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Pasaulē,  īpaši  Eiropā,  arī  Latvijā  pēdējās  desmitgadēs  vērojamas  būtiskas 

demogrāfiskas  izmaiņas.  Galvenās  izmaiņas  iedzīvotāju  struktūrā  saistītas  ar 

izteiktu  valsts  iedzīvotāju novecošanos. Uzlabojoties  veselības aprūpei un  sociāli 

ekonomiskajiem  apstākļiem,  palielinās  prognozējamais  vidējais  dzīves  ilgums. 

Palielinoties  gados  vecu  cilvēku  īpatsvaram, mūsdienu  ekonomiskajos  apstākļos 

tas rada papildus grūtības valsts sociālās nodrošināšanas un medicīniskās aprūpes 

sistēmām. Šādas demogrāfiskas izmaiņas izraisa arī sociāla rakstura problēmas, jo 

samazinās darbaspējīgo iedzīvotāju skaits. 

Tāpēc  gados  vecu  cilvēku  veselības,  darba  spēju  un  sociālās  labklājības 

saglabāšana  ir  ne  tikai  teorētisks,  bet  gan  praktiski  aktuāls,  valstiski  nozīmīgs 

jautājums. 

Darbā,  pamatojoties  uz  plašu  literatūras  avotu  analīzi,  tiek  sistematizētas 

gerontoloģijas  zināšanas par organisma novecošanos,  tās  cēloņiem un norisi. Kā 

viens no  galvenajiem  šo procesu  ietekmējošiem  faktoriem  tiek  analizēta  fiziskās 

aktivitātes  nozīme,  tās  ietekme  uz  galvenajām  orgānu  sistēmām  un  darbaspēju 

saglabāšanu. Uzskatāmi tiek parādīti, kādi ir fizisko aktivitāšu veselības ieguvumi. 

Apkopotais  materiāls  sniedz  daudzpusēju  informāciju  par  fiziskās 

sagatavotības  novērtēšanas  metodēm,  kā  arī  minimāli  nepieciešamo  fizisko 

aktivitāti gados veciem cilvēkiem. 

Praktiska  nozīme  ir  darbā  apkopotajiem  ieteikumiem  fizisko  aktivitāšu 

veicināšanai gados veciem cilvēkiem. 

Izveidotais  mācību  līdzeklis  ”Fiziskās  aktivitātes  gados  veciem  cilvēkiem” 

rekomendējams  kā  mācību  līdzeklis  studentiem,  sporta  speciālistiem,  fizisko 

aktivitāšu  nodarbību  organizatoriem,  fizioterapeitiem,  sociālās  aprūpes 

darbiniekiem, kā arī plašam lasītāju lokam. 

 

LSPA Sporta medicīnas katedras vadītājs, 

Dr.med, profesors V.Lāriņš 
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Ievads 

Viens  no  būtiskiem  mūsdienu  sabiedrības  sasniegumiem  ir  iedzīvotāju 

paredzamā mūža  ilguma palielināšanās.  Ja vēl pirms 100 gadiem Eiropas  iedzīvotāju 

vidējais  dzīves  ilgums  bija  nepilni  50  gadi,  tad  šobrīd  tas  jau  pārsniedz  70  gadus. 

Strauji palielinās kopējais iedzīvotāju skaits, kuru vecums pārsniedz 65 gadus. 

Dzīves  ilguma  palielināšanās  ietver  sevī  arī  daudzus  izaicinājumus.  Cilvēkam 

novecojot, samazinās organisma fiziskās, sensorās un kognitīvās spējas, kas var izraisīt 

funkcionālos  ierobežojumus.  Pavājinoties  organisma  spējām,  palielinās  veselības 

traucējumu  risks,  kas  būtiski  ietekmē  cilvēka  darba  spējas  un  sociālo  labklājību. 

Negatīvās demogrāfiskās situācijas izraisīto problēmu risināšanai tuvākajos gados būs 

nepieciešami aizvien lielāki resursi, kas ietekmēs daudzas sociālās sfēras. 

Fiziskā aktivitāte ir viena no iespējām, kā uzlabot organisma funkcionālo stāvokli 

un veselību bez  lieliem resursu  ieguldījumiem. Daudzās Eiropas valstīs tiek realizētas 

plašas  fizisko  aktivitāšu  popularizēšanas  un  atbalsta  programmas,  kuru 

mērķauditorija  ir  tieši  gados  veci  cilvēki,  savukārt  Latvijā  šim  jautājumam  netiek 

veltīta pietiekoša uzmanība. Dotajā brīdī informācija par fiziskajām aktivitātēm gados 

veciem cilvēkiem ir ļoti sadrumstalota un nav apkopota literatūrā latviešu valodā. 

Sagatavotais mācību  līdzeklis  aktualizē  fizisko  aktivitāšu nozīmīgumu  veselības 

problēmu  risināšanai  gados  veciem  cilvēkiem.  Dotajā  mācību  līdzeklī  ir  apkopota 

informācija par:  

 novecošanas  aspektiem  (sabiedrības  demogrāfiskās  struktūras  izmaiņas, 

novecošanas teorijas, notiekošās izmaiņas organismā novecojot); 

 fizisko  aktivitāšu  aspektiem  (fizisko  aktivitāšu  raksturojums,  veselības 

ieguvumi, rekomendāciju kopsavilkums).  

Apkopotais  materiāls  sniedz  daudzpusēju  informāciju,  kas  paredzēta  sporta 

nozares  studentiem  un  speciālistiem,  fizisko  aktivitāšu  nodarbību  organizatoriem, 

sociālās aprūpes darbiniekiem un citiem  lasītājiem, kuriem  interesē  šī vecumposma 

aktuālie jautājumi. 

Kā  norāda  demogrāfijas  izpētes  statistiskie  dati,  vecuma  struktūra  būtiski 

mainās,  un  ir  paredzams,  ka  tuvāko  desmitgažu  laikā  Latvijas  sabiedrība  turpinās 

novecot. Darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās radīs nepieciešamību cilvēkam 

pēc  iespējas  ilgāk saglabāt darba spējas un veselību,  lai turpinātu pilnvērtīgu sociālo 

dzīvi, sasniedzot vecumu. Tādējādi šo jautājumu aktualizēšana un risināšana ir jāuzsāk 

jau šodien.    
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Novecošanas procesi 

 

Visā pasaulē iedzīvotāju grupa vecumā virs sešdesmit gadiem palielinās straujāk 

nekā jebkura cita iedzīvotāju grupa. Iedzīvotāju daļa virs 60 gadiem, kas tagad pasaulē 

ir  605  miljoni,  līdz  2025.gadam  teju  dubultosies  līdz  1,2  miljardiem,  bet  līdz 

2050.gadam  tā  sasniegs  2 miljardus  un  pirmo  reizi  pasaules  vēsturē  60  un  vairāk 

gadus veco cilvēku skaits pārsniegs bērnu līdz 14 gadu vecumam skaitu. Visizteiktākā 

novecošanas  tendence  ir  vērojama  Eiropā  –  līdz  2025.gadam  tur  būs  astoņas  no 

desmit  “vecākajām”  pasaules  valstīm  (kurās  ir  vismaz  10 miljonu  iedzīvotāju),  kas 

vecāki par 60 gadiem.1 

2006.gadā  P.Zvidriņa  redakcijā  tika  publicēts  Stratēģiskās  analīzes  komisijas 

rakstu  krājums  „Demogrāfiskā  attīstība  Latvijā  21.gadsimta  sākumā”.2  Šajā  rakstu 

krājumā  tiek  izteiktas  prognozes,  ka  Latvijā  drīz  sāks  sarukt  darbspējas  vecuma 

iedzīvotāju  skaits.  Tuvākajos  gados  situācija  vēl būs  labvēlīga un  strādājošo  cilvēku 

skaits nesamazināsies,  jo  apmēram 20  gadu  vecumu  sasniegs  salīdzinoši  liels  skaits 

pagājušā  gadsimta  80.gadu  otrajā  pusē  dzimušie.  Taču  turpmākajos  gados  straujš 

darbspējas  vecuma  iedzīvotāju  skaita  samazinājums  nav  novēršams.  Vislielākais 

darbspējas  vecuma  iedzīvotāju  samazinājums  ir  gaidāms  laikposmā  starp  2015.  un 

2025.gadu un tālākā perspektīvā – pēc 2040.gada (skatīt 1.attēlu).  

 

 

1.attēls   Iedzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas Latvijā 1989.– 2051.gads 

P.Zvidriņš (2006) 

                                                            
1 Demography Report 2008:Meeting Social Needs in an Ageing Society. Commission of the European 
communities. ‐ Brussels,SEC(2008) 2911 
2 Zvidriņš P. Latvijas iedzīvotāju skaita un vecuma prognozes.// Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimta 
sākumā /Pētera Zvidriņa red.‐ R.: Zinātne, 2006.‐192lpp. 
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Eiropas  Komisijas  publicētais  Eiropas  demogrāfiskais  ziņojums  liecina,  ka 

2060.gadā iedzīvotāju skaits Latvijā būs samazinājies no 2,269 miljoniem (2008.gadā) 

līdz 1,682 miljoniem. Šajā ziņojumā  tiek norādīts, ka demogrāfiskās  izmaiņas Latvijā 

un arī citās Eiropas valstīs galvenokārt  ietekmēs migrācija,  jo dzimstības koeficients 

paliks  iepriekšējās  robežās,  tas  ir,  aptuveni  1,4–1,6  bērni  uz  vienu  sievieti,  bet 

mirstība samazināsies pateicoties sociālās un medicīnas aprūpes attīstībai. Ir izteiktas 

prognozes,  ka  cilvēki  turpinās  izceļot  no  Latvijas  un  emigrācija  būs  augstāka  nekā 

imigrācija. Kopumā pētījuma rezultāti  liecina, ka visa Eiropa pakāpeniski novecos,  jo, 

ja šobrīd no visiem eiropiešiem 17% ir vecāki par 65 gadiem, tad 2060.gadā šie cilvēki 

veidos gandrīz 30% no iedzīvotāju kopskaita. 3 

Paredzamais mūža ilgums ir gadu skaits, kuru vidēji nodzīvotu attiecīgā vecuma 

iedzīvotāji,  ja  viņu  turpmākās  dzīves  laikā  mirstības  līmenis  katrā  vecuma  grupā 

paliktu  nemainīgs.  Mūža  ilgums  salīdzinoši  precīzi  raksturo  sabiedrības  kopējo 

veselības stāvokli un iedzīvotāju dzīvotspēju. 20.gs. sākumā jaundzimušo paredzamais 

mūža ilgums Latvijā bija 42 gadi. Līdz gadsimta beigām tas bija palielinājies par divām 

trešdaļām un 2004.gadā sasniedza šobrīd maksimālo rādītāju– 72,15 gadus (67,1 gadi 

vīriešiem  un  77,2  gadi  sievietēm).4  Arī  turpmākajos  gados  ir  paredzēts,  ka  mūža 

ilgums palielināsies un 2050.gadā tas jau sasniegs vīriešiem 74,3 gadus un sievietēm – 

82,5 gadus.5 Tajā pašā laikā Latvijā dzīves ilgums ir par astoņiem gadiem mazāks nekā 

Rietumeiropas valstīs, kā arī novērojama liela atšķirība starp vīriešu un sieviešu vidējo 

dzīves  ilgumu – aptuveni 11 gadi. Tas būtu  izskaidrojams ar nestabilitāti ekonomikā, 

iedzīvotāju  sociālo  stāvokli un daudzajiem nelaimes  gadījumiem. Kā  redzam,  arī  šis 

aspekts turpmākajos gados palielinās demogrāfisko slodzi. 

Līdz ar sabiedrības novecošanos samazināsies ekonomiskās izaugsmes temps, jo 

samazināsies  darbspējīgā  vecumā  esošo  iedzīvotāju  skaits.  Aizvien  lielāka  daļa  no 

darbaspēka resursiem būs gados vecāki darba ņēmēji. Pensionāru un gados ļoti veco 

iedzīvotāju skaita pieaugums laikā, kad samazināsies darbspējīgo skaits, radīs papildus 

grūtības valsts sociālās nodrošināšanas un medicīniskās aprūpes sistēmām. 

Ņemot  vērā  iedzīvotāju  novecošanas  plašo  diapazonu  un  patlaban  vēl 

neparedzamās  sekas,  ko  tā  radīs  dažādās  sociālās  jomās,  izpētes  perspektīva  ir 

ievērojami  jāpaplašina.  Līdz  ar  to  var  apgalvot,  ka  novecošana  kā  tāda  nav  tikai 

                                                            
3 Eiropas demogrāfiskā nākotne – kā pārvērst problēmu par iespēju. ‐ COM(2006).‐ 571lpp. 
4 Krūmiņš J. Iedzīvotāju veselība, mirstība un mūža ilgums Latvijā: tendences, faktori, perspektīvas. // 
Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā /Pētera Zvidriņa red. ‐ R.: Zinātne, 2006.‐192lpp. 
5 Demogrāfija 2005. ‐ Rīga: CSP, 2005. ‐143.–144.lpp. 
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bioloģisks  process,  bet  gan  daudzšķautņainas,  daudzus  gadus  ilgstošas  norises,  arī 

vecuma  un  novecošanas  izpētei  jābalstās  uz  dažādu  disciplīnu  apvienojumu  un 

mijiedarbību. 

Novecošanas  rezultātā  cilvēka  organismā  notiekošās  izmaiņas  ir 

neatgriezeniskas.  Tomēr  šie  procesi  katram  indivīdam  attīstās  dažādos  tempos  un 

apmēros.  Novecošanas  procesu  reducēšanai  tiek  izmantotas  dažādas metodes  un 

tehnoloģijas. Tajā skaitā arī optimāla fizisko aktivitāšu līmeņa uzturēšana tiek definēta 

kā nepieciešamība, lai nodrošinātu cilvēku dzīves kvalitāti papildus iegūtajos gados. 

Gerontoloģija  pēta  novecošanas  fenomena  dažādos  aspektus,  galvenokārt: 

cilvēka novecošanas, viņa aktīvā mūža daļas pagarināšanas,  ilggadības problēmas un 

citus. Nodalījusies  no  filozofijas  un medicīnas,  par  patstāvīgu  zinātni  tā  kļuva  tikai 

20.gadsimtā.6 Vecuma izraisīto izmaiņu neviendabīgums cilvēka dažādajās sistēmās ir 

viena  no  galvenajām  ontoģenēzes  likumsakarībām.  Tādēļ  dzimšanas  datums  neļauj 

precīzi noteikt cilvēka vecumu. Dažkārt vienā  laikā dzimušie cilvēki  izskatās,  jūtas un 

spēj darboties ļoti atšķirīgos līmeņos. Šīs būtiskās atšķirības arī radīja nepieciešamību 

izdalīt novecošanas veidus. 

Gerontoloģijā tiek izšķirti četri novecošanas veidi: 

 hronoloģiskā novecošana, kad par pamatu tiek ņemts personas gadu skaits 

kopš dzimšanas; 

 bioloģiskā  novecošana  attiecas  uz  morfoloģiskām  un  funkcionālām 

pārmaiņām orgānu sistēmās; 

 psiholoģiskā novecošana  saistās ar pārmaiņām  sensorajos percepcijas un 

mentālajos procesos, izmaiņām personības motīvu un vajadzību sfērā; 

 sociālā novecošana raksturo cilvēka lomu un mijiedarbības pārmaiņas 

sociālajā struktūrā.7 

Pasaulē  tiek pielietoti dažādi veco cilvēku vecumposmu periodizācijas varianti, 

kas  galvenokārt  atspoguļo  hronoloģisko  vecumu.  Dažādos  vēstures  posmos  un 

dažādās kultūrās vecuma iestāšanās tika noteikta atšķirīgi. Piemēram, senajā Grieķijā 

Pitagors par vecu cilvēku uzskatīja to, kurš sasniedza 60 gadus, savukārt senajā Ķīnā 

tie  bija  70  gadi.  XX  gadsimta  angļu  un  vācu  fiziologi,  tajā  skaitā  arī  M.Rubners 

(M.Rubner), vecuma iestāšanās slieksni noteica 50 gadus. Krievu psihiatrs E.Averbuhs 

(Е.Авербух)  ieteica  šādu  iedalījumu:  45–60  gadi  pēcreproduktīvais  periods,  60–75 

gadi – padzīvojušie un 75–90 gadi – veci cilvēki. Balstoties uz šo  iedalījumu, Krievijā 

                                                            
6 Войтенко В.П., Полюхов А.М. Системные механизмы развития и старения. ‐ Л.: Наука, 1986. ‐ 184с. 
7 Liepiņa, S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. ‐ Rīga: RaKa, 1998. ‐ 160lpp. 
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tiek  izmantota  sekojoša  vecuma  periodizācija:  padzīvojuši  cilvēki –  60–74  gadi 

vīriešiem,  55–74  gadi  sievietēm;  gados  veci  cilvēki –  75–90  gadi  vīriešiem  un 

sievietēm. Pēc 90 gadu vecuma – ilgdzīvotāji. 

Ārzemju  literatūrā,  kā  arī  Latvijā,  galvenokārt  tiek  izmantota  periodizācija,  ko 

1986.gadā publicēja Amerikas  zinātnieki Dž. un M.Raileijs  (J.W.Riley  Jr, M.W.Riley). 

Viņi  norādīja,  ka  būtiskas  sociālas,  ekonomiskas  un  funkcionālas  atšķirības  ir 

vērojamas dažādos vecumposmos, arī gados  veciem  cilvēkiem. Tādēļ  viņi piedāvāja 

izdalīt trīs grupas: agrīnais vecums (young – old) 65–75 gadi, vēlais vecums (old – old) 

75–85 gadi, vēlīnais vecums (oldest – old) virs 85 gadiem.8 Dažkārt,  ja netiek  izdalīts 

kāds noteikts vecumposms, pieaugušos iedala divās grupās: pieaugušie (adults) – līdz 

64 gadiem un vecākie pieaugušie jeb gados veci cilvēki (older adults) – sasniedzot 65 

gadus  un  vairāk.  Tomēr,  ņemot  vērā,  ka  katram  indivīdam  novecošanas  procesu 

norise  ir  ļoti  atšķirīga,  šim  iedalījumam  ir  tikai  formāls  raksturs.  Tādēļ  precīzākam 

novecošanas tempa raksturojumam ir piemērojams jēdziens – bioloģiskais vecums. 

Precīzāku bioloģiskā vecuma formulējumu sniedz L.Belozerova (Л.Белозерова), 

norādot, ka bioloģiskais vecums ir modelējams jēdziens, kas nosakāms kā individuālo 

morfofunkcionālo līmeņa attiecību pret dotās populācijas kādu no vidējās statistiskās 

normas,  kas  atspoguļo  dažādu  fizioloģisku  sistēmu  attīstības  nevienmērību, 

nobriešanu  un  novecošanu,  kā  arī  organisma  adaptācijas  iespēju  vecumposmu 

izmaiņas.9 

Cilvēka  organisma  funkcionālo  sistēmu  optimālā  darbība  ir  vecumā  no  15–25 

gadiem  sievietēm  un  18–28  gadiem  vīriešiem  (skatīt  2.attēlu).  Pēc  šī  vecuma 

sasniegšanas  funkcionālajās  sistēmās  sāk  aktivizēties  novecošanās  procesi,  kurus 

apraksta dažādas novecošanas  teorijas. Cilvēka organisms vēl noteiktu  laiku  turpina 

saglabāt  optimālu  darbības  režīmu  pateicoties  pielāgošanās  jeb  kompensatorajām 

spējām.  Sasniedzot  „funkcionālās  nespējas  slieksni”,  tiek  zaudēta  homeostāze,  kas 

reducējas dažādās slimībās un to skaits vecumā pēc 50 gadiem strauji pieaug. 

 

 

 

 

                                                            
8 Riley, M.J. Riley, Jr. Longevity and social structure: the added years.// Daedalus, 1986., 115.‐51p. 
9 Белозерова Л.М. Методы определения биологического возраста по умственной и физической 
работоспособности. ‐Пермь: Пермская государственная медицинская академия, 2000. ‐61с. 
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Dekompensācijas līmenis 

„slimība” 

Kompensatorais līmenis 

„praktiski vesels” 

Funkcionālo 

spēju max. 

Funkcionālās nespējas slieksnis 

Ar vecumu saistītās slimības 

  20   30   40   50   60   70   80   90 gadi 

2.attēls              Cilvēka organisma funkcionālo sistēmu darbība 

 G.Hofeckers (1980)10 

 

Praktiskā  nozīme  bioloģiskā  vecuma  noteikšanai  ir  tā,  ka  šādi  tiek  izmērīts 

„veselības daudzums”, kas  ir pretstatā  ierastajai medicīnas diagnostikai, kur dominē 

jēdzieni  „slims”  vai  „vesels”. Bioloģiskā vecuma noteikšana  ir  vērsta uz  kvantitatīvu 

veselības  izvērtēšanu.11  Ukrainas  Gerontoloģijas  institūta  veiktajā  longitudiālā 

pētījumā  ir  noteikts,  ka  jēdzienu  „praktiski  vesels”  var  attiecināt  tikai  apsekojamo 

populācijai līdz 50 gadiem, vēlākajos vecumposmos šis termins neiekļaujas statiskajos 

parametros.12  Nosakot  bioloģisko  vecumu,  var  spriest  par  cilvēka  organisma 

adaptīvām  spējām,  kas  ir  būtiski  izvēloties  adekvātu  fizisku  slodzi,  piemērojot 

profesionālos  uzdevumus  darbavietā  vai  nosakot  sociālās  aprūpes  pakāpi.  Veicot 

plašu iedzīvotāju apsekojumu, kopējais populācijas bioloģiskais vecums var kalpot kā 

indikators  sabiedrības  veselības  stāvoklim.13  L.Belozerovas  pētījumā  bioloģiskais 

                                                            
10 Hofecker G., Skalicky M., Kment A. and Niedermüller H. Models of the biological age of the rat. I. A factor 
model of age parameters. //Mech Ageing Dev.– 1980., Nov.‐Dec.,14(3‐4). – 345.‐359.p. 
11 Войтенко В.П., Полюхов А.М. Системные механизмы развития и старения. ‐ Л.: Наука, 1986. ‐ 184с. 
12 Ахаладзе И.Г. Определение биологического и кардиопульмонального возраста у првктически 
здоровых людей (продольное исследование).// Проблемы старения и долголетия.‐ Киев: том 14, №1, 
2005.‐ 3.‐11.с. 
13 Andrews G.R, Sidorenko A., Andrianova L.F., Anisimov V.N. et al. The United Nation research agenda on 
ageing for the 21st cenmry.// Успехи геронтологии.‐ 2001., т.7.‐ 7.‐25.c. 
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vecums tika noteikts, analizējot  fizisko un garīgo darbaspēju  izmaiņas, kas pēc viņas 

un citu autoru datiem cieši korelē ar hronoloģisko vecumu. Pētījuma rezultāti uzrādīja 

tendenci,  ka  šajā  vecumposmā  sieviešu  bioloģiskais  vecums  ir mazāks  par  vīriešu. 

Tādējādi tas apstiprina arī citu pētījumu datus,14 15 16 ka sievietes noveco „lēnāk” nekā 

vīrieši.  

 

   

                                                            
14 Shephard R.J. , Gender. Physical Activity and Aging.// Informa Health Care.‐ 2002.‐ 288p. 
15 Newman A.B., Brach J.S. Gender gap in longevity and disability in older persons.// Epidemiol Rev. – 2001., 
23(2). ‐343.‐350.p. 
16 Kirkwood T.B.L. Time of Our Lives: The Science of Human Aging.‐ Oxford University Press [US], 1999. ‐ 277p. 
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Novecošanas teorijas 

 

Cilvēka organisma attīstību nosacīti var iedalīt 2 periodos jeb daļās: augšupejošā 

daļa  (pārsvarā  ir veidošanās  jeb anoboliskie procesi) un  lejupejošā daļa  (pārsvarā  ir 

noārdīšanās  jeb  kataboliskie  procesi).  Starp  šīm  daļām  ir  neliela  plato  daļa,  kam 

raksturīga  zināma  stabilitāte  (abi  procesi  ir  līdzsvarā  jeb  homeostāze).  Pilnīgu 

briedumu organisms sasniedz aptuveni 25 gadu vecumā, bet novecošanas process jau 

sākas ap 30–35 gadu vecumu. Lai arī novecošana ir likumsakarīga, tomēr tā vienlaicīgi 

ir arī stingri individuāla, tāpēc noteikt konkrētus gadus ir gandrīz neiespējami.  

Novecošanās  ir  bioloģisks  process,  kam  raksturīgs  progresējošs  un 

neatgriezenisks  fizioloģisko  funkciju  zudums,  kā  arī mirstības  palielināšanās  līdz  ar 

vecumu.17  Zinātnieki  J.Roue  un  R.Kāns  (J.Rowe,  R.Kahn)  izdala  trīs  novecošanās 

iespējas: “parastā novecošanās” (usual aging), to raksturo ar vecumu saistītu slimību 

izraisītās  funkcionālās  izmaiņas,  kas  izraisa  indivīda  nāvi;  „veiksmīgā  novecošanās” 

(successful  aging)  –  spēja  izvairīties  no  iepriekš  minētajām  slimībām  un  spēja, 

saglabājot  dzīves  kvalitāti,  pārsniegt  paredzamā  vidējā mūža  ilgumu;  „patoloģiskā 

novecošana”  (pathological  aging)  –  ar  vecumu  saistītās  slimības  sākas  agrāk,  kas 

izraisa priekšlaicīgu nāvi. 18  

Jau kopš zinātnes pirmsākumiem cilvēki  ir meklējuši  izskaidrojumus organisma 

novecošanās procesiem, kā arī  centušies atrast  iespēju pagarināt  cilvēka mūžu. Par 

vienu no pirmajiem pētniekiem vecuma teorētiskā pamatojuma izstrādē uzskata vācu 

zinātnieku  A.Veismanu  (A.Weismann),  kas  vēl  19.gs.  uzskatīja,  ka  novecošanās  ir 

radusies evolūcijas rezultātā kā dabiskās  izslēgšanas metode,  lai  jaunie  īpatņi varētu 

izdzīvot. Tā kā cīņā par izdzīvošanas resursiem priekšroka būtu vecākiem īpatņiem ar 

lielāku pieredzi, tika uzskatīts, ka novecošana ir evolūcijas sastāvdaļa. Viņš arī pirmais 

izvirzīja  teoriju,  ka  novecošanu  nosaka  šūnas  ģenētiskais  aparāts  (DNS  molekulas 

funkcijas). Audzējot no dažāda vecuma recipientiem ņemtas šūnu kultūras, tika pētīts, 

cik reižu tās spēj dalīties līdz parādās neatgriezeniskas izmaiņas.19  

Uz  doto  brīdi  pastāv  vairāk  nekā  100  dažādu  novecošanas  teoriju,  kuras 

apkopojot  var  izdalīt  divas  galvenās  grupas:  teorijas,  kas  izskaidro  izmaiņas  šūnu 

līmenī un teorijas, kas pēta organisma kā sistēmas novecošanos. 

                                                            
17 Sohal R.S., Weindruch R. Oxidative stress, caloric restriction. and aging.// Science.‐ 1996.,273.‐59.‐63.p. 
18 Rowe J.W., Kahn R.L. Human aging: usual and successful.// Science.‐ 1987., July 10., Vol. 237., no. 4811, 143.– 
149.p. 
19 Kirkwood T.B.L., Cremer T. Cytogerontology since 1881: A reappraisal of August Weismann and a review of 
modern progress.// Human Genetics 1982., 60.‐ 101.‐121.p. 
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Šūnu  novecošanas  teorijas  apskata  notiekošās  molekulārās  informācijas 

izmaiņas.  

Izšķir  somatiskās mutācijas,  kuru  rezultātā  tiek  traucēta olbaltumvielu  sintēze 

un ģenētiskās mutācijas  teorijas, kas uzsver gēnu  funkcionēšanas  traucējumus DNS 

līmenī.20 Nobela prēmijas  laureāts medicīnā un  fizioloģijā P.Medovars  (P.Medawar) 

1952.gadā  izvirzīja mutāciju  uzkrāšanos  teoriju.  Pēc  viņa  domām,  evolūcijas  atlasē 

organismi  ar  kaitīgajām mutācijām  netiek  noturēti,  un  tas  notiek  pēc  ģeneratīvās 

dzīves cikla. Mutāciju uzkrāšanai nekas netraucē, un  rezultātā  tas noved pie cilvēka 

nāves.21 

D.Hermans  (D.Harman)  jau  1956.gadā  izvirzīja  brīvo  radikāļu  teoriju,  kas  arī 

šobrīd  ir  aktuāla.22  Viena  nepāra  elektrona  skaita  palielināšanās  novecojot  izraisa 

šūnas  membrānas  struktūras  bojājumus,  kas  palielina  nukleāžu  daudzumu,  kas, 

nokļūstot  citoplazmā,  bojā  šūnas  struktūru,  izraisa  DNS,  mitohondriju  un 

olbaltumvielu  bojājumus.  Organisma  antioksidatīvās  aizsardzības  sistēma  neitralizē 

brīvos  radikāļus,  taču  ar  laiku  kļūst  vājāka  un  sākas  novecošana.  Šo  vitāli  svarīgo 

funkciju veic noteikti fermenti, taču  ir arī daudz pārtikas sastāvdaļu, kas darbojas kā 

antioksidanti: A vitamīns, beta karotīns, C un E vitamīns un minerālviela selēns. Viens 

no  spēcīgākajiem  antioksidantiem  ir  hormons  melatonīns,  tas  darbojas  kā  brīvo 

radikāļu neitralizētājs. Antioksidantu īpašības piemīt arī dažiem augiem – diedzētiem 

graudiem, svaigiem augļiem un dārzeņiem. 

Šķērssaišu jeb saāķēšanās teorija apraksta tiltiņu veidošanos DNS, kalogēna un 

citās molekulās,  izjaucot šūnu vai audu struktūru.23 Šajos procesos  iesaistās glikoze. 

Tā  piedalās  ķīmiskā  reakcijā  ar  dažādām  olbaltumvielām  un  «sašuj» molekulas.  Šis 

process  izraisa  šūnas  funkcijas  traucējumus  un  «atkritumu»  uzkrāšanos  tajā. 

Rezultātā organisma audi  zaudē elastību – parādās grumbiņas,  samazinās asinsrites 

efektivitāte, pieaug plaušu emfizēmas risks utt. Tādēļ dažās pretnovecošanas teorijās 

iesaka samazināt vienkāršo cukuru uzņemšanas daudzumu.  

Saskaņā ar telomēru novecošanas teoriju somatiskās (ķermeniskās) šūnas aiziet 

bojā tāpēc, ka tām, atšķirībā no cilmes un vēža šūnām,  ir  ierobežoti dalīšanās cikli – 

no 50 līdz 70. Tas ir tā dēvētais Heiflika limits, nosaukts zinātnieka vārdā, kurš atklāja 

                                                            
20 Robert N., Butler R.N., Pfitzer E.A. Aging in Today's Environment.‐National Academy Press, 1987‐ 219p. 
21 Blackburn J.A. Dulmus C.N. Handbook of Gerontology: Evidence‐Based Approaches to Theory, Practice, and 
Policy John Wiley and Sons.‐ 2007.‐ 588p. 
22 Harman D. Free radical theory of aging: an update: increasing the functional life span.// Ann N Y Acad Sci.‐ 
2006., May.,1067. ‐10.‐21.p. 
23 Aberberga‐Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem.‐ Rīga: Medicīnas apgāds, 2007.‐ 516lpp. 
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šo efektu.24 Šis mehānisms ir veidots tā, ka lineāro hromosomu (telomēru) gali katrā 

nākamajā dalīšanās reizē kļūst  īsāki. Un pienāk brīdis, kad šūna zaudē spēju dalīties. 

Jo  vecāks  ir  cilvēks,  jo  īsāks  telomēru  vidējais  garums  un  attiecīgi  arī  izteiktākas 

organisma novecošanas pazīmes.25  

Sistēmas  jeb  visa  organisma  novecošanas  teorijas  papildina  iepriekšminētos 

atzinumus, akcentējot pārmaiņas audos un organismā kopumā. 

Imunoloģiskās  un  autoimūnās  teorijas  akcentē  imunitātes  mehānisma 

traucējumus.  Bojāto  šūnu  struktūru  uzkrāšanās  regulējošajās  sistēmās,  CNS,  tajā 

skaitā hipotalāma kodolos, izraisa organisma homeostāzes traucējumus.26 

Krievu  zinātnieks  L.Gavrilovs  (Л.Гаврилов),  kas  pēta  cilvēka  organisma 

novecošanās  fenomenu  kā  sistēmisku  parādību,  terminu  ‘veselīga  novecošanās’ 

uzskata par nepieņemamu un  salīdzina  to kā oksimoronu –  ‘veselīga  slimošana’ vai 

‘veselīga  nāve’.27  Sadarbībā  ar  N.Gavrilovu  (Н.Гаврилова)  viņš  pēta  novecošanas 

fenomenu no drošas sistēmas darbības teorijas (reliability theory) aspektiem.28  

Viņu zinātniskajos rakstos tiek analizēts  jautājums – „kāpēc” organismi noveco, 

pretstatā  jautājumam  –  „kā”  tas  notiek,  jo,  pēc  viņu  domām,  ja  tiek  pētīts 

novecošanas  procesa  modelis,  apskatot  katru  organisma  sistēmu  atsevišķi, 

secinājumu  virknējums  nonāk  loģiskā  strupceļā.  Tas  tiek  pamatots  sekojoši:  pētot 

organisma  novecošanu  pārejošā  secībā  no  atsevišķiem  orgāniem  uz  audiem,  to 

šūnām un struktūrām, galu galā nonākam līdz atomiem, kuri, kā zināms, nenoveco. To 

apstiprina  arī  fakts,  ka  ir  vienkāršas  bioloģiskas  formas  (sporas,  veģetatīvās 

baktērijas), kuras nenoveco.29 

Respektīvi, būtiskākais  jautājums  ir  izskaidrot novecošanas  fenomenu dzīvības 

formām, kas sastāv no nenovecojošajiem elementiem, bet iekļaujas sarežģītā sistēmā.  

Šo jautājumu L. un N.Gavrilovi skaidro, ka paralēlā sistēmā savienoto elementu 

pēctecīga bojāeja izraisa defektu uzkrāšanos, bet saglabā sistēmas funkcionēšanu. Tas 

nozīmē, ka, zaudējot vienu no elementiem, sistēma turpina darboties, bet ar mazāku 

                                                            
24 Hayflick L. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. [Exp. Cell Res.] – 1965.,37. – 614.‐636.p. 
25 Kim N.W., Piatyszek M.A., Prowse K.R., Harley C.B., West M.D., Ho P.L., Coviello G.M., Wright W.E., Weinrich 
S.L., and Shay J.W. Specific association of human telomerase activity with immortal cells and cancer.// Science.‐ 
1994., 266. – 2011.‐2015.p. 
26 Aberberga‐Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem.‐ Rīga: Medicīnas apgāds, 2007.‐ 516lpp. 
27 Gavrilov L.A., Gavrilova N.S. Models of Systems Failure in Aging./In: P Michael Conn (Editor): Handbook of 
Models for Human Aging.‐ Burlington: [MA] Elsevier Academic Press, 2006. – 45.‐68.p. 
28 Gavrilov L.A., Gavrilova N.S. The reliability theory of aging and longevity.// J Theor Biol.‐ 2001., 21Dec., 
213(4). ‐527.‐545.p. 
29 Козловский B.C. Гаврилов Л.А. Многостадийность гибели как основа старения: гипотеза случайных 
последовательнчх переходов.// Проблемы биологии старения. М.: Наука, 1983. ‐ 19.‐23.c. 
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efektivitāti,  tādēļ  organismiem  ar  vienkāršu  dzīvības  struktūru  šie  defekti  nevar 

uzkrāties  un  viena  elementa  iznīcība  izraisa  visas  sistēmas  bojāeju.  30  Respektīvi, 

sistēmas darbības defektu uzkrāšanās ir novecošanas pazīme. Līdz ar to organisma kā 

sistēmas  ilgstoša  darbība  ir  cieši  saistīta  ar  dzīvības  nodrošināšanas  struktūru 

rezervēm un kompensatorām spējām.  

 

   

                                                            
30 Гаврилов Н.А. Гаврилова Н.С. Биология продолжительности жизни / Отв. ред. В.П. Скулачев /2‐е изд., 
перераб. и доп. ‐ М.: Наука, 1991. ‐ 280с. 
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Novecošanas izraisītās izmaiņas organismā 

 

Pirmās  organisma  novecošanas  pazīmes  sāk  parādīties  25–27  gadu  vecumā. 

Iesākas  dzirdes,  redzes,  taustes,  ožas  un  garšas  asuma  pakāpeniska  un  nemanāma 

pazemināšanās.  Uz  atklātām  ķermeņa  daļām  parādās  ādas  novecošanas  pazīmes. 

Organisma  funkcionālās novecošanās pazīmes  sāk  izpausties 30–35  gadu  vecumā – 

krītas  estrogenu  un  testosterona  daudzums,  samazinās  kaulu  blīvums,  pazeminās 

noturība  pret  stresiem,  atslābst muskuļu  šķiedras. Novecojot  izmaiņas  notiek  visās 

organisma struktūrās gan šūnu un audu līmenī, gan funkcionālajās sistēmās.  

Turpinājumā  apskatīsim  būtiskākās  vecuma  izraisītās  izmaiņas,  kas  ietekmē 

organisma funkcionālās spējas un kuras ir iespējams saglabāt vai mazināt to negatīvo 

ietekmi, palielinot fizisko aktivitāti. Cilvēka veselības stāvoklis un darba spējas ir cieši 

saistītas ar šo sistēmu pilnvērtīgu darbību.  

Kustību  –  balsta  sistēma.  Līdz  ar  novecošanos  izmainās  ķermeņa  masas 

struktūra.  Sāk  samazināties  ķermeņa  „liesā”  masa  un  šķidruma  daudzums,  bet 

palielinās tauku masa. Pēc aptuveniem aprēķiniem muskuļu masas zudums sākot no 

30 gadiem ir 1– 2% gadā no kopējās „liesās” ķermeņa masas, savukārt tauku masa var 

pieaugt vidēji par 0,2– 0,8 kg katru gadu, kas var palielināties mazkustīga dzīvesveida 

vai  nesabalansēta  uztura  dēļ.31 Muskuļu  spēka  samazināšanos  novecojot  ietekmē 

vairāki  aspekti:  muskuļu  šķērsgriezuma  (muskuļu  masas)  samazināšanās,  muskuļu 

šķiedru skaita samazināšanās, motoro vienību inervācijas pavājināšanās.32  

1989.gadā  amerikāņu  zinātnieks  I.Rozenbergs  (I.Rosenberg)  ieviesa  terminu 

sarkopēnia  (sarcopenia), kas  tika atvasināts no grieķu valodas un apzīmē  ‘ķermeņa 

trūkums’.33  Ar  šo  terminu  tiek  apzīmēts  muskuļu  masas  zudums  novecojot. 

