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Aizvien pieaugošais bērnu skaits ar pārāk lielu svaru (overweight) un pat 
aptaukošanos (obesity) rada bažas par sabiedrības veselību nākotnē, tā 

kā adipozitāte ir tieši saistīta ar saslimstības risku un mirstību 
pieaugušajiem. 



Turklāt mazkustīgais, uz mūsdienu tehnoloģijām vērstais dzīvesveids 
neveicina pilnvērtīgu fizisku un garīgu bērna attīstību. 



Noskaidrot, cik lielā mērā papildus sporta nodarbību ieviešana skolās  
(5 nodarbības nedēļā) spēs ietekmēt bērnu: 

-  fizisko sagatavotību; 
-  vispārējo veselības stāvokli; 
-  kognitīvās funkcijas; 
-  sekmes mācībās. 



Mācību sekmju novērtējums (N~4000) 
visiem projekta “Sporto visa klase” un kontroles grupas dalībniekiem. 

Fiziskā sagatavotība (N~200) 
“Sporto visa klase” un kontroles grupas dalībniekiem. 

Kognitīvās funkcijas (N=100) 
 “Sporto visa klase” un kontroles grupa. 

Veselības stāvoklis (N=100) 
 “Sporto visa klase” un kontrole. 

Skolēnu un vecāku anketēšana (N~200) 
“Sporto visa klase” un kontroles grupas dalībniekiem. 

Pētījuma 
rezultāti 



•  Pētījumā var piedalīties tikai tie bērni, 
kuru vecāki būs snieguši rakstisku 
atļauju pētījumam nepieciešamo 
darbību veikšanai. 

 
•  Pētījumā nedrīkst piedalīties bērni: 

–   kuri ikdienā piedalās papildus 
organizētās sporta aktivitātēs 
(individuālo un komandas sporta 
veidu treniņi, dejošana u.c.). 

–  kuriem ir veselības traucējumi, 
kas varētu izraisīt komplikācijas. 



•  Kodētas aptaujas anketas aizpildīšana 
 
•  Pētījuma vajadzībām būs nepieciešami 

dažādi dati, piemēram, par: 
–  bērnu ikdienas aktivitātēm un 

paradumiem; 
–  vecāku veselības stāvokli (jāizvērtē 
ģenētiski pārmantojamo slimību risks). 

DALĪBNIEKIEM BEZ MAKSAS! 



IEGULDĪJUMS	
•  Mēru noņemšana 

IEGUVUMS	
•  Bērna attīstības raksturojošo antropometrisko datu 

(augums, svars, BMI, tauku kroku mērījumi u.c.)  
salīdzinājums ar vidējiem pētījuma grupas 
rezultātiem un vispārpieņemtajiem standartiem.   

Zemākais  
rādītājs 

Vidējais  
rādītājs 

Augstākais 
rādītājs 

DALĪBNIEKIEM BEZ MAKSAS! 



IEGULDĪJUMS	
•  Slodzes tests/i 

IEGUVUMS	
•  Bērna sirds-asinsvadu  sistēmas  (pulss, 

asinsspiediens) un tās spējas adaptēties fiziskajai 
slodzei raksturojums. 

•  Salīdzinājums ar vidējiem pētījuma grupas rezultātiem 
un vispārpieņemtajiem standartiem.   

Zemākais		
rādītājs 

Vidējais		
rādītājs	

Augstākais	
rādītājs 

DALĪBNIEKIEM BEZ MAKSAS! 



IEGULDĪJUMS 
•  Kognitīvo funkciju tests/i 

IEGUVUMS 
•  Bērna reakcijas spēju, īstermiņa atmiņas un stresa 

izturības novērtējums, kas var būt lietderīgi profesionālās 
jomas izvēlei nākotnē (tai skaitā sportā).  

•  Salīdzinājums ar vidējiem pētījuma grupas rezultātiem.  

Zemākais		
rādītājs	

Vidējais		
rādītājs 

Augstākais 
rādītājs	

DALĪBNIEKIEM BEZ MAKSAS! 



IEGULDĪJUMS 
•  Asins analīze 

IEGUVUMS 
•  Bērna vispārējās veselības stāvokļa novērtējums 

(standarta analīzes kā arī ļoti specifiski marķieri, kurus 
ikdienā nenosaka) 

•  Salīdzinājums ar vidējiem pētījuma grupas rezultātiem un 
vispārpieņemtajiem standartiem.  

•  Hronisko slimību attīstības riska novērtējums. 
•  Rekomendāciju sniegšana. 
 

Normas	
zemākais		
rādītājs	

Vidējais		
rādītājs 

Normas	
augstākais 
rādītājs	

DALĪBNIEKIEM BEZ MAKSAS! 



•  Individuāla visu rezultātu forma 
katram pētījuma dalībniekam. 

DALĪBNIEKIEM BEZ MAKSAS! 



Detalizētāka informācija par projektu un 
pieteikšanos tiks izsludināta š.g. maijā. 

Mājas lapa: http://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/sakums 
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UZ TIKŠANOS! 


