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IEVADS 
 

  Ar šo materiālu LSPA maģistra studiju programmas Fiziskās sagatavošanas treneru 

kvalifikācijas studenti papildina literatūras klāstu fiziskās sagatavošanas jomā. Autori 

iepazīstina ar studiju laikā tapušajiem pētījumiem. Pilnā apjomā tos var iepazīt, izlasot 

maģistra darbus.  Šajā mācību metodiskajā materiālā apkopoti tikai pētījumā izmantotie 

vingrinājumi, iegūtie rezultāti, to analīze, kas var noderēt turpmākai izpētei, kā arī treneriem 

audzēkņu fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanai.  

 

 Šajā mācību metodiskajā materiālā apkopoti 5 studējošo pētījumi: 

 

 

Elvijs Antonišķis. Maza laukuma futbola spēļu ietekme uz speciālo fizisko 

sagatavotību 16-18 gadus veciem futbolistiem.  
 

 

 

 

Dāvis CAUNE. Futbolistu snieguma indikatoru izvērtējums Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos fiziskās sagatavošanas optimizācijai. 

 

 

 

 

Raitis MĀSĀNS. Fiziskās sagatavotības uzlabošana ar aktīvo strečingu pēc 

vispārējās fiziskās sagatavošanas treniņa basketbolistēm. 

 

 

 

Olga OZOLA. Pašvadīta mācīšanās fiziskās sagatavotības sekmēšanai 

10.klases skolēniem sporta stundās. 

 

 

 

Jaroslavs ZORICOVS. Vieglatlētikas vingrinājumu kopumu pielietošana 

mācību treniņu procesā 8 – 9 gadus veciem futbolistiem līdzsvara, veiklības un 

ātruma uzlabošanai. 

 



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2021  
(mācību metodiskais materiāls) 

6 

 

Elvijs ANTONIŠĶIS, Dāvis CAUNE, Raitis MĀSĀNS, Olga OZOLA, Jaroslavs ZORICOVS, 2021 

Elvijs ANTONIŠĶIS  

darba vadītāja prof. A. FERNĀTE  

recenzents doktorants K.SLAIDIŅŠ  

 

MAZA LAUKUMA FUTBOLA SPĒĻU IETEKME UZ SPECIĀLO 

FIZISKO SAGATAVOTĪBU 16 – 18 GADUS VECIEM FUTBOLISTIEM 
 

Pirms maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas treniņa procesā tika veikta 

jauno futbolistu speciālās fiziskās sagatavotības novērtēšana, izmantojot četrus 

kontrolvingrinājumus. Futbolisti tika sadalīti divās grupās: eksperimentālajā un kontroles.   

Pēc kontrolvingrinājumiem  tika izvērtēti un salīdzināti abu jauno futbolistu treniņgrupu 

rezultāti.  

Eksperimentālajā grupā divu mēnešu treniņa procesā tika pielietots maza laukuma 

futbola spēļu kopums. Izstrādājot treniņa kopumu, tika ņemta vērā literatūras avotu analīze 

par maza laukuma futbola spēlēm un 16 – 18 gadus vecu futbolistu speciālās fiziskās 

sagatavotības specifika.  

 Pēc divu mēnešu treniņu kopuma aprobēšanas tika atkārtoti veikti speciālās fiziskās 

sagatavotības novērtēšanas kontrolvingrinājumi gan eksperimentālajai, gan kontrolgrupai, lai 

noskaidrotu  treniņa kopuma ietekmi. Noslēgumā tika salīdzināti eksperimentālās un 

kontrolgrupas rezultāti. 

Ņemot vērā iegūtos rezultātus, izstrādātas rekomendācijas maza laukuma futbola spēles 

izmantošanai treniņprocesā Latvijas futbola treneriem, kuri strādā ar 16 – 18 gadus veciem 

futbolistiem, lai uzlabotu speciālo fizisko sagatavotību. 

 

Jauno futbolistu speciālās fiziskās sagatavotības novērtēšana pirms 

eksperimenta 

 

Pirms maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas treniņu procesā bija jānosaka 

futbola skolas “Jelgava” 16 – 18 gadus veco futbolistu fiziskās spējas, izmantojot 

kontrolvingrinājumu metodi. Darba eksperiments sākās ar divu treniņgrupu izveidi. Pēc 

trenera subjektīvā redzējuma futbola skolas “Jelgava” 16-18 gadus veco futbolistu treniņgrupa 

tika sadalīta divās apakšgrupās, izveidojot pētījuma eksperimentālo grupu, kurā bija 14 

dalībnieku, bet otru – kontrolgrupu, kurā bija 12 dalībnieku. 