R.Rubenofs  (R.Roubenoff)  norāda,  ka  sarkopenia  var  tikt  skatīta  gan  kā  organisma 

novecošanas  process,  gan  kā  sekas.34  Līdzīgi  kā  osteopēnijai  (kaulu  struktūras 

izmaiņas), arī muskuļu masas samazināšanās  ir saistīta gan ar  ģenētiskajiem, gan ar 

ārējās  vides  apstākļiem,  ieskaitot  fizisko  aktivitāti.  Kā  viens  no  būtiskākajiem 

ģenētiskajiem  faktoriem  tiek minēts  anaboliskās  un  kataboliskās  regulētājsistēmas 

līdzsvars.  Testosterona,  augšanas  hormona,  daudzuma  samazināšanās  un  insulīna 
                                                            
31 Evans S., Watson L., Hawkins M., Cowley A., Johnston I., Kinnear W. Respiratory muscle strength in chronic 
heart failure.// Thorax.‐ 1995.,50.‐ 625.‐628.p. 
32 Brown M., Hasser E. Complexity of age‐related change in skeletal muscle.//J.Gerontol A Biol Sci Med Sci.‐ 
1996.,51.‐ 117.‐123.p. 
33 Rosenberg I.H. Summary comments.//Am J. Clin. Nutr.‐ 1989.,50. ‐1231.‐1233.p. 
34 Roubenoff R., Hughes V.A. Sarcopenia Current Concepts.// J.Gerontol A Biol. Sci. Med. Sci. – 2000., 
Dec.,55(12).‐ M716.‐724.p. 
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normālās  darbības  traucējumi  ir  vieni  no  būtiskākajiem muskuļu  un  tauku masas 

attiecību izmainītājiem.35  

Ir konstatēts, ka novecojot straujāk samazinās II tipa (ātrās  jeb baltās) muskuļu 

šķiedras nekā  I  tipa  (lēnās  jeb  sarkanās) muskuļu  šķiedras. Kā viens no  faktoriem  II 

tipa  muskuļšķiedru  darbības  traucējumos,  ir  konstatēta  satelītšūnu  skaita 

samazināšanās  novecojot.36  Satelītšūnas  ir  mononukleāras  un  atrodas  starp 

muskuļšķiedrām.  Tās  tiek  aktivizētas  traumu  vai  treniņa  rezultātā  ar  uzdevumu 

saglabāt  muskuļšķiedru  darbību.  Ātro  muskuļšķiedru  darbības  efektivitātes 

mazināšanās  tiek  skaidrota  arī  ar  samazinātu  enzīmu  izdalīšanos,  kas  regulē 

glikolītisko vielmaiņu. Savukārt diafragmas un  sirds muskuļu darbībai nepieciešamie 

vielmaiņas procesi  laika  gaitā nemainās. Būtisks  faktors  spēka  samazināšanās  ir  arī 

CNS darbībai. Palielinoties gadu skaitam, nervu impulsu intensitāte samazinās, līdz ar 

to kustībā netiek iesaistītas visas motorās vienības. Šīs izmaiņas izraisa muskuļu spēka 

un  izturības absolūto  rādītāju samazināšanos. Maksimālā spēka samazināšanās  laika 

posmā  no  30–80  gadiem  sastāda  aptuveni  30–40%.  Plaukstas  spēka  rādītāju 

samazināšanās  līdz  ar  novecošanos  ir  tuvu  lineārajai,  tādēļ  šo mērījumu  daudzos 

pētījumos izmanto kā vienu no vecuma biomarķieriem. 

Vairāku  faktoru  mijiedarbība,  kas  ietekmē  muskuļu  spēka  zudumu  un 

sarkopēnias attīstību ir norādīta 3. attēlā.  

Daudzos  pētījumos  ir  gūti  skaidri  pierādījumi  par  iespēju  palielināt  muskuļu 

spēku  arī  gados  veciem  cilvēkiem  vecumposmā  no  60–95  gadiem.37  Sistemātisku 

treniņu  rezultātā  palielinās  inervēto motoro  vienību  skaits,  veidojas muskuļšķiedru 

hipertrofija, uzlabojas muskuļu  sinerģistu un  antagonistu mijiedarbība. Pētījumos  ir 

noskaidrots,  ka  lielākais  spēka  pieaugums  ir  pirmajos  2–4  mēnešos.  Nodarbību 

nepieciešamais biežums ir vismaz divas reizes nedēļā ar pieaugošu slodzes intensitāti. 

Svarīgi ir atzīmēt faktu, ka treniņa efekta saglabāšanās nav ilglaicīga un pēc aptuveni 3 

nedēļām pēc nodarbību pārtraukšanas  sāk parādīties  treniņu efekta  samazināšanās 

un  pēc  24  nedēļām,  jau  ir  vērojama muskuļu  atrofijas  pazīmes  un  spēka  piepūles 

                                                            
35 Marcell T.J., Harman S.M., Urban R.J., Metz D.D., Rodgers B.D., Blackman M.R. Comparison of GH, IGF‐I, and 
testosterone with mRNA of receptors and myostatin in skeletal muscle in older men.// Am J.Physiol. 
Endocrinol. Metab.‐ 2001., Dec.,281(6). ‐ E1159.‐1164p. 
36 Verdijk L.B., Koopman R., Schaart G., Meijer K., Savelberg H.H., van Loon L.J. Satellite cell content is 
specifically reduced in type II skeletal muscle fibers in the elderly.// Am J. Physiol. Endocrinol. Metab.‐ 2007., 
Jan.,292(1).‐E151.‐715.p. [Epub 2006 Aug 22]. 
37 Hopp J.F. Effects of age and resistance training on skeletal muscle: a review.// Phys. Ther.‐ 1993., Jun.,73(6). ‐
361.‐373.p. 



FIZISKĀS AKTIVITĀTES GADOS VECIEM CILVĒKIEM   19 

samazināšanās.38  Tas  norāda  uz  nepieciešamību  fiziskās  aktivitātes  iekļaut  ikdienas 

dzīves ritmā, jo regulāras nodarbības palielina to efektivitāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.attēls                          Sarkopēnias ietekmējošie faktori 

M.Porters (1995)39 

 

Būtiskas izmaiņas notiek arī skeleta kaulu sistēmā. Līdz ar izmaiņām endokrīnajā 

sistēmā  mainās  arī  minerālvielu  līdzsvars,  kas  izraisa  skrimšļaudu  pārkaulošanos, 

samazinās  skrimšļa  biezums,  kā  rezultātā  mazinās  kustību  apjoms  locītavās. 

Sasniedzot 40–45 gadus, kaulu masa katros nākamajos desmit dzīves gados vīriešiem 

samazinās par 3%, bet sievietēm – par 8%, kas īpaši strauji progresē pēcmenopauzes 

periodā.40  Ārzemju  pētījumu  dati  norāda,  ka  aptuveni  30%  no  kopējā  65  gadu  un 

vecāku  iedzīvotāju  skaita  ir piedzīvojuši  kritienu.41  Ņemot  vērā,  ka novecojot  kaulu 

blīvums samazinās, tie kļūst trausli un lūzumu vietu saaugšana ir apgrūtināta, kritienu 

izraisītās traumas  ir  īpaši bīstamas,  jo  izraisīto  lūzumu  ilgstošs rehabilitācijas periods 

samazina  kustību  aktivitāti  un  pastiprina muskuļu  atrofēšanos.  Kritienu  profilaksei 

ārzemju avotos tiek pievērsta liela uzmanība42. 

                                                            
38 Häkkinen K., Alen M., Kallinen M., Newton R.U., Kraemer W.J. Neuromuscular adaptation during prolonged 
strength training, detraining and re‐strength‐training in middle‐aged and elderly people.// Eur J. Appl. Physiol.‐ 
2000., Sep.,83(1).‐51.‐62.p. 
39 Porter M.M., Vandervoort A.A., Lexell J. Aging of human muscle: structure, function and adaptability.// Scand 
J Med Sci Sports.‐ 1995., Jun.,5(3). ‐129.‐142.p. 
40 Aberberga‐Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem.‐ Rīga: Medicīnas apgāds, 2007.‐ 516lpp. 
41 Rubenstein L.Z. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention.// Age Ageing.‐ 
2006., Sep.,35., Suppl 2. ‐ii37.‐ii41.p. 
42 American Geriatrics Society, British Geriatrics Society and American Academy of Orthopaedic Surgeonspanel 
on falls prevention. Guide‐line for the prevention of falls in older persons.// J. Am. Geriatr. Soc., 2001.,49, – 
664.–672.p. 
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Pēc 50 gadu vecuma sāk izpausties locītavu skrimšļu nolietošanās, kas var izraisīt 

artrozi. Sakarā ar saišu elastības samazināšanos var veidoties arī  funkcionāli kustību 

ierobežojumi, kas, savukārt, veicina mazkustīgumu. Starpskriemeļu diskos samazinās 

ūdens daudzums, kas izraisa mugurkaula amortizējošo īpašību zaudēšanu. 

Sirds asinsvadu sistēma. Sirds  ir viens no svarīgākajiem organisma muskuļiem, 

kas arī var tikt trenēts.43 Diemžēl līdz ar novecošanos zināmas izmaiņas notiek arī sirds 

muskulī.  Pakāpeniski  samazinās miokarda  šūnu  skaits,  bet  palielinās  saistaudu  un 

taukaudu īpatsvars. Lai gan sirds iekšējais slānis (endokards) kļūst biezāks, tomēr pēc 

60  gadu  vecuma  sasniegšanas  ir  vērojama  sirds  masas  samazināšanās,  līdz  ar  to 

samazinās  saraušanās  spēks  un  kļūst  lēnāka  atbildes  reakcija  uz  slodzi.  Sklerotisku 

procesu ietekmē samazinās koronāro artēriju diametrs un šo artēriju sieniņu elastība.  

Zviedru  zinātnieki  P.Astrands  un  K.Rodāls  (P.Åstrand,  K.Rodahl)  1986.gadā 

norādīja, ka maksimālā sirdsdarbības frekvence novecojot samazinās aptuveni par 10 

sitieniem  gadu  dekādē.  Tas  tika  apstiprināts  arī  citos  pētījumos  un  uz  doto  brīdi 

visplašāk pielietojamā formula maksimālās sirdsdarbības (HRmax) noteikšanai izmanto 

formulu: 44 

HRmax= 220– vecums gados 

 

Lai  gan  H.Tanaka  (H.Tanaka)  un  kolēģi,  2001.gadā  veicot  351  pētījuma 

savstarpējo  analīzi,  konstatēja,  ka  šī pieņemtā  formula  gados  veciem  cilvēkiem par 

zemu novērtē maksimālās sirdsdarbības vidējos parametrus un, izmantojot to fiziskās 

slodzes dozēšanai, netiek sasniegts vēlamais efekts.45 Viņi ieteica izmantot formulu:  

 

HRmax= 208– 0,7 x vecums gados 

 

Sirdsdarbību  ietekmējošie  faktori  ir:  sirds vārstuļu  sklerotizēšanās, pazemināta 

sirds  muskuļa  un  asinsvadu  elasticitāte,  simpātiskās  nervu  sistēmas  aktivitātes 

mazināšanās.  

Arī asinsvados novecojot notiek bioķīmiskas, fizikālas un morfoloģiskas izmaiņas. 

Novecojot  izmainās perifērā  asinsrite un mikrocirkulācija. Asinsvadu  iekšējais  slānis 

(endotēlijs) sabiezinās uz  to sieniņām nogulsnējas kalcija sāļi, samazinās elastība un 

                                                            
43 Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. – Rīga: Drukātava, 2006. 
44 Astrand P. Rodahl K. Dahl H.A. Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise.// Human 
Kinetics‐ 2003. – 649.p. 
45 Tanaka H., Monahan K.D., Seals D.R. Age‐predicted maximal heart rate revisited.// J. Am Coll. Cardiol. ‐2001., 
Jan.,37(1).‐153.‐156.p. 
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palielinās  arteriolu  pretestība.  Par  asinsvadu  sieniņu  izmaiņām  liecina  pulsa  viļņa 

ātruma palielināšanās  centrālajās un perifērajās  artērijās. Kapilāru  skaits  samazinās 

un tiek traucēta caurlaidība, kas paaugstina kopējo perifērisko pretestību un attīstās 

paaugstināts  asinsspiediens  (arteriālā  hipertensija).  Daļa  kapilāru  nosprostojas,  kas 

rada izmaiņas orgānos, jo netiek pievadīts pietiekamā daudzumā skābeklis. Pavājinās 

baro receptīvais reflekss, kas pielāgo asinsspiediena pārmaiņas, tādēļ nav  ieteicamas 

aktivitātes  ar  strauju  ķermeņa  stāvokļa  maiņu  (piecelšanās  no  guļus  stāvokļa  – 

stāvus).  Vēnas  zaudē  elastību  un  paplašinoties  venozai  gultnei,  tas  var  radīt  vēnu 

trombozes  risku.46  Vecuma  ietekmē  atrofējas  un  izzūd  vārstuļi  lielajās  vēnās,  kas 

samazina venozo asiņu pieplūdi  sirdij,  samazina  cirkulējošo asiņu  tilpumu, un asiņu 

cirkulācijas ātrumu.  

Asinsvadu  sieniņu  elastības  samazināšanās  paaugstina  arteriālās  hipertensijas 

risku.  Iepriekš  tika  uzskatīts,  ka  līdz  ar  vecumu  asinsspiediena  paaugstināšanās  ir 

normāla  parādība.  Taču  šobrīd  ir  gūti  pierādījumi,  ka  saslimšanas  risks  ar  sirds 

asinsvadu  slimībām  (SAS)  dubultojas  par  katru  palielināšanos  20/10  mmHg,  virs 

115/75 mmHg  līmeņa.  Personām  vecumā  virs  50  gadiem  sistoliskais  asinsspiediens 

virs  140 mmHg  uzrāda  lielāku  SAS  risku,  salīdzinājumā  ar  paaugstinātu  diastolisko 

spiedienu.47  Pulsa  spiediens,  kas  ir  starpība  starp  sistolisko  un  diastolisko 

asinsspiedienu, līdz ar vecumu pakāpeniski palielinās, jo novecojot samazinās artēriju 

elastība.  Tādējādi  pulsa  spiediens  tiek  izmantots  kā  sirds  asinsvadu  novecošanas 

biomarķieris.48 

2003.gadā  Amerikas  veselības  departaments  publiskoja  pilnveidoto 

asinsspiediena  klasifikāciju.  Iegūstot  papildus  pierādījumus,  ka  asinsspiediena 

palielināšanās virs 120/80 mmHg palielina arī SAS risku, iepriekš definētais „normālais 

asinsspiediena  līmenis”  120–129/80–84  mmHg,  tiek  iekļauts  „pirms  hipertensijas 

līmenī”,  kas  norāda,  ka  ir  jāuzsāk  preventīvie  pasākumi.  1.tabulā  tiek  uzrādītas 

ieviestās klasifikācijas izmaiņas. 

   

                                                            
46 Aberberga‐Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem.‐ Rīga: Medicīnas apgāds, 2007.‐ 516lpp. 
47Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure. Bethesda, MD, National Heart, Lung, and Blood Institute, National High Blood Pressure 
Education Program, May 2003. ‐ Pieejams: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/. 
48 Войтенко В.П., Полюхов А.М. Системные механизмы развития и старения. ‐ Л.: Наука, 1986. ‐ 184с. 
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1.tabula  

Arteriālā asinsspiediena klasifikācijas izmaiņas 

 

JNC 649 
Sistoloskais/diastoliskais 

mmHg 
JNC 750 

Optimāls  <120/80  Normāls 

Normāls  120–129/80–84 
Pirms hipertensija 

Robežlīnija  130–139/85–89 

Hipertensija  >140/90  Hipertensija 

I pakāpes  140–159/90–99  I pakāpes 

II pakāpes  160–179/100–109 
II pakāpes 

III pakāpes  >180/110 

 

Pēc FINBALT monitoringa datiem Latvijā vecumposmā no 55–64 gadiem gandrīz 

katram trešajam respondentam (28,5%) ir diagnosticēta vai ārstēta hipertensija.51 

Elpošanas  sistēma.  Izmaiņas elpošanas  sistēmā nosacīti  var  iedalīt 3  grupās: 

pirmkārt, novecojot samazinās plaušu statiskā elastība, otrkārt, samazinās krūškurvja 

spēja izplesties un, treškārt, pavājinās elpošanas muskulatūra.52 

Plaušas zaudē elastību, jo alveolu membrāna kļūst biezāka, kā arī bronhu sieniņu 

skrimšļaudi  daļēji  pārkaulojas.  Novecojot  pakāpeniski  atrofējas  elpošanas  ceļu 

gļotāda, izzūd skropstiņas epitēlijam, šo procesu paātrina darbs kaitīgos apstākļos vai 

arī smēķēšana. Vecuma  ietekmē samazinās organisma audu spēja  izmantot  ieelpotā 

gaisa skābekli, kā rezultātā pavājinās vielmaiņas procesi. 

Skriemeļu  pārkaulošanās  ietekmē  arī  krūškurvja  darbību,  jo  tiek  ierobežotas 

kustības  iespējas ribstarpu savienojumos. Novecojot ribu priekšējie gali, kā arī krūšu 

kauls noslīgst zemāk. Vecuma izraisītās osteoporozes rezultātā izmainās arī krūškurvja 

forma,  jo  ir novērojami daļēji vai pilnīgi skrimšļaudu  lūzumi, kas veido dorsālo kifozi. 

Vecumā  virs  75  gadiem  aptuveni  60%  sieviešu  ir  konstatēti  skrimšļaudu  bojājumi, 

                                                            
49 The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure.// Arch. Intern. Med.‐ 1997.,157. 2413.–2446.p. 
50 The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure. –JAMA, 2003.,289.‐2560.–2571.p. 
51 Health Behaviour among Latvian Adult Population 2006.‐ 
http://www.ktl.fi/portal/english/research_people_programs/health_promotion_and_chronic_disease_prevent
ion/projects/finbalt/publications/ 
52 Janssens J.P., Pache J.C., Nicod L.P. Physiological changes in respiratory function associated with ageing.// 
Eur. Respir J.‐ 1999., Jan.,13(1). – 197.‐205.p. 
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savukārt  vīriešiem  tas  ir novērots uz pusi  retākos  gadījumos.53 Nepieciešamās  gāzu 

apmaiņas  nodrošināšanai  gados  vecākiem  cilvēkiem  elpošana  kļūst  seklāka  un 

biežāka.  

Vecuma  izraisītās  izmaiņas muskulatūras  darbībā  skar  arī  elpošanas  sistēmas 

muskuļus. M.Polkeijs  (M.Polkey)  un  kolēģi  norāda,  ka  diafragmas  spēka  izpausmes 

novecojot samazinās par 13–23%.54  Ir novērota cieša korelācija starp ķermeņa masu 

un  diafragmas muskuļa masu.55  Tas  norāda,  ka  nepietiekama  ķermeņa masa,  kas 

vērojama  vecuma  maz  spējīgajiem,  negatīvi  ietekmē  elpošanas  sistēmas  darbību. 

Zinātnieks P.Enraits (P.Enright) norādīja uz ciešu saistību starp perifērās muskulatūras 

(roku satvēriena) spēku un maksimālās  ieelpas un  izelpas spiedienu.56 Tas apstiprina 

muskuļu  spēka  samazināšanās  procesu  viendabīgu  attīstību  dažādos  organisma 

audos. Ir jāatzīmē fakts, ka S.Eivans (S.Evans) un kolēģi konstatēja ciešu saistību starp 

pavājinātu  elpošanas  sistēmas  muskulatūras  darbību  un  hronisku  sirdsdarbības 

mazspēju.57  Tas  norāda  uz  apgrūtinātu  asins  apgādi  muskuļaudos,  līdz  ar  to 

nepietiekamu skābekļa un enerģētisko vielu piegādi muskuļu šūnām. Tādēļ elpošanas 

muskuļu  vājums  aktīvas  darbības  laikā  var  izraisīt  hipoksiju,  kas  izpaužas  kā  elpas 

trūkums un nespēju turpināt fizisku darbību.  

Forsētā vitālā kapacitāte (FVC) un forsētās izelpas tilpums vienā sekundē (FEV1) 

sasniedz maksimālos rādījumus sievietēm aptuveni 20 gados un vīriešiem – 27 gados. 

Bet  līdz  ar  iepriekš  minētām  organisma  novecošanas  izmaiņām,  FEV1  samazinās 

aptuveni  par  20ml  gadā  vecumposmā  no  25–39g.  un  vecumā  virs  65  gadiem 

samazinājums  pieaug  līdz  38  ml  gadā.58  Lai  gan  Nīderlandes  pētnieku  grupa 

H.Kerstjena  (H.Kerstjens)  vadībā  norāda,  ka  longitudinālajos  pētījumos  iegūtie 

rezultāti  salīdzinājumā  ar  starp  grupu  pētījumiem  līdz  50  gadu  vecumam  uzrāda 

mazāku  samazināšanās  tempu,  bet  vecāku  gadu  posmā  tie  tiek  pārsniegti.59  Kā  arī 

FEV1 un FVC  izmaiņas  ir cieši saistītas ar smēķēšanas  ieradumiem un elpošanas ceļu 

slimībām. Amerikas pētnieku grupa  J.Čenga  (Y.Cheng) vadībā, analizējot ASV Kūpera 
                                                            
53 Gunby M.C., Morley J.E. Epidemiology of bone loss with aging.// Clin Geriat Med.‐ 1994.,10. – 557p. 
54 Polkey M.I., Harris M.L., Hughes P.D. et al. The contractile properties of the elderly human diaphragm.// Am 
J. Respir. Crit. Care Med.‐ 1997.,155. – 1560.‐1564.p. 
55 Arora N.S., Rochester D.F. Effect of body weight and muscularity on human diaphragm muscle mass, 
thickness, and area.// J. Appl. Physiol.‐ 1982.,52.‐ 64.‐70.p. 
56 Enright P.L., Kronmal R.A., Manolio T.A., Schenker M.B., Hyatt R.E. Respiratory muscle strength in the elderly: 
correlates and reference values. // Am J. Respir. Crit. Care Med.‐ 1994.,149.‐ 430.‐438.p. 
57 Evans W.J., Campbell W.W. Sarcopenia and age‐related changes in body composition and functional 
capacity.// J Nutr. – 1993., Feb.,123(2 Suppl).‐465.‐468.p. 
58 Brandstetter R.D., Kazemi H. Aging and the respiratory system.// Med. Clin. N. Am. – 1983.,67. – 419.‐431.p. 
59 Kerstjens H.A., Rijcken B., Schouten J.P., Postma D.S. Decline of FEV1 by age and smoking status: facts, 
figures, and fallacies.// Thorax.‐ 1997., Sep.,52(9).‐ 820.‐827.p. 
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klīnikas  iegūtos  rezultātus,  sniedza neapstrīdamus  rezultātus par  to,  ka  fiziski aktīvi 

cilvēki  uzrāda  arī  labākus  FEV1  un  FVC  parametrus.  Šajā  darbā  tika  norādīts,  ka 

„fiziskā  aktivitāte  ir  svarīgs  faktors  kardiovaskulārās  un  respiratorās  sistēmas 

saglabāšanai  un  kardiorespiratorās  spēju  izmaiņas  ir  saistītas  ar  izmaiņām  fiziskajā 

aktivitātē ”.60 

Nervu  sistēma.  Pieaugot  vidējam  iedzīvotāju  vecumam,  palielinās  to  cilvēku 

skaits, kuriem tiek konstatēti nervu sistēmas darbības traucējumi. Demence ir cilvēka 

ikdienas  aktivitāšu  intelektuālo  funkciju  –  atmiņas,  domāšanas,  valodas,  spriešanas 

spēju krasa pasliktināšanās, salīdzinot ar  iepriekšējo  līmeni. Dažāda veida smadzeņu 

audu izmaiņas nereti novērojamas jau pēc 40 gadu vecuma. Pēc plaši veikta pētījuma 

ir konstatēts, ka šobrīd pasaulē  ir 24,3 milj. cilvēku ar demences pazīmēm, šis skaits 

palielinās par 4,6 milj. gadījumu katru gadu. Rietumeiropas valstīs cilvēkiem vecumā 

no 60–64 gadiem demence tiek konstatēta 0,9% gadījumos, vecuma grupā 70–74 gadi 

tie  ir  3,6%,  bet  sasniedzot  vecumu  virs  85  gadiem  tas  jau  sasniedz  24,8%.  Tiek 

paredzēts, ka līdz 2020.gadam cilvēku īpatsvars ar demences pazīmēm vecumā virs 60 

gadiem  sasniegs  6,9%.61  Kā  būtiskākie  riska  faktori  tiek  minēti  vīrišķīgā  hormona 

testosterona  līmeņa  disbalanss,  paaugstināts  asinsspiediens,  smēķēšana,  cukura 

diabēts, palielināts svars, kā arī nepietiekamas fiziskās aktivitātes un sociālie kontakti. 

Lai  gan mazkustīgums  tiek  norādīts,  kā  demences  veidošanās  riska  faktors,  tomēr 

šobrīd  vēl  nav  gūti  plaši  pierādījumi  par  fizisko  aktivitāšu  pozitīvo  ietekmi  slimības 

attīstības kavēšanā.62  

Novecojot  būtiskas  izmaiņas  notiek  arī  centrālajā  nervu  sistēmā  (CNS),  tās 

norisinās pakāpeniski un nevienādi. Pakāpeniski samazinās smadzeņu kopējā masa, jo 

daļa nervu šūnu (neironi) dzīves laikā aiziet bojā (atsevišķās smadzeņu daļās ir pat 25– 

45% mazāk  šūnu kā  jaundzimušam bērnam). Cilvēka galvas  smadzeņu masa mainās 

visas dzīves laikā. Eiropiešiem to maksimālā masa sasniedz 20 gadu vecumā. Starp 20 

un  50  gadiem  smadzenes  paliek  nemainīgas,  bet  pēc  50  gadiem  sāk  pakāpeniski 

samazināties.  Šī  samazināšanās  sastāda  apmēram  30  g  katros  nākamajos  dzīves 

desmit gados. Starp 50 un 85–90 gadiem tas var būt 100–200 g.63  

                                                            
60 Cheng Y.J., Macera C.A., Addy C.L., Sy F.S., Wieland D., Blair S.N. Effects of physical activity on exercise tests 
and respiratory function.// Br.J. Sports Med. – 2003., Dec.,37(6).‐521.‐528.p. 
61 Ferri C.P., Prince M., Brayne C., Brodaty H., Fratiglioni L., Ganguli M., Hall K., Hasegawa K., Hendrie H., Huang 
Y.,  Jorm  A., Mathers  C., Menezes  P.R.,  Rimmer  E.,  Scazufca M.  Alzheimer's  Disease  International.  Global 
prevalence of dementia: a Delphi consensus study.‐ Lancet: 2005., 17.Dec.,366(9503).‐2112.‐2117.p. 
62 Forbes D., Forbes S., Morgan D.G., Markle‐Reid M., Wood J., Culum I. Physical activity programs for persons 
with dementia. ‐ Cochrane Database Syst. Rev., 2008., Jul. 16(3). ‐ CD006489. 
63 Ņikiforovs O. Psiholoģija pedagogam. ‐ Rīga : Izglītības soļi, 2007. 
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Novecojot  tiek  izjaukts  uzbudinājuma  un  kavēšanas  procesu  līdzsvars,  kas  arī 

nosaka psihes īpatnības veciem cilvēkiem. Kā galvenās izmaiņas var minēt: 

 pakāpeniski samazinās psihiskās darbības aktivitātes; 

 palielinās laiks no kairinājuma saņemšanas līdz atbildes kustībai; 

 samazinās kustību aktivitāte un ir grūtības veikt smalku, precīzu darbu; 

 pasliktinās uztveres spējas un apjoms; 

 samazinās  uzmanības  koncentrēšanas  spējas  ilgums  uz  vienu  konkrētu 

darbību; 

 apgrūtināta ir pārslēgšanās no vienas darbības uz citu; 

 ir grūti abstrahēties un grūti integrēties jaunā vidē; 

 pastiprinās  psihiskā  rigiditāte  (mazkustīgums),  tāpēc  cilvēks  pastāvīgi 

atgriežas pagātnē, slikti pieņem visu jauno, ir izteikti konservatīvs.64 

Anatomiskas  izmaiņas skar arī perifēros nervus,  jo samazinās nervu galu skaits, 

palikušie kļūst blīvi, sklerotizējas, nespēj veikt savas funkcijas. Savukārt nervu apvalki 

paliek  plānāki,  kļūst  blīvi,  fragmentējas.  Pazeminās  veģetatīvās  nervu  sistēmas 

uzbudināmība, tādēļ iekšējie orgāni nespēj adekvāti reaģēt uz lielu fizisku slodzi. 

Novecojot darbības traucējumi tiek konstatēti dažādu analizatoru sistēmās, kas 

saistītas  gan  ar  izmaiņām  pašā  analizatorā,  gan  arī  ar  izmaiņām  centrālajā  nervu 

sistēmā. Ar gadiem pavājinās taktīlās un vibrācijas sajūtas, paaugstinās sāpju slieksnis, 

kā  arī  var  būt  traucēta  temperatūras  regulācija.  Būtiskas  izmaiņas  notiek  redzes, 

dzirdes un garšas analizatoros.  

Līdzsvara  sajūtu  kompensēšanai  vecumā  cilvēks  savas  kustības  un  darbības 

vairāk  kontrolē  ar  redzi.  Taču  to  apgrūtina  fizioloģiskās  izmaiņas  acs  uzbūvē. 

Samazinās  lēcas  elasticitāte,  notiek  izmaiņas  acs  kustību  muskuļos,  izmainās 

bioķīmiskās un fizioloģiskās funkcijas stiklveida ķermenī. Rezultātā pasliktinās redzes 

asums,  akomodācijas  spējas,  parādās  vecuma  tālredzība,  pasliktinās  tumsas 

adaptācija, rodas presbiopija (vecuma redze). Veciem cilvēkiem ir nepieciešams ilgāks 

laiks redzes stimula apstrādei. 

Izmaiņas  dzirdes  analizatorā  vispirms  tiek  konstatētas  ar  traucējumiem  izšķirt 

atsevišķas  skaņas un  spēju dzirdēt augsto  frekfenču  skaņas  (presbikūze). Samazinās 

līdzsvara orgāna šūnu jutība pret kairinājumu. Vecumā ir raksturīgi galvas reiboņi, kas 

var pastiprināties, strauji mainot  ķermeņa stāvokli. Šie  traucējumi var būt saistīti ar 

asinsrites traucējumiem vestibulārajā aparātā, kā arī ar mazkustīgumu.  

                                                            
64 Liepiņa, S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. ‐ Rīga: RaKa, 1998.‐160lpp. 
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Izmaiņas  garšu  analizatorā  ir  saistītas  ar  to,  ka  samazinās  garšas  kārpiņu 

daudzums, to uzbūve, noveco ožas receptori un tiek bojātas nervu šķiedras. 

Apkopojot apskatītās izmaiņas nervu sistēmā, var secināt, ka vecākiem cilvēkiem 

ievērojami grūtāk apgūt jaunas, neierastas kustības, kas prasa ātru kustību reakciju un 

koordināciju.  Fizisko  aktivitāšu  piedāvājumam  ir  jāatbilst  šim  vecumposmam  un 

jābalstās  uz  iepriekš  apgūtām  pamat  kustībām.  Redzes,  dzirdes,  kā  arī  atmiņas  un 

koncentrēšanās spēju traucējumi ir jāņem vērā jaunu kustību apguvē. 

Fizisko  aktivitāšu  nozīme  nervu  sistēmas  darbības  saglabāšanā  galvenokārt  ir 

inervācijas procesu aktivizēšanai  smadzeņu motorajās  zonās,  kas aktivizē arī blakus 

esošos rajonus, tām ir būtiska loma arī socializācijas procesu saglabāšanā. 

Novecojot  izmaiņas  notiek  arī  citās  organisma  sistēmās. Gremošanas  sistēmā 

galvenās  izmaiņas  ir  saistītas  ar  barības  sakošļāšanas  traucējumiem,  var  būt  arī 

rīšanas  traucējumi  (disfāgija),  pavājinās  siekalu  sekrēcija,  pazeminās  kuņģa  sulas 

sekrēcija.  Fiziskās  aktivitātes  uzlabo  ēstgribu  un  zarnu  darbību.  Būtiski  mainās 

vielmaiņas procesu intensitāte. Dziļas ieelpas laikā, diafragmai saraujoties, tās kupols 

slīd  uz  leju  un  saspiež  aknas.  Tas  ne  tikai  uzlabo  asinsriti  aknās,  bet  arī mehāniski 

veicina žults atteci un kavē žultsakmeņu veidošanos.65 

Nieru funkcija, urīnizvadsistēma – vājinās nieru funkcija, glomerulārās filtrācijas 

ātruma  un  kreatinīna  klīrensa  mazināšanās.  Pazeminās  muskuļu  tonuss,  rezultātā 

palielinās reziduālā urīna daudzums. Novērojama inkontinence un niktūrija. Vīriešiem 

palielinās prostatas  izmēri,  sievietēm –  vājāka  kļūst mazā  iegurņa muskulatūra,  kas 

pastiprina urīna nesaturēšanu. 

Endokrīnā sistēma. Endokrīnās sistēmas dziedzeru darbība savā starpā  ir cieši 

saistīta.  Izmaiņas  viena  dziedzera  darbībā,  izraisa  arī  citu  dziedzeru  funkcionēšanu. 

Novecošanas process notiek visos dziedzeros, tomēr  laika ziņā tas ir  ļoti atšķirīgs pat 

viena  dziedzera  dažādās  daļās.  Šo  izmaiņu  rezultātā  parasti  samazinās  hormonu 

sekrēcija,  kas  izraisa nelīdzsvarotu organisma  sistēmu darbību.  Lai  tomēr  saglabātu 

nepieciešamo  līdzsvaru  (iekšējo  stabilitāti),  tajos  orgānos,  uz  kuru  šūnām  darbojas 

konkrēts hormons, pieaug šūnu jutība pret šo hormonu (mazāks hormona daudzums 

var izraisīt orgāna atbildes reakciju).  

   

                                                            
65 Brēmanis E. Izturības trenēšana – ilga mūža ķīla.‐ Rīga: Zinātne, 1982. 
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Galvenie procesi dziedzeros: 

 hipofīzes  šūnās  samazinās  trofisko  hormonu  sintēzes  intensitāte, mazāk 

var  atrast  specifisko  granulu,  šūnu  organoīdu  (RNS)  daudzums  ir 

samazināts; 

 vairogdziedzerī  arī  samazinās  hormonu  sekrēcija,  audi  kļūst  blīvi,  tajos 

vairāk ir saistaudu; 

 aizkuņģa dziedzerī samazinās beta šūnu daudzums,  izmainās alfa un beta 

šūnu attiecības, bet tā rezultātā samazinās  insulīna sekrēcija, kam sekas  ir 

vecuma cukura diabēts; 

 virsnierēs arī samazinās aktīvo šūnu daudzums, pie tam dažādās virsnieru 

daļās tas norit dažādi gan intensitātes, gan laika ziņā; 

 dzimumdziedzeros mainās vīrišķo un sievišķo dzimumhormonu attiecības, 

samazinās  dzimumšūnu  veidošanās  ātrums  un  daudzums,  līdz  sievietēm 

tas izbeidzas pavisam (iestājas menopauze). 

Imūsistēmas izmaiņas ir ļoti cieši saistītas ar endokrīnās sistēmas izmaiņām. Arī 

te pamatizmaiņas  ir  līdzīgas – mazāk  kļūst  to  šūnu,  kas  veido,  regulē un atbild par 

imunitāti.  Rezultātā  samazinās  antivielu  produkcija,  bet  vairāk  rodas  „nepareizo” 

(patoloģisko)  olbaltumu,  parādās  autoantivielas  (pretvielas  sava  organisma 

normālajiem  audiem).  Gala  rezultāts  šiem  procesiem  ir  tāds,  ka  veci  cilvēki  ir 

uzņēmīgāki  pret  infekciju  slimībām,  tās  noris  smagāk,  ar  visai  neraksturīgām 

pazīmēm, atveseļošanās ir lēna, biežāk ir ļaundabīgie audzēji. 

   



28     AIVARS KAUPUŽS 

Fiziskā slodze un novecošanas procesi 

 

M.Rubners  1883.gadā  izvirzīja  teoriju,  ka  visiem  zīdītājiem  dzīves  ilgums  ir 

atkarīgs no ķermeņa laukuma un masas attiecības, un aptuvenais enerģijas daudzums 

dzīvības procesu nodrošināšanai ir 180–190 tūkst. kilokaloriju uz vienu kg. Iztērējot šo 

enerģiju, organisms iet bojā.66 Respektīvi, pele nodzīvo divus ar pusi gadus, bet zilonis 

var  sasniegt  80  gadu  vecumu,  jo  mazāka  izmēra  dzīvniekiem  ir  lielāks  ķermeņa 

laukums attiecībā pret masas kilogramiem, kas palielina nelietderīgo siltuma atdevi. 

