskās izpētes ētikas 

komisijā (kontakti: Dr.biol. Līga Plakane, liga.plakane@lu.lv). 

 

Šis dokuments ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie pētījuma veicēja, bet otrs – pie 

pētījuma dalībnieka vecākiem/likumiskajiem aizbildņiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pētnieks no Latvija Universitātes: 

 

______________________________ ____________ 

Vārds, uzvārds     Datums   Paraksts 

Es ar savu parakstu apliecinu, ka 

1) esmu iepazinies/usies ar šī dokumenta saturu; 

2) uz maniem jautājumiem ir sniegtas atbildes, 

3) es saprotu, ka mana bērna dalība šajā pētījumā ir brīvprātīga, un atteikšanās 

piedalīties pētījumā vai dalības pārtraukšana neizraisīs nekādas nelabvēlīgas sekas; 

4) piekrītu, ka šī pētījuma laikā, atbilstoši tiesiskā regulējuma prasībām, tiek savākti, 

uzglabāti un apstrādāti mani un mana bērna personas dati, tai skaitā pētījuma 

izmeklējumu rezultāti. 

_____________________________ _________________ 

Vārds, uzvārds     Datums   Paraksts 

_____________________________ _________________ 

e-pasts      Telefons 
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