Abas treniņgrupas vispirms veica kontrolvingrinājumus 2020.gada 29.jūnijā Jelgavā, X 

skolas stadionā uz mākslīgā futbola seguma. Šajā laukumā ir kvalitatīvs mākslīgā zāliena 

segums, kas tuvina kontrolvingrinājumu izpildes kvalitāti reāliem sacensību apstākļiem, kur 

futbolistiem tie būs jāizmanto. 

Lai noteiktu jauno futbolistu speciālās fiziskās sagatavotības līmeni, tika veikti četri 

dažādi speciālo fizisko sagatavotību raksturojoši kontrolvingrinājumi, kuru detalizētie apraksti 

apskatāmi maģistra darba 1.daļas, 2.nodaļas trešajā apakšpunktā par kontrolvingrinājumu 

metodes izmantošanu pētījumā.  

Kontrolvingrinājumi: (sk.maģistra darba 1.2.3. paragrāfu). 

1. Distances ātruma noteikšana. 30m skrējiens no vietas un 30m skrējiens ar bumbas 

vadīšanu distancē. Abu rezultātu meistarības indekss. 

2. Veiklības noteikšana. Illinoisa veiklības skrējiens un tas pats ar bumbas vadīšanu. 

Abu rezultātu meistarības indekss. 

3. Ātruma izturības noteikšana. Atkārtoto sprinta spēju tests – 10x20m skrējiens, 

ņemot vērā labāko un kopējo skrējiena rezultātu. 
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4. Speciālās izturības noteikšana. “Yo-Yo” pārtrauktais atkārtojumu skrējiens “Level 

1”. 

Kontrolvingrinājumi izvēlēti atbilstoši zinātniskajos pētījumos pieejamai informācijai 

par jauno futbolistu  speciālās fiziskās sagatavotības rādītājiem un lai atspoguļotu speciālo 

fizisko sagatavotību un maza laukuma futbola spēļu kopuma ietekmi uz spēļu rezultātiem. 

Speciālās fiziskās sagatavotības rādītāji un kontrolvingrinājumi izvēlēti atbilstoši futbola 

spēles slodzei, kāda tiek realizēta maza laukuma futbola spēlēs.  

Kontrolvingrinājumi tika apkopoti tabulās un attēlu grafikos, kurās subjekti, kuri veica 

šos kontrolvingrinājumus, tika apzīmēti ar nejauši izvēlētiem alfabēta burtiem, neatspoguļojot 

personu datus – vārdu, uzvārdu, vecumu, dzimumu vai citus personu sensitīvos datus.  

Apkopojot šajā apakšnodaļā iegūto informāciju, gan eksperimentālā grupa, gan 

kontrolgrupa, katra veica četrus vienus un tos pašus kontrolnormatīvus. Salīdzinot 

kontrolvingrinājumos iegūtos rezultātus starp grupām, var secināt, ka visu rezultātu 

salīdzinājumā abu grupu rezultāti ir līdzīgi un pētījuma tālākajā gaitā šos rezultātus var 

pielietot, lai tas būtu efektīvāks.  

Abu pētījuma grupu veikto kontrolvingrinājumu rezultāti turpinājumā tika salīdzināti ar 

literatūras avotos un zinātniskajos pētījumos iegūto rezultātu informāciju. 

30m skrējienā no vietas eksperimentālās grupas vidējais rādītājs ir 4,90 sekundes, 

savukārt kontrolgrupas vidējais rezultāts ir 4,91 sekundes. Apskatot dažādus pētījumus par 

laboratorisko testu un futbola laukuma testu salīdzinājumu jaunajiem futbolistiem, kuru 

vidējais vecums  ir 17,5 gadi, atklājās, ka 30m skrējiena vidējais grupas rezultāts ir 4,38 

sekundes, kas ir ievērojami labāks par šajā pētījumā iegūtajiem datiem (Chamari et al, 2004). 