Taču krievu  zinātnieks  I.Aršavskis  (И.Аршавский)  saskatīja pretrunas  šajā  teorijā un 

salīdzināja  līdzīga  izmēra dzīvniekus ar dažādu uzvedības aktivitāti. Proti, mājas truši 

dzīvo  4–6  gadus,  savvaļas  zaķi  –  10–12  gadus, mājas  cūka  –  15  gadus,  bet meža 

kuilis – 30 gadus. Palielinot trušu aktivitāti laboratorijas apstākļos, viņu dzīves ilgums 

pietuvojās savvaļas sugas dzīvniekam. Tas tika pamatots ar vielmaiņas paātrināšanos, 

kas aktivizē visas organisma funkcijas, veicina olbaltumvielu sintēzi, un, adaptējoties 

slodzei, visas sistēmas sāk darboties ekonomiskāk. Muskuļu kustību aktivitāte stimulē 

atjaunošanās  procesus.67  Pēc  I.Aršavska  domām  mērenas  intensitātes  slodzes  un 

hipoksija palielina dzīves ilgumu, savukārt ilgstošas pārslodzes izraisa organisma spēju 

izsīkumu,  kas  hroniskajos  gadījumos  reducējas  līdz  organisma  bojā  ejai.  Savukārt 

mazkustīgums mazina  organisma  adaptīvās  spējas  un  pakļauj  lielākam  riskam  būt 

ietekmētam  no  ārējās  vides  un  slimībām.  I.Aršavskis  izstrādāja  „skeleta  muskuļu 

enerģētisko  likumu”  (энергетическое  правило  скелетных  мышц).  Atbilstoši  šai 

teorija,  organisma  attīstība  katrā  vecumposmā  ir  atkarīga  no  muskuļu  sistēmas 

funkcionēšanas  līmeņa.  Kustību  rezultātā  radušais  anaboliskais  pārpalikums 

nodrošina organisma atjaunošanās un attīstīšanās procesus. Tādēļ bērnībā un jaunībā 

aktīva  fiziska darbība  ir cieši saistīta ar normālu organisma veidošanās procesu, bet 

novecojot dabīgais kustību apjoms samazinās, un  līdz ar to samazinās arī anabolisko 

procesu aktivizēšanās.68  

Fiziskās slodzes ietekmi uz organisma atjaunināšanās spējām pētīja arī Ukrainas 

akadēmiķis  N.Amosovs  (Н.Амосов).  Viņš,  balstoties  uz  I.Aršavska  idejām  par 

anabolisko procesu aktivizēšanas nepieciešamību,  izstrādāja metodi, kas  iekļāva  liela 

apjoma  ikdienas  slodzi. Pēc N.Amosova uzskatiem, daba  ir  ieprogrammējusi  cilvēku 

                                                            
66 Rubner M. ‐1854‐1932. Energy physiologist. ‐ JAMA, 1965., Oct 4.,194(1).‐86.‐87.p. 
67 Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. ‐ М.: Медицина, 1967. ‐ 476с. 
68 Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. ‐ М.: 
Наука, 1982. ‐ 270с. 



FIZISKĀS AKTIVITĀTES GADOS VECIEM CILVĒKIEM   29 

noteiktai  darbībai:  dzimšana,  attīstība,  reproducēšanās,  atlikusī  nodzīvošana. 

Atbilstoši  šim  iedalījumam  senajam  cilvēkam,  lai  viņš  būtu  spējīgs  radīt  un  uzturēt 

pēcnācējus, bija  jāveic arī  liela  fiziskā aktivitāte, patērējot aptuveni 3500 kal. dienā. 

Respektīvi, pēc N.Amosova domām,  tas  ir nepieciešamais minimums,  kas  ir dabiski 

ieprogrammēts,  lai  cilvēks  spētu  uzturēt  savas  funkcionālās  sistēmas  optimālā 

stāvokli. Taču mūsdienu tehnoloģiju ietekmē, nepieciešamais kustību apjoms ikdienā 

samazinās  un  ir  aptuveni  2000–2500  kal.  dienā.69  Tādēļ  N.Amosovs  izvirzīja  sev 

uzdevumu aprobēt savu metodi, veicot liela apjoma slodzi, lai veicinātu olbaltumvielu 

sintēzi,  kas  pārsniegtu  to  dabīgo  sabrukšanas  procesu.  Uzsākot  eksperimentu, 

1993.gadā N.Amosovs bija 81 gadu vecs. Katru dienu viņš aptuveni 3,5 stundas veltīja 

dažādām sportiskām aktivitātēm: rīta skrējiens 50–60 min, vingrinājumi ar hantelēm– 

aptuveni  1500  atkārtojumi  un  citas  fiziskas  aktivitātes  aptuveni  vienas  stundas 

garumā.  

Šādu  uzstādīto  sportisko  ritmu  zinātnieks  saglabāja  vairākus  gadus,  pat  pēc 

atkārtoti pārciestās sirds operācijas 1998.gadā, pakāpeniski tika atgūts spēks turpināt 

eksperimentu,  bet  ar  mazāku  slodzi.  Zinātnieks  dokumentēja  visas  izmaiņas,  kas 

notika  organismam  novecojot.  Dzīves  nogalē  N.Amosovs  izteica  atziņu,  ka  ar  liela 

apjoma slodzēm nevar pārvarēt organisma sabrukuma procesus, bet var tos attālināt. 

Kā  arī  norādīja,  ka  pielietotās  slodzes  ir  bijušas  pārlieku  lielas  un  citiem  varētu 

rekomendēt  ne  vairāk  kā  pusi  no  veiktā  un  tikai  ārstu  uzraudzībā.70  Kā  galveno 

novecošanas  problēmu  zinātnieks  izvirzīja  psiholoģisko  aspektu,  jo,  pat  saglabājot 

optimālas  garīgās  un  fiziskās  darbaspējas,  cilvēkam  ir  jāsaglabā  interese  par  dzīvi. 

Novecojot cilvēkam sašaurinās nākotnes perspektīva, un, ja nav atrasts aktīvas dzīves 

vadmotīvs,  cilvēks  ļaujas  apstākļu  plūsmai,  kas  paātrina  novecošanas  procesus. 

Pielietojot  šo  metodi,  zinātnieks  nodzīvoja  pilnvērtīgus  deviņus  gadus  un  mira 

2002.gadā neilgi pēc sirds infarkta. 

 

   

                                                            
69 Амосов Н.М. Эксперимент. Омоложение через большие физические нагрузки.‐ К.: Байда, 1995. – 52c. 
70 Pieejams: http://www.icfcst.kiev.ua/AMOSOV/amosov2002‐12_r.html 
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Fizisko aktivitāšu raksturojums  

 

Fiziskā aktivitāte  (FA)  ir „jebkura organisma kustība, kas tiek veikta ar muskuļu 

palīdzību  un  patērē  enerģiju”.71  Tādēļ,  lai  varētu  precīzāk  to  raksturot,  tiek  izdalīti 

sekojoši parametri: intensitāte, veids un mērķis aktivitātes realizēšanai (mājas darbi, 

brīvā laika aktivitātes, pārvietošanās, darba pienākumu veikšana). Fiziskās aktivitātes, 

kas tiek veiktas sportisko mērķu realizēšanai, parasti tiek pētītas izdalot tās no kopējā 

FA apjoma.72 Pilnvērtīgai izpratnei par FA programmu struktūru ir jāraksturo katrs no 

šiem parametriem. 

Viens no būtiskākajiem parametriem, kas raksturo FA, ir intensitāte. Intensitāte 

var būt  izteikta gan absolūtajās, gan  relatīvajās mērvienībās.  Intensitātes absolūtās 

vienības tiek raksturotas kā paveiktā darba kopējais apjoms, kas nav attiecināts pret 

indivīda fizioloģiskiem parametriem. 

Aerobo  aktivitāšu  raksturošanai  parasti  tiek  izmantots  metabolā  ekvivalenta 

(ME)  rādītājs. ME  ir  lielums,  kas  norāda,  cik  daudz  skābekļa  tiek  patērēts  fiziskas 

aktivitātes laikā. Viens ME pieaugušajiem vidēji ir 3,5ml skābekļa uz 1 ķermeņa masas 

kilogramu  minūtē  vai  4,184kJ  uz  1  ķermeņa  masas  kg  stundā.73  Šādu  daudzumu 

organisms  patērē  miera  stāvoklī  organisma  pamatfunkciju  nodrošināšanai. 

Pamatojoties  uz  ASV  Fizisko  aktivitāšu  vadlīniju  konsultatīvās  padomes  2008.  gada 

ziņojumu,  aktivitātes,  kuru  laikā ME  ir  3–5,9  vienības,  tiek  uzskatāmas  kā  vidējās 

intensitātes un sasniedzot 6 vai vairāk ME tās tiek raksturotas kā augstas intensitātes, 

piemēram, mēbeļu pārvietošana, malkas  skaldīšana, peldēšanās,  tūrisma pārgājiens 

u.c.74 Līdz ar to dažas aktivitātes, kuras  iepriekš tika definētas kā vidējas  intensitātes 

t.i. 6ME  ieskaitot,75 pēc  jaunākās klasifikācijas  ir uzskaitāmas kā augstas  intensitātes 

fiziskās aktivitātes. Fizioloģiskās atbildes reakcijas uz slodzi (piemēram, sirdsdarbības 

un elpošanas paātrināšanās), pārvietošanās  ātrums un  spēka  vingrinājumos paceltā 

smaguma svars arī tiek vērtēti kā absolūti raksturlielumi. 
                                                            
71 Caspersen C.J., Powell K.E., Christenson G.M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and 
distinctions for health‐related research.// Public. Health Rep.‐ 1985., Mar.,100(2). ‐126.‐131.p. 
72 Caspersen C.J., Powell K.E., Christenson G.M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and 
distinctions for health‐related research.// Public. Health Rep.‐ 1985., Mar.,100(2). ‐126.‐131.p. 
73 Ainsworth B.E., Haskell W.L., Leon A.S., Jacobs D.R. Jr, Montoye H.J., Sallis J.F., Paffenbarger R.S. Jr. 
Compendium of physical activities: classification of energy costs of human physical activities.// Med. Sci. Sports 
Exerc. – 1993., Jan.,25(1).‐ 71.‐80.p. 
74 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008 To the Secretary of Health and Human 
Services.‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008. ‐ 683p. 
75 Pate R., Pratt M., Blair S.N., Haskell W.L., Macera C.A., Bouchard C., Buchner D., Ettinger W., Heath G.W., King 
A.C. et al. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and 
Prevention and the American College of Sports Medicine. – JAMA, 1995., 1 Feb., 273(5).‐ 402.‐407.p. 
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Nosakot  relatīvo  intensitāti,  tiek  ņemti  vērā  indivīda  fizioloģiskie  parametri. 

Aerobo aktivitāšu relatīvā  intensitāte tiek noteikta kā  indivīda aerobo spēju (VO2max) 

procentuālā  izteiksme – VO2  rezerve  (VO2R) vai aprēķinātā maksimālā pulsa  (HRmax) 

procentuālā  izteiksme.  Sirdsdarbības  rezerve  (HRR)  tiek  noteikta  kā  starpība  starp 

maksimālo un pulsu miera stāvoklī  (HRR=HRmax– HRmiera  stāvoklī). Pētījumos  ir noteikta 

sakarība  tuvu  lineārajai  starp  HRR  un  VO2R,  sekojoši,  uzlabojot  kardiovaskulārās 

sistēmas darbaspējas, samazinās sirdsdarbības  frekfence miera stāvoklī.  Intensitātes 

relatīvo apjomu var  izteikt arī pamatojoties uz  indivīda subjektīvo pašvērtējumu, kas 

raksturo  pārvarētās  piepūles  pakāpi  skaitliskā  vērtībā.  Visplašāk  pētījumos  tiek 

izmantota Borga skala. Pirmo piepūles uztveres  iedalījuma skalu (rating of perceived 

exertion  RPE)  Zviedru  zinātnieks  G.Borgs  (G.Borg)  publicēja  1982.gadā  un  tika  tā 

iedalīta  punktu  mērvienībās  no  6–20,  kas  cieši  korelē  ar  fizioloģiskām  izmaiņām 

organismā.76 Laika gaitā tā tika vairākas reizes pārveidota un 2004.gadā tika izveidota 

10  punktu  skala,  kas  ļauj  psiholoģiski  vieglāk  iedalīt  piepūles  intensitāti.77  Šo  divu 

skalu salīdzinājums ir atspoguļots 2.tabulā.  

2.tabula 

Borga piepūles uztveres skala 

 

Borga skala 
Modificētā Borga skala  

CR10 

Nav piepūles  6  Nav piepūles  0 

Ļoti, ļoti vāja  7  Ļoti, ļoti vāja  0,5 

Ļoti vāja 
8  Ļoti vāja  1 

9  Vāja  2 

Viegla piepūle  10– 11  Viegla piepūle  3 

Diezgan grūta piepūle  12– 13  Diezgan grūta piepūle  4 

Grūti  14– 16  Grūti 
5 

6 

Ļoti grūti  17– 18  Ļoti grūti 
7 

8 

Ārkārtīgi grūti  19  Ārkārtīgi grūti  9 

Maksimāla piepūle  20  Maksimāla piepūle  10 

                                                            
76 Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion.// Med Sci Sports Exerc. ‐1982.,14(5).‐377.‐381.p 
77 Borg G. The Borg CR10 Scale® Folder. A method for measuring intensity of experience. ‐ Hasselby, Sweden, 
Borg Perception, 2004. 
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Slodzes dozēšanai var tikt pielietots arī vienkārši izmantojams „Sarunas tests”, jo 

slodzes  intensitāte  ir cieši saistīta ar elpošanas darbības paātrināšanos, kas savukārt 

ietekmē spēju sarunāties. Šāds slodzes  iedalījums  ir viegli  izprotams un  ir  ieteicams 

gados  veciem  cilvēkiem,  kuriem  var  būt  traucēta  skaitlisko  vērtību  uztvere  (skatīt 

3.tabulu).  

3.tabula 

Intensitātes subjektīvie parametri 

 

Pašsajūta  Elpošana 
Spēja 

sarunāties 

Nav piepūles  Normāla 
Nav piepūles, var brīvi sarunāties un 

dziedāt 

Ļoti, ļoti vāja  Normāla 
Nav grūti, var brīvi sarunāties un 

dziedāt 

Ļoti vāja  Gandrīz normāla  Var brīvi sarunāties un dziedāt 

Vāja  Nedaudz padziļināta  Var sarunāties un dziedāt 

Vidēji zema  Dziļa, bet lēna  Var sarunāties un dziedāt 

Mazliet jūtama 

piepūle 

Dziļa, bet nedaudz 

biežāka nekā iepriekš 

Var sarunāties ar nelielu piepūli, bet 

dziedāšana sagādā grūtības 

Grūti  Dziļa un bieža 
Var izteikt atsevišķus teikumus, bet 

vairs nevar dziedāt 

Ļoti grūti  Ļoti dziļa un ļoti bieža  Var izteikt tikai dažas frāzes 

Ļoti, ļoti grūti  Elpas trūkums 
Pirms pateikt kādu vārdu ir 

jākoncentrējas un dziļi jāievelk elpa 

Maksimāla piepūle  Grūti paelpot  Nav iespējams runāt 

 

Spēka vingrinājumiem relatīvo intensitāti raksturo viena atkārtojuma maksimālo 

svaru  (1RM). To nosaka  izpildot  kādu vingrinājumu ar noslogojumu,  ko maksimālās 

piepūles  rezultātā  var  pārvarēt  tikai  vienu  reizi.  Ņemot  vērā  šīs  metodes  augsto 

traumatisma  risku,  ir  izstrādāta  formula,  pēc  kuras  var  noteikt  1RM,  izpildot 

vingrinājumu ar mazāku svaru līdz pilnīgam spēku izsīkumam:78  

 
                                                            
78 Mayhew J.L., Prinster J.L., Ware J.S., et al. Muscular endurance repetitions to predict bench press strength in 
men of different training levels.// J. Sports Med. Phys. Fitness.‐ 1995.,35.‐108.–113.p. 
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1RM=svars veicot vingrinājumu/ 1,0278– 0,278*atkārtojumu skaits 

 

FA veids atspoguļo kādu noteiktu darbību vai kustību, kas tiek realizēta dažādos 

apstākļos.  Tā,  piemēram,  iešana  kājām  kā  FA  tiek  uzskaitīta  gan  pārvietojoties  no 

vienas vietas uz otru, gan veicot darba pienākumus, gan pastaigājoties brīvajā  laikā, 

līdzīgi  arī  smagumu  pārvietošana  darba  laikā  un  nodarbību  laikā  trenažieru  zālē  ir 

vienlīdzīgi pielīdzināmas FA. Respektīvi, kā FA veidi var būt gan noteikti vingrinājumi 

vai darbības (riteņbraukšana, skriešana, peldēšana, vingrošana utt.), gan arī sadzīves 

un  darba  pienākumu  veikšanas  aktivitātes  (mājas  uzkopšana,  darbs  dārzā,  preces 

kraušana, darbs mežā utt.). 

Literatūrā  parasti  tiek  izdalīti  sekojoši  FA  mērķi  aktivitātes  realizēšanai: 

aktivitātes  brīvajā  laikā,  aktivitātes  veicot  darba  pienākumus,  aktivitātes 

mājsaimniecībā un aktivitātes pārvietojoties.  

Balstoties  uz  šo  iedalījumu,  1993.gadā  tika  publicēts  vienots  fizisko  aktivitāšu 

intensitātes  uzskaitījumu  krājums  (The  Compendium  of  Physical Activities),  kas  tika 

izteikts ME. Fiziskās aktivitātes intensitātes absolūtās vienības tika ieviestas ar nolūku 

standartizēt dažādās aptaujās iekļauto aktivitāšu aprakstus, kas ļauj konkrētu darbību 

iekļaut  kādā  noteiktā  intensitātes  kategorijā.  Stenfordas  Universitātes  pētnieks 

Dr.B.Haskels  (B.Haskell)  šī  krājuma  prototipu  pirmo  reizi  izmantoja  SAFE  pētījumā 

laika  posmā  no  1987.–1989.gadam,  kad  tas  tika  kodēts  un  izmantots  FA  uzskaitei 

digitālā formā.79 Kopš tā laika šī krājuma dati tiek izmantoti visā pasaulē, lai definētu 

kādas  aktivitātes  intensitāti  absolūtajās mērvienībās.  Krājumā  uzrādītās  aktivitātes 

mērvienības tika noteiktas ar netiešās kalorimetrijas metodi, tādēļ uzrādītās vērtības 

atbilst tikai vidējiem populācijas parametriem –  indivīdam, kura svars  ir 75kg un bez 

veselības  traucējumiem.  Tādēļ  šis  aspekts  ir  jāņem  vērā,  ja  tiek  pētītas  noteiktas 

iedzīvotāju grupas (cilvēki ar lieko svaru, veselības traucējumiem, bērni vai gados veci 

cilvēki). 2000.gadā  tika publicēts krājuma uzlabotais variants un, kā  jau  tika minēts 

iepriekš, 2008.gadā  Fizisko aktivitāšu  vadlīniju  konsultatīvā padome  ieteica precizēt 

vidējās intensitātes robežas, nosakot tās no 3–5,9ME.80  

Organisma  novecošanas  procesu  ietekmē  aktivitātes  relatīvā  (pašsajūta)  un 

absolūtā  (ME)  intensitātes  vērtība  ir  mainīga  un  atkarīga  no  indivīda  fiziskās 

sagatavotības.  Piemēram,  soļošanas  ar  ātrumu  5  km/h  vidējā  vērtība  ir  3,3ME  un 

                                                            
79 Pieejams:http://prevention.sph.sc.edu/tools/compendium.htm 
80  Physical  Activity  Guidelines  Advisory  Committee  Report,  2008  To  the  Secretary  of  Health  and  Human 
Services.‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008. ‐ 683p. 
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vecumā no 40–64 gadiem atbilst vieglas intensitātes aktivitātei, vecumā 65–79 gadi tā 

ir  vidējas  intensitātes,  savukārt  vecumā  virs  80  gadiem  tā  ir  augstas  intensitātes 

aktivitāte. ME mainīgums  salīdzinājumā  ar  relatīvo  vērtību  atkarībā  no  vecuma  ir 

atspoguļots 4.tabulā. Līdzīgas sakarības  ir vērojamas arī viena vecuma cilvēkiem, bet 

ar dažādu aerobo  kapacitāti.  Tādēļ,  vērtējot  fiziskās aktivitātes  intensitāti,  ir  jāņem 

vērā ļoti daudzi mainīgie (vecums, svars, fiziskā sagatavotība u.c.).  

4.tabula 

Līdz 60 min ilgstošas fiziskās aktivitātes intensitātes klasifikācija 

V.Haskells un M.Pollock (1998)81 

 

Relatīvā intensitāte 
Absolūtā intensitāte (ME) 

pieaugušajiem (gadi) 

Relatīvā 

intensitāte

Pašsajūta 
VO2max 

% 

HRmax 

% 

Borga 

skala 
(20– 39) 

(40– 

64) 
(65– 79) (80+) 

1RM 

% 

Ļoti viegli  <20  <50  <10  <2,4  <2  <1,6  <1  <30 

Viegli  20– 39  50– 63  10– 11 2,4– 4,7  2– 3,9 1,6– 3,1 1,1– 1,9  30– 49 

Vidēji  40– 59  64– 76  12– 13 4,8– 7,1  4– 5,9 3,2– 4,7 2– 2,9  50– 69 

Smagi  60– 84  77– 93  14– 16 7,2– 10,1  6– 8,4 4,8– 6,7 3– 4,25  70– 84 

Ļoti smagi  ≥85  ≥94  17– 19 ≥10,2  ≥8,5  ≥6,8  ≥4,25  ≥85 

Maks. 

piepūle 
100  100  20  12  10  8  5  100 

 

Katrai no iepriekš aprakstītajām intensitātes noteikšanas metodēm ir savas vājās 

un  stiprās puses. Pētot  literatūru,  var  secināt,  ka,  ja  tiek pētīta  FA  intensitāte  lielā 

populācijā,  visbiežāk  tiek  minētas  relatīvās  vienības:  zema,  vidēja  un  augsta 

intensitāte.  Savukārt,  ja  tiek  veikti  pētījumi  noteiktā  iedzīvotāju  grupā,  kurai  ir 

iespējams  definēt  iepriekšminētos  mainīgos,  var  tikt  izmantotas  arī  absolūtās 

mērvienības (ME, sirdsdarbības frekfence u.c.) 

 

   

                                                            
81  U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services.  Physical  Activity  and  Health:  A  Report  of  the  Surgeon 
General.  Atlanta,  GA.‐  U.S.:  Department  of  Health  and  Human  Services,  Centers  for  Disease  Control  and 
Prevention, NationalCenter for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996. 
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Fiziskās aktivitātes noteikšanas metodes 

 

Fiziskās  aktivitātes  līmeņa  novērtēšanai  izmantojamās  metodes  nosacīti  var 

iedalīt trīs grupās:  

1) kritēriju metodes,  

2) objektīvas novērtēšanas metodes,  

3) subjektīvās novērtēšanas metodes. 

Kritēriju metodes 

Kritēriju  metodes  ir  visprecīzākās  fiziskās  aktivitātes  līmeņa  noteikšanai, 

visplašāk tiek izmantotas sekojošās: 

 tiešās novērošanas; 

 dubulti iezīmētā ūdens izotopu; 

 tiešā kalorimetrija; 

 netiešā kalorimetrija. 

Viena  no  senākajām  fiziskās  aktivitātes  novērtēšanas  metodēm  ir  tiešā 

novērošana, kas tiek veikta pieredzējuša pētnieka vadībā. Pastāv dažādi novērošanas 

veidi atkarībā no  izvirzītā pētījuma mērķa (sporta stundās, treniņa procesā, sadzīvē). 

Metodes būtība  ir klasificēt fiziskās aktivitātes pazīmes noteiktajās kategorijās, kuras 

kodējot var tikt matemātiski apstrādātas un analizētas.82 Metodes spēcīgākā puse  ir 

tā, ka  iegūtā  informācija  ir  tieša un  tiek vērtēta kā  fiziskā aktivitāte kopumā. Fiziskā 

aktivitāte  ir cieši saistīta ar apkārtējiem apstākļiem un šī  iegūtā  informācija augstākā 

mērā  ir nozīmīga pētījumos par mazkustīguma cēloņiem. Tiešā novērošana tiek bieži 

izmantota pētījumos ar bērniem, kuriem nav piemērojamas citas metodes. Diemžēl šī 

metode ir ļoti laikietilpīga un monotona, kas neļauj iekļaut pētījumos lielu dalībnieku 

skaitu.  

Dubulti  iezīmētā  ūdens  izotopu  metode  ir  viena  no  precīzākajām  iztērētās 

enerģijas novērtēšanai. Ar  šo metodi  ir  iespējams noteikt  kopējo  iztērēto enerģijas 

daudzumu no  vienas  līdz  triju  nedēļu  laikā.  Izpētes  objekts  iedzer  ūdeni,  kas  satur 

noteiktu daudzumu neradioaktīvu  izotopu H2 un O18. Starpību starp zaudētajiem H2 

un O18 izotopiem atspoguļo ar koeficientu, nosakot CO2, no kura var aprēķināt kopējo 

iztērētās enerģijas daudzumu. Šīs metodes rezultāti ir ar augstu precizitātes pakāpi un 

to  lieto citu metožu precizitātes novērtēšanai. Metodes vājās puses:  lielas  izmaksas, 

                                                            
82 McKenzie T.L. Use of direct observation  to  assess physical  activity.  /In: Welk GJ  (editor): Physical  activity 
assessments for health‐related research.‐ Champaign, IL: Human Kinetics Publisher [Inc.].‐ 2002., 179.‐195.p. 
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nepieciešami  augsta  līmeņa  speciālisti  un  aparatūra  masas  spektrometrijas 

noteikšanai.83 

Tiešā  kalorimetrija  mēra  kopējo  ķermeņa  siltuma  zudumu.  Pētāmo  objektu 

ievieto  termiski  izolētā  kamerā un nosaka organisma  izdalīto  siltumu. Metode  ir ar 

augstu  precizitātes  pakāpi,  taču,  līdzīgi  kā  iepriekšējā  metode,  ir  dārga  un 

nepieciešama speciāla aparatūra. Viens no pirmajiem šo metodi sāka  izmantot vācu 

zinātnieks M.Rubners, kurš 1911.gadā aprakstīja šīs metodes principus.84 

Netiešā  kalorimetrija nosaka  izmantotā  skābekļa  un  izelpotās  ogļskābās  gāzes 

tilpuma attiecības. Kopējais  iztērētās enerģijas daudzums tiek noteikts pieņemot, ka 

ieelpotais  skābeklis  tiek  izmantots enerģijas  iegūšanai uzturvielu oksidēšanā un  tiek 

izelpots  ogļskābās  gāzes  veidā.  Izmantojot  portatīvo  aparatūru,  šo  metodi  ir 

iespējams  pielietot  fizisko  aktivitāšu  laikā  dažādos  apstākļos. Metode  ir  precīza  un 

ticama ar mazākām izmaksām. 

Objektīvas novērtēšanas metodes 

Fiziskās  aktivitātes  noteikšanai,  izmantojot  objektīvās  novērtēšanas metodes, 

parasti  tiek  izmantotas  dažādas  palīgierīces,  ar  kuru  palīdzību  tiek  fiksēts  kustību 

parametri vai organisma atbildes reakcija uz slodzi. Šīs metodes ir salīdzinoši precīzas 

un drošas, tādēļ tiek plaši tiek izmantotas dažādos pētījumos.  

Visbiežāk pielietojamās ir: 

 akselerometrija; 

 pedometrija; 

 sirdsdarbības frekfences monitorēšana. 

Pielietojot akselerometriju, tiek izmantoti portatīvi kustību sensori, kas reaģē uz 

ķermeņa kustību paātrinājumu. Kustības galvenokārt tiek fiksētas vertikālā plaknē un 

fiksētais paātrinājums tiek proporcionāli aprēķināts pieliktajam muskuļu spēkam, kas 

ir saistīts ar enerģijas patēriņu. Metodes trūkumi – iespējamas kļūdas fiziskās slodzes 

reģistrēšanā,  ja  kustības  notiek bez  ķermeņa  pārvietošanās  vertikālā  plaknē  (aktīvs 

darbs ar rokām, kāpšana pa kāpnēm).85 

                                                            
83 Starling R.D. Use of doubly  labelled water and  indirect calorimetry  to assess physical activity. /In: Welk GJ 
(editor): Physical activity assessments  for health‐related  research.‐ Champaign  IL: Human Kinetics Publisher, 
[Inc.].‐ 2002., 197.‐209.p. 
84 Rubner M. Die Kalorimetrie. In: Handbuch der physiologischen Methodik, Erster Band: Allgemeine Methodik. 
Protisten, wirbellose Tiere, physikalische Chemie. Stoff‐ und Energiewechsel, Dritte Abteilung: Stoffwechsel  ‐ 
Respirationslehre – Kalorimetrie. /edited by Robert Tigerstedt. ‐ Leipzig: Hirzel, 1911.‐ 150.‐228.p.   
85 Bouten C.V., Westerterp K.R., Verduin M., Janssen J.D. Assessment of energy expenditure for physical activity 
using a triaxial accelerometer.// Med. Sci. Sports Exerc. – 1994.,26.‐1516.‐1523.p. 
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Pedometrija ir soļu skaitīšanas metode, kur tiek izmantotas maza izmēra ierīces, 

kas  stiprinās  pie  jostas.  Tās  ir  piemērotas  individuālai  lietošanai  un  var  iegādāties 

sporta  inventāra  veikalos.  Šī  metode  var  tikt  plaši  izmantota  fiziskās  aktivitātes 

novērtēšanai,  izmantojot  soļu  skaitu  kvantitatīvos  rādītājus  dienas  laikā.  Vairākos 

pētījumos tiek minēts, ka dienā optimālais veikto soļu skaits  ir 10 tūkstoši. Metodes 

trūkumi  –  netiek  reģistrēta  fiziskās  aktivitātes  intensitāte,  kā  arī  nevar  noteikt  cita 

veida aktivitātes (peldēšana, riteņbraukšana, nodarbības trenažieru zālē).86 

Trešā  objektīvā  fiziskās  aktivitātes  noteikšanas  metode  ir  sirdsdarbības 

frekvences monitorēšana. Sirdsdarbība  ir slodzes  intensitātes rādītājs, kas saistībā ar 

kardiorespiratorās  sistēmas  izmaiņām  netieši  norāda  fizisko  aktivitāti.  Šī  metode 

balstās  uz  lineāro  sakarību  starp  sirdsdarbības  frekvenci  un  skābekļa  uzņemšanu 

vidējās un  lielas  intensitātes fiziskās aktivitātēs. Miera stāvoklī un zemas  intensitātes 

darbībās šī sakarība nav lineāra un ir atkarīga no citiem faktoriem (piemēram, stress, 

ķermeņa  stāvoklis,  smēķēšana u.c.).  Ņemot  vērā  šos  rādītājus,  var  izskaitļot  kopējo 

uzņemto skābekļa daudzumu un kopējo enerģijas patēriņu. Metodes priekšrocības – 

salīdzinoši  lēta, vienkārša un neinvazīva. Metodes  trūkumi – sirdsdarbības  frekvenci 

ietekmē blakus  faktori, piemēram, emocionālais  stāvoklis, apkārtējās vides apstākļi, 

uzņemtais pārtikas un kafijas daudzums.87  

Subjektīvās novērtēšanas metodes 

Pētījumos,  kuros  tiek  iekļauts  liels  dalībnieku  skaits  ar mērķi  noteikt  fiziskās 

aktivitātes  līmeni,  parasti  tiek  izmantotas  anketēšanas  un  aptaujas  metodes.  Šīs 

metodes  izmaksas  ir  salīdzinoši  nelielas,  taču  rezultāti  ir mazāk  ticami.  Subjektīvās 

novērtēšanas  metodes  balstās  uz  personas  fiziskās  aktivitātes  pašvērtējumu. 

Subjektīvās novērtēšanas metodes var tikt iedalītas četros veidos:  

 anketas, kuras aizpilda pats respondents; 

 anketēšana ar intervētāja līdzdalību;  

 pilnvarotās personas aizpildīta anketa;  

 personas dienasgrāmata.  

Visām  izstrādātām  subjektīvās  novērtēšanas metodēm  ir  jābūt  validizētām  ar 

kādu no kritēriju vai objektīvās metodes pielietojumu. 

                                                            
86 Crouter S.E., Schneider P.L., Karabulut M., Bassett D.R. Jr. Validity of 10 electronic pedometers for measuring 
steps, distance, and energy cost.// Med. Sci. Sports Exerc.‐ 2003.,35.‐ 1455.‐1460.p. 
87 Livingstone M.B. Heart rate monitoring: the answer for assessing energy expenditure and physical activity in 
population studies?// Br. J. Nutr., 1997.,78. ‐869.‐871.p. 
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Visbiežāk anketas struktūra tiek veidota pamatojoties uz neliela laika posma (no 

1 līdz 7 dienām) atsaukšanu atmiņā. Ja izpētes kontingents ir gados veci cilvēki, jāņem 

vērā, ka viņiem  ir  iespējami atmiņas traucējumi. Metodes rezultātus  ietekmē dažādi 

ārējie faktori, piemēram, sociālais stāvoklis, anketas satura izpratne, vecums, sezonas 

aktivitāšu variēšana, aptaujā pētāmā perioda ilgums.  

R.Filiperts  (R.Philippaerts)  un  kolēģi,  veicot  salīdzinošo  pētījumu  starp  dubulti 

iezīmētā ūdens izotopu metodi un anketēšanu par fizisko aktivitāti, ieguva drošus un 

līdzvērtīgus  rezultātus.88  Arī  A.Šuits  (A.Schuit)  un  kolēģi,  veicot  līdzīgu  pētījumu  ar 

gados  veciem  cilvēkiem,  guva  apstiprinājumu  aptaujas metodes  rezultātu  ticamībai 

arī  šajā  vecumposmā.89  Franču  pētnieks M.Bonefi  (M.Bonnefoy)  kopā  ar  kolēģiem 

veica pētījumu, salīdzinot desmit aptauju rezultātus ar dubulti iezīmētā ūdens izotopu 

metodes datiem.  Iegūtie rezultāti norādīja, ka ciešāka korelācija starp subjektīvo un 

kritēriju metodes datiem  ir aptaujām, kurās  tiek atsauktas atmiņā aktivitātes, kas  ir 

veiktas pēdējo septiņu dienu laikā.90  

Ņemot vērā vecumposmu  īpatnības,  ir  izstrādātas vairākas aptaujas par  fizisko 

aktivitāti  gados  veciem  cilvēkiem.  Ārzemju  pētījumos  visplašāk  tiek  izmantotas 

sekojošas aptaujas: Jēlas Fiziskās aktivitātes pētījums (YALE Physical Activity Survey –

YPAS),91  Fiziskās  aktivitātes  anketa  gados  veciem  cilvēkiem  (Physical  Activity 

Questionnaire  for Older Adults – CHAMPS),92 Fiziskās aktivitātes skala gados veciem 

cilvēkiem  (The  Physical Activity  Scale  for  the  Elderly  –  PASE).93 Minētās  aptaujas  ir 

piemērojamas cilvēkiem vecumposmā no 60 gadiem un vecākiem. Daudzos pētījumos 

ir izmantotas aptaujas, kuras ir piemērojamas plašākam respondentu lokam – vecumā 

no 15–69 gadiem, piemēram: Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (International 

Physical Activity Questionnaires–  IPAQ),94  Septiņu  dienu  fiziskās  aktivitātes  (Seven– 

Day Physical Activity Recall – PAR).95 Diemžēl šie pētījumu instrumenti Latvijā vēl nav 

                                                            
88  Philippaerts  R.M., Westerterp  K.R.,  Lefevre  J.  Doubly  labelled water  validation  of  three  physical  activity 
questionnaires.// Int. J. Sports Med.‐ 1999.,20.‐ 284.‐289.p. 
89 Schuit A.J., Schouten E.G., Westerterp K.R., Saris W.H.M. Validity of the physical activity scale for the elderly 
(PASE): according  to energy expenditure assessed by  the doubly  labeled water method.//  J. Clin. Epidemiol.‐ 
1997.,50. ‐541.‐546.p. 
90 Bonnefoy M., Normand  S., Pachiaudi C.,  Lacour  J.R.,  Laville M., Kostka T.  Simultaneous Validation of Ten 
Physical  Activity  Questionnaires  in  Older Men:  A  Doubly  Labeled Water  Study.//  Journal  of  the  American 
Geriatrics Society. Volume 49, Number 1, January 2001.‐ 28.‐35.p. 
91 Pieejams:http://www1.od.nih.gov/behaviorchange/measures/yale.htm 
92 Pieejams:http://sbs.ucsf.edu/iha/champs/resources/qxn/index.html 
93Pieejams:http://www.neriscience.com/web/MultiPiecePage.asp_Q_PageID_E_253_A_PageName_E_Products
ResearchPhysicalActiv 
94 Pieejams:http://www.ipaq.ki.se/ 
95 Pieejams:http://www1.od.nih.gov/behaviorchange/measures/7dayPAR.htm 
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adaptēti. Fizisko aktivitāšu pētījumi galvenokārt notiek populācijas kopējā skatījumā. 

Tiek veiktas aptaujas ar mērķi noteikt vidējo sabiedrības  fiziskās aktivitātes  līmeni,96 

bet  šie  pētījumi  ir  konstatējoša  rakstura,  kas  neatspoguļo  respondenta  FA 

kvantitatīvos parametrus. 

Veiktie pētījumi par aptaujas metodes rezultātu ticamību norāda, ka tie ir droši 

un var  tikt  izmantoti vispārīgās  fiziskās aktivitātes noteikšanai. Pielietojot šo metodi 

pētāmos objektus var  iedalīt noteiktos  fiziskās aktivitātes  līmeņos  (piemēram, zems, 

vidējs, augsts), bet ar to nevar noteikt izlietotās enerģijas kvantitatīvos rādītājus.97  

Noslēgumā  var  teikt,  ka  adekvāts  fiziskās  aktivitātes  novērtējums  ir 

nepieciešams pētot vingrinājumu  ietekmi, kustību apjomu uz veselības  saglabāšanu 

un uzlabošanu. Tādas kritēriju metodes kā dubulti  iezīmētā  ūdens  izotopu metode, 

tiešā novērošana, tiešā un netiešā kalorimetrija  ir visticamākās un drošākie pētījuma 

instrumenti,  ar  kuriem  tiek  noteikta  citu  metožu  validitāte.  Finansiālās  izmaksas, 

invazitāte un  laboratorijas apstākļu  ierobežojumi  ir šo metožu  trūkums. Objektīvām 

metodēm  –  akselerometrija,  pedometrija  un  sirdsdarbības  frekvences 

monitorēšana – arī piemīt gan stiprās, gan vājās puses. Pedometri un akselerometri 

nav piemēroti komplekso kustību (tādas kā riteņbraukšana, peldēšana, darbošanās ar 

trenažieriem)  fiksēšanai un uzskaitei. Sirdsdarbības  frekvences monitorēšana balstās 

uz lineāro sakarību starp fiziskās aktivitātes intensitāti un kardiorespiratorās sistēmas 

atbildes  reakciju,  kas  nav  piemērojama  zemas  intensitātes  vai  mazkustīguma 

noteikšanai. Tā kā  šīs metodes  salīdzinoši nav dārgas, viegli  lietojamas un pētījuma 

objektam nav apgrūtinošas,  tās  tiek plaši  izmantotas  ticamu  rezultātu  iegūšanai par 

fizisko  aktivitāti  sadzīvē.  Rezultātu  ticamības  uzlabošanai  iesaka  lietot  vairākas 

metodes  vienlaicīgi  (piemēram,  soļu  skaitītāju  un  sirdsdarbības  frekvences 

monitorēšana).  Anketēšana  un  aptaujas  metodes,  kuras  ir  validizētas  ar  kādu  no 

kritēriju metodēm,  tiek plaši  izmantotas  fiziskās aktivitātes novērtēšanai pētījumos, 

kuros tiek iesaistīts liels dalībnieku skaits.  

