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LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 

Pētījums „Fiziskā aktivitāte un bērnu vispārējais veselības stāvoklis” 

3.klase, 2017./2018.mācību gads 

 
PĒTĪJUMA DALĪBNIEKU VECĀKU (LIKUMISKO AIZBILDŅU)  

P I E K R I Š A N A 

 

Cienījamie vecāki (likumiskie aizbildņi)! 

Latvijas Olimpiskā Komiteja (LOK) un Latvijas Universitāte (LU) aicina Jūs un Jūsu bērnu piedalīties zinātniskā 

pētījumā „Fiziskā aktivitāte un bērnu vispārējais veselības stāvoklis”, lai izvērtētu projekta „Sporto visa klase” 

ietekmi uz skolēniem, zinātniska pētījuma ietvaros plānots noteikt bērna vispārējo veselības stāvokli. 

Pētījuma norise paredz: 

 Ievākt datus par skolēnu sekmēm mācībās, skolas apmeklējumu, uzturu, ieradumiem, emocionālo 
stāvokli, izmantojot individuālas intervijas. 

 Veikt vecāku aptaujas, kas iekļauj arī datus par ģimenes locekļu veselības stāvokli. 

 Analizēt skolēnu antropometriskos datus (augums, svars, vidukļa apkārtmērs, ĶMI, tauku masa). 

 Noteikt skolēnu fizisko sagatavotību, veicot fiziskās slodzes testus. 

 Noteikt skolēnu stāju ar fotogrammometriju. 

 Ņemt asins paraugus analīžu veikšanai E. Gulbja laboratorijā, lai izvērtētu pilnu asins ainu un lipīdu 
komplektu, un noteiktu glikozes, insulīna, glikozilētā hemoglobīna, hsCRP (augstas jutības C-
reaktīvais proteīns), adiponektīna un leptīna koncentrācijas. 

 Veikt kognitīvo funkciju (vizuālā uztvere, stresa tolerance, reakcija u.c.) datorizētus testus (~1h) 
Izglītības iestādē. 

 

Pētījuma datu ieguve notiks 2 (divas) reizes mācību gada laikā: 
1) no 2017.gada 25.septembra – 20.oktobrim.  
2) no 2018.gada 23.aprīļa – 31.maijam.  

 
Pētījuma dalībnieku ieguvumi un rekomendācijas 

1) Gan individuālie, gan grupu rezultāti būs pieejami pētījuma beigās – 2018.gada jūlija/augusta mēnešos. 
2) Visiem pētījuma dalībniekiem būs pieejama informācija par kopējiem grupas rezultātiem, kuri tiks atspoguļoti 

seminārā 2018.gada jūlija/augusta mēnesī, kā arī tiks nosūtīti elektroniski klašu audzinātājiem. 
3) Individuālo mērījumu, stājas, fiziskās sagatavotības un kognitīvo testu, kā arī asins analīžu rezultāti tiks 

sagatavoti un būs pieejami tiem pētījuma dalībniekiem, kuri būs piedalījušie abos pētījuma posmos – mācību 
gada sākumā un beigās. 

4) Pētījuma dalībnieka individuālajos rezultātos tiks iekļauta sadaļa ar kopējiem grupas rādītājiem un vispārējo 
analīžu skaidrojumu, kā arī rekomendācijas, ja tādas būs nepieciešamas, hronisko slimību profilaksei.  

  
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.  

 Datu faili (E. Gulbja laboratorijas analīžu rezultāti) ar sensitīvo informāciju (vārds, uzvārds) tiks glabāti 

datorā, kuram piekļuve būs tikai pētījuma grupai.  

 Kopējais datu fails ar sensitīvo informāciju (vārds, uzvārds) tiks glabāts datorā, kuram piekļuve būs tikai 

pētījuma grupai. Šajā failā katram pētījuma dalībniekam tiks iedots kods, kurš tiks izmantots tālākā datu 

apstrādē. 
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 Datu faili, kuros būs informācija par veiktajiem mērījumiem un analīzēm, nesaturēs pētījuma dalībnieku 

sensitīvo informāciju, bet gan iepriekš piešķirto kodu. Datu faili būs pieejami pētījuma grupai un 

studentiem, kuri veiks pētniecisko darbu izstrādi. 

 Jebkuri pētījuma dalībnieku aizpildītie dokumenti (piemēram, skolēnu aptaujas) drukātā/rakstiskā formā 

tiks glabāti LOK telpās, slēgtā skapī. 

 

Riski 

Uzmanību!  

Lai iesaistītos pētījumā, ir jāsaņem ģimenes ārsta izziņa, lai novērstu iespējamos riskus (piemēram, sirdsdarbības 

traucējumi, galvas reiboņi, elpas trūkums) saistībā ar fiziskās sagatavotības testu.  

Asins paraugu ņemšanas rezultātā, bērnam var parādīties zilums/hematoma, kas izraisa diskomforta sajūtu. 

Rekomendācija pēc asins nodošanas - uzreiz neveikt fiziskas aktivitātes, spēka vingrinājumus. 

 

Papildus informācija 

Jebkuru ar pētījumu saistīto neskaidro jautājumu gadījumā vērsties pie: 

Pētījuma vadītāja - Dr. biol. Dace Reihmane, dace.reihmane@olimpiade.lv, 26032249 

 

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 un pētnieku grupa pētījuma gaitā ievēros pienācīgu rūpību, taču nav nedz tiešā, nedz pastarpinātā veidā 

atbildīga par projekta dalībnieku veselības stāvokli un tā izmaiņām. 

 

Piekrišana 

Esmu pietiekami informēts (-a) par pētījuma mērķi, norisi un riskiem, un piekrītu, ka mans bērns (vārds, 

uzvārds) ____________________________ var piedalīties šajā pētījumā. Neiebilstu, ka iegūtie dati tiks 

apstrādāti elektroniski un publicēti apkopotā veidā, ievērojot anonimitāti. Esmu informēts, ka man un manam 

bērnam ir tiesības atteikties no piedalīšanās pētījumā jebkurā brīdī, neuzrādot atteikšanās iemeslu. 

 

Pētījuma dalībnieka vecāks (-i) vai likumiskais (-ie) aizbildnis (-ņi).  

___________________________  ___________________________ _____________________ 

Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 

___________________________  ___________________________ _____________________ 

Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 
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