Savukārt citā pētījumā, kurā tik mērītas 13 – 17 gadus vecu jauno futbolistu sprinta spējas 

spēles laikā, sākot no 10 līdz pat 40 m, un, apskatot 16 un 17 gadu vecu spēlētāju vidējos 

rezultātus 30 m sprintā spēles laikā, atklājās, ka vidējais laiks variē no 4,38 līdz 4,56 

sekundēm (Al-Haddad et al, 2015). No šo pētījumu rezultātiem var secināt, ka gan 

eksperimentālās, gan kontrolgrupas rezultāti 30m skrējienā no vietas ir ievērojami zemāki par 

šajā vecuma grupā iegūtajiem rezultātiem iepriekš apskatītajos pētījumos. Apskatot arī citus 

pētījumus par fizisko sagatavotību un speciālo fizisko sagatavotību futbolā, 30m sprinta 

skrējiens ir viens no populārākajiem un visbiežāk izmantotajiem testiem.  

Turpinot 30m sprinta spēju testu, kuram tika pievienota bumbas vadīšana, distancē 

bumbai pieskaroties 10 reizes, lai rezultāts tiktu ieskaitīts, eksperimentālās grupas vidējais 

rezultāts bija 5,73 sekundes, savukārt kontrolgrupas vidējais rezultāts – 5,85 sekundes. 

Aplūkojot pētījumu, kurā tika salīdzināti meistarīgi un ne tik meistarīgi futbolisti pēc 

dažādiem kritērijiem, iekļaujot antropometriskos, fiziskos un tehniskos parametrus, tika veikti 

dažādi fiziskie testi. Šajā pētījumā 16 gadus vecu futbolistu vidējais rezultāts 30m skrējienā ar 

bumbu bija 5,89 sekundes, kas ir zemāks rādītājs, taču ļoti līdzīgs abām šī pētījuma grupām 

(Gouvea et al., 2017, p. 389). 

Apskatot pētījumus par 16 – 18 gadus vecu futbolistu Illinoisa skrējiena rezultātiem, var 

vērot, ka rezultāti ir visai līdzīgi. Eksperimentālās grupas vidējais rezultāts ir 16,50 sekundes, 

savukārt kontrolgrupas vidējais grupas rezultāts ir 16,55 sekundes. Pētījumā par ātruma un 

veiklības sakarībām sporta spēlēs atklājās, ka jauno futbolistu, kuru vidējais vecums  - 16,8 

gadi, vidējais laiks Illinoisa skrējienā bija 16,59 sekundes, kas ir līdzīgs iepriekš veiktā 

pētījuma rezultātiem (Simonek, Horička & Hianik, 2014, p. 53).  

Iepriekš minētais Illinoisa veiklības tests tika veikts ar bumbas vadīšanu, kas 

apgrūtināja spēlētāju spēju mainīt virzienu, līdz ar to rezultāti bija zemāki kā skrējienā bez 

bumbas. Apskatot autora Reina et al., (2017) pētījumu par to, kā futbola bumba ietekmē 

virziena maiņas un sprinta testa rezultātus para – futbolistiem ar smadzeņu bojājumiem, 

rezultāti tika salīdzināti ar šī pētījuma kontrolgrupu, kurā bija 19,5 gadus veci futbolisti 

amatieri. Viņu vidējais rezultāts Illinoisa skrējienā ar bumbu bija 21,18 sekundes. Savukārt, 
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salīdzinot ar šī pētījuma datiem, proti, eksperimentālās grupas rezultāts bija 20,76 sekundes 

un kontrolgrupas rezultāts 20,59 sekundes, var secināt, ka pētījumos iegūtie dati liecina par 

labākiem rezultātiem.  

Ņemot vērā atkārtoto sprinta spēju testu, kad pēc kārtas jāveic desmit 20m sprinti ar 20s 

atpūtas pauzi starp katru skrējienu, tika ņemts vērā gan labākais skrējiena rezultāts, gan 

kopējais visu desmit skrējienu rezultāts. Vispirms, salīdzinot abu grupu labāko rezultātu 20m 

sprintā, redzams, ka eksperimentālās grupas vidējais laiks ir 3,47 sekundes, savukārt 

kontrolgrupai - 3,46 sekundes. Pētījumā par atkārtoto sprinta spēju testa izmantošanu 16-18 

gadus veciem futbolistiem tika salīdzināti spēlētāji pa pozīcijām un grupu vidējais laiks bija 

3,22 sekundes, kas ir būtiski labāks nekā šī pētījuma futbolistiem (Aziz et al., 2008). Savukārt, 

salīdzinot ar šī paša autora kopējā atkārtoto sprinta spēju testa rezultātiem, var vērot, ka tie 

bijuši ievērojami augstāki, kas ir pavisam loģiski, ja iepriekšējais rezultāts ir atkārtots vēl 

desmit reizes un sasummēts kopā, tādējādi iegūstot kopējo vidējo rezultātu 35,60 sekundes.  