   

                                                            
96 Pieejams:http://www.sva.lv/lv/ptjumi/ 
97 Shephard R.J. Limits to the measurement of habitual physical activity by questionnaires.// Br J Sports Med.‐ 
2003.,37. ‐197.‐206.p. 



40     AIVARS KAUPUŽS 

Veselību veicinoša fiziskā aktivitāte 

   

Fiziskā  aktivitāte  ir  cieši  saistīta  ar  fizisko  sagatavotību.  Jo  lielāka  fiziskā 

aktivitāte,  jo  labāka  ir  personas  fiziskā  sagatavotība.  Fiziskā  sagatavotība  ir 

„morfoloģisko un  funkcionālo  īpašību kopums, kas  indivīdam nodrošina spējas veikt 

fizisku  darbību”.98  Vāja  fiziskā  sagatavotība  gados  veciem  cilvēkiem  izraisa  nespēju 

veikt  ikdienas  sadzīves  aktivitātes  (activities  daily  living  ADL),  kas  tiek  norādīts  kā 

mazspējas indikators.  

Daudzi  gados  veci  cilvēki  ar  mazkustīgu  dzīves  veidu  pietuvinās  viņu 

maksimālajam ADL līmenim. Jebkura turpmākā spēju pazemināšanās var viegli izraisīt 

papildus kustību ierobežojumus, kas noved pie mazspējas un atkarību no citu cilvēku 

aprūpes. Fiziskā mazspēja vēlākajos dzīves gados negatīvi ietekmē gan dzīves kvalitāti, 

gan  rada  papildus  finansiālos  izdevumus  medicīnas  aprūpei.  Fizisko  īpašību 

pavājināšanās  savlaicīga  noteikšana  un  nostiprināšana  ir  būtisks  solis  turpmākās 

mazspējas novēršanā,  jo šajā posmā  ietekmējošo  līdzekļu metodes  ir efektīvākas, ar 

mazākām izmaksām un ļauj iekļaut vingrinājumus ar lielāku intensitāti.  

2001.gadā  Pasaules  Veselības  organizācija  (WHO)  definēja  starptautisku 

organisma funkcionēšanas, nespējas un veselības modeli (skatīt 4.attēlu). Šis modelis 

sniedz  daudzpusēju  pieeju  funkcionēšanas  un  nespējas  klasifikācijai,  kas  norāda  uz 

mijiedarbīgu  un  evolucionāru  procesu  starp  organisma  funkcijām  un  struktūrām, 

aktivitātēm,  veselības  stāvokli,  kā  arī  apkārtējās  vides  ietekmi  un  personības 

līdzdalību.  Mijiedarbība  starp  šiem  komponentiem  ir  daudzpusēja  un  nevar  būt 

noteiktas  vienvirziena  atkarības.  Mijiedarbības  var  būt  vērstas  abos  virzienos  un, 

iedarbojoties  uz  kādu  no  komponentiem,  var  radīt  izmaiņas  vienā  vai  vairākos  no 

tiem.  

R.Riklijas  un  Dž.Džonas  (R.Rikli,  J.Jones)  pētījumos  ir  norādīts,  ka  ne  tikai 

patoloģiskās  izmaiņas  organismā,  bet  arī  mazkustīgs  dzīvesveids  var  būt  kā 

pirmcēlonis  disfunkcijai.  Viņas  norāda,  ka  gan  fizisko  aktivitāšu  trūkums,  gan 

patoloģiskās  izmaiņas  var  būt  cēlonis  mazspējai.  Pamatojoties  uz  darbspēju 

zaudēšanas procesu  izpēti R.Riklija un Dž.Džona  izveidoja „Funkcionālās veiktspējas” 

modeli, kas atspoguļo savstarpējās attiecības starp fizioloģiskajām un funkcionālajām 

spējām  ikdienas aktivitāšu  veikšanai  (skatīt 5.attēlu).  Ikdienas aktivitāšu  realizēšana 

                                                            
98  Dustan  D.  Epidemiological  reserch  evaluating  the  assocition  between  sedentary  behavior  and metbolic 
healt./ 2nd ICPAPH. Abstract, 56p. 
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personai  ir  saistīta  ar  spējām  veikt  funkcionālās  darbības,  kas  ir  atkarīgas  no 

pietiekamajām fizioloģiskajām spējām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.attēls   Nespējas un veselības starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija  

WHO (2001)99 

 
Fiziskie parametri 

 

 Muskuļu spēks un 
izturība 

 Aerobās spējas 

 Lokanība 

 Motorās spējas: 

 līdzsvars, 

 koordinācija, 

 ātrums,  

 veiklība 

  Darbība 
 

 Soļošana 

 Kāpšana 

 Piecelšanās 

 Pacelšana 

 Aizsniegšanās 

 Noliekšanās 

 Pietupšanās 

 Skriešana 
 

  Darbības mērķis 
 

 Pašapkalpošanās 

 Iepirkšanās 

 Mājas darbi 

 Dārza darbi 

 Pārvietošanās 

 Vingrināšanās 

         

Fiziskie traucējumi   
Funkcionālie 
ierobežojumi 

 
Fiziskā nespēja/ 
aprūpējamība 

 

5.attēls         Funkcionālās veiktspējas modelis 

 R.Riklija un Dž.Džona (1997) 100 

 

                                                            
99 World  Health  Organisation  Exercise  for  health..‐ WHO/FIMS  Committee  on  Physical  Activity  for  Health. 
Bulletin of the World Health Organisation, 1995. ‐73p. 
100 Rikli R.E.  Jones C.J. Assessing Physical Performance  in  Independent Older Adults:  Issues and Guidelines.// 
Journal of Aging and Physical Activity.‐ 1997., 5(3). 

 
 
 

             
 
 
 
 

 

Organisma uzbūve 
funkcionēšana 

Līdzdalība Aktivitātes 

Veselības stāvoklis 
(traucējumi vai slimības) 

Personas 
īpašības 

Ārējās vides 
apstākļi 
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Fiziskā sagatavotība  (physical  fitness)  ir nākošais posms organisma  funkcionālo 

veiktspēju  parametru  noteikšanai. Amerikas  Fiziskās  izglītības  akadēmija  (American 

Academy  of  Physical  Education)  1979.gadā  pieņēma  sekojošu  definējumu:  „Fiziskā 

sagatavotība  ir  spēja  veikt  ikdienas pienākumus,  kas prasa piepūli un  izveicību bez 

pārmērīga noguruma un  spēju aktīvi  iesaistīties brīvā  laika nodarbībās,  kā arī  spēja 

pārvarēt  paaugstinātu  fizisku  slodzi,  ko  izraisa  ārkārtējās  situācijas.”101  Savukārt 

Amerikas  Sporta  medicīnas  koledža  (American  College  of  Sports  Medicine  ACSM) 

1990.gadā  šo  terminu  noteica  kā  īpašību  kopumu,  kas  personai  piemīt  vai  tiek 

iegūtas,  lai  spētu  veikt  fiziskās  aktivitātes.102  Kopumā  fiziskā  sagatavotība  aptver 

šādas  fiziskās  īpašības:  kardiorespiratorās  spējas  (aerobās  spējas), muskuļu  spēku, 

izturību, lokanību, kustību koordināciju un ātrumu, kā papildinošs faktors tiek iekļauta 

ķermeņa kompozīcija. Fiziskā sagatavotība var būt vērtēta gan kā organisma motorās 

spējas,  kas  nepieciešamas  fizisko  darbību  veikšanai  (performance–  related  fitness), 

gan kā veselību ietekmējošs (health– related fitness) kritērijs. Šie termini tika nodalīti 

pagājušā  gadsimta  astoņdesmitajos  gados,  jo  bija  nepieciešams  diferencēt  tās 

aktivitātes, kuras ir vērstas sportisko rezultātu sasniegšanai un veselības uzlabošanai. 

1988.gadā R.Pate (R.Pate) veselību ietekmējošo fizisko sagatavotību definēja kā spēju 

veikt  ikdienas aktivitātes ar piepūli un uzrādīt dotumus, kas samazina mazkustīguma 

izraisīto  slimību  priekšlaicīgu  attīstību.103  Fiziskās  sagatavotības  komponents,  kas 

saistīts  ar  veselības  stāvokli,  ir  cieši  saistīts  ar  fizisko  aktivitāti  un  šo  aspektu 

mijiedarbības izvērtēšana ir salīdzinoši jauns izpētes virziens.  

C.Buhards  un  R.Šepards  (C.Bouchard,  R.Shephard)  1994.gadā  definēja  piecus 

galvenos  komponentus,  kas  ietekmē  fizisko  sagatavotību  veselības  aspektā: 

morfoloģiskās,  muskulārās,  motorās,  kardiorespiratorās  un  vielmaiņas  veiktspējas. 

Katrs no tiem iekļauj vairākus faktorus (skatīt 5. tabulu).104  
   

                                                            
101 Clarke H.H. Academy approves physical fitness definition.// Physical Fitness Newsletter.‐ 1979.,25.‐1p. 
102 Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General By United States// Dept. of Health and Human 
Services [DIANE Publishing], 1996. 
103Pate. R. R. The Evolving Definition of Physical Fitness.Quest.‐ 1988., 40.‐174.‐79.p. 
104 Bouchard C., Shephard R.J., Physical activity, fitness and health: the model and key concepts./In: Bouchard 
C.,  Shepard  R.J.,  Stephens  T.  (editors):  Physical  activity,  fitness  and  health,  International  Proceedings  and 
Concensus Statement. ‐ Champaign IL: Human Kinetics, 1994.‐ 77.‐88.p.  



FIZISKĀS AKTIVITĀTES GADOS VECIEM CILVĒKIEM   43 

5.tabula 

Ar veselību saistīto fiziskās sagatavotības komponenti un faktori 

 
Komponents  Faktors 

Morfoloģiskais  Ķermeņa masa un augums 
Ķermeņa sastāvs  
Zemādas tauku daudzums 
Iekšējo orgānu tauku daudzums 
Kaulu blīvums 
Lokanība 

Muskulārais  Spēks 
Jauda 
Izturība 

Motorais  Veiklība 
Līdzsvars 
Koordinācija 
Kustības ātrums 

Kardiorespiratorais  Submaksimālā veiktspēja 
Maksimālā aerobā spēja 
Sirdsdarbība 
Elpošanas sistēmas darbība 
Asinsspiediens 

Vielmaiņas  Glikozes tolerance 
Insulīna jutīgums 
Lipīdu un lipoproteīnu vielmaiņa 
Substrātu oksidācijas parametri 

 

Toronto modelis (skatīt 6.attēlu) definē fiziskās aktivitātes, fiziskās sagatavotības 

un  veselības mijiedarbību  starp  katru  no  šiem  komponentiem.  FA  ietekmē  fizisko 

sagatavotību,  kas  savukārt  izmaina  aktivitātes  līmeni.  Fiziskā  sagatavotība  ir  arī 

abpusēji  saistīta  ar  veselību,  jo  tās  stāvoklis  ver  ietekmēt,  gan  FA,  gan  fiziskās 

sagatavotības līmeni. Mijiedarbība starp šiem trijiem galvenajiem komponentiem šajā 

modelī  ir papildināta ar citiem dzīvesveida elementiem – fizisko un sociālo apkārtējo 

vidi, personības īpašībām un ģenētisko raksturojumu.105  

 

 

 

 

                                                            
105 Bouchard C., Shephard R.J., Physical activity, fitness and health: the model and key concepts./In: Bouchard 
C.,  Shepard  R.J.,  Stephens  T.  (editors):  Physical  activity,  fitness  and  health,  International  Proceedings  and 
Concensus Statement. ‐ Champaign IL: Human Kinetics, 1994.‐ 77.‐88.p.  
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6.attēls         Fiziskās aktivitātes, fiziskās sagatavotības un veselības  

 Toronto modelis 

C.Buhards un R.Šepards (1994) 

 

Toronto modelī  fiziskā  aktivitāte  ir  plaši  raksturota.  Tā  iekļauj  visas  ikdienas 

aktivitātes: darba pienākumu veikšana, ikdienas mājas darbu veikšana, pārvietošanās, 

brīvā laika un sportiskās aktivitātes. 

Savukārt veselība tiek definēta kā organisma stāvoklis, kas iekļauj fizisko, sociālo 

un psiholoģisko aspektu. Katrs no  šiem aspektiem  tiek  raksturots kā attīstībā esošs 

komponents ar pozitīvu un negatīvu virzību. Laba veselība norāda ne tikai uz slimības 

neesamību,  bet  gan  uz  spēju  pārvarēt  izaicinājumus,  būt  dzīvespriecīgam  un 

sabiedriski aktīvam.  Slikta  veselība,  savukārt,  ir  saistīta ar biežām  saslimšanām,  kas 

izraisa priekšlaicīgu nāvi.106 

                                                            
106  Bouchard  C.,  Shephard  R.J.,  Stephens  T.,  Sutton  J.R., Mc.Pherson  B.D.  Exercise,  fitness,  and  health:  a 
consensus of current knowledge. ‐ Champaing IL: Human Kinetics, 1990.‐ 3.‐28.p. 

Iedzimtība

Veselību veicinošās 
fiziskās sagatavotības 

komponenti: 
 

 morfoloģiskais 

 muskulārais 

 motorais 

 kardiorespiratorais 

 vielmaiņas 

Fiziskā aktivitāte 

 Brīvā laika 

 Veicot darba 
pienākumus 

 Sporta treniņi un 
vingrināšanās 

Veselība 

 Laba pašsajūta 

 Slimīgums 

 Mirstība 

Ārējie apstākļi 

 Dzīvesveids  

 Personas īpašības  

 Fiziskā vide 

 Sociālā vide 
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Daudzos gadījumos ar novecošanu saistītas funkcionālās izmaiņas ir novēršamas 

palielinot  fizisko aktivitāti.  Ir veikti daudzi pētījumi, kas  sniedz  zinātniski pamatotus 

pierādījumus par fiziskās aktivitātes pozitīvo ietekmi veselības un funkcionālā stāvokļa 

uzlabošanā  visas  dzīves  garumā,  pat  vēlākajos  dzīves  gados.  Savukārt  mazkustīgs 

dzīvesveids  izraisa pārvietošanās problēmas un  funkcionālo mazspēju. Motoro spēju 

trenēšana  ir  iespējama  arī  vecumdienās.  Treniņu  efekts  galvenokārt  ir  atkarīgs  no 

vingrinājumu intensitātes un apjoma, nevis no vecuma un individuālajām pazīmēm.107 

   

                                                            
107 Nelson M.E., Rejeski W.J., Blair S.N., Duncan P.W., Judge J.O., King A.C., Macera C.A., Castaneda‐Sceppa C.// 
Med Sci Sports Exerc. – 2007., Aug.,39(8).‐ 1435.‐1445.p. 
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Veselību veicinošās fiziskās  sagatavotības novērtēšanas 

metodes 

 

Fiziskā  sagatavotība  tiek  definēta  kā  morfoloģisko  un  funkcionālo  īpašību 

kopums,  kas  indivīdam  nodrošina  spējas  veikt  fizisku  darbību.  Tā  ietver 

kardiorespiratorās  (sirds  asinsvadu  un  elpošanas  sistēmas)  darbspējas,  muskuļu 

sistēmas  izpausmes  (spēks,  muskuļu  izturība,  ātrumspēks),  kā  arī  kustību 

koordināciju, reakcijas laiku, lokanību un ķermeņa kompozīciju.108  

Pirmie  testi šo  īpašību  izvērtēšanai  tika veikti pagājušā gadsimta divdesmitajos 

gados, kad lēciens no vietas uz augšu tika piemērots vīriešiem kāju spēka noteikšanai. 

Kopš  tā  laika  tika  izveidotas daudzas metodes cilvēka  fizisko spēju noteikšanai. Tiek 

izdalītas  organisma  spēju  motorais  un  funkcionālais  komponents.  Funkcionālais 

komponents  tiek definēts kā  spēja pielāgoties un atjaunoties pēc smaga darba. Tas 

saistās  ar  enerģijas  producēšanu  un  tās  realizēšanu  darba  laikā.  Motorais 

komponents  ir  saistīts  ar  spēju  realizēt  noteiktu  darbību.  Kopš  pagājušā  gadsimta 

astoņdesmitajiem gadiem  ir vērojama  fiziskās sagatavotības  jēdziena diferencēšana: 

veselību  ietekmējošais  aspekts  un  uz  rezultātu  sasniegšanu  virzītais  aspekts.109 

Veselību  ietekmējoša  fiziskā  sagatavotība  tiek  raksturota  kā  spējas  veikt  ikdienas 

aktivitātes,  kam  nepieciešama  piepūle  un  īpašības,  kas  mazina  iespējamību  iegūt 

mazkustīguma izraisītās slimības.110 Kā jau tika minēts iepriekš, fiziskās sagatavotības 

komponentu  izpausmes  veids  ir  dažāds,  tādēļ  kardiorespiratorās  spējas,  muskuļu 

spēks un  izturība,  lokanība un ķermeņa kompozīcija tiek vērtēti galvenokārt veselību 

veicinošā  aspektā  (health–  related  fitness).  Rezultātu  sasniegšanai  virzītā  fiziskā 

sagatavotība  (performance–  related  fitness),  ir  saistīta  ar  spējām  realizēt  noteiktu 

sportisku  sniegumu  un  tas  iekļauj  sekojošus  komponentus:  spēks,  jauda,  ātrums, 

līdzsvars, koordinācija.  

Veselību  ietekmējošā  fiziskā  sagatavotība  ietver piecus galvenos komponentus 

(skatīt 5.tabulu). Šo parametru noteikšanai izmanto testus, ko var veikt laboratorijas, 

vai arī klīniskos apstākļos. Attīstoties pētījumu tehnoloģijām šo mērījumu precizitātes 

                                                            
108  Physical  Activity  and Health:  A  Report  of  the  Surgeon General  By United  States.// Dept.  of Health  and 
Human Services [DIANE Publishing], 1996. 
109  Pate  R.,  Shephard  R.  Characteristics  of  physical  fitness  in  youth.  /In:  Gisolfi  CV,  Lamb  DR  (editors): 
Perspectives  in  exercise  science  and  sports  medicine.  Youth,  exercise  and  sport,  vol.  2.  ‐  Indianapolis: 
Benchmark Press, 1989. 
110  Pate  R.,  Shephard  R.  Characteristics  of  physical  fitness  in  youth.  /In:  Gisolfi  CV,  Lamb  DR  (editors): 
Perspectives  in  exercise  science  and  sports  medicine.  Youth,  exercise  and  sport,  vol.  2.  ‐  Indianapolis: 
Benchmark Press, 1989. 
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un  ticamības  vērtējumi  ir  „labi”  un  „ļoti  augsti”.  Pētījumos  visplašāk  tiek  analizēts 

kardiorespiratorais, muskulārais un morfoloģiskais komponents.111  

Kardiorespiratorās  (sirds  asinsvadu  un  elpošanas  sistēmas)  darbaspējas,  kas 

ietekmē  kopējo  izturību un aerobo  kapacitāti,  ir  cieši  saistītas ar personas  ikdienas 

fizisko aktivitāti. Kā viens no galvenajiem rādītājiem  ir skābekļa maksimālais patēriņš 

(VO2 max). Šo kritēriju organisma aerobo spēju noteikšanai sāka izmantot jau pagājušā 

gadsimta vidū. Vienu no lielākajiem ieguldījumiem šī jautājuma izpētē ir devis zviedru 

sporta  fiziologs  P.Astrands.  Skābekļa  maksimālais  patēriņš  (SMP)  ir  maksimālais 

skābekļa daudzums,  kuru organisms  var patērēt  ļoti  intensīvu globālu  vai  reģionālu 

slodžu  laikā.  SMP  raksturo  oksidācijas  procesu maksimālo  jaudu,  kādu muskuļi  var 

sasniegt  slodžu  laikā.  SMP  var  noteikt  tiešā  un  netiešā  veidā.  Nosakot  pēc  tiešās 

metodes,  nepieciešama  sarežģīta  aparatūra  (kardiopulmonārais  tests)  un 

pārbaudāmajam  jāveic  salīdzinoši  liela  slodze,  kas  gados  veciem  cilvēkiem  var  būt 

saistīta ar veselības riskiem. Tādēļ plašāk  izmanto netiešo SMP noteikšanu. Netiešās 

metodes pamatā tiek ievērotas divas fizioloģiskas likumsakarības:  

1) starp sirdsdarbības frekvenci un skābekļa patēriņu pastāv lineāra sakarība;  

2) skābekļa  patēriņa  maksimumu  organisms  sasniedz  pie  noteiktas 

sirdsdarbības  frekvences  (P.Astrands  to sauc par sirdsdarbības maksimālo 

frekvenci).  

SMP  var  noteikt  izmantojot  P.Astranda  nomogrammu  skābekļa  maksimālā 

patēriņa  noteikšanai  pēc  sirdsdarbības  frekvences  veloergometriskās  slodzes  vai 

step– testa  laikā. Eurofit testu baterijā pieaugušajiem  ir  iekļauti vairāki testi, ar kuru 

palīdzību  var  noteikt  SMP.112  Viena  no  tām  ir  veloergometrija,  kas  ir  funkcionālās 

diagnostikas  pamatmetode.  Pieaugošas  fiziskas  slodzes  apstākļos  pacientam,  kurš 

darbojas uz  veloergometra,  visu  testa  laiku un pēc  testa atjaunošanās periodā  tiek 

reģistrēta sirdsdarbības dinamika. Šī testa rezultāti  ir  ļoti precīzi, bet tā  izmantošanu 

plašos pētījumos limitē aparatūras pieejamība.  

Otrs  tests  ir  20m  atspoles  skrējiens.  Atskanot  skaņas  signālam,  uzsāk  lēnu 

skrējienu  (8km/h),  līdz  šķērso  gala  līniju,  pēc  nākošā  signāla  –  atgriežas  atpakaļ, 

šķērsojot starta  līniju. Katru nākošo minūti signāli atskan  ik pēc  īsāka  laika  intervāla, 

paātrinot kustību par 0,5km/h. Izmeklējamai personai jāpaspēj iekļauties starp skaņas 

signāliem,  noskrienot  iespējami  ilgāku  laika  periodu.  Gados  vecākiem  cilvēkiem 

                                                            
111  Physical  Activity  and Health:  A  Report  of  the  Surgeon General  By United  States.// Dept.  of Health  and 
Human Services [DIANE Publishing], 1996. 
112 Oja P., Tuxworth B. Eurofit for Adults: Assessment of Health‐related Fitness. Council of Europe, 1995. 
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limitējošs  faktors  varētu  būt  skrējiena  tehniskais  izpildījums  un  koordinācijas, 

līdzsvara problēmas.  Tādēļ  šim  vecumposmam plaši  tiek  izmantots  2  km  soļošanas 

tests.  Šis  tests  ir  vienkāršs  izpildījumā  un  ar  labu  rezultātu  ticamības  pakāpi 

(p=0,85).113 Testu var veikt lauka apstākļos. Personai ir jāveic 2 km soļojot maksimāli 

iespējamā  ātrumā  un  sasniedzot  mērķi  nosaka  patērēto  laiku  un  sirdsdarbības 

frekvenci. Aprēķinos tiek ņemts vērā  izmeklējamā ķermeņa masas  indekss, dzimums 

un  vecums. Pamatojoties uz  sirdsdarbības  frekvences un  skābekļa patēriņa  tuvumu 

lineārai sakarībai  ir  izstrādāti arī citi  testi: Harvardas step–  tests, Kūpera 12 minūšu 

skrējiena  vai  6  min  soļošanas  tests.  Sākot  ar  30  gadu  vecumu  ir  vērojama  SMP 

samazināšanās par 5–15% katrus 10 gadus,114  lai gan  izturības treniņu rezultātā to  ir 

iespējams ilgstoši saglabāt arī vēlākajā dzīves posmā. 

Spēks  ir  cilvēka  spēja  panākt  maksimālu  muskuļu  sasprindzinājumu  ārējās 

pretestības  pārvarēšanai.  Muskuļa  maksimālā  spēka  lielums  atkarīgs  no  muskuļa 

fizioloģiskā  šķērsgriezuma,  no  darbā  iesaistīto  motoro  vienību  skaita,  no  CNS  uz 

muskuli vērstu impulsu plūsmas frekfences, no ķīmisko procesu ātruma muskuļaudos. 

Muskuļu  masas  samazināšanās,  organismam  novecojot,  ir  viens  no  būtiskākajiem 

apstākļiem,  kas  ietekmē  personas  spēju  patstāvīgi  veikt  ikdienas  pienākumus.115 

Starpgrupu pētījumos ir noskaidrots, ka gados veci cilvēki vidēji katru gadu zaudē 1– 

2% muskuļu masas.116  Tādēļ  nosakot  personas  fizisko  sagatavotību muskuļu  spēka 

rādītāji  ir  ļoti  būtiski.  Pētījumos  parasti  tiek  noteikts  kāds  no  parametriem: 

dinamiskais  vai  izometriskais  spēks,  izmantojot  dažādas metodes.  Visprecīzākās  ir 

objektīvās metodes muskuļu masas  izpētei  (biopsija, ultrasonogrāfija u.c.), bet tās  ir 

salīdzinoši dārgas un nav pielietojamas plašos pētījumos. Tādēļ parasti tiek izmantota 

dinamometrija  vai  tensometrija,  kā  arī  kontrolvingrinājumi  ar  pretestības 

pārvarēšanu. Daudzos pētījumos kā viens no būtiskākajiem biomarķieriem organisma 

novecošanas procesu un iespējamo veselības traucējumu novērtēšanai tiek izmantota 

plaukstas  dinamometrija.117  Eurofit  testu  baterijā  ir  iekļauti  vairāki 

                                                            
113  Zakarias G., Petrekanits M.,  Laukkanen R.Validity of  a 2‐km Walk  Test  in predicting  the maximal oxygen 
uptake  in moderately active Hungarian men.// European Journal of Sport Science.‐ 2003., Volume 3.,  Issue 1 
February., 1.–8.p. 
114  Heath  G.W.,  Hagberg  J.M.,  Ehsani  A.A.,  Holloszy  J.O.  A  physiological  comparison  of  young  and  older 
endurance athletes.// J. Appl. Physiol.‐ 1981., Sep.,51(3).‐ 634.‐640.p. 
115  Daniels  R.,  van  Rossum  E.,  de Witte  L.,  Kempen  G.I.J.M.,  van  den  Heuvel W.  Interventions  to  prevent 
disability in frail community‐dwelling elderly: a systematic review.// BMC Health Serv Res.‐ 2008., 8.‐ 278p. 
116 Skelton D., Greig C., Davies  J., Young A.. Strenght, power and  related  functional ability of healthy people 
aged 65‐89 years.// Age Ageing.‐ 1994., 23.‐ 371.‐377.p. 
117 Bohannon R.W. Hand‐grip dynamometry predicts future outcomes  in aging adults.// J.Geriatr. Phys. Ther.‐ 
2008.,31(1). ‐3.‐10.p. 
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kontrolvingrinājumi, kas aptver ķermeņa  lielākās muskuļu grupas: piecelšanās sēdus 

no  guļus  stāvokļa,  lēciens  uz  augšu  no  vietas,  kāriens  saliektās  rokās,  plaukstas 

dinamometrija.  

Fiziskās  sagatavotības  motorā  komponenta  vērtēšanai  parasti  tiek  izmantoti 

dažādi  kontolvinginājumi  līdzsvara,  koordinācijas,  lokanības  un  kustību  ātruma 

noteikšanai.  Līdzsvara  izjūtas  saglabāšana  gados  veciem  cilvēkiem  tiek  definēta  kā 

primāra  nepieciešamība  kritienu  iespējamības  mazināšanai.  Kritieni  gados  veciem 

cilvēkiem  ir  saistīti arī ar  kustību  koordinācijas  traucējumiem un  kāju muskulatūras 

pavājināšanos.  Pētījumos  tiek  noteikts  gan  statiskais,  gan  dinamiskais  līdzsvars. 

Statisko  līdzsvaru  var  noteikt  gan  instrumentāli  (izmantojot  tenzoplatformu),  gan 

veicot  līdzsvara  saglabāšanas  kontrolvigrinājumus  ar  dažādām  kāju  un  pēdu 

pozīcijām. Dinamiskais  līdzsvars  ir cieši saistīts ar pārvietošanās ātrumu un ķermeņa 

stāvokļa  maiņu.  Visplašāk  starpgrupu  pētījumos  gados  veciem  cilvēkiem  tiek 

pielietotas Berga līdzsvara skala un Tinneti līdzsvara tests.118 

Organismam  novecojot,  samazinās  locītavu  cīpslu  un  saišu  elastīgums,  kā  arī 

muskuļu spēja pilnībā relaksēties. Lokanības noteikšanai izmanto dažādus noliekšanās 

un aizsniegšanās kontrolvingrinājumus.  

Nosakot  fiziskās  sagatavotības morfoloģisko  komponentu,  parasti  tiek  iekļauti 

sekojoši mērījumi: ķermeņa augums, masa, zemādas tauku sastāvs, vidukļa un gurnu 

apkārtmērs,  kaulu  blīvums.  Ķermeņa  masas  indeksu  (ĶMI)  aprēķina  pielietojot 

formulu  –  ķermeņa  masa  (kg)/ķermeņa  garums  (m)2.  Pēc  Pasaules  Veselības 

Organizācijas  1995.gada  klasifikācijas  ķermeņa  masas  indekss  tiek  iedalīts  četrās 

grupās:  ĶMI<18,5  –  nepietiekams  svars,  18,5–24,99  –  normāls  svars,  25–29,99  – 

liekais  svars,  virs  30  –  aptaukošanās.  Pārsniedzot  ķermeņa masas  indeksu  virs  30, 

aptaukošanās tiek iedalīta trijās pakāpēs: 

 I – no 30–34.9;  

II – 35–39.9;  

III – virs 40  

Detalizētāks ĶMI sadalījums ir norādīts 6. tabulā. 
   

                                                            
118  Langley  F.A., Mackintosh  S.F.H.  Functional  balance  assessment  of  older  community  dwelling  adults:  A 
systematic review of the literature.// The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice., vol. 5., no.4., 
1.‐11.p. 
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6.tabula 

Ķermeņa masas indeksa novērtējums  

 

Kā  tiek  norādīts  2006.gada  FINBALT  pētījumā,  pastāv  atšķirības  dzimuma  un 

vecuma  grupās.  Palielinoties  vecumam,  liekās  ķermeņa  masas  un  aptaukošanās 

izplatība pieaug. Normāla  ķermeņa masa  ir 54,1%  (2004. – 55,5%) aptaujāto vīriešu 

un 49,1%  (2004. – 50,7%) sieviešu. Vīriešiem biežāk  (32,3%) nekā sievietēm  (27,5%) 

konstatē lieko ķermeņa masu. Savukārt aptaukošanās ir izplatītāka sievietēm – 18,1% 

(2004. – 19,5%) nekā vīriešiem 12,3%  (2004. – 11,9%). Salīdzinājumā ar  iepriekšējās 

aptaujas  datiem  vīriešu  īpatsvars  ar  aptaukošanos  pieaug,  bet  sieviešu  nedaudz 

mazinās.119 

Ķermeņa masas  indekss nav  absolūti precīzs  rādītājs,  lai novērtētu palielinātu 

svaru  un  ar  to  saistītos  riskus,  taču  tas  sniedz  lielas  iespējas  iegūt  informāciju  par 

svaru  un  ar  to  saistītajām  problēmām. Daudzos  pētījumos  ir  noteikts,  ka  lielākajai 

daļai  2.  tipa  diabēta  pacientu  ir  palielināts  ķermeņa  masas  indekss,  kā  arī 

mazkustīgums  ir viens no 2.  tipa diabēta  cēloņiem.120 Būtiska  ir kopējā  tauku masa 

organismā,  svarīgs  ir  arī  tauku  izvietojums.  Tauki  vēdera  rajonā,  respektīvi,  ap 

iekšējiem  orgāniem,  draud  ar  lielākām  briesmām  veselībai  nekā  tauki  uz  gurniem, 

zemādā. Tāpēc,  lai novērtētu veselībai sevišķi bīstamu palielinātu svaru,  izmanto vēl 

arī  citas metodes.  Palielināta  svara mērījumos  izmanto  arī  vidukļa  apkārtmēru  un 

vidukļa/gurnu apkārtmēra attiecību. Pētījumos  ir pierādīts, ka vīriešiem  saslimšanas 

                                                            
119  Latvijas  iedzīvotāju  veselību  ietekmējošo paradumu pētījums 2006. –  Finland: KTL‐National Public Health 
Institute, 2007.  
120 Weinstein  A.R.,  Sesso  H.D.,  Lee  I.M.,  Cook  N.R., Manson  J.E.,  Buring  J.E.,  Gaziano  J.M.  Relationship  of 
physical  activity  vs  body mass  index  with  type  2  diabetes  in  women.‐  JAMA.  2004.,8.Sep.,292(10),‐1232.‐
1234.p.  

Vīrieši 

ĶMI 
Vērtējums 

Sievietes 

ĶMI 

>30  30% virs normas  Aptaukošanās  >28 

28– 30  20% virs normas  Liekais svars  26– 28 

25– 28  10% virs normas  Palielināts svars  24– 26 

20– 25  Norma  Normāls svars  19– 24 

18– 20  10% zem normas  Pazemināts svars  17– 19 

16– 18  20% zem normas  Nepietiekams svars 15– 17 

<16  30% zem normas  Distrofija  <15 
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risks  ar  sirds  asinsvadu  slimībām  palielinās,  ja  vidukļa  apkārtmērs  pārsniedz  93 

centimetrus.  Risks  ievērojami  pieaug,  ja  vidukļa  apkārtmērs  palielinās  virs  101 

centimetru. Sievietēm – attiecīgi 79 un 87 centimetri. Saslimšanas risks palielinās,  ja 

vidukļa apkārtmēra un gurnu attiecība vīriešiem ir lielāka par 1, bet sievietēm lielāka 

par 0,8.121  

Ādas  un  tauku  kroku  mērījumi  ir  viena  no  vienkāršākajām  audu  masas 

proporciju  noteikšanas  metodēm,  jo  antropometriskie  un  masas  mērījumi  šādu 

informāciju  par  audu  liesās  masas  un  tauku  daudzuma  proporcijām  organismā 

nesniedz.  Ādas  tauku  kroku mērījums  var  veikt dažādās  ķermeņa  vietās  izmantojot 

mehānisko  vai  digitālo  kaliperu.  Iekšējo  orgānu  tauku  sastāva  un  kaulu  blīvuma 

noteikšanai  ir  nepieciešama  komplicēta  aparatūra,  tādēļ  šie mērījumi  netiek  plaši 

izmantoti fiziskās sagatavotības morfoloģiskā komponenta noteikšanai. 

Apkopojot  iepriekš  rakstīto,  var  secināt,  ka  ar  veselību  saistītā  fiziskā 

sagatavotība  sastāv  no  vairākiem  komponentiem.  Epidemioloģiskajos  pētījumos 

galvenokārt  tiek  pievērsta  uzmanība  sekojošajiem  komponentiem:  morfoloģiskais 

(ĶMI, vidukļa– gurnu apkārtmērs), motorais (līdzsvars, kustības ātrums), muskulārais 

(spēks,  spēka  izturība,  lokanība),  kardiorespiratorais  (VO2max).  Gados  vecu  cilvēku 

fiziskās  sagatavotības  noteikšanai  ir  jāaptver  vairāki  no  šiem  komponentiem,  jo 

funkcionālās  izmaiņas  organisma  sistēmās  notiek  dažādos  tempos  un  ir  savstarpēji 

saistītas.  Apskatīto  parametru  rezultatīvie  rādītāji  (piemēram,  spēks,  līdzsvars, 

aerobās spējas) ir cieši saistīti ar spēju veikt ikdienas pienākumus, tādēļ to noteikšana 

ir nepieciešama savlaicīgai terapeitisko pasākumu uzsākšanai.122 

   

                                                            
121 de Koning L., Merchant A.T., Pogue J., Anand S.S. Waist circumference and waist‐to‐hip ratio as predictors of 
cardiovascular events: meta‐regression analysis of prospective studies.// Eur. Heart J. – 2007., Apr., 28(7).‐850.‐
856.p. 
122 Brach J.S., VanSwearingen J.M. Physical impairment and disability: relationship to performance of activities 
of daily living in community‐dwelling older men.// Phys. Ther.‐ 2002., Aug.,82(8).‐752.‐761.p. 
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Fizisko aktivitāšu veselības  ieguvumi 

 

Daudzie zinātniskie pētījumi apliecina FA pozitīvo ietekmi uz dažādiem veselības 

komponentiem.  Šī  ietekme  variē  atkarībā  no  aktivitātes  veida,  apjoma  un 

intensitātes.  Tādēļ  ir  grūti  viennozīmīgi  noteikt  nepieciešamo  FA  apjomu  dažāda 

vecuma un sagatavotības grupām. Pētījumos  ir konstatēts fakts, ka fiziskā aktivitāte, 

kas  ir  lielāka  par  ikdienas  līmeni,  pozitīvi  ietekmē  veselības  stāvokli  un  papildus 

aktivitātes  izraisa  lielāku  efektu.  Ir  noteikts,  ka  veselības  uzlabojumi  ir  vērojami, 

īstenojot arī neliela apjoma aktivitātes  (60 min. nedēļā),  taču, palielinot  to  līdz 150 

min.  nedēļā  (vidējā  intensitātē),  būtiski  samazina  hroniskas  saslimstības  risku. 

Pētījumos  galvenokārt  tiek  izvērtēta  fiziskās  aktivitātes  ietekme  uz  sekojošiem 

veselības  traucējumiem:  sirds  asinsvadu  slimības,  hipertensija,  paaugstināts 

holesterīna  līmenis  asinīs,  cukura  diabēts,  osteoporoze,  kognitīvie  traucējumi, 

funkcionālās  spējas,  traumas  un  priekšlaicīgā  nāve. Apkopojot  pētījumu  rezultātus, 

tiek  izdalītas  trīs  galvenās  fizisko  aktivitāšu  grupas:  aerobo  spēju, muskuļu  spēka 

attīstīšana  un  kaulu  sistēmas  nostiprināšana.  Kā  atsevišķi  komponenti  tiek  pētītas 

līdzsvara un lokanības pilnveidošanas iespējas.  