Toties šī pētījuma grupu vidējais laiks, proti, eksperimentālajai grupai – 36,25 sekundes, bet 

kontrolgrupai – 36,47 sekundes. 

Noslēgumā tika salīdzināti “Yo-Yo” pārtrauktās izturības spēju skrējiena rezultāti ar 

pētījumos iegūtajiem datiem. Pirms pētījuma, izmantojot iepriekš minēto 

kontrolvingrinājumu, eksperimentālās grupas vidējais rezultāts ir 1314 m, savukārt 

kontrolgrupas vidējais grupas rezultāts – 1243 m. Apskatot pētījumu par “Yo-Yo” skrējiena 

izmantošanu sporta spēlēs kā efektīvu speciālās izturības noteikšanas veidu, tika novērots, ka 

divām jauno futbolistu grupām, kuru vidējais vecums bija 17,4 gadi un 16,3 gadi, rezultāti 

šajā skrējienā bija attiecīgi 1360 m un 1160 m (Bangsbo et al., 2008). Savukārt pētījumā, kas 

tika izmantots, lai noteiktu “Yo-Yo” pārtrauktās izturības spēju skrējiena efektivitāti un 

lietderību jaunajiem futbolistiem, vērtējot futbolistus no 11 līdz 17 gadu vecuma, rādītāji 

variēja no 771 m līdz 1059 m (Deprez et al., 2014). No tā var secināt, ka pētījuma rezultāti ir 

ļoti līdzīgi citos pētījumos iegūtajiem līdzīga vecuma jauno futbolistu datiem.  

 

Maza laukuma futbola spēļu kopuma izstrāde un aprobēšana speciālās fiziskās 

sagatavotības attīstīšanai 16 – 18 gadus veciem futbolistiem  

 

Šī maza laukuma futbola spēļu treniņa kopuma izstrādes mērķis ir efektīvā veidā 

paaugstināt jauno futbolistu speciālo fizisko sagatavotību. Līdz ar to galvenais uzsvars 

treniņos tiek likts uz fizisko sagatavotību un vingrinājumu dozējumu, nevis uz kvalitatīvu 

tehnisko vai taktisko uzdevumu izpildīšanu.  

Maza laukuma futbola spēļu kopums ietver sevī astoņpadsmit divu mēnešu ilgas 

treniņnodarbības, kuras tiek iedalītas trīs veidos. Treniņu kopums izstrādāts 16 – 18 gadus 

veciem futbolistiem ar mērķi paaugstināt speciālo fizisko sagatavotību futbolā. Pirms un pēc 

treniņu kopuma ir kontrolnormatīvu izpildes dienas. Šis izstrādātais treniņu kopums tika 

veidots pēc pētījumā izvirzītās hipotēzes: ja jauno futbolistu sagatavošanās periodā speciālajā 

fiziskajā sagatavošanā tiks pielietots maza laukuma futbola spēļu kopums, tad paaugstināsies 

jauno futbolistu speciālā fiziskā sagatavotība.  

Treniņu kopumā izvēlētās metodes, līdzekļi un vingrinājumi  tika izraudzīti atbilstoši 

apkopotajiem zinātniskajiem pētījumiem par maza laukuma futbola spēļu izmantošanu 16 – 

18 gadus veciem futbolistiem. Katras treniņnodarbības ilgums ir 90 minūtes, no kurām 40 

minūtes tiek veltītas maza laukuma futbola spēļu treniņu kopuma izpildei treniņa galvenajā 

daļā. Treniņu kopums tika izstrādāts, lai to pielietotu eksperimentālajā treniņu grupā, kamēr 

kontroles grupa tajā pat laikā aizvadīja sev ierasto treniņprocesu, pilnveidojot tehniski 

taktiskās darbības un attīstot fiziskās spējas sev ierastajā treniņprocesā atbilstoši galvenā 

trenera izstrādātajam gada plānam, kurš atspoguļots šajā nodaļā. Atlikušās 50 minūtes no 

treniņa abas treniņgrupas aizvadīja kopā, no kurām 25 – 30 minūtes tika veltītas ievada 
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sagatavotāja daļai un 20 – 25 minūtes – nobeiguma daļai, kur treneris pēc saviem ieskatiem 

veica gan iesildīšanās vingrinājumus, gan atsildīšanās  jeb treniņa nobeiguma daļas 

vingrinājumus. 