Aerobajās  aktivitātēs  (kardiorespiratorais  vai  izturības  treniņš)  tiek  iekļautas 

lielākās  muskuļu  grupas  cikliskajās  darbībās  ilgākā  laika  posmā,  piemēram, 

riteņbraukšana,  skriešana,  peldēšana,  slēpošana.  Aerobās  aktivitātes  izraisa 

sirdsdarbības un  elpošanas paātrināšanos. Aerobām  fiziskām  aktivitātēm  var  izdalīt 

trīs rādītājus: 

Intensitāte,  kas norāda,  ar  cik  lielu piepūli  cilvēks  veic  kādu  aktivitāti.  Parasti 

tiek norādīta relatīvā intensitāte: vidēja, kas pielīdzināma ātrai soļošanai un augsta – 

skriešanai.  

Vienas nodarbības ilgums, kas tiek izteikts laika mērvienībās (minūtes, stundas).  

Frekvence  jeb  nodarbību  biežums,  kas  norāda,  cik  regulāri  cilvēks  izpilda 

aerobās aktivitātes. Parasti ieteikumos vai programmās tiek norādīts nodarbību skaits 

nedēļā.  

Pētījumos  ir  konstatēts,  ka  veselības  uzlabošanai  svarīgākais  komponents  ir 

kopējais fizisko aktivitāšu apjoms un šo rādītāju attiecību izmaiņas būtiski neietekmē 

vēlamos rezultātus veselības saglabāšanā.  

Muskuļu  spēka  attīstīšana  iekļauj  aktivitātes,  kur  ir  nepieciešama  ārējās 

pretestības pārvarēšana, svaru pacelšana vai smaguma pārvietošana. Spēka treniņos 
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parasti  tiek  izmantoti brīvie  svari,  trenažieri, elastīgās  saites  vai paša  svars. Arī  šīm 

fiziskām aktivitātēm var izdalīt trīs rādītājus: 

Intensitāte, kas norāda, cik  lielu svaru cilvēks var pacelt vai cik  liela piepūle  ir 

nepieciešama pretestības pārvarēšanai.  

Atkārtojumu skaits, tas ir, cik reizes cilvēks var pacelt vai pārvarēt noslogojumu.  

Frekvence jeb nodarbību biežums nedēļā (līdzīgi kā aerobajās aktivitātēs). 

Spēka attīstīšanas aktivitāšu efektivitāte ir atkarīga no slodzē iesaistīto ķermeņa 

muskuļu apjoma. Ir svarīgi nodarbināt lielākās muskuļu grupas: kāju, vidukļa, plecu un 

roku muskulatūru.  

Kaulu  sistēmas  nostiprināšanas  aktivitātes  ir  saistītas  ar  darbībām,  kuru 

rezultātā  tiek  izraisīti mikrotriecieni uz cilvēka skeletu, piemēram,  lēcieni, skriešana, 

soļošana  un  svarcelšana.  Šo darbību  rezultātā  izraisītie mikrotriecieni  veicina  kaulu 

nostiprināšanos.  Kā  redzams,  aprakstītās  aktivitātes  ir  attiecināmas  gan  uz  aerobo 

spēju, gan muskuļu spēka attīstīšanas treniņiem, tādēļ arī raksturojoši lielumi ir līdzīgi 

(intensitāte, apjoms, frekvence).  

Pētījumu  rezultāti  skaidri  apliecina  regulāru  FA  pozitīvu  ietekmi  uz  veselības 

stāvokļa  uzlabošanos,  bet  būtiskākais  jautājums  ir  iepriekš  aprakstīto  slodzes 

parametru  lielums.  Jo  sirds  asinsvadu  slimību,  vēža  un  citu  hronisku  slimību 

profilaksei  ir  nepieciešama  vairāku  gadu  ilgstoša  fiziskā  aktivitāte,  bet  depresijas 

mazināšanai,  līdzsvara  uzlabošanai  vai  aerobo  spēju  attīstīšanai  pietiekams  laiks  ir 

daži mēneši. 7. tabulā ir apkopti galvenie veselības uzlabojumi, ko ietekmē FA.123 

 

7.tabula 

Veselības parametri, ko ietekmē regulāra fiziskā aktivitāte 

Augstas ticamības pierādījumi 

Samazinās priekšlaicīgās nāves risks 

Samazinās sirds slimību risks 

Samazinās infarkta iespējamība 

Samazinās hipertensijas risks 

Samazinās nelabvēlīgās asins ainas risks 

Samazinās 2. tipa cukura diabēta risks 

Samazinās metaboliskā sindroma risks 
   

                                                            
123 Physical Activity Guidelines for Americans.‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008.‐ 76p. 
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7.tabulas turpinājums 
 

Samazinās resnās zarnas vēža risks 

Samazinās krūšu vēža risks 

Liekā svara samazināšanās 

Uzlabojas kardiovaskulārās un muskulārās spējas  

Kritienu riska samazināšanās 

Depresijas stāvokļa mazināšanās 

Kognitīvo spēju uzlabošanās 

Vidēji – augstas ticamības pierādījumi 

Uzlabojas funkcionālās spējas 

Mazinās vidukļa aptaukošanās pakāpe 

Vidējas ticamības pierādījumi 

Samazinās gūžas lūzumu risks 

Samazinās plaušu vēža risks 

Svara saglabāšanās pēc tā koriģēšanas  

Paaugstinās kaulu izturība 

Uzlabojas miega kvalitāte 

 

Turpinājumā  tiks  apskatīti  būtiskākie  veselības  ieguvumi,  ko  veicina  regulāras 

fiziskās aktivitātes. 

Priekšlaicīgās nāves riska samazināšanās 

Medicīnā  tiek  izšķirta  dabiskā  un  priekšlaicīgā  nāve.  Dabiskā  nāve  iestājas 

fizioloģisko  procesu  ietekmē,  kad  izsīkušas  organisma  sistēmu  funkcionālas  spējas, 

priekšlaicīgā –  vecumā,  kas  ir mazāks par  vidējo  rādītāju dotajai populācijas  grupai 

slimības, traumas vai citu  iemeslu dēļ. Vidējais dzīves  ilgums Latvijas  iedzīvotājiem  ir 

viszemākais  Eiropas  Savienībā.  2007.gadā  vidējais mūža  ilgums  vīriešiem  bija  65,8 

gadi, sievietēm – 76,5 gadi.  

Nepietiekamas  fiziskās  aktivitātes  novēršana  ir  būtisks  faktors  priekšlaicīgās 

nāves novēršanā. Kā rāda pētījumu rezultāti, pat neliela apjoma un intensitātes (150 

min  nedēļā  vidējā  intensitātē)  aktivitātes  būtiski  samazina  priekšlaicīgās  nāves 

risku.124 7.attēlā ir atspoguļota priekšlaicīgās nāves relatīvā riska attiecība pret fiziskās 

                                                            
124  Physical  Activity  Guidelines  Advisory  Committee  Report,  2008  To  the  Secretary  of  Health  and  Human 
Services .‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008. ‐ 683p. 
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attiecības  apjomu  nedēļā.  Kā  var  secināt,  vislielākais  risks  ir  tiem  cilvēkiem,  kuri  ir 

mazaktīvi (mazāk kā 30 min nedēļā) un tas strauji samazinās, palielinot aktivitāti  līdz 

90 min nedēļā. Veicot fiziskās aktivitātes 1,5 stundas nedēļā, priekšlaicīgās nāves risks 

samazinās aptuveni par 20%. Palielinot FA vēl vairāk, riska faktors turpina pakāpeniski 

samazināties, bet ar mazāku progresiju.  

 

 
 

7.attēls          Priekšlaicīgas nāves risks un fiziskās aktivitātes attiecība 
 

Pētījumos  netika  konstatēti  limitējošie  faktori  (vecums,  dzimums,  ķermeņa 

struktūra vai etniskā piederība) FA pozitīvai  ietekmei,  riska  faktora mazināšanai. Arī 

gados  veciem  cilvēkiem  (virs  65  gadiem)  longitudinālajos  pētījumos  tika  novērots 

priekšlaicīgās  nāves  riska  samazinājums.125  Īpaša  uzmanība  pētījumos  ir  pievērsta 

soļošanas  jeb  pastaigu  ietekmei  uz  priekšlaicīgas  nāves  riska  samazināšanos.  Ir 

konstatēts,  ka  pat  neilgas  pastaigas  ar  vidēju  intensitāti  –  20 min  3  reizes  nedēļā 

būtiski samazina pēkšņās nāves risku.126 

   

                                                            
125  Rockhill  B., Willett W.C., Manson  J.E.,  Leitzmann M.F.,  Stampfer M.J., Hunter D.J.,  Colditz G.A.  Physical 
activity and mortality: a prospective study among women.// Am.J.Public Health.‐ 2001., Apr.,91(4). ‐578.‐583.p. 
126 Bijnen F.C., Caspersen C.J., Feskens E.J., Saris W.H., Mosterd W.L., Kromhout D. Physical activity and 10‐year 
mortality from cardiovascular diseases and all causes: The Zutphen Elderly Study.// Arch. Intern. Med. – 1998., 
Jul 27.,158(14).‐1499.‐1505.p. 
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Kardiorespiratorā sistēma  

Kardiorespiratorā sistēma iekļauj sirds, asinsvadu un plaušu darbību. Šo sistēmu 

funkcionēšanas  uzlabošanās  FA  ietekmē  ir  visbiežāk  dokumentētie  apliecinājumi 

epidemioloģiskajos pētījumos. Sirds un asinsvadu  slimības –  lielākoties  stenokardija 

un miokarda  infarkts  –  ir  biežākais  saslimšanas  un  priekšlaicīgas  nāves  cēlonis.  Kā 

liecina  Centrālās  statistikas  pārvaldes  dati,  no  sirds  un  asinsvadu  slimībām  Latvijā 

gada  laikā  mirst  aptuveni  18  tūkstoši  cilvēku  (2000.gadā–  17866  cilvēku  un 

2007.gadā – 18044), kas ir aptuveni 55% no kopējā mirušo skaita.127  

Sirds asinsvadu slimību riska faktori  ir: paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, 

2.  tipa  diabēts,  paaugstināts  holesterola  līmenis  asinīs,  kā  arī  zems  aerobo  spēju 

līmenis. Saslimšanas risku būtiski samazina vidējas un augstas intensitātes FA.  

Pētījumos  ir  noteikts,  ka  150 min  vidējas  intensitātes  FA  nedēļā  spēj mazināt 

risku un, palielinot  to virs 200 min nedēļā,  iegūto  rezultātu  ticamība būtiski pieaug. 

Daudzos  pētījumos  tika  aktualizēts  jautājums  –  vai  ir  vērojamas  veselības  stāvokļa 

atšķirības, ja tiek organizētas vairākas īslaicīgas nodarbības dienā (piemēram, 3 reizes 

pa  10 min)  vai  viena  ilgāka  nodarbība  (30–40 min).  K.Vulfa– Mei  (K.Woolf– May) 

pētījumā tika noteikts, ka, ik nedēļu veicot 200 min pastaigas ar intensitāti 70–75% no 

VO2max, dažādās nodarbību biežuma grupās  ir konstatēti aerobo spēju uzlabojumi un 

būtisku  atšķirību  starp  grupām  nav.128  Tas  sasaucas  arī  ar  citiem  pētījumiem,  kas 

norāda, ka aerobo  spēju uzlabošanai primārais  faktors  ir kopējais aktivitāšu apjoms 

vidējā  intensitātē.129 Kopējam FA apjomam nedēļas  laikā būtu  jāsasniedz vismaz 800 

ME minūtes (aptuveni 20 km skriešanas vai soļošanas vidējā intensitātē). 

Paaugstināts  asinsspiediens  jeb  hipertensija  ir  viena  no  biežāk  sastopamajām 

sirds  asinsvadu  slimībām  gados  veciem  cilvēkiem. Viens  no  faktoriem  hipertensijas 

attīstībai  ir  asinsvadu  elastīguma  samazināšanas  organismam  novecojot.130 

Starpgrupu  pētījumos  ir  konstatēti  fakti  par  asinsvadu  elastīguma  uzlabošanos  FA 

ietekmē.131  Hipertensijas  mazināšanās  aptuveni  par  5%  galvenokārt  ir  vērojama 

                                                            
127 Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams:www.csb.gov.lv 
128 Woolf‐May K., Kearney E.M., Owen A., Jones D.W., Davison R.C., Bird S.R. The efficacy of accumulated short 
bouts versus single daily bouts of brisk walking  in  improving aerobic fitness and blood  lipid profiles.// Health 
Educ.Res.‐1999., Dec.,14(6).‐803.‐815.p. 
129 Macfarlane D.J., Taylor L.H., Cuddihy T.F. Very short intermittent vs continuous bouts of activity in sedentary 
adults.// Prev.Med.‐ 2006., Oct.,43(4). – 332.‐336.p. 
130 Vaitkevicius P.V., Fleg J.L., Engel J.H., O'Connor F.C., Wright J.G., Lakatta L.E., Yin F.C., Lakatta E.G. Effects of 
age and aerobic  capacity on arterial  stiffness  in healthy adults.// Circulation.‐ 1993., Oct.,88(4 Pt 1).‐ 1456.‐
1462.p. 
131 Tanaka H., De Souza C.A., Seals D.R. Absence of age‐related increase in central arterial stiffness in physically 
active women.// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.‐ 1998., Jan.,18(1).127.‐132.p. 
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aerobo  FA  ietekmē.132 Mazāks  efekts  ir  konstatēts  spēka  vingrinājumu  ietekmē,  jo 

paaugstināta asinsspiediena gadījumā FA intensitāte ir zema vai vidēja.  

Fiziskām aktivitātēm ir asinsspiedienu abpusēji regulējošs raksturs. Hipotensijas 

(pazemināts  arteriālais  asinsspiediens)  gadījumā  veicot  mērenas  intensitātes 

aktivitātes,  ir  tendence  asinsspiedienam  paaugstināties  un  regulāru  nodarbību 

rezultātā – normalizēties. 

Pozitīvās  izmaiņas  kardiorespiratorajā  sistēmā  FA  ietekmē  tika  novērotas 

dažādās vecuma un dzimuma grupās. Izturības treniņi spēj uzlabot aerobās spējas arī 

personām  ar  veselības  traucējumiem:  pēc  infarkta  stāvoklis,  hipertensija,  iegūtās 

mugurkaula traumas, kognitīvie traucējumi un pat vienas vai abu kāju amputācija. 

Vielmaiņas sistēma 

Regulāras  fiziskās  aktivitātes  būtiski  samazina  2.  tipa  diabēta  un metaboliskā 

sindroma attīstīšanos. Metaboliskais sindroms tiek definēts kā veselības traucējums, 

kas ietver sevī četrus simptomus: vēdera aptaukošanos, paaugstinātu asinsspiedienu, 

paaugstinātu  holesterīna  līmeni  un  paaugstinātu  glikozes  koncentrāciju  asinīs  pie 

normāla  insulīna  satura.  Somijas  pētnieku  grupa M.Hassinena  (M.Hassinen)  vadībā 

apstiprina  kardiorespiratorās  sagatavotības  ietekmi  uz  metaboliskā  sindroma 

attīstību.133  Cilvēkiem  ar  šiem  traucējumiem,  nodarbojoties  vismaz  120–150min 

nedēļā ar vidējas  intensitātes aktivitātēm,  tika novērota  simptomu mazināšanās un 

personām  ar  2.tipa  diabētu  uzlabojās  organisma  spēja  kontrolēt  glikozes  līmeni 

asinīs.134  

Liekais svars un enerģētiskais līdzsvars 

Organismam  novecojot,  palēninās  vielmaiņa,  izmainās  endokrīnā  sistēma  (sāk 

prevalēt  kataboliskie  –  sairšanas  procesi),  samazinās  ikdienā  nepieciešamo  kustību 

apjoms, bet ēšanas  ieradumi bieži vien paliek nemainīgi. Līdz ar to uzņemto kaloriju 

daudzums pārsniedz patērētās enerģijas apjomu, kas  izraisa  liekā  svara veidošanos. 

Liekā  svara  samazināšana  ir  cieši  saistīta  ar  sirds  asinsvadu,  2.tipa  diabēta, 

                                                            
132 Kelley G.A., Sharpe K.K. Aerobic exercise and resting blood pressure in older adults: a meta‐analytic review 
of randomized controlled trials.// J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. – 2001., May.,56(5).‐M298‐M303. 
133 Hassinen M., Lakka T.A., Savonen K., Litmanen H., Kiviaho L., Laaksonen D.E., Komulainen P., Rauramaa R. 
Cardiorespiratory fitness as a feature of metabolic syndrome in older men and women: the Dose‐Responses to 
Exercise Training study (DR's EXTRA). ‐ Diabetes Care, 2008., Jun., 31(6). 1242.‐1247.p. [Epub 2008 Mar 10]. 
134  Jeon C.Y.,  Lokken R.P., Hu  F.B.,  van Dam R.M. Physical  activity of moderate  intensity  and  risk of  type 2 
diabetes: a systematic review.// Diabetes Care.‐ 2007., Mar.,30(3). – 744.‐752.p. 
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hipertensijas,  osteoartrīta,  ļaundabīgo  audzēju  saslimšanas  riska mazināšanos.135  Ir 

noskaidrots,  ka,  organismam  novecojot,  samazinās  pamatvielmaiņa  par  aptuveni 

10kkal katru gadu.136 Tas ir cieši saistīts ar kopējās muskuļu masas samazināšanos, jo 

muskuļi  patērē  lielāko  uzņemtās  enerģijas  apjomu  gan  kustībām,  gan  ķermeņa 

siltuma uzturēšanai. Tas norāda uz nepieciešamību arī vecumdienās iesaistīt galvenās 

muskuļu grupas spēku attīstošajās aktivitātēs. Optimāla ķermeņa svara saglabāšanai 

ir  jālīdzsvaro uzņemto  kaloriju daudzums  ar patērēto  enerģiju  fiziskajās  aktivitātēs. 

Tiek norādīts, ka nepieciešamais vidējas intensitātes kustību apjoms nedēļā ir no 150– 

300 minūtēm. Bet gadījumos, kad tiek konstatēts liekais svars vai aptaukošanās un ir 

mērķtiecīga darbība tā samazināšanai, tad paralēli uztura kontrolei  ir nepieciešamas 

vidējas intensitātes aktivitātes vismaz 300 min nedēļā.137  

Kaulu un muskuļu sistēma 

Muskuļu,  saišu,  locītavu un  kaulu  sistēmas pilnvērtīga darbība  vecumdienās  ir 

viens  no  būtiskākajiem  komponentiem  ikdienas  pašaprūpes  nodrošināšanā.  Kā  tika 

minēts  iepriekš,  fiziskā  aktivitāte,  fiziskās  spējas  un  veselība  ir  cieši  savstarpēji 

saistītas, jo gadījumā, ja traumas vai slimības dēļ tiek ierobežota muskuļu darbība, tas 

izraisa FA un  līdz ar  to arī  funkcionālo  spēju  samazināšanos. Pretējs process notiek 

novecojot  –  samazinoties  FA  ikdienā,  samazinās  fiziskās  spējas,  kas  var  izraisīt 

hronisku slimību attīstību. Tādēļ fiziskās aktivitātes, kas nostiprina kaulu un muskuļu 

sistēmu,  ir  nozīmīgas  kopējā  veselības  stāvokļa  saglabāšanai  un  uzlabošanai. 

Aktivitāšu apjoma dažādība  ir  ļoti plaša,  jo  ir norādīti dati par pozitīvu  ietekmi sākot 

no 90 min līdz 300 un vairāk minūtes nedēļā.138 

Kā viens no būtiskākajiem  ieguvumiem, pielietojot FA programmas, tiek minēts 

muskuļu spēka palielināšanās, kas nodrošina pilnvērtīgu ikdienas dzīvi.139 Pētījumos ir 

                                                            
135  Clinical  guidelines  on  the  identification,  evaluation,  and  treatment  of  overweight  and  obesity  in  adults: 
executive summary. Expert Panel on the  Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight  in Adults.// 
Am. J. Clin. Nutr. – 1998., Oct.,68(4). ‐899.‐917.p. 
136 Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? ‐ Rīga: Drukātava, 2006. ‐ 197lpp. 
137 Slentz C.A., Aiken L.B., Houmard J.A., Bales C.W., Johnson J.L., Tanner C.J., Duscha B.D., Kraus W.E. Inactivity, 
exercise,  and  visceral  fat.  STRRIDE:  a  randomized,  controlled  study  of  exercise  intensity  and  amount.// 
J.Appl.Physiol.‐ 2005., Oct.,99(4).‐1613,‐1618.p. 
138  Physical  Activity  Guidelines  Advisory  Committee  Report,  2008  To  the  Secretary  of  Health  and  Human 
Services .‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008. ‐ 683p. 
139 King A.C., Pruitt L.A., Phillips W., Oka R., Rodenburg A., Haskell W.L. Comparative effects of  two physical 
activity  programs  on measured  and  perceived  physical  functioning  and  other  health‐related  quality  of  life 
outcomes in older adults.// J.Gerontol. A.Biol.Sci.Med.Sci.‐ 2000.,55(2).‐M74‐M83 
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konstatēts, ka arī vecāka gadu gājuma cilvēkiem  ir vērojams būtisks muskuļu  spēka 

pieaugums pat pēc samērā neilgas spēka treniņu programmas pielietošanas.140  

Ņemot  vērā minerālu  sastāva  izmaiņas  kaulos  novecojot,  FA  ir  īpaša  nozīme 

lūzumu profilaksei. Pirmkārt, vingrinājumi un aktivitātes, kas  izraisa mikrotriecienus 

(skrējiens, lēcieni u.c.) labvēlīgi ietekmē kaulu audu nostiprināšanu. Otrkārt, līdzsvara 

un  kāju muskuļu  nostiprināšanas  vingrinājumi  samazina  kritienu  risku.  Tādēļ  gados 

veciem  cilvēkiem  ir  nepieciešami  arī  lokanības  vingrinājumi,  kas  ir  jāizpilda  pēc 

vispārējās muskuļu slodzes. Šajā vecumposmā  fiziski mazaktīviem cilvēkiem, uzsākot 

nodarbības, būtu jāizvairās no vingrinājumiem, kas izraisa lielus triecienus un kritienu 

iespējamību.  

Apjomīgajā  pētījumā  E.Gregs  (E.Gregg)  un  kolēģi  ir  konstatējuši  pozitīvu  FA 

ietekmi osteoporozes profilaksē.141 Sievietes vecumā virs 65 gadiem, kuras  ir bijušas 

fiziski  aktīvas,  vidēji  par  36%  gadījumu  uzrādīja  mazāku  augšstilba  kaula  kakliņa 

lūzumu  skaitu.  Šajā  pētījumā  tika  konstatēts  fakts,  ka  lūzumu  riska  samazināšanu 

ietekmē  gan  aktivitātes  ilgums,  gan  intensitāte,  jo  sievietes,  kuras  veica  vidējas un 

augstas  intensitātes  aktivitātes  (dejošana,  nodarbības  vingrošanas  zālē)  uzrādīja 

mazāku lūzumu skaitu nekā sievietes, kuru FA bija zemas intensitātes, lai gan ilgstošā 

posmā (120 min nedēļā). Minimālais nepieciešamais FA daudzums, kas uzrāda lūzumu 

riska  samazināšanos  ir  60 min  nedēļā  vidējas  intensitātes  (dejošana,  pastaigas  vai 

dārza darbi).  

Novecojot  palielinās  arī  kritienu  iespējamība,  kas  izraisa  nopietnus  veselības 

traucējumus.  FA būtiski  samazina  kritienu  iespējamības  risku.  FA  ietekmē uzlabojas 

gan līdzsvara izjūta, gan kustību reakcijas laiks, gan kāju muskuļu spēks. Tiek norādīts, 

ka  minimālais  aktivitāšu  daudzums  kritienu  riska  mazināšanai  ir  90  min  muskuļu 

spēka un līdzsvara treniņam vidējā intensitātē, kas tiek papildinātas ar vienas stundas 

pastaigām vidējā tempā katru nedēļu.142  

Ļaundabīgo audzēju profilakse 

Otrs  biežākais  nāves  cēlonis  Latvijā  joprojām  ir  audzēji.  Kā  liecina  Centrālās 

statistikas  dati,  2000.gadā  onkoloģisko  slimību  izraisīto  nāves  skaits  bija  5633  un 

                                                            
140 Izquierdo M., Ibanez J., HA K., Kraemer W.J., Larrion J.L., Gorostiaga E.M. Once weekly combined resistance 
and cardiovascular training in healthy older men.// Med.Sci.Sports.Exerc. – 2004.,36(3). ‐435.‐443.p. 
141 Gregg E.W., Cauley J.A., Seeley D.G., Ensrud K.E., Bauer D.C. Physical activity and osteoporotic fracture risk in 
older women. /Study of Osteoporotic Fractures Research Group.// Ann.Intern.Med. ‐1998., 15Jul.,129(2).‐81.‐
88.p. 
142  Physical  Activity  Guidelines  Advisory  Committee  Report,  2008  To  the  Secretary  of  Health  and  Human 
Services .‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008. ‐ 683p. 
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2007.gadā  –  5997.  Biežākā  audzēju  forma  vīriešiem  ir  plaušu  ļaundabīgie  audzēji, 

savukārt  sievietēm  –  krūts  vēzis.143  Pētījumi norāda,  ka  fiziski  aktīviem  cilvēkiem  ir 

ievērojami mazāks  saslimšanas  risks  ar  resnās  zarnas  vēzi,  kā  arī  sievietēm  –  krūts 

vēzi.  

Nepieciešamo aktivitāšu apjoms variē plašā diapazonā no 210 – 420 min nedēļā, 

lai gan tiek norādīts, ka FA 150 min nedēļā var būt nepietiekama preventīva rakstura 

rezultātu nodrošināšanai. Lai gan joprojām nav plašu pētījumu pierādījumu, tomēr  ir 

vērojama  tendence,  ka  fiziski  aktīviem  cilvēkiem  ir mazāks  risks  iegūt  plaušu  vēzi 

vīriešiem  un  dzemdes  vēzi  sievietēm.144  Sievietēm  pēc  menopauzes  vecumā  FA 

samazina endogēno estradiola un testosterona  līmeni, kura paaugstinātais  līmenis  ir 

viens no krūšu vēža riska faktoriem.145 

Tiek  atzīmēts  arī  fakts,  ka  tie  cilvēki,  kas  pārcietuši  ļaundabīgo  audzēju 

ārstniecības kursu un  saglabājuši  fizisko aktivitāti, spēj  saglabāt pilnvērtīgāku dzīves 

kvalitāti salīdzinājumā ar mazaktīviem pacientiem. 8.attēlā ir uzrādīti parametri, kurus 

ir iespējams ietekmēt, saglabājot FA pēc ļaundabīgo audzēju terapijas.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
143 Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams:www.csb.gov.lv 
144 Thune I., Furberg A.S. Physical activity and cancer risk: dose‐response and cancer, all sites and site‐specific.// 
Med.Sci.Sports Exerc.‐ 2001., Jun.,33(6 Suppl).‐S530.‐S550.p. 
145 Chan M.F., Dowsett M., Folkerd E., Bingham S., Wareham N., Luben R., Welch A., Khaw K.T. Usual physical 
activity  and  endogenous  sex  hormones  in  postmenopausal women:  the  European  prospective  investigation 
into cancer‐norfolk population study.// Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.‐ 2007., May.,16(5).‐900.‐905.p. 
146  Schmitz K.H., Cappola A.R.,  Stricker C.T., Sweeney C., Norman  S.A. The  intersection of  cancer and aging: 
establishing the need for breast cancer rehabilitation.// Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev.‐ 2007., May.,16(5).‐ 
866.‐872.p. 
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Onkoloģiskās terapijas 

Ķirurģiskā 

Ķīmijterapija 

Staru terapija 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.attēls      Onkoloģisko terapiju izraisīto funkciju izmaiņas un fizisko  

aktivitāšu iedarbība 

 

Garīgā veselība 

Fiziski  aktīviem  cilvēkiem  ir  retāk  sastopamas  depresijas  pazīmes  un  garīgās 

darbības  traucējumi.  Novecojot  ir  vērojama  smadzeņu  darbības  aktivitātes 

samazināšanās.  5–10%  populācijas  pēc  65  gadu  vecuma  attīstās  kognitīvo  funkciju 

traucējumi.  No  tiem  50%  attīstās  deģeneratīvas  pārmaiņas  smadzenēs,  visbiežāk 

Alcheimera  slimība.  Viegls  kognitīvs  bojājums  ietver  sevī  vieglus,  bet  pacientam 

nozīmīgus atmiņas traucējumus, kuriem nereti pievienojas arī citu kognitīvo funkciju 

izmaiņas  (uzmanības,  valodas  traucējumi).  Šīs  izmaiņas  galvenokārt  ievēro  pats 

pacients, retāk ģimenes locekļi un citi apkārtējie. Garīgo funkciju saglabāšanu pozitīvi 

Fiziskās izmaiņas: 

 Plaušu darbība 

 Sirdsdarbība 

 Imūnsistēmas darbība        FIZISKĀS  

 Kaulu sistēma                               AKTIVITĀTES 

 Limfas sistēmas darbība 

 Muskuļu masa 

 Muskuļu spēka samazināšanās 

Psiholoģiskās un uzvedības izmaiņas: 

 Fiziskā aktivitāte 

 Kognitīvās spējas 

 Dzīves kvalitātes izpausmes 

Fiziskās izmaiņas: 

 Taukaudu apjoms 

 Svara pieaugums 

 Iekaisumu iespējamība                     FIZISKĀS  

 Traumatiskums                              AKTIVITĀTES 

Psiholoģiskās un uzvedības izmaiņas: 

 Depresijas pazīmes 

 Sāpes un ciešanas 
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ietekmē  smadzeņu  darbības  aktivizējoši  uzdevumi  (lasīšana,  prāta  spēles,  jaunas 

informācijas  apgūšana).  Daudzos  pētījumos  ir  konstatēts,  ka  testosterona  līmenis 

korelē  ar  kognitīvu  funkciju.  Tāpat  konstatēts,  ka  vīriešiem  ar  Alcheimera  slimību 

testosterona  līmenis  ir  zemāks  salīdzinājumā  ar  veseliem  vīriešiem.147  Savukārt 

regulāras  FA  palielina  testosterona  līmeni  arī  vecumdienās,  kas  ļauj  mazināt 

traucējumu risku.148 

Būtiska  nozīme  ir  arī  FA,  jo  nodarbību  laikā  paaugstinās  neirotropīna 

(substances,  kas  darbojas  kā  šūnu  metabolisma  protektors)  izdalīšanās,  kā  arī 

aktivizējot  CNS motorās  zonas,  neironu  uzbudinājums  pārslēdzas  uz  citām  blakus 

esošām smadzeņu garozas zonām. Vēlamas  ir ne tikai monotonas, cikliskas kustības, 

bet arī aktīva darbība, kas stimulē dažādu receptoru iesaistīšanos. 

Kā  tiek  norādīts  pētījumos,  no miega  traucējumiem  cieš  aptuveni  no  50–70 

miljonu ASV iedzīvotāju. Šo traucējumu izraisītās ekonomiskās izmaksas (medicīniskā 

aprūpe,  darba  efektivitātes  samazināšanās)  tuvojas  60 miljoniem  dolāru  gadā.149  Ir 

neskaitāmi pierādījumi, ka miegs ir bioloģiska nepieciešamība un traucējot miegu, var 

rasties veselības problēmas. Arī Latvijā miega traucējumu problēma  ir aktuāla. Katru 

brīdi  50%  pieaugušo  cieš  no  viena  vai  vairākiem  miega  traucējumiem  –  13%  šīs 

problēmas ir smagas un var pasliktināt viņu veselību. Taču diemžēl lielākā daļa cilvēku 

ar miega problēmām neapspriež savus miega traucējumus ar ārstu vai citu veselības 

aprūpes  darbinieku.  Vairākos  starppētījumu  analīzēs  ir  noskaidrota  cieša  sakarība 

starp FA un miega traucējumu mazināšanos. S.Kvans (S.Quan) un kolēģi noteica, ka 3 

stundas nedēļā augstas aktivitātes nodarbības labvēlīgi ietekmē miega kvalitāti. 150 

Apkopojot  iepriekšminēto  informāciju,  var  secināt,  ka  kognitīvo  spēju 

saglabāšanai  ir  nepieciešamas  vidējas  intensitātes  fiziskās  aktivitātes  3–5  dienas 

nedēļā  no  30–60 minūtēm,  lai  gan  daļēji  uzlabojumi  ir  konstatēti  arī  pie mazākas 

slodzes. Nodarbībās ir jāapvieno gan aerobās, gan muskuļu spēku attīstošās slodzes. 

 

   

                                                            
147 Rosario E.R., Chang L., Stanczyk F.Z., Pike C.J. Age‐related testosterone depletion and the development of 
Alzheimer disease. – JAMA, 2004., 22.Sep.,292(12).‐1431.‐1432.p. 
148 Szulc P., Duboeuf F., Marchand F., Delmas P.D.Hormonal and lifestyle determinants of appendicular skeletal 
muscle mass in men: the MINOS study.// Am. J. Clin. Nutr.‐ 2004., Aug.,80(2),‐496.‐503.p. 
149  Physical  Activity  Guidelines  Advisory  Committee  Report,  2008  To  the  Secretary  of  Health  and  Human 
Services .‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008. ‐ 683p. 
150 Quan S.F., O'Connor G.T., Quan J.S., Redline S., Resnick H.E., Shahar E., Siscovick D., Sherrill D.L. Association 
of physical activity with sleep‐disordered breathing.// Sleep Breath.‐ 2007., Sep.,11(3). ‐149.‐157.p. 
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Fizisko aktivitāšu vadlīnijas 

 

Fizisko  aktivitāšu  trūkums  tiek  atzīts  kā  viens  no  galvenajiem  patstāvīgiem 

riska  faktoriem  hronisku  ne  infekcijas  slimību  attīstībā,  kas  izraisa  aptuveni  3,5% 

dažāda veida slimības un līdz pat 10% nāves gadījumu Eiropā. Satraucoša ir arī augstā 

ekonomiskā  cena,  kas  jāmaksā  fizisko  aktivitāšu  trūkuma  rezultātā.  Šveicē  un 

Lielbritānijā veiktie pētījumi parāda, ka fizisko aktivitāšu trūkums valstij var  izmaksāt 

ap  150–300  eiro  uz  vienu  iedzīvotāju.151  Fizisko  aktivitāšu  līmeņa  paaugstināšana 

uzlabotu  sabiedrības  veselību,  kā  arī  samazinātu  izdevumus,  kas  rodas  fizisko 

aktivitāšu  trūkuma  rezultātā. Regulāras mērenas  intensitātes  fiziskās  aktivitātes  ir 

izmaksu  ziņā  efektīvs  līdzeklis  sabiedrības  veselības  uzlabošanai  un  saglabāšanai. 

Tādējādi  fizisko  aktivitāšu  veicināšanai  būtu  jābūt  vienai  no  sabiedrības  veselības 

prioritātēm, iekļaujot tajā visus sabiedrības slāņus. Taču atbildība par rīcību šajā sfērā 

nebūtu  jāuzņemas  vienīgi  veselības,  sporta,  tūrisma,  nodarbinātības  un  izglītības 

nozarēm. Tam  jābūt kā kopējam uzdevumam, kurā  līdzdarbojas vairākas nozares, kā 

satiksmes,  pilsētplānošanas  un  apkārtējās  vides  aizsardzības  nozares.  Turklāt masu 

informācijas  līdzekļi  ir  ļoti  ietekmīgs veids veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Gan 

valsts,  gan  privātā  sektora  kopīgs  darbs  sekmētu  efektīvāku  darbību,  un  tādējādi 

attīstītu veselīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Pateicoties kopīgam darbam, labumu gūst 

visas  ieinteresētās  puses.  Turklāt  konkrētās  aktivitātes  vajadzētu  atbalstīt  sākot  ar 

vietējās  sabiedrības  līmeni  un  valdības  līmeni  līdz  pat  starptautiskajam  līmenim.  Ir 

svarīgi,  lai sadarbības stratēģijas un kapacitātes attīstība  reģionālā un vietējā  līmenī 

tiktu  iekļauta  valsts  politikas  plānošanā,  jo  vietēja  līmeņa  iniciatīvām  piemīt  lielāks 

potenciāls veicināt fiziskās aktivitātes.  

Sabiedrības  veselības  politikas  programmas  fizisko  aktivitāšu  veicināšanā  ir 

jāplāno  ilgtermiņā  ar  skaidru  un  izmērāmu  mērķi  un  indikatoriem.  Ņemot  vērā 

pastāvošās bažas par fiziskās aktivitātes līmeņa samazināšanos, ir ļoti būtiski uzraudzīt 

sabiedrības  fiziskās  aktivitātes  līmeni,  izmantojot  standartizētus  protokolus.  Pastāv 

vairāki  svarīgi  principi,  pēc  kuriem  dalībvalstīm  būtu  jāvadās,  izstrādājot  valsts 

stratēģijas  fizisko  aktivitāšu  veicināšanai,  piemēram,  fiziskās  aktivitātes  definīcija 

neaprobežojas  tikai  ar  sportu  un  fizkultūru,  stratēģijas  īstenošanā  jāiesaistās 

daudziem  sektoriem,  apkārtējai  videi  jāveicina  fiziskās  aktivitātes,  jābūt  vienlīdzīgai 

                                                            
151 10 things you need to know about physical activity. – WHO: Regional Office for Europe, 2007. 
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pieejamībai  fiziskām  aktivitātēm,  programmu  pamatā  jābūt  sabiedrības 

vajadzībām.152 

Latvijā Sporta  likums  ir pamatdokuments, kas nosaka  sporta organizēšanas un 

attīstības  vispārīgos un  tiesiskos pamatus,  sporta organizāciju,  valsts un pašvaldību 

institūciju  savstarpējās  attiecības  un  pamatuzdevumus  sporta  attīstībā  un  sporta 

finansēšanas pamatus.153 Pamatojoties uz Sporta  likumu, ko pieņēma 2002.gadā, un 

Sporta  politikas  pamatnostādnēm,  2004.–2009.gadam  tika  izstrādāta  „Nacionālā 

sporta  attīstības  programma  2006.–2012.gadam”.154  Tā  kā  Eiropas  Sporta  hartā 

ietvertā  termina  „sports”  skaidrojums  ir  visu  veidu  fiziskās  aktivitātes,  kuras  caur 

nejaušu vai organizētu piedalīšanos vērstas uz fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu 

vai uzlabošanu, FA veicināšanas pasākumi  ir  iekļauti šajā dokumenta sadaļā „Sports 

visiem”.  Izstrādājot  programmu,  tika  paredzēti  līdzekļi  dažādām  aktivitātēm 

piemēram, veicināt sporta bāzu pieejamību sociālās atstumtības riskam pakļautajām 

iedzīvotāju  grupām,  veikt  Latvijas  iedzīvotāju  fiziskās  veselības  izpēti,  finansiāli 

atbalstīt  organizācijas,  kas  iesaistītas  „Sports  visiem”  (tautas  sporta)  pasākumu 

organizēšanā,  diemžēl  šajā  sadaļā,  kā  atsevišķa mērķgrupa  gados  veci  cilvēki  nav 

izdalīti. 

Lai  nodrošinātu  sektoru  vienotu  un  saskaņotu  rīcību  fizisko  aktivitāšu 

veicināšanai,  Eiropas  Savienības  vadlīnijas  nosaka  nepieciešamību  nodrošināt 

sistemātisku  sadarbību  starp  atbildīgajām  valsts  un  privātā  sektora  iestādēm  un 

organizācijām sporta, veselības, izglītības, satiksmes, pilsētu plānošanas, darba vides, 

brīvā laika pavadīšanas u.c. jomās.155 

Eiropas  kopienu  komisija  2005.gada  decembrī  apstiprināja  Zaļo  grāmatu  – 

“Veselīga  uztura  un  fiziskās  aktivitātes  veicināšana  –  liekā  svara,  aptaukošanās  un 

hronisko  slimību  profilakse  Eiropas  mērogā”,  kurā  ir  norādīti  galvenie  politiskie 

darbības virzieni FA veicināšanai Eiropas  savienības dalībvalstīs. Galvenās atziņas  ir: 

FA veicināšanai būtiska loma ir drošas un pieejamas vides radīšana (gājēju, veloceliņu, 

sporta  laukumu  u.c.  objektu  izveide);  veselības  aprūpes  dienestiem  un  to 

darbiniekiem  ir  jāveicina  pacientu  izpratni  par  saistību  starp  uzturu,  fiziskajām 

                                                            
152 10 things you need to know about physical activity. – WHO: Regional Office for Europe, 2007. 
153 Sporta likums.// Latvijas Vēstnesis, 165, 13.11.2002. 
154 Par Nacionālo sporta attīstības programmu 2006.‐2012.gadam.//Latvijas Vēstnesis.‐ 2006., 1.nov.,‐ 174lpp,  
155 Baltā grāmata par sportu. –Brisele: [COM(2007)], 2007., 11.jūl. ‐391lpp. 
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aktivitātēm  un  veselību;  izvēloties  metodes  ir  jāņem  vērā  dzimuma, 

sociālekonomiskās un kultūras atšķirības.156 

2007.gada 1.februārī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par Zaļo grāmatu, 

kurā  ir  uzsvērts,  ka  liela  nozīme  ir  salīdzināmiem  rādītājiem  par  veselības  stāvokli, 

tostarp  datiem  par  uzturu,  fizisko  aktivitāti  un  aptaukošanos,  jo  īpaši  pa  vecuma 

grupām  un  sociālekonomiskajiem  slāņiem.  Tiek  arī  norādīts,  uzsvērts,  ka  ir  būtiski 

cilvēkiem  dot  iespēju  pašiem,  balstoties  uz  iegūtām  zināšanām,  izdarīt  pamatotu 

izvēli, kādu ēdienu lietot uzturā un cik bieži nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.157 

Reģionu komitejas atzinumā "Eiropas stratēģija attiecībā uz uzturu,  lieko svaru 

un  veselības  jautājumiem,  kas  saistīti  ar  aptaukošanos"  tiek  uzsvērts,  ka  jāveic 

veselības aprūpes speciālistu apmācība par to, cik svarīgi ir veicināt fiziskās aktivitātes 

iedzīvotāju  vidū.  Ārstiem  terapeitiem  jābūt  informētiem  par  starptautiskiem 

ieteikumiem,  kuru  efektivitāte  ir  pārbaudīta,  viņu  rīcībā  vajadzētu  būt  visai 

informācijai  par  ieteicamajiem  aktivitāšu  veidiem,  kā  arī  par  viņu  profesionālās 

darbības reģionā pieejamajiem piedāvājumiem,  lai varētu pareizi pildīt padomdevēja 

funkciju.  Nodrošinot  veselības  aizsardzībā  iesaistīto  darbinieku,  galvenokārt  ārstu, 

izglītību un tālākizglītību, jāņem vērā veselības veicināšana.158 

Kā var  secināt, normatīvā bāze  fizisko aktivitāšu veicināšanai  ir  ļoti plaša un  ir 

paredzēti  arī  finansiālie  līdzekļi  to  realizēšanai,  izmantojot  ES  struktūrfondus 

(piemēram, transporta, veselības un vides programma THE PEP).159 

Savukārt,  kā  norāda  FINBALT  2006.gada  veselību  ietekmējošo  paradumu 

pētījums,  ar  fiziskām  aktivitātēm  saistīto  parametru  rādītāji  Latvijā  ir  ļoti  zemi.  Tā 

piemēram, ir konstatēts, ka respondentu skaits vecumposmā 55–64 gadi, kas veic 30 

minūšu vingrinājumus 2–3  reizes nedēļā Latvijā, samazinājās no 33% 1998.gadā  līdz 

25%  –  2006.gadā,  savukārt  Somijā  šie  skaitļi  attiecīgi  bija  67%  un  69%.160  Šī 

vecumposma  cilvēku  nepietiekamu  kustību  aktivitāti  apliecina  arī  respondentu 

atbildes par brīvā laika pavadīšanas ieradumiem. (skatīt 8.tabulu.) 

 

 

                                                            
156 Zaļā grāmata  „Veselīga uztura un  fiziskās aktivitātes  veicināšana –  liekā  svara, aptaukošanās un hronisko 
slimību profilakse Eiropas mērogā” Eiropas kopienu komisija. – Brisele, 2005. 
157 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 250 E/93 25.10.2007. 
158  Eiropas  stratēģija  attiecībā  uz  uzturu,  lieko  svaru  un  veselības  jautājumiem,  kas  saistīti  ar  aptaukošanos 
[Reģionu komitejas atzinums].‐ 2008/C 105/08. 
159 Pieejams:www.thepep.org/en/welcome.htm 
160  Latvijas  iedzīvotāju  veselību  ietekmējošo paradumu pētījums 2006. –  Finland: KTL‐National Public Health 
Institute, 2007. 
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8.tabula  

Latvijas un Somijas iedzīvotāju (55– 64 gadi) fiziskā aktivitāte brīvajā laikā 

 

Latvija  Somija 

Kurš no sekojošiem aprakstiem visvairāk 

atbilst Jūsu brīvā laika nodarbībām? 

Cik bieži  respondenti  vingro  vai  kāda  fiziska 

piepūle ir brīvajā laikā? 

Lasīšana, televizora skatīšanās  54,5%  Maza fiziska piepūle  27,2% 

Pastaiga, braukšana ar divriteni  30,4%  Vingrinās vismaz 4 st. nedēļā  55,1% 

Lēns skrējiens un citi fiziskās 

kultūras veidi 

14,8%  Vingrinās vismaz 3 st. nedēļā  17,3% 

Smagi fiziskie treniņi  0,3%  Fiziski treniņi sporta sacensībām  0,4% 

 

Tikai  vienā  no  FA  parametriem,  tas  ir,  par  patērēto  laiku,  dodoties  uz  darbu 

kājām vai ar divriteni, Latvijas  respondenti norādīja pozitīvāku  rezultātu. Respektīvi, 

aptaujāto  īpatsvars,  kuri,  dodoties  uz  darbu  kājām  vai  ar  velosipēdu,  ceļā  pavada 

vismaz 15 min, Latvijā  ir 47%, bet Somijā tikai 23%. Tas varētu būt  izskaidrojams, ka 

Somijā šajā vecumā nestrādājošo  īpatsvars  ir  lielāks nekā Latvijā un  iespējams arī ar 

materiālo  stāvokli,  jo  Somijā  28%  šī  vecumposma  iedzīvotāju  brauc  uz  darbu  ar 

automobili, turpretī Latvijā tie ir tikai 17,5% respondentu. 

Pozitīva  tendence  ir  vērojama  arī  saistībā  ar  veselības  aprūpes  speciālistu 

iesaistīšanās  fizisko  aktivitāšu  veicināšanā.  Kā  norāda  FINBALT  aptaujas  dati 

respondentu  īpatsvars,  kuriem  ārsts  pēdējā  gada  laikā  ir  ieteicis  palielināt  fizisko 

aktivitāti 2000.gadā bija 10,5%, savukārt 2006.gadā  tas palielinājās  līdz 18%,  lai gan 

lielākā  daļa  aptaujāto,  tas  ir  58%,  norādīja,  ka  viņiem  neviens  nav  ieteicis  pievērst 

lielāku uzmanību FA.161  

FINBALT  pētījuma  uzrādītie  dati  apliecina  fizisko  aktivitāšu  veicināšanas 

nepieciešamību  visos  vecumposmos.  Diemžēl  šajā  monitoringā  iztrūkst  datu  par 

gados  vecāku  (virs  65  gadiem)  cilvēku  veselību  ietekmējušiem  paradumiem,  bet, 

vērojot tendenci  līdz ar novecošanos samazināties arī  fiziskai aktivitātei, var secināt, 

ka turpmākajos pētījumos šim vecumposmam ir jāpievērš īpaša uzmanība. 

   

                                                            
161  Latvijas  iedzīvotāju  veselību  ietekmējošo paradumu pētījums 2006. –  Finland: KTL‐National Public Health 
Institute, 2007. 
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Fizisko aktivitāšu rekomendāciju attīstības  vēsture 

 

Fiziskās  aktivitātes pozitīvā  ietekme  veselības nostiprināšanā, dzīves  kvalitātes 

uzlabošanā un dzīves  ilguma palielināšanā  ir apstiprināta daudzos  iepriekš minētajos 

pētījumos,  tādēļ,  balstoties  uz  zinātnisko  pētījumu  rezultātiem,  jau  kopš  pagājušā 

gadsimta  septiņdesmitajiem  gadiem  tika  pievērsta  uzmanība  FA  rekomendāciju 

izstrādei, tai skaitā arī gados veciem cilvēkiem.  

Metodisko  ieteikumu  rašanās  pirmsākumi  ir meklējami  Somijā,  kur  zinātnieku 

grupa M.Karvonena  (M.Karvonen)  vadībā  1957.gadā  publicēja  pētījuma  rezultātus, 

kuri  šobrīd  var  tikt  uzskatīti  par  klasiku  vingrinājumu  slodzes  intensitātes 

noteikšanai.162  Veicot  pētījumu  ar  medicīnas  studentiem,  kuri  uz  slīdošā  celiņa 

realizēja  izturības  treniņa programmu, noteica, ka 60%  intensitāte no  sirdsdarbības 

rezerves  (HRR  –  starpība  starp maksimālo  sirdsdarbības  frekfenci  un  pulsu miera 

stāvoklī), būtiski uzlabo kardiorespiratorās spējas. Arī pēc pusgadsimta šis pieņēmums 

tiek  uzturēts  spēkā,  lai  noteiktu  minimāli  nepieciešamo  slodzes  intensitāti 

kardiorespiratoro spēju uzlabošanai. 

1968.gadā  Amerikas  gaisa  spēku  terapeits  K.Kūpers  (K.Cooper)  publicēja  savu 

pirmo  grāmatu  „Aerobics”,  kurā  tika  vienkārši  aprakstīts  nepieciešamais  kustību 

apjoms  nedēļas  laikā.  Viņš  ieviesa  punktu  sistēmu  slodzes  uzskaitei.  Nedēļā  tika 

ieteikts uzkrāt 30 punktus, piemēram, 1.6 km skrējiens ātrāk par 8 min ir 5 punkti un 

4.5 km soļošana ātrāka par 43 min ir 6 punkti.163 Tas bija pirmais mēģinājums publiski 

uzrunāt auditoriju par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības nostiprināšanai. Lai 

gan viņa sistēma netika veidota pamatojoties uz plašu pētījumu rezultātiem, tomēr, 

ņemot vērā viņa lielo praktisko pieredzi un komunikācijas spējas, ieteikumi guva lielu 

atsaucību, un tika aizsākta plaša kustība – „skriešana veselībai”. 

Būtisku  ieguldījumu  turpmākajā  rekomendāciju  izstrādē  ir  sniegusi  Amerikas 

Sporta  medicīnas  koledža  (ACSM).  Pateicoties  šīs  iestādes  vadošajam  pētniekam 

M.Pollokam  (M. Pollock) pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados tika  iegūti plašu 

pētījumu  rezultāti  par  FA  pozitīvo  ietekmi  veselības  nostiprināšanā.  Balstoties  uz 

iegūtiem  rezultātiem,  1975.gadā  ACSM  publicēja  ieteikumus  pieaugušajiem  bez 

veselības  traucējumiem.  Tika  norādīts,  ka  kardiovaskulāro  spēju  uzlabošanai  ir 

nepieciešamas 20–45 min ilgas nodarbības 3–5 reizes nedēļā ar intensitāti 70–90% no 

                                                            
162 Karvonen M., Kentala K. & Mustala, O. The effects of  training heart  rate: A  longitudinal  study. Annals of 
Medicine and Experimental Biology Fenn.‐ 1957., 35.‐ 307.‐315.p. 
163 Cooper K.H. Aerobics Bantam Books.‐ 1969.‐ 182p. 
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sirdsdarbības  rezerves  (HRR).  Turpinoties  pētījumiem,  laika  gaitā  ieteikumos  tika 

ieviestas vairākas izmaiņas. 1980. un 1986.gadā paplašināja nodarbību intervālu – 15–

60 min un  samazināja HRR  līdz 70–85%. 1991.gadā  intensitāte  tika  samazināta  līdz 

60%  no  HRR.  1995.gadā  intensitāte  atkārtoti  tika  samazināta  līdz  50%  un  kā 

minimālais vienas nodarbības ilgums tika norādītas 20min. 

1992.gadā  Amerikas  Sirds  asociācija  (AHA)  nāca  ar  paziņojumu,  ka  fiziskās 

aktivitātes samazina sirds un asinsvadu saslimšanas risku.164 G.Flečers (G.Fletcher) un 

kolēģi  ieteica  veikt  aktivitātes,  kas  ietver  visas  lielākās muskuļu  grupas,  3–4  reizes 

nedēļā  pa  30–60 min  ar  50%  no  personas  vingrinājuma  veiktspējas,  t.i.,  skābekļa 

maksimālā (O2max) patēriņa vai vingrinājuma lielākās iespējamās intensitātes. Pētnieki 

norādīja, ka arī  zemas  intensitātes  regulāras aktivitātes, piemēram, mājas vai dārza 

darbi, pastaigas u.c. ilgstošā laika posmā var sniegt redzamus veselības ieguvumus un 

mazināt  saslimšanas  risku.  Pirms  tam  AHA  pētīja  fiziskās  aktivitātes  ietekmi  uz 

kardiovaskulāro sistēmu, bet oficiāli mazkustīgums netika iekļauts SAS risku grupā. Šīs 

ietekmīgās medicīnas  asociācijas paziņojums  veicināja  fizisko  aktivitāšu programmu 

iekļaušanu veselības profilakses un aprūpes sistēmā valstiskā līmenī.  

1993.gadā ASV valdības Slimību novēršanas un kontroles centrs (CDC) sadarbībā 

ar  iepriekš minēto  Sporta medicīnas  koledžu  (ACSM)  izveidoja  plašu  darba  grupu 

fizisko aktivitāšu vadlīniju  izstrādei, kas veicina veselības  ieguvumus. Tika  izvirzīti trīs 

uzdevumi:  pirmkārt,  veikt  plašu  pētījumu  analīzi  par  FA  ietekmi,  otrkārt,  izstrādāt 

modeli,  kas norādītu aktivitāšu  veidus, apjomu un  intensitāti, un,  treškārt, pielāgot 

modeli,  lai tas būtu pieejams plašai sabiedrības daļai. Šī darba rezultāti tika publicēti 

1995.gadā un izraisīja ievērojamu polemiku, jo būtiskākie secinājumi bija jauninājums 

un  zināmā  pretrunā  ar  iepriekš  definētām  vadlīnijām.  Zinātnieku  grupa  R.Pate 

(R.Pate) vadībā izvirzīja galveno ideju, ka „katram ASV pieaugušajam būtu jāuzkrāj 30 

vai vairāk minūšu fizisko aktivitāšu vidējā  intensitātē vēlams katrā nedēļas dienā”.165 

Šī  zinātnieku  grupa  uzskatīja,  ka  būtiskākais  ir  sniegt  informāciju  mazkustīga 

dzīvesveida  cilvēkiem  par  iespējamību  gūt  veselības  uzlabojumus  arī  no  īsa  laika 

posma aktivitātēm  (8–10 min) vidējā  intensitātē, kas dienas  laikā  summējas virs 30 

min.  Ieviešot  šo  jauno  uzstādījumu,  tika  pilnveidots modelis  „vingrošana  –  fiziskā 

sagatavotība”,  paplašinot  to  ar  paradigmu  „fiziskā  aktivitāte  –  veselība”.  Kā  divus 

                                                            
164 Fletcher et al. Statement on Exercise: Benefits and Recommendations for Physical Activity Programs for All 
Americans Circulation. – 1992., 86.‐340.‐344.p. 
165 Pate R. et al. A Recommendation  from  the Centers  for Disease Control and Prevention and  the American 

College of Sports Medicine.‐ JAMA, 1995.,273. ‐402.‐407.p.	
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būtiskākos  atzinumus  šajā  pētījumā  var  minēt,  pirmkārt,  tika  uzsvērti  veselības 

ieguvumi,  izmantojot vidējas  intensitātes fiziskās aktivitātes, otrkārt, kopējais dienas 

laikā  veiktais  fizisko  aktivitāšu  apjoms  ir  daudz  būtiskāks  par  to  raksturlielumiem 

(intensitāte, atkārtojumu skaits, ilgums). Kā norāda pētījuma autori, papildus iztērēto 

aptuveni 200 kaloriju dienā, kas pielīdzinās 3 km iešanai kājām, ir pietiekami veselības 

uzlabošanai.  Autori,  protams,  atzina,  ka  lielāks  FA  apjoms  var  sniegt  arī  labākus 

veselības ieguvumus. 

Kā redzams 9.attēlā, vislielākie veselības  ieguvumi tiek sasniegti tieši A sektorā, 

tas  ir, pārtraucot mazkustīgumu un pakāpeniski palielinot  fizisko aktivitāti. Turpinot 

paaugstināt aktivitāšu apjomu un intensitāti, arī ir vērojami veselības ieguvumi, bet to 

īpatsvars  samazinās.  Tas  norāda  uz  nepieciešamību  atbalstīt un popularizēt  vidējas 

intensitātes aktivitātes, kas ir iekļaujamas ikdienas dzīves ritmā. 

     

 

9.attēls                   Fiziskās aktivitātes slodzes – atbildes reakcija 

R.Pate (1995)166 

 

Šī  pētījuma  rezultāti  izsauca  lielu  rezonansi,  tādēļ  Amerikas  Nacionālais 

veselības  institūts  (The  Natoinal  Institutes  of  Health  –  NIH)  1996.gadā  organizēja 

kongresu  viedokļu  saskaņošanai.  Šajā  kongresā  tika  gūts  apstiprinājums 

pieņēmumam, ka kopējā sabiedrības veselība varētu tikt uzlabota, ja katrs iedzīvotājs 

                                                            
166 Pate R. et al. A Recommendation  from  the Centers  for Disease Control and Prevention and  the American 
College of Sports Medicine.‐ JAMA, 1995.,273. ‐402.‐407.p. 

A – Mazkustīgums  

B – Vidēja aktivitāte  

C – Augsta aktivitāte 
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ikdienā  veiktu  vismaz  30 minūšu  vidējas  intensitātes  aktivitātes,  papildus  veselības 

ieguvumi  var  tikt  iegūti,  paaugstinot  aktivitātes  līmeni  un  intensitāti.167  Šo 

pieņēmumu apstiprināja arī Pasaules Veselības Organizācija, kas ir atbildīgā institūcija 

par veselības politikas veidošanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.168 

Kā vienu no nozīmīgākajām publikācijām ir jāmin arī 1996.gadā izdoto „Physical 

Activity and Health: A Report of the Surgeon General”, ko pārraudzīja ASV valdība. Šī 

ziņojuma  tapšanā  tika  iesaistīti  aptuveni  195  eksperti  no  dažādām  valstiskām  un 

nevalstiskām  organizācijām.  Publikācijas  mērķis  bija  apkopot  iepriekš  minētos 

pētījumus,  rekomendācijas un  citus  literatūras avotus un noteikt  fiziskās aktivitātes 

nozīmi slimību profilaksē, kā arī norādīt  iespējamos risinājumus FA veicināšanā. Šajā 

ziņojumā tika plaši pārskatīta FA un veselības mijiedarbība vēsturiskajā skatījumā, kā 

arī  izvērtēta  iepriekš  publicēto  rekomendāciju  ietekme  uz  sabiedrības  darbības 

modeļiem  un  tendencēm.  Dotais  ziņojums  pastiprināja  uzskatu  vienotību  starp 

zinātniekiem,  sporta  speciālistiem,  veselības,  sociālās  un  izglītības  darbiniekiem,  ka 

Amerikas  iedzīvotāju mazkustīgais  dzīvesveids  negatīvi  ietekmē  veselību  un  vidējas 

intensitātes fiziskās aktivitātes var sniegt būtiskus veselības uzlabojumus. Šī ziņojuma 

galvenā atziņa bija, ka „visu vecumu cilvēki var uzlabot savas dzīves kvalitāti, iekļaujot 

ikdienas  gaitās  vidējas  intensitātes  aktivitātes. Regulāras  (pēc  iespējas  katru dienu) 

ātras pastaigas, braukšana ar riteni vai pat mājas vai dārza darbi, kas ilgst vismaz 30– 

45  min.,  samazina  sirds  slimību,  hipertensijas,  kolorektālā  vēža  un  diabēta 

saslimšanas  risku.”169 Otra būtiska atziņa –  „vairāk  ir  labāk”,  tas nozīmē,  ka  cilvēki, 

kuri  jau  ir  vidēji  aktīvi,  paaugstinot  savu  aktivitātes  intensitāti  un  apjomu,  var  gūt 

papildus  veselības  ieguvumus.  Gan  šis  ziņojums,  gan  CDC/ACSM  1995.gada 

rekomendācijas  tika  bieži  citētas  dažādos  zinātniskajos  rakstos,  ņemti  par  pamatu, 

izstrādājot  turpmākos  ieteikumus,  kā  arī  izmantoti  citu  valstu  veselības  un  sporta 

politikas  dokumentu  sagatavošanā,  tādēļ  tie  ir  uzskatāmi  par  fizisko  aktivitāšu 

vadlīniju pamatdokumentiem. 

Kopš 1978.gada ACSM  fiziskās slodzes parametru noteikšanai  izmanto vairākus 

komponentus: frekvence jeb nodarbību biežums, slodzes intensitāte, izpildes laiks un 

slodzes  veids.  Angļu  valodā  šos  parametrus  saīsināti  apzīmē  ar  terminu  F.I.T.T. 
                                                            
167  Physical  activity  and  cardiovascular  health.  NIH  Consensus  Development  Panel  on  Physical  Activity  and 
Cardiovascular Health. ‐ JAMA, 1996.,17. Jul., 276(3).‐241.‐246.p. 
168 World  Health Organisation  Exercise  for  health..‐ WHO/FIMS  Committee  on  Physical  Activity  for  Health. 
Bulletin of the World Health Organisation, 1995. ‐73p. 
169 U.S. Department  of Health  and Human  Services.  Physical  Activity  and Health:  A  Report  of  the  Surgeon 
General.  Atlanta,  GA:  U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services,  Centers  for  Disease  Control  and 
Prevention, NationalCenter for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996. 
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(frequency,  intensity,  time,  type).  Laika  gaitā,  papildinoties  pētījumu  rezultātu 

pierādījumiem,  šie  parametri  dažādu  organizāciju  rekomendācijās  mainījās,  to 

izmaiņu dinamika ir atspoguļota 9.tabulā. 

 

9.tabula 

Fizisko aktivitāšu rekomendāciju kopsavilkums (1975.– 1996.gads) 

 

Recomendāciju 

izstrādes 

institūcija 

Nodarbību 

biežums 

Slodzes 

intesitāte 

Slodzes 

realizēšanas 

laiks 

Aktivitātes 

veids 

F  I  T  T 

ACSM 1975170  3 x nedēļa  60– 90% VO2max

60– 90% HRR 

20– 30 min Cikliskas aktivitātes lielo 

muskuļu grupām – pamatā 

izturības attīstīšanai 

ACSM 1978170  3– 5 x 

nedēļā 

50– 85% VO2max

50– 85% HRR 

60– 90% Hmax 

15– 60 min Cikliskas aktivitātes lielo 

muskuļu grupām – pamatā 

izturības attīstīšanai 

 

 

 

ACSM 1990170 

3– 5 x 

nedēļā 

50– 85% VO2max

50– 85% HRR 

60– 90% Hmax 

20– 60 min Cikliskas aktivitātes lielo 

muskuļu grupām – izturības 

attīstīšanai 

2x nedēļā  1 piegājiens 

8– 12 atkārtojumi

 

8– 10 

vingrinājumi

Vingrinājumi visām muskuļu 

grupām – spēka attīstīšanai.

AHA 1992 171  3– 4 x 

nedēļā 

>50% VO2max  30– 60 min Cikliskas aktivitātes lielo 

muskuļu grupām – 

sirdsasinsvadu slimību 

profilaksei 
   

                                                            
170  Physical  Activity  and Health:  A  Report  of  the  Surgeon General  By United  States.// Dept.  of Health  and 
Human Services [DIANE Publishing], 1996. 
171 Fletcher et al. Statement on Exercise: Benefits and Recommendations for Physical Activity Programs for All 
Americans Circulation. – 1992., 86.‐340.‐344.p. 
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9.tabulas turpinājums 

 

CDC/ACSM 

1995172 

Pēc 

iespējas 

katru 

dienu 

Vidēja  ≥30 min  

vismaz pa 

8– 10min 

vienā 

piegājienā 

Jebkāda veida fiziskās 

aktivitātes veselības 

nostiprināšanai 

A Report of the 

Surgeon 

General 

1996170 

Pēc 

iespējas 

katru 

dienu 

3– 6ME  ≥30 min  

(150 

kkal/dienā 

1000 

kkal/ned.) 

Visa veida aktivitātes, 

iekļaujot ikdienas darbus 

 

Kā var redzēt 9.tabulā, 1990.gadā ACSM rekomendāciju programmā tika iekļauti 

arī  ieteikumi ķermeņa muskulatūras nostiprināšanai. Līdz ar to tika vērsta uzmanība, 

akcentēta  nepieciešamība  saglabāt  muskuļu  masu,  veicot  spēku  attīstošos 

vingrinājumus.  

Kā  jau  tika minēts  iepriekš,  1995.gadā R.Pate  un  kolēģi  ieviesa  pamattēzi  par 

iespēju akumulēt  fizisko aktivitāšu  ietekmi dienas garumā,  ja tās  ir vismaz 8–10 min 

un  nepieciešamais minimālais  apjoms  ir  vismaz  30 min.  Šī  tēze  ļāva  uzrunāt  lielu 

sabiedrības  daļu,  arī  tos  kuri  bija  mazaktīvi  un  bija  grūti  iedrošināmi  regulāru 

aktivitāšu uzsākšanai.  

 

   

                                                            
172 Pate R. et al. A Recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American 

College of Sports Medicine.‐ JAMA, 1995.,273. ‐402.‐407.p. 
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Nepieciešamā minimālā fiziskā aktivitāte  gados veciem 

cilvēkiem 

 

Turpinoties  sabiedrības  novecošanas  procesam,  aizvien  aktuālāks  kļuva 

jautājums  par  gados  vecu  cilvēku  iesaistīšanu  fiziskajās  aktivitātēs,  kas  ļautu  pēc 

iespējas  ilgāk  saglabāt  pilnvērtīgu  viņu  dzīves  kvalitāti.  Tādēļ  1997.gadā  Pasaules 

Veselības  Organizācija,  apkopojot  informāciju  par  veselības  ieguvumiem,  kas  tiek 

iegūti paaugstinot  fizisko aktivitāti,  sniedza  rekomendācijas,  kas  tika adresētas  tieši 

gados veciem cilvēkiem.173 Rekomendācijās tika  ieteikts  ik dienu veikt vismaz 30min 

dažāda  veida  aktivitātes,  tajā  skaitā  arī  ikdienas  mājas  darbus,  kas  prasa  fizisku 

piepūli. Tika akcentēta arī nepieciešamība veikt vingrinājumus  lokanības un  līdzsvara 

izjūtas saglabāšanai, kā arī vingrinājumus muskuļu spēka saglabāšanai.  

Kā vienu no pirmām strukturētām rekomendācijām gados veciem cilvēkiem var 

minēt  Kanādas  valdības  1999.gadā  sagatavoto  programmu  „Health  Canada”.174 

Programmā  tika  iekļauti  ieteikumi  veikt  vidējas  līdz  augstas  intensitātes  aerobas 

aktivitātes  4–7  dienas  nedēļā  un  2–4  reizes  nedēļā  veikt  spēku  attīstošos 

vingrinājumus pa 10 atkārtojumu  reizēm, kā arī  tika  ieteiktas  ikdienas  lokanības un 

līdzsvara aktivitātes. 

Turpmākajos gados daudzi eksperti un organizācijas, kas bija saistīti ar veselības 

veicināšanas  jautājumiem,  saskatīja  nepieciešamību  pilnveidot  rekomendācijas, 

izdalot atsevišķu mērķgrupu – gados vecus cilvēkus virs 65 gadiem un cilvēkus ar vāju 

fizisku  sagatavotību.  Tādēļ  1999.gadā  sadarbībā  ar  Starptautisko  Dabas  zinātņu 

institūtu (International Life Sciences Institute)175 tika  izveidota ekspertu darba grupa, 

kas,  pamatojoties  uz  literatūras  avotiem,  plašu  pētījumu  rezultātiem  un  esošo 

rekomendāciju  apkopojumu,  uzsāka  ieteikumu  izstrādi,  kas  adresēta  gados  veciem 

cilvēkiem.  

Ņemot  vērā,  ka  daudzie  iepriekšējie  pētījumi  apstiprināja  aerobo  aktivitāšu 

pozitīvo ietekmi veselības nodrošināšanā visos vecumposmos, galvenā uzmanība tika 

vērsta uz spēka un  līdzsvara saglabāšanas nozīmes  izpētei. Veicot plašu  informatīvo 

analīzi,  ekspertu  grupa  diskusiju  rezultātā  2001.gadā  sagatavoja  profilaktisko 

ieteikumu  projektu.  Īsi  pēc  tam  ACSM  un  AHA  organizācijas  piekrita  pilnveidot 

                                                            
173 World Health Organization.The Heidelberg guidelines for promoting physical activity among older persons. – 
Geneva, 1997. 
174 Health Canada. Canada’s Physical Activity Guide to Healthy Active Living for Older Adults. ‐ Ottawa, Ontario, 
Canada, 1999. 
175Pieejams: http://www.ilsi.org 
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CDC/ACSM  1995.gada  rekomendācijas  pieaugušajiem.  Lai  novērstu  iespējamās 

neskaidrības tika sagatavotas pilnveidojamās rekomendācijas gan pieaugušajiem, gan 

gados  veciem  cilvēkiem.  Līdz  2004.gadam  turpinājās  rekomendāciju  papildināšana, 

recenzēšana  un  datu  saskaņošana  ar  iepriekš  pieņemtajiem  ACSM  un  AHA 

ieteikumiem. 

2007.gada  augustā  tika  publicēti  galīgie  ACSM/AHA  fizisko  aktivitāšu 

rekomendāciju  varianti,  kas  tika  paredzēti  divām mērķgrupām:  pirmā  –  pieaugušie 

līdz  65  gadiem bez  veselības  traucējumiem, otrā  grupa  –  gados  veci  cilvēki  virs  65 

gadiem un cilvēki ar funkcionāliem vai hroniskiem veselības traucējumiem vecumā no 

50– 64 gadiem.176 Hroniskie veselības traucējumi ietver nepieciešamību pēc regulāras 

medicīniskas  vai  farmakoloģiskās  ārstēšanās,  savukārt  funkcionālie  –  nespēja 

patstāvīgi veikt  ikdienas darbības, piemēram, uzkopt māju vai veikt  iepirkumus. Šajā 

grupā netiek  iekļauti  cilvēki  ar hroniskām  slimībām,  kas neietekmē  viņu  spējas būt 

fiziski aktīvi (piemēram, gremošanas traucējumi vai kontrolējamā hipertensija). 

Sagatavotie  ieteikumi  tika pamatoti ar pētījumu  rezultātiem,  kas  iedalās  trijos 

līmeņos.  Rekomendāciju  būtiskuma  līmeņi  tiek  iedalīti  sekojoši  (iekavās  norādītas 

ieteicamās frāzes darbības raksturojumam): 

I  līmenis  –  pierādījumi  un  vispārpieņemtie  atzinumi  norāda,  ka  realizējamā 

darbība  ir  lietderīga  un  efektīva  (rekomendējams,  iesakāms,  būtu  izpildāms, 

lietderīgs, labvēlīgs, efektīvs); 

II  līmenis  –  pierādījumiem  ir  pretrunīgs  raksturs  un  ir  viedokļu  atšķirības  par 

darbības lietderīgumu; 

IIa: pierādījumi un/vai atzinumi ir pārsvarā par labu lietderīgumam (pieņemams, 

var būt lietderīgi, iespējams ir efektīvs un iesakāms); 

IIb:  lietderīgums  un  efektivitāte  ir  nepietiekami  apstiprināta  ar pierādījumiem 

un/vai  atzinumiem  (var  tikt  ņemts  vērā,  var  būt  ir  pieņemams,  lietderīgums  nav 

noteikts, pierādījumi nav skaidri vai nav pietiekami); 

III  līmenis  –  pierādījumi  un  vispārpieņemtie  atzinumi  norāda,  ka  realizējamā 

darbība  nav  lietderīga  un  efektīva  un  atsevišķos  gadījumos  var  būt  kaitīga  (nav 

iesakāms, nebūtu jādara, nav lietderīgi un efektīvi, nav labvēlīgs, var būt kaitīgs). 

Savukārt pierādījumu līmeņi tiek iedalīti sekojoši: 

A  –  secinājumi  izdarīti,  balstoties  uz  daudziem  randomizētiem  klīniskajiem 

eksperimentiem; 

                                                            
176 Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association. // Circulation.‐ 2007.,116. ‐1094.‐1105.p. 
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B – secinājumi izdarīti, balstoties uz atsevišķiem randomizētiem eksperimentiem 

vai nerandomizētiem pētījumiem; 

C – secinājumi izdarīti, balstoties uz ekspertu vienotu viedokli.177 

ACSM/AHA 2007.gada publicētajos  ieteikumos tiek piedāvāts minimālais fizisko 

aktivitāšu  apjoms,  kas  būtiski  samazina  hronisku  saslimšanas  risku,  priekšlaicīgās 

nāves  iespējamību,  funkcionālos  ierobežojumus  un  vecuma  izraisīto  mazspēju. 

Rekomendācijās tiek aprakstītas aerobās, muskuļu spēka un  lokanības aktivitātes, kā 

arī  līdzsvara vingrinājumi. Turpinājumā  tiks apskatīti  tie  ieteikumi, kas  ir attiecināmi 

otrai  grupa,  tas  ir  gados  veci  cilvēki  virs  65  gadiem un  cilvēki  ar  funkcionāliem  vai 

hroniskiem veselības traucējumiem vecumā no 50– 64 gadiem. 

Aerobās aktivitātes 

Veselības saglabāšanai un uzlabošanai gados veciem cilvēkiem ir nepieciešamas 

vidējas  intensitātes  aerobas  fiziskas  aktivitātes  vismaz  30  minūtes  piecas  dienas 

nedēļā, vai arī to var aizvietot ar 20 minūšu augstas intensitātes aerobo aktivitāti trīs 

dienas  nedēļā.  [I  (A)]178  Ieteicamais  minimums  var  būt  sasniegts  arī  kombinējot 

vidējas  un  augstas  intensitātes  slodzes.  [IIa  (A)]178  Vidējās  intensitātes  aerobās 

aktivitātes  ir  saistītas  ar  indivīda  aerobo  darba  spēju  vidēju  piepūli.  Gados  vecu 

cilvēku aerobās darba  spējas  ir atšķirīgas,  jo, piemēram,  vidējas  intensitātes  slodze 

(3– 6ME) dažiem cilvēkiem  ir  lēna  iešana kājām, savukārt, citiem tā  ir ātra soļošana. 

Tādēļ  slodzes  noteikšanai  ir  jāizmanto  intensitātes  relatīvie  parametri.  Slodzes 

noteikšanai  tiek  izmantota  10  punktu  skala,  kur  nekustīga  darbība,  piemēram, 

sēdēšana, gulēšana, ir 0 un pilnīgs spēka izsīkums ir 10, respektīvi, vidēja intensitāte ir 

starp 5 un 6, kas  izraisa  ievērojamu sirds darbības un elpošanas paātrināšanos. Šajā 

pašā punktu skalā augstas  intensitātes aktivitāte  ir starp 7 un 8 un  izraisa  lielu sirds 

darbības un elpošanas paātrināšanos. Šo  ieteicamo  slodzes apjomu  ir nepieciešams 

veikt  papildus  ikdienas  aktivitātēm:  zemas  intensitātes  (pašaprūpe,  ēdiena 

gatavošana, iepirkšanās) un vidējas intensitātes, kuru ilgums nepārsniedz 10 minūtes 

(pārvietošanās  pa mājām,  īsi  pārgājieni). Uzsākot  fizisko  aktivitāšu  darbības  plānu, 

gados veciem cilvēkiem būtu nepieciešama speciālistu uzraudzība un palīdzība apgūt 

vēlamās  slodzes  intensitātes noteikšanas metodes. Gadījumā,  ja persona nav bijusi 

                                                            
177 American College of Cardiology/American Heart Association. Methodology Manual for ACC/AHA Guideline 
Writing Committees.  ‐ American College of Cardiology Foundation and the American Heart Association, [Inc.] 
2006. 
178 Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association. // Circulation.‐ 2007.,116. ‐1094.‐1105.p. 
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pietiekami aktīva, sākuma posmā – pirmās 2 nedēļās – ir ieteicams uzsākt aktivitātes 

ar zemas  intensitātes slodzi (līdz 4 punktiem) un pakāpeniski,  ik pēc divām nedēļām, 

palielināt intensitāti par 5% no HRR un aktivitātes ilgumu par 5 min. 