Apskatot autoru Balsom et al. (1999) un Rampinini et al. (2007) pētījumus par maza 

laukuma futbola spēļu ietekmi uz fizisko sagatavotību, kur autori apkopoja maza laukuma 

futbola spēles ar spēlētaju skaitu  no trīs pret trīs līdz pat seši pret seši, atklājās, ka šajās 

spēlēs, variējot ar laukuma izmēriem, starp 4 pret 4 un 3 pret 3 ir visciešākā sakarība ar 

slodzes intensitāti. Līdz ar to arī šajā pētījumā iekļautas tieši šīs maza laukuma futbola spēles, 

turpinājumā variējot gan ar laukuma izmēriem, gan dozējumu un papildu nosacījumiem, kas 

padarītu treniņprocesu dažādāku un futbolistiem interesantāku.  

Apskatot 3 pret 3 un 4 pret 4 maza laukuma futbola spēļu pielietojumu 16 – 18 gadus 

vecu futbolistu treniņprocesā, tiek novērots, ka vispiemērotākais un plašāk izmantotākais 

dozējums ir 3 spēles pa 4 minūtēm ar 3 minūšu aktīvo atpūtas pauzi starp spēlēm. To savā 

pētījumā vispirms izmantoja Rampinini et al. (2007) par maza laukuma futbola spēļu ietekmi 

uz fizioloģiskajiem procesiem. Taču apskatot arī citus pētījumus par maza laukuma futbola 

spēlēm, var vērot, ka arī citi autori, piemēram: Coutts et al. (2009), Mohammad et al. (2011) 

un Arslan et al. (2017), izmantojot 3 pret 3 un 4 pret 4 maza laukuma futbola spēles, spēļu 

laikā pielieto tieši šādu dozējumu. Šāda veida dozējums raksturo slodzes intensitāti futbola 

spēles laikā, kad tiek veikts augstas intensitātes darbs noteiktu laiku periodu un starp to ir 

aktīva atpūtas pauze, piemēram, lēna pārvietošanās bez bumbas, soda sitiens, spēlētāju maiņa 

vai kāds cits spēles pārtraukums, lai spēlētāji varētu atjaunoties. Turpinājumā aplūkots divu 

mēnešu maza laukuma futbola spēļu treniņu kopums atbilstoši pētījumos iegūtajai 

informācijai, kā arī divu mēnešu kontrolgrupas tematiskais plāns. 

 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu kopums 

 

Maza laukuma futbola spēļu kopuma mērķis ir efektīvā veidā paaugstināt speciālo 

fizisko sagatavotību 16 – 18 gadus veciem futbolistiem divu mēnešu ilgā treniņu procesā. 

Tika izstrādāti trīs maza laukuma futbola spēļu kopuma veidi, kur katram, lai īstenotu mērķi, 

ir savi uzdevumi. 

Pirmais maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu kopuma veids nosaka 

bumbas noturēšanu komandā bez vārtu izmantošanas. Spēlētāju galvenais uzdevums ir iegūt 

kontroli pār bumbu un to noturēt. Savukārt pretinieku uzdevums ir pēc iespējas ātrāk to iegūt 

savā kontrolē. Šī kopuma dozējums ir trīs spēles, kuru ilgums ir četras minūtes. Atpūtas laiks 

starp spēlēm ir 3 minūtes, kas padara šīs spēles intensīvākas. Šī treniņu kopuma uzdevums ir 

attīstīt atkārtotās sprinta spējas, kas ir viens no futbolistu speciālās fiziskās sagatavotības 

rādītājiem, jo spēļu ilgums ir neliels, bet ar vairākiem atkārtojumiem (sk.1.tab.). 

Otrais maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu kopums paredz futbola 

spēli uz mazajiem vārtiem. Spēlētāju galvenais uzdevums ir gūt vārtus vienos no diviem 

mazajiem futbola vārtiem. Šajā kopumā tiek likts uzsvars uz spēlētāju precizitāti, jo  maza 

futbola laukuma vārtu izmērs ir mazāks nekā standarta vārtiem. Tikpat būtiskas ir  spējas 

mainīt virzienu, jo vārti novietoti laukuma malās, nevis ierasti laukuma vidus daļā. Šī kopuma 

dozējums ir divas spēles, kuru ilgums ir sešas minūtes. Atpūtas laiks starp spēlēm ir 4 

minūtes, kas padara šīs spēles par vidēji intensīvām. Šī treniņu kopuma uzdevums ir attīstīt 

kompleksās speciālās fiziskās spējas, jo spēļu ilgums ir vidējs un ar lielākām atpūtas pauzēm 

(sk.2.tab.). 