Muskuļu spēku attīstošās aktivitātes 

Lai  saglabātu  veselību  un  funkcionālo  neatkarību  gados  veciem  cilvēkiem,  ir 

jāveic  aktivitātes,  kas  saglabā  vai  palielina muskuļu  spēku  un  izturību  vismaz  divas 

dienas  nedēļā.  [IIa  (A)]178  Spēka  vingrinājumi  gados  veciem  cilvēkiem  ilgus  gadus 

netika  ieteikti,  jo pastāvēja uzskats,  ka  tas  var nelabvēlīgi  ietekmēt  sirds  asinsvadu 

sistēmas  darbību.  Tomēr  pēdējo  gadu  pētījumi  ir  snieguši  neapstrīdamus 

pierādījumus,  ka  spēku  attīstošās  aktivitātes  ir  nepieciešamas  funkcionālo  spēju 

saglabāšanai un šo vingrinājumu risks ir nenozīmīgs.179 

ACSM/AHA 2007.gada  rekomendācijās  ir norādīts,  ka būtu nepieciešams  veikt 

vismaz  vienu  piegājienu  ar  8–10  vingrinājumiem.  Aktivitātes  ir  jāveic  ne mazāk  kā 

divas reizes nedēļā,  ievērojot vismaz vienas dienas starplaiku un  ir  jānodarbina visas 

lielākās muskuļu grupas. Lai sasniegtu vēlamo treniņa efektu, pretestībai vai svaram ir 

jābūt  tik  lielam, ko var pārvarēt 10–15  reizes katrā vingrinājumā. Muskuļu piepūles 

intensitātei ir jābūt starp vidēju un augstu. 10 punktu skalā (0 – nav kustības un 10 – 

maksimāla muskuļu piepūle), vidēja intensitāte ir starp 5 un 6 un augsta intensitāte ir 

starp  7  un  8.  Augstas  intensitātes  slodzes  ir  piemērojamas  tikai  personām  ar 

pietiekamu  fizisku  sagatavotību,  pieredzi  un  zināšanām  par  pareizu  vingrinājumu 

izpildes tehniku. Gados veciem cilvēkiem spēku attīstošie vingrinājumi ir jāizpilda lēnā 

tempā,  saskaņojot  to  ar  elpošanu.  Piepūles  laiks  ir  aptuveni  3  sek.  kustības 

nofiksēšana – 1 sek. un 3 sek. atgriešanās sākuma stāvoklī. Nedrīkst pieļaut elpošanas 

aizturēšanu,  ir  jāelpo  ritmiski  –  vingrinājuma  piepūles  fāzē  –  ieelpa,  muskuļu 

atbrīvošanās  fāzē  –  izelpa.  Pēc  spēku  attīstošām  nodarbībām  ir  jāveic  stiepšanās 

vingrinājumi.  Regulāru  nodarbību  ietekmē  notiek  organisma  adaptācijas  procesi, 

tādēļ palielinoties muskuļu spēkam ir jāpalielina arī slodze. Slodzes palielināšanai var 

tikt  izmantota  metode  –  „par  2  atkārtojumiem  vairāk  2  reizes  pēc  kārtas”.  Tas 

nozīmē, ka slodze var tikt palielināta, ja persona var pārvarēt vingrinājuma pretestību 

par  2  atkārtojumiem  vairāk  2 nodarbības pēc  kārtas.  Piemēram,  cilvēks  var  izpildīt 

vingrinājumu  ar  hantelēm  17  reizes  2  nodarbības  pēc  kārtas,  tad  nākošreiz  var 

palielināt hanteļu svaru līdz tās var pacelt 13–15 reizes. Spēku attīstošās aktivitātes ir 

                                                            
179  Hamar  D.  FIMS  Position  statement.  Resistance  exercise  for  health.  January  2006.  1–6.  FIMS‐The 
International Federation of Sports Medicine. 
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vingrinājumi ar pretestību,  svaru  celšana un  citas aktivitātes,  kurās  ir nepieciešams 

lielo muskuļu  grupu  sasprindzinājums.  Spēku  attīstošie  vingrinājumi  ir  īpaši  aktuāli 

gados veciem cilvēkiem, kuri dzīvo pilsētās un neveic  intensīvu  fizisku darbu, kā arī 

ziemas periodā, kad samazinās kopējā ikdienas aktivitāte.  

Veicot  lielāku  aerobo  un  muskuļu  spēku  attīstošo  aktivitāšu  apjomu,  ir 

iespējams  iegūt  labāku  fizisko  sagatavotību un  gūt papildus  veselības uzlabojumus.    

[I (A)] 180 Gados veciem cilvēkiem būtu jāpārsniedz ieteiktais fizisko aktivitāšu apjoms, 

ja  to  neierobežo  kādi  no  veselības  apstākļiem.  Lielāks  nekā  ieteiktais  minimālais 

fizisko aktivitāšu apjoms uzlabo cilvēka darba spējas, mazina hronisko slimību  risku, 

veicina daudzu slimību ārstēšanas efektivitāti, mazina priekšlaicīgās nāves iespēju. Lai 

gūtu  papildus  uzlabojumus,  gados  veciem  cilvēkiem  būtu  jāveic  arī muskuļu  spēku 

attīstošos vingrinājumus ar svariem un augstākas intensitātes pretestības aktivitātes. 

[IIa  (B)]180  Liekā  svara  pārvarēšanai  dažiem  no  gados  veciem  cilvēkiem  būtu 

jāpārsniedz  ieteiktais  minimums,  jo  pastāv  individuālās  enerģētiskā  līdzsvara, 

uzturvielu  uzņemšanas  īpatnības,  kā  arī  citi  apstākļi,  kas  ietekmē  ķermeņa  svara 

izmaiņas. [IIa (B)]180 

Lokanības aktivitātes 

Lai  saglabātu  lokanību,  kas  ir nepieciešama  regulārām  fiziskām aktivitātēm un 

ikdienas  pienākumu  veikšanai,  gados  veciem  cilvēkiem  būtu  jāveic  aktivitātes,  kas 

saglabā vai uzlabo lokanību, ne mazāka kā 10 minūtes vismaz divas reizes nedēļā. [IIb 

(B)]180  Lokanības  vingrinājumus  iesaka  veikt  katru  dienu  pirms  aerobo  vai muskuļu 

spēka vingrinājumiem kā  iesildīšanās vai atsildīšanās vingrojumus,  iesaistot galvenās 

muskuļu grupas, noturot tās maksimālā iestiepumā 10–30 eks. un katru vingrinājumu 

atkārtojot 3–4 reizes.181  

Līdzsvara vingrinājumi 

Gados  veci  cilvēki,  kuriem  ir  paaugstināts  kritienu  iespējamības  risks 

(pārvietošanās  problēmas,  bieži  kritieni),  traumu  mazināšanai  būtu  jāveic 

vingrinājumi,  kas  saglabā  vai  uzlabo  līdzsvaru.  [IIa  (A)]186  Līdzsvara  vingrojumu 

veikšana  trīs  reizes  nedēļā  tiek  uzskatīta  par  pietiekamu  kritienu  riska 

samazināšanai.182  Regulāri  veicot  līdzsvara  vingrinājumus,  kritienu  iespējamība 
                                                            
180 Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association. // Circulation.‐ 2007.,116. ‐1094.‐1105.p. 
181 McDermott  A.Y., Mernitz  H.  Exercise  and  older  patients:  prescribing  guidelines.//  Am.  Fam.  Physician.‐ 
2006., 1 Aug.,74(3).‐ 437.‐444.p. 
182 Robertson M.A., Campbell, Gardner M., Devlin N. Preventing  injuries  in older people by preventing falls: a 
metaanalysis of individual‐level data.// J. Am. Geriatr. Soc.‐ 2002., 50. – 905.–911.p. 
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samazinās  par  35–45%.183  Tā  kā  pētījumos  galvenokārt  tiek  noteikta  atsevišķu 

vingrinājumu  ietekme uz  līdzsvara  izpausmēm un nav pietiekamu pētījumu datu par 

ikdienas aktivitātēm ar  līdzsvara elementiem  (piemēram, dejošana), rekomendācijās 

tiek  ieteikti  dažādi  vingrinājumi.  Pašlaik  ārzemju  avotos  plaši  tiek  pētīts Austrumu 

vingrošanas veids – Tai Dzi  jeb Ci Gun, kas  ļoti  labvēlīgi  ietekmē daudzas organisma 

sistēmas, tajā skaitā uzlabo arī  līdzsvara  izjūtu.184 Atsevišķos pētījumos  ir konstatēts, 

ka vidējas intensitātes spēku attīstošie vingrinājumi 90 min nedēļā, kas apvienoti ar 1 

stundas pastaigām, būtiski samazina kritienu risku gados veciem cilvēkiem.185 

Profilaktisko un terapeitisko ieteikumu integrācija  

Gados  veciem  cilvēkiem  ar  vienu  vai  vairākām  slimību  diagnozēm,  kuru 

ārstēšanā  fiziskās  aktivitātēm  ir  terapeitisks  raksturs,  tās  ir  jāveic  atbilstoši 

ieteikumiem, papildinot tās ar rekomendācijā aprakstītām aktivitātēm. [IIa (A)] 186 Tas 

nozīmē, lai izvairītos no saslimšanas iespējām ar citām hroniskām slimībām, papildus 

nozīmētajai  terapeitiskajai  fiziskajai aktivitātei  ieteicams veikt profilaksei paredzētās 

fiziskās  aktivitātes.  Piemēram,  cilvēkam  ar  osteoporozi  arī  ir  jāveic  aerobās  un 

muskuļu  spēku  attīstošās  aktivitātes un  līdzsvara  vingrinājumi  atbilstoši  ieteiktajam 

minimālajam  daudzumam,  bet  papildus  ir  nepieciešams  izpildīt  vingrinājumus  ar 

svariem  vai  pretestību.187  Pacientam  ar  artrītu  arī  nepieciešams  veikt  ieteiktās 

profilaktiskās minimālās fiziskās aktivitātes, akcentējot muskuļu spēka vingrinājumus, 

kas palīdz saglabāt kustību apjomu locītavās. 

Ja hroniski veselības traucējumi neļauj veikt minimālo fizisko aktivitāšu apjomu, 

šiem cilvēkiem  ir  jāiesaistās  regulārās  fiziskās aktivitātēs atbilstoši savām spējām un 

veselības  stāvoklim,  sekojoši  izvairoties  no mazkustīguma,  kas  var  būt  par  iemeslu 

slimības progresēšanai. 

Integrācija  tiek  balstīta  uz  ieteikumiem,  ka  daudzu  slimību  gadījumos 

profilaktiskās aktivitātes  ir  ļoti  līdzīgas  terapeitiskiem  ieteikumiem, piemēram,  sirds 

                                                            
183 Gardner M.M., Robertson M.C., Campbell A.J. Exercise  in preventing  falls and  fall related  injuries  in older 
people: a review of randomised controlled trials.// Br. J. Sports Med. – 2000., Feb.,34(1). ‐7.‐17.p. 
184  Yeh  S.H.,  Chuang  H.,  Lin  L.W.,  Hsiao  C.Y.,  Eng  H.L.  Regular  tai  chi  chuan  exercise  enhances  functional 
mobility and CD4CD25 regulatory T cells.// Br. J. Sports Med.‐ 2006., Mar.,40(3).‐ 239.‐243.p. 
185  Barnett  A.,  Smith  B.,  Lord  S.R., Williams M.,  Baumand  A.,  Community‐based  group  exercise  improves 
balance  and  reduces  falls  in  at‐risk  older  people:  a  randomised  controlled  trial.//  Age  Ageing.‐  2003.,  Jul., 
32(4).‐ 407.‐414.p. 
186 Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association. // Circulation.‐ 2007.,116. ‐1094.‐1105.p. 
187 U.S. Department Of Health And Human Services. Bone Health and Osteoporosis: A Report of the Surgeon 
General, Rockville, MD.‐ U.S.: Department of Health and Human Services, Offi ce of the Surgeon General, 2004. 
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un asinsvadu  slimību, hipertonijas, 2.  tipa diabēta,  insulta, paaugstināta holesterīna 

līmeņa, osteoporozes un osteoartrīta gadījumā.188  

Fiziskās aktivitātes plāns 

Gados  veciem  cilvēkiem,  veicot  fiziskās  aktivitātes,  būtu  ieteicams  ievērot 

noteiktu  plānu,  kas  nodrošina  katras  aktivitātes  realizēšanu  nepieciešamā  apjomā 

[IIa(C)].186  Izstrādājot  fizisko  aktivitāšu  plānu  personām  ar  hroniskiem  veselības 

traucējumiem,  nepieciešams  apvienot  vienā  plānā  gan  profilaktiskos,  gan 

terapeitiskos  ieteikumus.  Aktivitātes  plānā  ir  jāparedz,  kādas  aktivitātes  ir 

nepieciešamas  konkrētai  personai,  kādā  intensitātē  un  kādā  veidā  tās  tiks  veiktas, 

kādos apstākļos plāns tiks realizēts. Gadījumā, ja cilvēks nav pietiekami aktīvs (netiek 

realizēti  minimālie  apjomu  ieteikumi),  plānā  būtu  jāparedz  slodzes  palielināšanas 

pakāpenības princips. Vispirms tiek palielināts kopējais aktivitāšu skaits, kas  ir  lielāks 

par 10 min, pēc tam pakāpeniski ir jāpalielina katras nodarbības  ilgums, un tikai tad, 

kad organisms adaptējas slodzei, var tikt palielināta intensitāte. Gados vecus cilvēkus 

ir jāmāca un jāiedrošina regulāri veikt aktivitāšu ietekmes paškontroli, kā arī viņiem ir 

jāspēj pārvērtēt savu aktivitāšu plāns līdz ar fizisko spēju izmaiņām. 

Veidojot  fiziskās  aktivitātes  plānu  gados  veciem  cilvēkiem  ar  hroniskām 

slimībām,  jāapsver risks, kas saistīts ar konkrēto slimību un tās ārstēšanu. Personām 

ar  kustību  traucējumiem  vai  nopietnām  hroniskām  slimībām,  piemērām,  sirds  un 

plaušu  slimību  rehabilitācijas  periodā,  nepieciešams  veikt  fiziskās  sagatavotības 

izvērtējumu  (slodzes  tolerances  testu  u.c.).  Izstrādājot  fizisko  aktivitāšu  plānu,  ir 

jāapsver kustību  ierobežojumi,  iespējamais krišanas  risks,  indivīda  spējas un  fiziskās 

sagatavotības  līmenis, ar aktivitātēm saistīto risku samazināšanas  iespējas, stratēģija 

pakāpeniskai  fiziskās  aktivitātes  līmeņa  paaugstināšanai  (ja  personas  fiziskās 

aktivitātes  līmenis  ir  zemāks  nekā  ieteiktais),  uzvedības  maiņas  iespējas,  kas 

nodrošinātu regulāru fizisko aktivitāšu veikšanu un  individuālās rakstura  iezīmes. Arī 

pirms fiziskās aktivitātes līmeņa paaugstināšanas ir ieteicams konsultēties ar veselības 

aprūpes speciālistu,  lai kopīgi apsvērtu  iespējamo organisma atbildes reakciju un tās 

atbilstību  geriatriskās  medicīnas  pamatprincipiem.  Pēc  vispārpieņemtajiem 

ieteikumiem  katram  pieaugušajam  vismaz  reizi  gadā  būtu  profilaktiski  jāapmeklē 

                                                            
188  Sauka M.,  Lāriņš  V. Minimālā  nepieciešamā  fiziskā  aktivitāte  pieaugušajiem.//  Sports  veselībai  /„Latvijas 
Ārsts” pielikums.‐ 2008. Nr. 12. 
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veselības aprūpes  speciālists, kurš varētu konsultēt arī par  fiziskās aktivitātes plāna 

realizēšanu.189 

2008.gadā ASV  tika publicēts  apjomīgs darbs:  „Physical Activity Guidelines  for 

Americans”,  kas  iekļāva  arī  sadaļu  gados  veciem  cilvēkiem  (virs  65  gadiem).  Šajās 

vadlīnijās nav būtisku atšķirību ar iepriekš apskatītajām ACSM/AHA rekomendācijām, 

tomēr ir dažas nianses. Kā redzams izstrādāto rekomendāciju kopsavilkuma 10.tabulā, 

spēku  attīstošo  vingrinājumu  atkārtojumu  skaits  ir  8–12  reizes,  kas  norāda  lielāku 

intensitāti.  ASV  Novecošanas  institūta  (National  Institute  on  Aging)  rokasgrāmatā 

gados  veciem  cilvēkiem  ir  norādīts  atkārtojumu  skaits  10–15  reizes,  bet  palielinot 

intensitāti, sākotnējais atkārtojumu skaits – 8 reizes.190 Otra nianse ir attiecināma uz 

aerobo spēju attīstīšanu, jo tiek norādīts kopējais minimālais aktivitāšu apjoms, kas ir 

izteikts minūtēs. Tas  tiek pamatots ar  zinātniskiem pierādījumiem,  ka 500–1000ME 

minūtes nedēļā sniedz būtiskus veselības  ieguvumus. Tas nozīmē, ka persona veicot 

150 min vidējas  intensitātes 3,3ME slodzi, sasniedz nepieciešamo minimālo apjomu, 

bet optimālais mērķis būtu realizēt 300 min. Līdz ar to tiek akcentēts, ka būtiskākais ir 

sasniegt nepieciešamo apjomu nedēļā (500–1000ME/min), ko var realizēt arī variējot 

slodzes  intensitāti.  Sabiedrības  pilnīgākai  izpratnei  par  nepieciešamās  slodzes 

intensitāti,  tiek  lietots  relatīvās  intensitātes  jēdzieni  „vidēja”  un  „augsta”,  kas  ir 

izteikta 10 punktu skalā.  

Fiziskās aktivitātes saglabāšanai tiek norādīta nepieciešamība iekļaut to ikdienas 

dzīves  ritmā,  izvēloties  dažādu  veidu  aktivitātes,  gan  vingrinājumus,  gan  sadzīves 

darbības.  Arī  šajās  vadlīnijās  tika  norādīts,  ka  minētie  ieteikumi  ir  tikai  minimāli 

nepieciešamais  aktivitātes  apjoms  un,  palielinot  to,  tiek  sasniegti  arī  papildus 

veselības  ieguvumi.  Fizisko  aktivitāšu  rekomendāciju  kopsavilkums  gados  veciem 

cilvēkiem ir atspoguļots 10.tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
189  Sauka M.,  Lāriņš  V. Minimālā  nepieciešamā  fiziskā  aktivitāte  pieaugušajiem.//  Sports  veselībai  /„Latvijas 
Ārsts” pielikums.‐ 2008. Nr. 12. 
190 Pieejams:http://www.nia.nih.gov/HealthInformation/Publications/ExerciseGuide/default.htm 
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10.tabula 

Fizisko aktivitāšu rekomendāciju kopsavilkums  
pieaugušajiem un gados veciem cilvēkiem (1999.– 2008.gads) 

 

Rekomendāciju 
izstrādes 
institūcija 

Nodarbību 
biežums 

Slodzes 
intensitāte 

Slodzes 
realizēšanas 

laiks 

Aktivitātes 
veids 

F I T T 

HEALTH 
CANADA 

Older adults 
 

1999191 

4– 7 x nedēļā  Vidēja, 
 kas pakāpeniski 
var sasniegt 

augstu 

Kopumā no 
30– 60min 
vismaz pa 
10min vienā 

reizē 

Jebkāda veida fiziskās 
aktivitātes veselības 
nostiprināšanai 

2– 4 x nedēļā  Svars ko var 
pacelt vismaz 10 
reizes (līdz svaru 

vairs nevar 
pacelt) 

  Muskuļu spēka 
saglabāšana 

Katru dienu      Lokanības un līdzsvara 
vingrinājumi 

ACSM/AHA 
Healthy adults 
(18– 65g.) 
2007192 

Vismaz 5 x 
nedēļā 

 
vai 

3x nedēļā  

Vidēja 3– 6 ME
 
 

Augsta virs 6 ME

Kopumā 
30min vismaz 
pa 10min 
vienā reizē 

Vismaz 20 min 

Kardiorespiratorās 
aktivitātes 

izturības attīstīšanai 

Vismaz 2x 
nedēļā 

8– 12 
atkārtojumi 

8– 10 
vingrinājumi 

Vingrinājumi visām 
lielākajām muskuļu 

grupām spēka attīstīšanai

ACSM/AHA 
Older adults 
(65g. un 

50– 64g. ar 
veselības 

traucējumiem 
2007193 

Vismaz 5 x 
nedēļā 

 
vai  

3x nedēļā 

Vidēja 5– 6 no 
10 punktu skalas

 
Augsta 7– 8 no 
10 punktu skalas

Kopumā 
30min vismaz 
pa 10min 
vienā reizē 

Vismaz 20 min 

Kardiorespiratorās 
aktivitātes izturības 

attīstīšanai 

Vismaz 2x 
nedēļā 

10– 15 
atkārtojumi 

8– 10 
vingrinājumi 

Vingrinājumi visām 
lielākajām muskuļu 

grupām spēka attīstīšanai

Vismaz 2x 
nedēļā 

    Lokanības vingrinājumi un 
kritienu riska mazināšanai 
vingrinājumi līdzsvara sa‐
glabāšanai vai uzlabošanai 

                                                            
191 Health Canada. Canada’s Physical Activity Guide to Healthy Active Living for Older Adults. ‐ Ottawa, Ontario, 
Canada, 1999. 
192 Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association. // Circulation.‐ 2007.,116. ‐1094.‐1105.p. 
193 Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association .// Circulation.‐ 2007.,116. ‐1094.‐1105.p. 
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10.tabulas turpinājums 
 

Physical 
Activity 

Guidelines for 
Americans 
2008194 

(virs 65 g.) 

Visas nedēļas 
laikā 

(ieteicams  
3 x nedēļā) 

Vidēja 5– 6 no 
10 punktu skalas 
vai kombinējot 
ar augstu 7– 8 
no 10 punktu 

skalas 

150min/ned.
 
 
 
 
 

75min/ned. 

 
Kardiorespiratorās 

aktivitātes 

Vismaz 2x 
nedēļā 

8– 12 
atkārtojumi 

(līdz vairs nevar 
pacelt bez 
palīdzības) 

Nav noteikts 
(ieteicams 1– 
3 piegājieni 

vienai muskuļu 
grupai) 

Vingrinājumi visām 
lielākajām muskuļu 

grupām spēka attīstīšanai

Ieteicams 3 x 
nedēļā 

    Vingrinājumi līdzsvara 
saglabāšanai 

 

Apkopojot fizisko aktivitāšu rekomendāciju un vadlīniju būtiskākos dokumentus 

var minēt sekojošus faktus: 

1957.gads  – Marti  Karvonens  izstrādā  slodzes  dozēšanas  metodiku,  kas  ļauj 

optimāli izvēlēties iedarbības veidu, lai sasniegtu trenējošu efektu (aerobām spējām – 

60% no HRR).  

1992.gads  –  Amerikas  Sirds  asociācija  (AHA)  paziņo,  ka  mazkustīgums  ir 

pielīdzināms  citiem  sirds  asinsvadu  slimību  riskiem  (smēķēšana,  paaugstināts 

holesterīna daudzums asinīs, hipertensija u.c.) 

1995.gads  –  Pate  un  kolēģi  publicē  CDC/ACSM  rekomendācijas,  kuras  ietver 

jaunu  paradigmu:  fiziskā  aktivitāte  –  veselības  ieguvumi,  kas  papildina  esošo  – 

vingrināšanās – fiziskā sagatavotība.  

1995.gads – Pasaules Veselības Organizācija apstiprina Pate un kolēģu atziņu, ka 

ikvienam  iedzīvotājam  ikdienas  ir  jāveic  vismaz  30  minūtes  vidējas  intensitātes 

aktivitātes, kas dienas laikā var būt sadalītas arī vairākos īsos laika posmos (8– 10min).  

1996.gads –  tiek  izdots „Physical Activity and Health: A Report of  the Surgeon 

General”. ASV valdības atbalstīts  ziņojums, kas kļūst par  turpmāko  fizisko aktivitāšu 

vadlīniju un rekomendāciju pamatdokumentu. 

1999.gads  –  tiek  uzsākts  plašs  ekspertu  viedokļu  saskaņošanas  process,  ko 

koordinē Starptautisko Dabas zinātņu institūts (International Life Sciences Institute). 

                                                            
194 Physical Activity Guidelines for Americans.‐ U.S.: Department of Health and Human Services, 2008.‐ 76p. 
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2007.gads – viedokļu saskaņošanas  rezultātā  tiek sagatavotas  fizisko aktivitāšu 

rekomendācijas gados veciem cilvēkiem, ko prezentē kā saskaņoto Amerikas Sporta 

medicīnas koledžas un Amerikas Sirds asociācijas (ACSM/AHA) publikāciju. Balstoties 

uz  šīm  rekomendācijām  tiek  sagatavotas  vairāku  valstu  vadlīnijas  fizisko  aktivitāšu 

veicināšanai. 

Analizējot  citu  valstu  pieredzi  fizisko  aktivitāšu  rekomendāciju  piedāvājumā, 

nākas secināt, ka  lielākoties tās tiek balstītas uz ASV publicēto „Physical Activity and 

Health: A Report of the Surgeon General” ziņojumu un tiek akcentēta nepieciešamība 

būt  aktīviem  vismaz  30 min  dienā.  Šī  pamat  atziņa  ir  iekļauta  Brazīlijas,  Skotijas, 

Nīderlandes, Somijas, Lielbritānijas un citu valstu nacionālajās vadlīnijās.195  

Austrālijā,  Kanādā,  Jaunzēlandē  ir  izstrādātas  nacionālās  fizisko  aktivitāšu 

vadlīnijas, bet to saturs būtiski neatšķiras no  iepriekšminēto rekomendāciju atziņām. 

Zināmas  nianses  ir  vērojamas  Japānas  valdības  izstrādātajās  vadlīnijās.  Tās  ir 

paredzētas iedzīvotājiem vecumā no 20– 69 gadiem un iekļauj trīs komponentus: 

1) fiziskās  aktivitātes  – 23 ME  stundas  /nedēļā  (60 min  vidējas  intensitātes 

3ME katru dienu vai 8000 – 10000 soļi dienā; 

2) fiziskie vingrinājumi – 4 ME stundas/nedēļā (t.i. 60 min ātras soļošanas vai 

35 min lēna skrējiena vai tenisa spēles); 

3) vēlamie VO2max parametri 60– 69 gados: vīriešiem – 33 (ml x kg– 1x min– 1); 

sievietēm – 28 (ml x kg– 1x min– 1).196 

Kā  var  secināt  no  dotajiem  parametriem,  Japānas  iedzīvotāji  tiek  aicināti  būt 

aktīvāki,  salīdzinājumā  ar  citu  valstu  ieteikumiem.  Tas  varētu  būt  izskaidrojams  ar 

iedzīvotāju esošo pietiekami augsto vidējo fiziskās aktivitātes līmeni. 

Fiziskās  aktivitātes  popularizēšanai  plaši  tiek  izmantoti  arī  dažādi  vizuālie 

materiāli. Kā vienu no visplašāk pielietojamo var minēt „Fizisko aktivitāšu piramīdu”, 

kurā  tiek grafiski attēlots nepieciešamo aktivitāšu apjoms. 1996.gadā R.Raurama un 

A.Leons  (R.Rauramaa,  A.S.Leon)  sagatavoja  nepieciešamo  aktivitāšu  „piramīdu” 

pieaugušajiem ar sirds asinsvadu slimībām (skatīt 10.attēlu).197 Lai gan šajā grafiskajā 

attēlojumā  nav  norādīti  precīzi  slodzes  intensitātes  un  apjoma  parametri,  tomēr 

kopējā  koncepcija  ietver  „Physical  Activity  and  Health:  A  Report  of  the  Surgeon 

                                                            
195 Schöppe S., Bauman A., Bull F. International Review of National Physical Activity Policy – A literature review.‐ 
2004., Report No. CPAH04‐0002. 
196 Exercise and Physical Activity Reference for Health Promotion 2006 (EPAR 2006): Physical Activity, Exercise 
and Physical Fitness .‐ http://www.ap‐pan.org/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=9 
197  Rauramaa  R.,  Leon A.S.  Physical Activity  and  risk  of  cardiovascular  disease  in middle  aged  individuāls.// 
Sports Medicine.‐ 1996., 22(2). ‐65.‐.69.p. 
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General”  atziņas  par  nepieciešamajām  vismaz  30 minūšu  aktivitātēm  pēc  iespējas 

katru dienu, kas tiek papildinātas ar 2– 3 intensīvām aktivitātēm nedēļā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.attēls             Fizisko aktivitāšu piramīda 

 R.Rauramaa un A.Leons (1996) 

 

Somijas  Sabiedrības  veselības  veicināšanas  institūts  (UKK  Institute)  koordinē 

plašu  Eiropas  valstu  sadarbības  tīklu  –  HEPA.198  Šī  starpvalstu  projekta  ietvaros, 

sadarbojoties  ar  Pasaules  Veselības  Organizāciju,  tiek  sagatavoti  ieteikumi  fizisko 

aktivitāšu  veicināšanas  politikas  dokumentu  izstrādei.  Šis  Somijas  institūts  veic  arī 

plašu zinātnisko darbību, kas ir saistīta ar fizisko aktivitāšu un veselības mijiedarbības 

pētījumiem.  2006.gadā  Somijas  institūts  ir  sagatavojis  vizuālu  materiālu  „Fiziskās 

aktivitātes pīrāgs” (skatīt 11.attēlu), kas ir paredzēta, lai uzrunātu pieaugušos ar mērķi 

veicināt  fizisko  aktivitāšu  iekļaušanu  ikdienas  dzīvē.  Šajā  „pīrāgā”  ir  iekļautas  divas 

sastāvdaļas:  ikdienas  aktivitātes  un  strukturētās  jeb  organizētās  nodarbības  un 

treniņi. Katra no daļām  iekļauj minimāli nepieciešamo enerģijas patēriņa  apjomu –

                                                            
198 Pieejams:http://www.euro.who.int/hepa 

DAŽREIZ 

2‐3 DIENAS 
NEDĒĻĀ 

5‐6 DIENAS 
NEDĒĻĀ 

KATRU  
DIENU 

TV 
Dators 

 
SPORTS 
Futbols,  
teniss u.c. 
sporta veidi. 

VEIC IEPLĀNOTĀS AEROBAS AKTIVITĀTES 
Kopumā veic vismaz 30 minūtes. 

Soļo kājām 3‐4 km vai brauc ar riteni 12‐16 km. 
Slēpo, airē, kāp pa kāpnēm, peldies. 

PALIELINI IKDIENAS AKTIVITĀTI 
Kustēšanās tā ir iespēja – nevis apgrūtinājums. 

Veic papildus soļus ikdienā. Pastaigājies ar suni. Izmanto kāpnes. 
Novieto mašīnu un ej kājām. Pļauj zāli. Neizmanto TV pulti. 

 
BRĪVĀ LAIKA  
AKTIVITĀTES 
Svaru celšana.  
Dārza darbi. 
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1000kkal/nedēļā. To var panākt ar aktīvām nodarbībām 2–3 stundas nedēļā, kas tiek 

iedalītas izturības un spēka/lokanības treniņos, vai arī ar ikdienas sadzīves aktivitātēm 

3–4 stundām nedēļā. Izmantojot vismaz pusi no „pīrāga”, būtiski samazinās hronisku 

slimību risks, bet, palielinot aktivitāti, tiek gūti arī papildus veselības  ieguvumi. Dotā 

grafiskā  attēlojuma  priekšrocība,  salīdzinājumā  ar  iepriekš  apskatīto  „fiziskās 

aktivitātes  piramīdu”,  ir  tā,  ka  „pīrāgs”  var  būt  dalīts  jebkurā  virzienā  (vertikāli, 

horizontāli  vai  diagonāli),  bet  kopējais minimāli  nepieciešamais  enerģijas  patēriņa 

apjoms saglabāsies.199 

 

 

 

11.attēls      Fizisko aktivitāšu piktogramma 

M.Fogelholms (2005) 

   

                                                            
199  Fogelholm M.,  Suni  J., Rinne M., Oja P.,Vuori  I. Physical activity pie; a graphical presentation  integrating 
recommendations for fitness and health.// Journal of Physical Activity and Health.‐ 2005.,2.‐ 391.‐396.p. 

Vingrināšanās 2‐3 stundas katru otro dienu nedēļā 

Ikdienas sadzīves aktivitātes 3‐4 stundas nedēļā pēc iespējas katru dienu 

                       Riteņbraukšana * 
                            Skriešana * 
                         Airēšana * 
                    Peldēšana * 
            Ātra soļošana * 

         * Dejošana 
              * Aerobika 
                  * Sporta spēles 
                     * Spēka treniņi 
                           * Lokanības  
                             vingrinājumi 

                         * Pastaigas 
                        * Uzkopšanas darbi 
                      * Aktīvas spēles 

        Malkas ciršana * 
              Mājas darbi * 
                Dārza darbi * 

Pārvietošanās kājām un citas 

ikdienas aktivitātes 30 min/dienā 

vismaz 10 min vienā reizē 5‐7 

dienas/nedēļā 

Izturības 
treniņš 

2‐5 reizes/  
nedēļā 

20‐60 min/ 
nodarbībā 

Spēka
līdzsvara 
treniņš 
1‐3 reizes/nedēļā 
20‐60 min/  
nodarbībā 

FIZISKO AKTIVITĀŠU „PĪRĀGS”

„ŅEM VISMAZ PUSI NO PĪRĀGA”
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Ieteikumi fizisko  aktivitāšu veicināšanai gados veciem 

cilvēkiem 

 

Iesakot fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem, ir jāņem vērā vairāki apstākļi. 

Šajā  vecumposmā  būtiski  izmainās  sirds  asinsvadu  sistēmas  darbība,  samazinās 

maksimālā  sirdsdarbības  frekvence  un  sirds  muskuļa  apjoms,  samazinoties 

kapilārajam  tīklam  un  asinsvadu  elastībai,  palielinās  hipertensijas  risks.  Sirds 

asinsvadu slimību gadījumā tas var ietekmēt kardiosistēmas reakciju uz slodzi. Turklāt 

saslimšanas pakāpe palielina vingrināšanās  izraisītās miokarda  išēmijas  iespējamību, 

kas  ekstremālās  situācijās palielina pēkšņās nāves  risku. Hronisku  slimību  gadījumā 

(osteoporoze,  HOPS  –  hroniska  obstruktīva  plaušu  saslimšana,  demence  u.c.) 

palielinās ar  fizisko aktivitāti  saistītu  traumu  risks. Muskuļu  spēka  zudums un kaulu 

sistēmas  izmaiņas  ir būtiskākie  faktori,  kas mazina  gados  vecu  cilvēku  iesaistīšanos 

aktivitātēs. Pirms fizisko aktivitāšu programmas uzsākšanas gados veciem cilvēkiem ir 

nepieciešams  medicīniskais  novērtējums.  Šajā  izvērtējumā  ir  jāiekļauj  ne  tikai 

organisma  fiziskie  izmeklējumi,  bet  arī  ir  jānosaka  sociālpsiholoģiskie  ierobežojumi, 

kas  ir attiecināmi šai vecuma grupai. Personām bez veselības traucējumiem vecumā 

no 60–69 gadiem, kas uzsāk  zemas vai mērenas  intensitātes aktivitātes, piemēram, 

soļošana  vai  pastaigas  ātrā  tempā,  papildus  izmeklējumi  nebūtu  nepieciešami. 

Turpretī  aktīvākām  nodarbībām,  kā  arī  visiem  sirds  mazspējas  slimniekiem  ir 

nepieciešami papildus medicīniskie  izmeklējumi. Tomēr zinātnisko pētījumu rezultāti 

norāda, ka,  ja  tiek  sastādīts  indivīdam piemērots  fiziskās aktivitātes plāns, nopietnu 

traumu gadījumi būtiski samazinās.200  

Viens  no  svarīgākajiem  faktoriem  cilvēkiem  virs  65  gadiem  ir  personas 

funkcionālā  patstāvība,  kas  iekļauj  spēju  pārvietoties  patstāvīgi  bez  citu  palīdzības. 

Vingrinājumu  aktivitātēm  kopumā  ir  jābūt  tendētām  uz  veselību  attīstošu  fizisko 

sagatavotību,  kas  samazina  hronisku  saslimšanu  iespējamības  risku  un  uzlabo 

vispārējo  dzīves  kvalitāti.  Svarīgākais  ir  samazināt  sēžot  pavadīto  laiku.  Pētījumu 

rezultāti  apstiprina,  ka  slimību  risks  ievērojami  samazinās,  pat  ja  vecāks  cilvēks 

pastaigājas tikai 45–75 minūtes nedēļā.201  

                                                            
200 Ory M., Resnick B., Jordan P. et al. Screening, safety, and adverse events  in physical activity  interventions: 
collaborative experiences  from  the behavior  change  consortium.// Ann. Behav. Med.‐2005., 29  Suppl.  ‐20.–
28.p. 
201 Manson  J., Greenland P., Lacroix A. et al. Walking compared with vigorous exercise  for  the prevention of 
cardiovascular events in women.// N. Eng. J. Med.‐ 2002., 347. ‐716.–725.p. 
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Kā tika minēts iepriekš, minimāli nepieciešamo fizisko aktivitāšu rekomendācijas 

būtiski neatšķiras pieaugušajiem un gados veciem cilvēkiem, tomēr ir jāņem vērā daži 

aspekti, kas attiecas uz vingrinājumu intensitāti, biežumu un veidu. Šajā vecumposmā 

organisma darba spējas caurmērā ir zemākas nekā gados jaunākiem cilvēkiem, tādēļ ir 

svarīgi uzsākt aktivitātes ar mazu enerģētisko patēriņu (40%–50% no VO2max) pirmajās 

nodarbību  nedēļās.  Lielāka  uzmanība  ir  jāpievērš  iesildīšanās  un  pēcslodzes 

nodarbību sadaļai. Uzsākot fiziskās aktivitātes,  izvēlas viszemāko efektivitātes  līmeni, 

kas  nodrošina  sasniedzamus  veselības  ieguvumus,  īpaši  tas  ir  jāņem  vērā,  ja  tiek 

iesaistīti cilvēki, kuri  iepriekš bija mazaktīvi. Ir  jāuzsver vidējas  intensitātes aktivitāšu 

priekšrocības  salīdzinājumā  ar  augstas  intensitātes.  Augstas  intensitātes  slodze  ir 

piemērojama  tikai  atsevišķiem  gados  veciem  cilvēkiem  ar  pietiekamām  fiziskām 

darbaspējām,  pieredzi  un motivāciju. Gados  veciem  cilvēkiem  nepietiekamā  fiziskā 

sagatavotība,  hroniskas  slimības  un  funkcionālie  traucējumi  neļauj  veikt  augstas 

intensitātes  slodzes,  kā  arī  šādas  intensitātes  fiziskām  aktivitātēm  ir  lielāks  traumu 

risks un lielāks nodarbību pārtraukšanu skaits.202 Hronisku slimību gadījumos minimāli 

nepieciešamās  fiziskās  aktivitātes  apjoms  ir  jāsaskaņo  ar  terapeitiski  ieteiktiem 

vingrinājumiem. 