Trešais maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu kopuma veids ir 

tuvināts īstās futbola spēles apstākļiem, izmantojot standarta izmēra futbola vārtus, kā arī 

vārtsargus. Spēlētāju un komandu galvenais uzdevums ir gūt vārtus. Šī kopuma dozējums ir 

viena spēle, kuras ilgums ir divpadsmit minūtes. Atpūtas laiks starp uzdevumiem ir 5 minūtes, 
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kas padara šīs spēles mazāk intensīvas. Šī treniņu kopuma uzdevums ir attīstīt speciālās 

izturības spējas, kas ir viens no futbolistu speciālās fiziskās sagatavotības rādītājiem, jo spēļu 

ilgums ir lielāks un slodzes intensitāte ir mērenāka. 

1.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu “bumbas noturēšana bez vārtiem” pielietošana  

Treniņ-

nodarbības 

Nr.p.k. 

Datums Laiks Maza laukuma futbola spēles 

veids 

Izmantotais maza 

laukuma futbola 

spēles dozējums 

1. 30.06.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Bumbas 

noturēšana, bez vārtiem 

Divas sērijas pa 3x4 

min ar 3min atpūtas 

pauzi 

2. 2.07.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Bumbas noturēšana 

bez vārtiem 

Divas sērijas pa 3x4 

min ar 3min atpūtas 

pauzi 

7. 21.07.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Bumbas noturēšana 

bez vārtiem 

Divas sērijas pa 3x4 

min ar 3min atpūtas 

pauzi 

8. 23.07.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Bumbas noturēšana 

bez vārtiem 

Divas sērijas pa 3x4 

min ar 3min atpūtas 

pauzi 

13. 11.08.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Bumbas noturēšana 

bez vārtiem 

Divas sērijas pa 3x4 

min ar 3min atpūtas 

pauzi 

14. 13.08.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Bumbas noturēšana 

bez vārtiem 

Divas sērijas pa 3x4 

min ar 3min atpūtas 

pauzi 

 

2.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu “ar četriem mazajiem vārtiem” pielietošana 

Treniņ-

nodarbības 

Nr.p.k. 

Datums Laiks Maza laukuma futbola spēles 

veids 

Izmantotais maza 

laukuma futbola 

spēles dozējums 

3. 7.07.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar četriem mazajiem 

vārtiem 

Divas sērijas pa 

2x6min ar 4min 

atpūtas pauzi 

4. 9.07.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar četriem mazajiem 

vārtiem 

Divas sērijas pa 

2x6min ar 4min 

atpūtas pauzi 

9. 28.07.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar četriem mazajiem 

vārtiem 

Divas sērijas pa 

2x6min ar 4min 

atpūtas pauzi 

10. 30.07.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar četriem mazajiem 

vārtiem 

Divas sērijas pa 

2x6min ar 4min  

atpūtas pauzi 
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2.tabulas turpinājums 

15. 18.08.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar četriem mazajiem 

vārtiem 

Divas sērijas pa 

2x6min ar 4min 

atpūtas pauzi 

16. 20.08.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar četriem mazajiem 

vārtiem 

Divas sērijas pa 

2x6min ar 4min 

atpūtas pauzi 

 

3.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu “ar diviem lielajiem vārtiem un vārtsargu” 

pielietošana 

Treniņ-

nodarbības 

Nr.p.k. 

Datums Laiks Maza laukuma futbola spēles 

veids 

Izmantotais maza 

laukuma futbola 

spēles dozējums 

5. 14.07.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar diviem lielajiem 

vārtiem un vārtsargu 

Divas sērijas pa 

1x12min ar 5min 

atpūtas pauzi 

6. 16.07.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar diviem lielajiem 

vārtiem un vārtsargu 

Divas sērijas pa 

1x12min ar 5min 

atpūtas pauzi 

11. 4.08.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar diviem lielajiem 

vārtiem un vārtsargu 

Divas sērijas pa 

1x12min ar 5min 

atpūtas pauzi 

12. 6.08.2020 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar diviem lielajiem 

vārtiem un vārtsargu 

Divas sērijas pa 

1x12min ar 5min 

atpūtas pauzi 

17. 25.08.2020. 9:30-11:00 3 pret 3 un 3 pret 3 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar diviem lielajiem 

vārtiem un vārtsargu 

Divas sērijas pa 

1x12min ar 5min 

atpūtas pauzi 

18. 27.08.2020. 9:30-11:00 4 pret 4 un 4 pret 4 ar neitrālo 

spēlētāju. Ar diviem lielajiem 

vārtiem un vārtsargu 

Divas sērijas pa 

1x12min ar 5min 

atpūtas pauzi 

 

1. – 3. tabulā atspoguļoti maza laukuma futbola spēļu treniņa kopuma veidi un to divu 

mēnešu tematiskais plāns. Tika izveidoti trīs treniņu kopuma veidi. Katra ilgums ir trīs 

nedēļas, kas sastāv no sešām treniņnodarbībām. Visi trīs treniņu kopumi ir līdzīgi pēc treniņa 

uzbūves, izvēlētājiem vingrinājumiem un maza laukuma futbola spēļu veida, kuros integrētas 

3 pret 3 un 4 pret 4 maza laukuma futbola spēles. Galvenā atšķirība, ka katrā treniņu kopumā 

ir savi uzdevumi, papildu noteikumi, kas laukumā ietekmē futbola spēles uzdevumus, kā arī 

dozējumu un atpūtas pauzes. Katrs treniņu kopums paredz, ka katru nedēļu tiek spēlēts uz trīs 

dažādu lielumu futbola laukumiem. Pirmajā nedēļā  tiek izvēlēts 30x20m liels futbola 

laukums. Otrajā treniņa nedēļā tiek izvēlēts 35x25m futbola laukums. Trešajā treniņa nedēļā 

tiek izmantots 40x30m futbola laukums. Laukuma izmēri tika izraudzīti atbilstoši 3 pret 3 un 

4 pret 4 maza laukuma futbola spēļu izmantotajiem, kurus savā pētījumā par maza laukuma 

futbola spēļu lietderību treniņa procesā bija apkopojis autors Clemente et al. (2012), minētajā 

pētījumā atspoguļojot vairāku citu autoru pētījumus par  maza laukuma futbola spēlēm treniņu 

procesos, visplašāk  izmantojot arī šajā pētījumā  piedāvātos laukuma izmērus 3 pret 3 un 4 

pret 4 futbolā. 
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Autors Rampinini et al. (2007) savā pētījumā par faktoriem, kas ietekmē cilvēka 

ķermeņa fizioloģiskos procesus maza laukuma futbola spēļu laikā, ir novērojis, ka, pieaugot 

laukuma izmēra un spēlētāju skaita attiecībām laukumā, pieaug arī vingrinājuma intensitāte. 

Šo faktu varētu skaidrot ar to, ka, pieaugot laukuma izmēriem, katram spēlētājam palielinās 

pārvietošanās laukums, paplašinot pārvietošanās telpu un radot iespējas darbībām ar lielāku 

skriešanas ātrumu. Ļoti līdzīga laukuma izmēru nozīme tika atspoguļota autoru Casamichana 

& Castellano (2010) pētījumā par laika, sirdsdarbības frekvences un motoro darbību sakarību 

maza laukuma futbola spēlēs. Autori norāda uz būtiskām sirdsdarbības frekvences izmaiņām 

maza laukuma futbola spēļu laikā dažādu izmēru laukumos. Augstākā sirdsdarbības frekvence 

tika novērota uz lielāka izmēra futbola laukuma, salīdzinot ar vidēja un maza izmēra 

laukumiem. No abu autoru pētījumiem tika izvēlēta tieši šāda laukumu izmēru secība, proti, 

katru treniņu nedēļu cikla laukuma izmēri pakāpeniski pieaug, pakāpeniski pieaugot arī 

slodzes intensitātei. Līdzīgi, izmantojot arī futbola laukuma izmēru pret spēlētāju skaita 

attiecību, tika izvēlēta spēlētāju skaita secība nedēļas treniņu griezumā. Pirmajā nedēļas 

treniņā tika izmantota spēle 3 pret 3, savukārt otrajā nedēļas treniņā - spēle 4 pret 4. 

Izdarot secinājumus no abu iepriekš minēto autoru pētījumiem un šajā pētījumā 

izveidotā treniņu kopuma, var vērot, ka slodzes intensitāte maza laukuma futbola spēļu 

treniņa kopuma laikā pakāpeniski pieaug, pieaugot arī laukuma izmēriem, līdz ar to pētījuma 

treniņgrupai tiek nodrošināts trenējošais efekts. 