Ilgstošas aktivitātes un optimāla veselības stāvokļa saglabāšanai ir jāizvirza reāls 

mērķis,  t.i.,  30–60  minūšu  ilga  vidējas  intensitātes  aerobā  fiziskā  aktivitāte  katru 

dienu,  kas  tiek papildināta  ar  spēku  attīstošiem  vingrinājumiem.  Fizisko  aktivitāti  ir 

jāpalielina pakāpeniski, līdz tiek sasniegts vēlamais līmenis. Tas samazina ievainojumu 

risku,  padara  aktivitātes  daudz  patīkamākas  un  ļauj  realizēt  izvirzītos  mērķus, 

apzinoties pat nelielus sasniegumus. Gados veci cilvēki var  ilgāku  laiku realizēt viena 

līmeņa  un  intensitātes  fizisko  aktivitāti,  kas  sniedz  viņiem  vingrināšanās  pieredzi, 

uzlabo darbaspējas un pozitīvi  ietekmē pašapziņu. Cilvēkiem ar nepietiekamu fizisko 

sagatavotību sākotnēji būtu nepieciešams uzsākt aktivitātes, veicot slodzi mazāku par 

„5” no 10 punktu skalas un realizēt to vairākos piegājienos līdz 10 min katrā reizē.203 

Apkopojot iepriekš aprakstīto, var secināt, ka svarīgākais gados veciem cilvēkiem 

ir  pēc  iespējas  mazināt  mazkustīgumu  un  sēžot  pavadīto  laiku.  Būtiski  saglabāt 

aktivitāti  ikdienas  darbos,  bet,  ja  nav  piemērotu  apstākļu,  tad  ir  jāveic  plānotas 

vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes vismaz 150 min nedēļā un divreiz nedēļā spēka 

                                                            
202 Franklin B., Whaley M., Howley E., ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. [6th edition].‐ 
2000. ‐137.–164p. 
203 Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of Sports 
Medicine and the American Heart Association Circulation 2007;116;1094‐1105 



88     AIVARS KAUPUŽS 

vingrinājumi.  Ir  jāizvēlas  aktivitātes,  kuras  atbilst  cilvēka  sociālajām  interesēm  un 

fiziskajām spējām. Nodarbības grupā vai divatā sniedz arī socializēšanās gandarījumu. 

Ir  jāapgūst prasme „ieklausīties”  savā organismā,  lai mazinātu  ievainojumu  risku un 

spētu izvirzīt sasniedzamus mērķus.  

Galvenais ir „pievienot dzīvi gadiem, nevis gadus dzīvei”! 

 

 

 

   



FIZISKĀS AKTIVITĀTES GADOS VECIEM CILVĒKIEM   89 

Izmantotā literatūra 

 

Aberberga– Augškalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem.– Rīga: Medicīnas apgāds, 2007.– 516lpp. 

Baltā grāmata par sportu. –Brisele: [COM(2007)], 2007., 11.jūl. – 391lpp. 

Brēmanis E. Izturības trenēšana – ilga mūža ķīla.– Rīga: Zinātne, 1982. 

Demogrāfija 2005. – Rīga: CSP, 2005. – 143.–144.lpp. 

Eiropas demogrāfiskā nākotne – kā pārvērst problēmu par iespēju. – COM(2006).– 571lpp. 

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 250 E/93 25.10.2007. 

Eiropas  stratēģija  attiecībā  uz  uzturu,  lieko  svaru  un  veselības  jautājumiem,  kas  saistīti  ar 
aptaukošanos [Reģionu komitejas atzinums].– 2008/C 105/08. 

Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? – Rīga: Drukātava, 2006. – 197lpp. 

Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. – Rīga: Drukātava, 2006. 

Krūmiņš  J.  Iedzīvotāju veselība, mirstība un mūža  ilgums Latvijā:  tendences,  faktori, perspektīvas.// 
Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21.gadsimta sākumā/ Pētera Zvidriņa red. – R.: Zinātne, 2006.– 192lpp. 

Latvijas  iedzīvotāju veselību  ietekmējošo paradumu pētījums 2006. – Finland: KTL– National Public 
Health Institute, 2007. 

Liepiņa, S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. – Rīga: RaKa, 1998. – 160lpp. 

Ņikiforovs O. Psiholoģija pedagogam. – Rīga: Izglītības soļi, 2007. 

Par Nacionālo sporta attīstības programmu 2006.– 2012.gadam.//Latvijas Vēstnesis.– 2006., 1.nov.,– 
174lpp.  

Reģionu  komitejas  atzinums  "Eiropas  stratēģija  attiecībā  uz  uzturu,  lieko  svaru  un  veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos"(2008/C 105/08). 

Sauka  M.,  Lāriņš  V.  Minimālā  nepieciešamā  fiziskā  aktivitāte  pieaugušajiem.//  Sports 
veselībai/„Latvijas Ārsts” pielikums.– 2008. Nr.12. 

Sporta likums.// Latvijas Vēstnesis, 165, 13.11.2002. 

Zaļā  grāmata  „Veselīga  uztura  un  fiziskās  aktivitātes  veicināšana  –  liekā  svara,  aptaukošanās  un 
hronisko slimību profilakse Eiropas mērogā” Eiropas kopienu komisija. – Brisele, 2005. 

Zvidriņš  P.  Latvijas  iedzīvotāju  skaita  un  vecuma  prognozes.//  Demogrāfiskā  attīstība  Latvijā 
21.gadsimta sākumā./Pētera Zvidriņa red.– R.: Zinātne, 2006.– 192lpp. 

10 things you need to know about physical activity. – WHO: Regional Office for Europe, 2007. 

Ainsworth B.E., Haskell W.L., Leon A.S., Jacobs D.R. Jr, Montoye H.J., Sallis J.F., Paffenbarger R.S. Jr. 
Compendium of physical activities: classification of energy costs of human physical activities.// Med. 
Sci. Sports Exerc. – 1993., Jan.,25(1).– 71.– 80.p. 

American  College  of  Cardiology/American  Heart  Association. Methodology Manual  for  ACC/AHA 
Guideline Writing Committees. – American College of Cardiology Foundation and the American Heart 
Association, [Inc.] 2006. 

American  Geriatrics  Society,  British  Geriatrics  Society  and  American  Academy  of  Orthopaedic 
Surgeonspanel on falls prevention. Guide–  line for the prevention of falls  in older persons.// J. Am. 
Geriatr. Soc., 2001.,49, – 664.–672.p. 

Andrews G.R, Sidorenko A., Andrianova L.F., Anisimov V.N. et al. The United Nation research agenda 
on ageing for the 21st cenmry.// Успехи геронтологии.– 2001., т.7.– 7.– 25.c. 

Arora N.S., Rochester D.F. Effect of body weight and muscularity on human diaphragm muscle mass, 
thickness, and area.// J. Appl. Physiol.– 1982.,52.– 64.– 70.p. 

Astrand  P.  Rodahl  K.  Dahl  H.A.  Textbook  of Work  Physiology:  Physiological  Bases  of  Exercise.// 
Human Kinetics– 2003. – 649.p. 



90     AIVARS KAUPUŽS 

Barnett A., Smith B., Lord S.R., Williams M., Baumand A., Community– based group exercise improves 
balance  and  reduces  falls  in  at–  risk  older  people:  a  randomised  controlled  trial.//  Age  Ageing.– 
2003., Jul., 32(4).– 407.– 414.p. 

Bijnen F.C., Caspersen C.J., Feskens E.J., Saris W.H., Mosterd W.L., Kromhout D. Physical activity and 
10– year mortality  from cardiovascular diseases and all causes: The Zutphen Elderly Study.// Arch. 
Intern. Med. – 1998., Jul 27.,158(14).– 1499.– 1505.p. 

Blackburn  J.A.  Dulmus  C.N.  Handbook  of  Gerontology:  Evidence–  Based  Approaches  to  Theory, 
Practice, and Policy John Wiley and Sons.– 2007.– 588p. 

Bohannon R.W. Hand– grip dynamometry predicts future outcomes  in aging adults.// J.Geriatr Phys 
Ther.– 2008.,31(1). – 3.– 10.p. 

Bonnefoy M., Normand S., Pachiaudi C., Lacour J.R., Laville M., Kostka T. Simultaneous Validation of 
Ten Physical Activity Questionnaires  in Older Men: A Doubly Labeled Water Study.//  Journal of the 
American Geriatrics Society. Volume 49, Number 1, January 2001.– 28.– 35.p. 

Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion.// Med Sci Sports Exerc. – 1982.,14(5).– 377.– 
381.p. 

Borg G. The Borg CR10 Scale® Folder. A method  for measuring  intensity of experience. – Hasselby, 
Sweden, Borg Perception, 2004. 

Bouchard  C.,  Shephard  R.J.,  Physical  activity,  fitness  and  health:  the model  and  key  concepts./In: 
Bouchard C., Shepard R.J., Stephens T.  (editors): Physical activity,  fitness and health,  International 
Proceedings and Concensus Statement. – Champaign IL: Human Kinetics, 1994.– 77.– 88.p.  

Bouchard C., Shephard R.J., Stephens T., Sutton J.R., Mc.Pherson B.D. Exercise, fitness, and health: a 
consensus of current knowledge. – Champaing IL: Human Kinetics, 1990.– 3.– 28.p. 

Bouten C.V., Westerterp K.R., Verduin M., Janssen J.D. Assessment of energy expenditure for physical 
activity using a triaxial accelerometer.// Med. Sci. Sports Exerc. – 1994., 26.– 1516.– 1523.p.  

Brach  J.S., VanSwearingen  J.M. Physical  impairment  and disability:  relationship  to performance of 
activities of daily  living  in community– dwelling older men.// Phys Ther.– 2002., Aug.,82(8).– 752.– 
761.p. 

Brandstetter  R.D.,  Kazemi H. Aging  and  the  respiratory  system.// Med.  Clin. N. Am.  –  1983.,67.– 
419.– 431.p. 

Brown M., Hasser E. Complexity of age– related change  in skeletal muscle.// J.Gerontol A. Biol. Sci. 
Med. Sci.– 1996.,51.– 117.– 123.p. 

Caspersen  C.J.,  Powell  K.E.,  Christenson  G.M.  Physical  activity,  exercise,  and  physical  fitness: 
definitions and distinctions for health– related research.// Public. Health Rep.– 1985., Mar.,100(2). – 
126.– 131.p. 

Chan M.F., Dowsett M., Folkerd E., Bingham S., Wareham N., Luben R., Welch A., Khaw K.T. Usual 
physical  activity  and  endogenous  sex  hormones  in  postmenopausal  women:  the  European 
prospective  investigation  into  cancer–  norfolk  population  study.//  Cancer  Epidemiol.  Biomarkers 
Prev.– 2007., May.,16(5).– 900.– 905.p. 

Cheng  Y.J., Macera  C.A.,  Addy  C.L.,  Sy  F.S., Wieland  D.,  Blair  S.N.  Effects  of  physical  activity  on 
exercise tests and respiratory function.// Br.J. Sports Med. – 2003., Dec.,37(6).– 521.– 528.p. 

Clarke H.H. Academy approves physical fitness definition.// Physical Fitness Newsletter.– 1979.,25.– 
1p.  

Clinical  guidelines  on  the  identification,  evaluation,  and  treatment  of  overweight  and  obesity  in 
adults:  executive  summary.  Expert  Panel  on  the  Identification,  Evaluation,  and  Treatment  of 
Overweight in Adults.// Am. J. Clin. Nutr. – 1998., Oct.,68(4). – 899.– 917.p. 

Cooper K.H. Aerobics Bantam Books.– 1969.– 182p. 



FIZISKĀS AKTIVITĀTES GADOS VECIEM CILVĒKIEM   91 

Crouter S.E., Schneider P.L., Karabulut M., Bassett D.R.  Jr. Validity of 10 electronic pedometers  for 
measuring steps, distance, and energy cost.// Med. Sci. Sports Exerc.– 2003.,35.– 1455.– 1460.p. 

Daniels R., van Rossum E., de Witte L., Kempen G.I.J.M., van den Heuvel W. Interventions to prevent 
disability  in frail community– dwelling elderly: a systematic review.// BMC Health Serv Res.– 2008., 
8.– 278p. 

de Koning L., Merchant A.T., Pogue  J., Anand S.S. Waist circumference and waist–  to– hip  ratio as 
predictors of  cardiovascular events: meta–  regression analysis of prospective  studies.// Eur. Heart 
J. – 2007., Apr., 28(7).– 850.– 856.p.  

Demography Report 2008:Meeting Social Needs  in an Ageing Society. Commission of the European 
communities. – Brussels,SEC(2008) 2911. 

Dustan  D.  Epidemiological  reserch  evaluating  the  assocition  between  sedentary  behavior  and 
metbolic healt. /2nd ICPAPH. Abstract, 56p. 

Enright P.L., Kronmal R.A., Manolio T.A., Schenker M.B., Hyatt R.E. Respiratory muscle strength in the 
elderly: correlates and reference values.// Am. J. Respir. Crit. Care Med.– 1994.,149.– 430.– 438.p. 

Evans S., Watson L., Hawkins M., Cowley A., Johnston  I., Kinnear W. Respiratory muscle strength  in 
chronic heart failure.// Thorax.– 1995.,50.– 625.– 628.p. 

Evans W.J., Campbell W.W. Sarcopenia and age– related changes in body composition and functional 
capacity.// J. Nutr. – 1993., Feb.,123(2 Suppl).– 465.– 468.p. 

Ferri C.P., Prince M., Brayne C., Brodaty H., Fratiglioni L., Ganguli M., Hall K., Hasegawa K., Hendrie H., 
Huang  Y.,  Jorm  A.,  Mathers  C.,  Menezes  P.R.,  Rimmer  E.,  Scazufca  M.  Alzheimer's  Disease 
International.  Global  prevalence  of  dementia:  a  Delphi  consensus  study.–  Lancet:  2005., 
17.Dec.,366(9503).– 2112.– 2117.p. 

Fletcher et al. Statement on Exercise: Benefits and Recommendations for Physical Activity Programs 
for All Americans Circulation. – 1992., 86.– 340.– 344.p. 

Fogelholm  M.,  Suni  J.,  Rinne  M.,  Oja  P.,Vuori  I.  Physical  activity  pie;  a  graphical  presentation 
integrating  recommendations  for  fitness  and  health.//  Journal  of  Physical  Activity  and  Health.– 
2005.,2.– 391.– 396.p. 

Forbes D., Forbes S., Morgan D.G., Markle– Reid M., Wood J., Culum I. Physical activity programs for 
persons with dementia. – Cochrane Database Syst Rev., 2008., Jul. 16(3). – CD006489. 

Franklin  B., Whaley M.,  Howley  E.,  ACSM’s Guidelines  for  Exercise  Testing  and  Prescription.  [6th 
edition].– 2000. – 137.–164p. 

Gardner M.M., Robertson M.C., Campbell A.J. Exercise  in preventing falls and fall related  injuries  in 
older people: a review of randomised controlled trials.// Br. J. Sports Med. – 2000., Feb.,34(1). – 7.– 
17.p. 

Gavrilov  L.A.,  Gavrilova  N.S.  Models  of  Systems  Failure  in  Aging./In:  P  Michael  Conn  (Editor): 
Handbook of Models for Human Aging.– Burlington: [MA] Elsevier Academic Press, 2006. – 45.– 68.p. 

Gavrilov  L.A., Gavrilova N.S.  The  reliability  theory  of  aging  and  longevity.//  J.  Theor. Biol.–  2001., 
21Dec., 213(4). – 527.– 545.p. 

Gregg  E.W.,  Cauley  J.A.,  Seeley  D.G.,  Ensrud  K.E.,  Bauer  D.C.  Physical  activity  and  osteoporotic 
fracture risk in older women./ Study of Osteoporotic Fractures Research Group.// Ann.Intern.Med. – 
1998., 15Jul.,129(2).– 81.– 88.p. 

Gunby M.C., Morley J.E. Epidemiology of bone loss with aging.// Clin. Geriat. Med.– 1994.,10. – 557p. 

Häkkinen  K.,  Alen M.,  Kallinen M., Newton  R.U.,  Kraemer W.J. Neuromuscular  adaptation  during 
prolonged  strength  training,  detraining  and  re–  strength–  training  in  middle–  aged  and  elderly 
people.// Eur J. Appl. Physiol.– 2000., Sep.,83(1).– 51.– 62.p. 

Hamar D.  FIMS  Position  statement. Resistance  exercise  for  health.  January  2006.  1–6.  FIMS–  The 
International Federation of Sports Medicine 



92     AIVARS KAUPUŽS 

Harman D. Free  radical  theory of aging: an update:  increasing  the  functional  life span.// Ann N. Y. 
Acad. Sci.– 2006., May.,1067. – 10.– 21.p. 

Hassinen  M.,  Lakka  T.A.,  Savonen  K.,  Litmanen  H.,  Kiviaho  L.,  Laaksonen  D.E.,  Komulainen  P., 
Rauramaa R. Cardiorespiratory fitness as a feature of metabolic syndrome in older men and women: 
the Dose– Responses  to Exercise Training  study  (DR's EXTRA). – Diabetes Care, 2008.,  Jun., 31(6). 
1242.– 1247.p. [Epub 2008 Mar 10]. 

Hayflick L. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. [Exp. Cell Res.] – 1965.,37.– 614.– 
636.p. 

Health Canada. Canada’s Physical Activity Guide to Healthy Active Living for Older Adults. – Ottawa, 
Ontario, Canada, 1999. 

Heath G.W., Hagberg J.M., Ehsani A.A., Holloszy J.O. A physiological comparison of young and older 
endurance athletes.// J. Appl. Physiol.– 1981., Sep.,51(3).– 634.– 640.p. 

Hofecker G., Skalicky M., Kment A. and Niedermüller H. Models of the biological age of the rat. I. A 
factor model of age parameters.// Mech Ageing Dev.– 1980., Nov.– Dec.,14(3– 4). – 345.– 359.p. 

Hopp  J.F. Effects of age and  resistance  training on  skeletal muscle: a  review.// Phys. Ther.– 1993., 
Jun.,73(6). – 361.– 373.p. 

Izquierdo M.,  Ibanez  J., HA K., Kraemer W.J.,  Larrion  J.L., Gorostiaga E.M. Once weekly  combined 
resistance and cardiovascular training  in healthy older men.// Med.Sci.Sports.Exerc.– 2004.,36(3). – 
435.– 443.p. 

Janssens  J.P.,  Pache  J.C.,  Nicod  L.P.  Physiological  changes  in  respiratory  function  associated with 
ageing.// Eur. Respir. J.– 1999., Jan.,13(1). – 197.– 205.p. 

Jeon C.Y., Lokken R.P., Hu F.B., van Dam R.M. Physical activity of moderate intensity and risk of type 2 
diabetes: a systematic review.// Diabetes Care.– 2007., Mar.,30(3). – 744.– 752.p. 

Karvonen M., Kentala K. & Mustala, O. The effects of training heart rate: A longitudinal study. Annals 
of Medicine and Experimental Biology Fenn.– 1957., 35.– 307.– 315.p. 

Kelley G.A., Sharpe K.K. Aerobic exercise and resting blood pressure in older adults: a meta– analytic 
review  of  randomized  controlled  trials.//  J. Gerontol.  A  Biol.  Sci. Med.  Sci.  –  2001., May.,56(5).– 
M298– M303. 

Kerstjens H.A., Rijcken B.,  Schouten  J.P., Postma D.S. Decline of  FEV1 by  age  and  smoking  status: 
facts, figures, and fallacies.// Thorax.– 1997., Sep.,52(9).– 820.– 827.p. 

Kim N.W., Piatyszek M.A., Prowse K.R., Harley C.B., West M.D., Ho P.L., Coviello G.M., Wright W.E., 
Weinrich S.L., and Shay  J.W. Specific association of human  telomerase activity with  immortal  cells 
and cancer.// Science.– 1994., 266. – 2011.– 2015.p. 

King A.C.,  Pruitt  L.A.,  Phillips W., Oka  R.,  Rodenburg A., Haskell W.L.  Comparative  effects  of  two 
physical activity programs on measured and perceived physical functioning and other health– related 
quality of life outcomes in older adults.// J.Gerontol. A.Biol.Sci.Med.Sci.– 2000.,55(2).– M74– M83. 

Kirkwood  T.B.L.  Time  of  Our  Lives:  The  Science  of  Human  Aging.–  Oxford  University  Press  [US], 
1999.– 277p. 

Kirkwood  T.B.L., Cremer  T. Cytogerontology  since 1881: A  reappraisal of August Weismann  and  a 
review of modern progress.// Human Genetics 1982., 60.– 101.– 121.p. 

Langley F.A., Mackintosh S.F.H. Functional balance assessment of older community dwelling adults: A 
systematic review of the literature.// The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice., vol. 
5., no.4., 1.– 11.p. 

Livingstone M.B. Heart  rate monitoring:  the answer  for assessing energy expenditure and physical 
activity in population studies?// Br. J. Nutr., 1997., 78. – 869.– 871.p. 

Macfarlane D.J., Taylor L.H., Cuddihy T.F. Very short  intermittent vs continuous bouts of activity  in 
sedentary adults.// Prev.Med.– 2006., Oct.,43(4). – 332.– 336.p. 



FIZISKĀS AKTIVITĀTES GADOS VECIEM CILVĒKIEM   93 

Manson  J.,  Greenland  P.,  Lacroix  A.  et  al.  Walking  compared  with  vigorous  exercise  for  the 
prevention of cardiovascular events in women,// N. Eng. J. Med.– 2002., 347. – 716.–725.p. 

Marcell T.J., Harman S.M., Urban R.J., Metz D.D., Rodgers B.D., Blackman M.R. Comparison of GH, 
IGF–  I, and  testosterone with mRNA of  receptors and myostatin  in skeletal muscle  in older men.// 
Am J Physiol Endocrinol Metab.– 2001., Dec.,281(6). – E1159.– 1164p. 

Mayhew  J.L., Prinster  J.L., Ware  J.S., et al. Muscular endurance  repetitions  to predict bench press 
strength in men of different training levels.// J. Sports Med. Phys. Fitness.– 1995., 35.– 108.–113.p. 

McDermott  A.Y.,  Mernitz  H.  Exercise  and  older  patients:  prescribing  guidelines.//  Am.  Fam. 
Physician.– 2006., 1 Aug.,74(3).– 437.– 444.p. 

McKenzie  T.L. Use  of  direct  observation  to  assess  physical  activity./  In: Welk GJ  (editor):  Physical 
activity assessments for health– related research.– Champaign, IL: Human Kinetics Publisher [Inc.].– 
2002., 179.– 195.p. 

Nelson M.E., Rejeski W.J., Blair  S.N., Duncan P.W.,  Judge  J.O., King A.C., Macera C.A., Castaneda– 
Sceppa C.// Med. Sci. Sports Exerc. – 2007., Aug.,39(8).– 1435.– 1445.p. 

Newman A.B., Brach J.S. Gender gap  in  longevity and disability  in older persons// Epidemiol. Rev. – 
2001.,23(2). – 343.– 350.p. 

Oja  P.,  Tuxworth  B.  Eurofit  for Adults: Assessment  of Health–  related  Fitness.  Council  of  Europe, 
1995. 

Ory  M.,  Resnick  B.,  Jordan  P.  et  al.  Screening,  safety,  and  adverse  events  in  physical  activity 
interventions: collaborative experiences from the behavior change consortium.// Ann. Behav. Med.– 
2005., 29 Suppl. – 20.–28.p. 

Pate  R.  et  al.  A  Recommendation  from  the  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  and  the 
American College of Sports Medicine.– JAMA, 1995.,273. – 402.– 407.p. 

Pate R., Pratt M., Blair S.N., Haskell W.L., Macera C.A., Bouchard C., Buchner D., Ettinger W., Heath 
G.W., King A.C. et al. Physical activity  and public health. A  recommendation  from  the Centers  for 
Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. – JAMA, 1995., 1 Feb., 
273(5).– 402.– 407.p. 

Pate R., Shephard R. Characteristics of physical  fitness  in youth./  In: Gisolfi CV, Lamb DR  (editors): 
Perspectives in exercise science and sports medicine. Youth, exercise and sport, vol. 2. – Indianapolis: 
Benchmark Press, 1989. 

Pate. R. R. The Evolving Definition of Physical Fitness.Quest.– 1988., 40.– 174.– 79.p.  

Philippaerts  R.M., Westerterp  K.R.,  Lefevre  J.  Doubly  labelled  water  validation  of  three  physical 
activity questionnaires.// Int. J. Sports Med.– 1999., 20.– 284.– 289.p. 

Physical activity and  cardiovascular health. NIH Consensus Development Panel on Physical Activity 
and Cardiovascular Health. – JAMA, 1996.,17. Jul., 276(3).– 241.– 246.p. 

Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General By United States.// Dept. of Health and 
Human Services [DIANE Publishing], 1996. 

Physical Activity and Public Health  in Older Adults: Recommendation From the American College of 
Sports Medicine and the American Heart Association.// Circulation.– 2007.,116. – 1094.– 1105.p. 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008 To the Secretary of Health and Human 
Services .– U.S.: Department of Health and Human Services, 2008. – 683p. 

Physical Activity Guidelines for Americans.– U.S.: Department of Health and Human Services, 2008.– 
76p. 

Polkey  M.I.,  Harris  M.L.,  Hughes  P.D.  et  al.  The  contractile  properties  of  the  elderly  human 
diaphragm.// Am J. Respir. Crit. Care Med.– 1997., 155. – 1560.– 1564.p. 

Porter  M.M.,  Vandervoort  A.A.,  Lexell  J.  Aging  of  human  muscle:  structure,  function  and 
adaptability.// Scand J. Med. Sci. Sports.– 1995., Jun.,5(3). – 129.– 142.p. 



94     AIVARS KAUPUŽS 

Quan  S.F., O'Connor G.T., Quan  J.S.,  Redline  S.,  Resnick H.E.,  Shahar  E.,  Siscovick D.,  Sherrill D.L. 
Association of physical activity with sleep– disordered breathing.// Sleep Breath.– 2007., Sep.,11(3).– 
149.– 157.p. 

Rauramaa  R.,  Leon  A.S.  Physical  Activity  and  risk  of  cardiovascular  disease  in  middle  aged 
individuāls.// Sports Medicine.– 1996., 22(2). – 65.– .69.p. 

Rikli  R.E.  Jones  C.J.  Assessing  Physical  Performance  in  Independent  Older  Adults:  Issues  and 
Guidelines.// Journal of Aging and Physical Activity.– 1997., 5(3). 

Riley, M.J. Riley, Jr. Longevity and social structure: the added years.// Daedalus, 1986., 115.– 51p. 

Robert N., Butler R.N., Pfitzer E.A. Aging  in Today's Environment.– National Academy Press, 1987– 
219p. 

Robertson M.A., Campbell, Gardner M., Devlin N. Preventing  injuries  in older people by preventing 
falls: a metaanalysis of individual– level data.// J. Am. Geriatr. Soc.– 2002., 50.– 905.–911.p. 

Rockhill  B.,  Willett  W.C.,  Manson  J.E.,  Leitzmann  M.F.,  Stampfer  M.J.,  Hunter  D.J.,  Colditz  G.A. 
Physical  activity  and mortality:  a  prospective  study  among women.// Am.J.Public. Health.–  2001., 
Apr.,91(4). – 578.– 583.p. 

Rosario  E.R.,  Chang  L.,  Stanczyk  F.Z.,  Pike  C.J.  Age–  related  testosterone  depletion  and  the 
development of Alzheimer disease. – JAMA, 2004., 22.Sep.,292(12).– 1431.– 1432.p. 

Rosenberg I.H.,. Summary comments.//Am. J. Clin. Nutr.– 1989., 50. – 1231.– 1233.p. 

Roubenoff R., Hughes V.A. Sarcopenia Current Concepts.// J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. – 2000., 
Dec.,55(12).– M716.– 724.p. 

Rowe  J.W.,  Kahn  R.L.  Human  aging:  usual  and  successful.//  Science.–  1987.,  July  10.,  Vol.  237., 
no.4811, 143. – 149.p. 

Rubenstein L.Z. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention.// Age 
Ageing.– 2006., Sep.,35., Suppl 2. – ii37.– ii41.p. 

Rubner M. – 1854– 1932. Energy physiologist. – JAMA, 1965., Oct 4.,194(1).– 86.– 87.p. 

Rubner M. Die Kalorimetrie.  In: Handbuch der physiologischen Methodik, Erster Band: Allgemeine 
Methodik.  Protisten,  wirbellose  Tiere,  physikalische  Chemie.  Stoff–  und  Energiewechsel,  Dritte 
Abteilung: Stoffwechsel – Respirationslehre – Kalorimetrie./ edited by Robert Tigerstedt. – Leipzig: 
Hirzel, 1911.– 150.– 228.p.  

Schmitz K.H., Cappola A.R.,  Stricker C.T.,  Sweeney C., Norman  S.A. The  intersection of  cancer and 
aging: establishing  the need  for breast cancer rehabilitation.// Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev.– 
2007., May.,16(5).– 866.– 872.p. 

Schöppe S., Bauman A., Bull F. International Review of National Physical Activity Policy – A literature 
review.– 2004., Report No. CPAH04– 0002.  

Schuit A.J., Schouten E.G., Westerterp K.R., Saris W.H.M. Validity of the physical activity scale for the 
elderly  (PASE): according to energy expenditure assessed by the doubly  labeled water method.// J. 
Clin. Epidemiol.– 1997.,50. – 541.– 546.p. 

Shephard R.J. , Gender. Physical Activity and Aging.// Informa Health Care.– 2002.– 288p. 

Shephard  R.J.  Limits  to  the measurement  of  habitual  physical  activity  by  questionnaires.//  Br.  J. 
Sports Med.– 2003.,37. – 197,– 206.p. 

Skelton D., Greig C., Davies  J., Young A..  Strenght, power and  related  functional ability of healthy 
people aged 65– 89 years.// Age Ageing.– 1994., 23.– 371.– 377.p. 

Slentz C.A., Aiken L.B., Houmard  J.A., Bales C.W.,  Johnson  J.L., Tanner C.J., Duscha B.D., Kraus W.E. 
Inactivity, exercise,  and  visceral  fat.  STRRIDE:  a  randomized,  controlled  study of exercise  intensity 
and amount.// J.Appl.Physiol.– 2005., Oct.,99(4).– 1613,– 1618.p. 

Sohal R.S., Weindruch R. Oxidative stress, caloric restriction. and aging.// Science.– 1996.,273.– 59.– 
63.p. 



FIZISKĀS AKTIVITĀTES GADOS VECIEM CILVĒKIEM   95 

Starling R.D. Use of doubly  labelled water  and  indirect  calorimetry  to  assess physical  activity./  In: 
Welk GJ (editor): Physical activity assessments for health– related research.– Champaign  IL: Human 
Kinetics Publisher, [Inc.].– 2002., 197.– 209.p.  

Szulc P., Duboeuf F., Marchand F., Delmas P.D.Hormonal and  lifestyle determinants of appendicular 
skeletal muscle mass in men: the MINOS study.// Am. J. Clin. Nutr.– 2004., Aug.,80(2),– 496.– 503.p. 

Tanaka H., De Souza C.A., Seals D.R. Absence of age– related  increase  in central arterial stiffness  in 
physically active women.// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.– 1998., Jan.,18(1).127.– 132.p. 

Tanaka  H., Monahan  K.D.,  Seals  D.R.  Age–  predicted maximal  heart  rate  revisited.//  J.  Am.  Coll. 
Cardiol. – 2001., Jan.,37(1).– 153.– 156.p. 

The  Seventh  Report  of  the  Joint  National  Committee  on  Prevention,  Detection,  Evaluation,  and 
Treatment of High Blood Pressure. –JAMA, 2003.,289.– 2560.–2571.p. 

The  Sixth  Report  of  the  Joint  National  Committee  on  Prevention,  Detection,  Evaluation,  and 
Treatment of High Blood Pressure.// Arch. Intern. Med.– 1997.,157. 2413.–2446.p. 

Thune I., Furberg A.S. Physical activity and cancer risk: dose– response and cancer, all sites and site– 
specific.// Med.Sci.Sports Exerc.– 2001., Jun.,33(6 Suppl).– S530.– S550.p. 

U.S. Department Of Health And Human  Services. Bone Health  and Osteoporosis: A Report  of  the 
Surgeon General, Rockville, MD.– U.S.: Department of Health  and Human  Services, Offi  ce of  the 
Surgeon General, 2004. 

U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon 
General. Atlanta, GA.– U.S.: Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control 
and Prevention, NationalCenter for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996. 

Vaitkevicius P.V., Fleg  J.L., Engel  J.H., O'Connor F.C., Wright  J.G., Lakatta L.E., Yin F.C., Lakatta E.G. 
Effects  of  age  and  aerobic  capacity  on  arterial  stiffness  in  healthy  adults.//  Circulation.–  1993., 
Oct.,88(4 Pt 1).– 1456.– 1462.p. 

Verdijk L.B., Koopman R., Schaart G., Meijer K., Savelberg H.H., van Loon L.J. Satellite cell content  is 
specifically reduced in type II skeletal muscle fibers in the elderly.// Am J Physiol Endocrinol Metab.– 
2007., Jan.,292(1).– E151.– 715.p. [Epub 2006 Aug 22]. 

Weinstein A.R., Sesso H.D., Lee I.M., Cook N.R., Manson J.E., Buring J.E., Gaziano J.M. Relationship of 
physical activity vs body mass  index with type 2 diabetes  in women.– JAMA. 2004.,8.Sep.,292(10),– 
1232.– 1234.p.  

Woolf–  May  K.,  Kearney  E.M.,  Owen  A.,  Jones  D.W.,  Davison  R.C.,  Bird  S.R.  The  efficacy  of 
accumulated short bouts versus single daily bouts of brisk walking  in  improving aerobic fitness and 
blood lipid profiles.// Health Educ.Res.– 1999., Dec.,14(6).– 803.– 815.p. 

World  Health  Organisation  Exercise  for  health..– WHO/FIMS  Committee  on  Physical  Activity  for 
Health. Bulletin of the World Health Organisation, 1995. – 73p. 

World  Health  Organization.  International  Classification  of  Functioning,  Disability  and  Health:  ICF 
Short version. – Geneva, 2001.  

World Health Organization.The Heidelberg  guidelines  for  promoting  physical  activity  among  older 
persons. – Geneva, 1997. 

Yeh S.H., Chuang H., Lin L.W., Hsiao C.Y., Eng H.L. Regular tai chi chuan exercise enhances functional 
mobility and CD4CD25 regulatory T cells.// Br J Sports Med.– 2006., Mar.,40(3).– 239.– 243.p. 

Zakarias G., Petrekanits M.,  Laukkanen R.Validity of  a 2–  km Walk Test  in predicting  the maximal 
oxygen uptake  in moderately active Hungarian men.// European  Journal of  Sport  Science.– 2003., 
Volume 3., Issue 1 February., 1.–8.p.  

Амосов  Н.М.  Эксперимент.  Омоложение  через  большие  физические  нагрузки.–  К.:  Байда, 
1995.–52c. 

Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. – М.: Медицина, 1967. – 476с. 



96     AIVARS KAUPUŽS 

Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – 
М.: Наука, 1982. – 270с. 

Ахаладзе И.Г.  Определение биологического  и  кардиопульмонального  возраста  у  првктически 
здоровых  людей  (продольное  исследование).//  Проблемы  старения  и  долголетия.–  Киев: 
том 14, №1, 2005.– 3.– 11.с. 

Белозерова Л.М. Методы определения биологического возраста по умственной и физической 
работоспособности. – Пермь: Пермская государственная медицинская академия, 2000. – 61с. 

Войтенко В.П., Полюхов А.М.  Системные механизмы развития и  старения. – Л.: Наука, 1986.– 
184с. 

Гаврилов Н.А.. Гаврилова Н.С. Биология продолжительности жизни / Отв. ред. В.П. Скулачев /2– 
е изд., перераб. и доп. ‐ М.: Наука, 1991 ‐ 280с. 

Козловский  B.C.  Гаврилов  Л.А.  Многостадийность  гибели  как  основа  старения:  гипотеза 
случайных последовательнчх переходов.// Проблемы биологии старения. М.: Наука, 1983.‐ 19.‐
23.c. 

Exercise and Physical Activity Reference  for Health Promotion 2006  (EPAR 2006): Physical Activity, 
Exercise  and  Physical  Fitness.–  http://www.ap– 
an.org/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=9 

Health  Behaviour  among  Latvian  Adult  Population  2006.– 
http://www.ktl.fi/portal/english/research_people_programs/health_promotion_and_chronic_diseas
e_prevention/projects/finbalt/publications/  

Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams:www.csb.gov.lv 

Pieejams:http://www.ilsi.org 

Pieejams:http://www.nia.nih.gov/HealthInformation/Publications/ExerciseGuide/default.htm 

Pieejams: http://www.icfcst.kiev.ua/AMOSOV/amosov2002– 12_r.html 

Pieejams:http://prevention.sph.sc.edu/tools/compendium.htm 

Pieejams:http://sbs.ucsf.edu/iha/champs/resources/qxn/index.html 

Pieejams:http://www.euro.who.int/hepa 

Pieejams:http://www.ipaq.ki.se/ 

Pieejams:http://www.neriscience.com/web/MultiPiecePage.asp_Q_PageID_E_253_A_PageName_E_
ProductsResearchPhysicalActiv 

Pieejams:http://www.sva.lv/lv/ptjumi/ 

Pieejams:http://www1.od.nih.gov/behaviorchange/measures/7dayPAR.htm 

Pieejams:http://www1.od.nih.gov/behaviorchange/measures/yale.htm 

Pieejams:www.thepep.org/en/welcome.htm 

Seventh  Report  of  the  Joint  National  Committee  on  Prevention,  Detection,  Evaluation,  and 
Treatment of High Blood Pressure. Bethesda, MD, National Heart, Lung, and Blood Institute, National 
High  Blood  Pressure  Education  Program,  May  2003.  –  Pieejams: 
www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/. 
 

 