 

Maza laukuma futbola spēļu kopuma treniņnodarbības 

 

Šajā paragrāfā atspoguļots maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu 

kopums, kas pētījuma laikā paredzēts eksperimentālajai grupai treniņa galvenajā daļā. Kopā 

atspoguļotas 18 treniņnodarbības, kas jau iepriekš tika parādītas tematiskajā plānā. Katras 

treniņnodarbības ilgums ir 90 minūtes. Treniņnodarbība sākās ar abu treniņgrupu kopēju 

iesildīšanos, kuras ilgums bija 25 – 30 min. Treneris pēc saviem ieskaties veica visa ķermeņa 

vispusīgu iesildīšanu, akcentējot tās muskuļu grupas, kas ir būtiskākās tieši futbolam. 

Turpinājumā abas treniņgrupas - eksperimentālā un kontrolgrupa - devās katra savā laukuma 

pusē, lai veiktu attiecīgos treniņa uzdevumus. Eksperimentālā grupa veica turpinājumā 

aprakstīto maza laukuma futbola spēļu kopumu, savukārt kontrolgrupa turpināja strādāt pēc 

trenera plāna, kur uzsvars bija uz tehniski taktisko uzdevumu atrisināšanu, kā arī uz fizisko 

sagatavotību. Nobeigumā abas treniņgrupas kopā veica dažādus treniņa noslēguma 

uzdevumus, futbola spēli, kā arī atsildīšanās procesu, kura ilgums bija 20 – 25 minūtes. 

4.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma pirmo 

treniņnodarbību, kas sastāv no no divām daļām – pirmajā ir  spēle 3 pret 3, savukārt otrajā ir 

spēle 3 pret 3 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir bumbas 

kontrole, komandai sakrājot pēc iespējas vairāk pieskārienu skaitu. Dozējums abiem 

uzdevumiem izvēlēts vienāds - attiecīgi 3 spēles pa 4 minūtēm ar 3 minūšu atpūtas pauzi.  
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4.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 1.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3 

bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums 

bez vārtiem 

 
2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums 

bez vārtiem 

 
 

5.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma otro 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir 

bumbas kontrole, komandai sakrājot pēc iespējas vairāk pieskārienu skaitu. Dozējums abām 

daļām izvēlēts vienāds – 3 spēles pa 4 minūtēm ar 3 minūšu atpūtas pauzi.  

5.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 2.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4 

bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums 

bez vārtiem 

 
2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, bez vartiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums 

bez vārtiem 

 

 

6.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma trešo 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 3 pret 3, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 3 pret 3 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums - gūt 

pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot četrus mazos futbola vārtus. Dozējums abām daļām ir 

vienāds – 2 spēles pa 6 minūtēm ar 4 minūšu atpūtas pauzi. 
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6.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 3.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3, 

tiek izmantoti četri 

mazie vārti 

(1x1,20m). Uzdevums 

– gūt pēc iespējas 

vairāk vārtu 

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 
2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti četri mazie 

vārti (1x1,20m). 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu. 

Neitrālais spēlētājs 

nedrīkst gūt vārtus 

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 

 

7.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 3 kopuma 4.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4, 

tiek izmantoti četri 

mazie vārti 

(1x1,20m). Uzdevums 

– gūt pēc iespējas 

vairāk vārtu 

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 

2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti četri mazie 

vārti (1x1,20m). 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu. 

Neitrālais spēlētājs 

nedrīkst gūt vārtus 

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 

 

7.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma ceturto 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir gūt 

pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot četrus mazos futbola vārtus. Dozējums abām daļām ir 

vienāds - 2 spēles pa 6 minūtēm ar 4 minūšu atpūtas pauzi. 

8.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma piekto 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 3 pret 3, savukārt otrajā 
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daļā ir spēle 3 pret 3 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Katrai komandai papildus ir viens 

vārtsargs. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir gūt pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot divus 

lielos futbola vārtus. Dozējums abām daļām izvēlēts vienāds – 1 spēle pa 12 minūtēm ar 5 

minūšu atpūtas pauzi starp spēlēm. 

8.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 5.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3, 

tiek izmantoti divi 

lielie vārti 

(7,30x2,44m), katrai 

komandai ir savs 

vārtsargs. Uzdevums – 

gūt pēc iespējas vairāk 

vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti divi lielie 

vārti (7,30x2,44m), 

katrai komandai ir 

savs vārtsargs. 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

9.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 6.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4, 

tiek izmantoti divi 

lielie vārti 

(7,30x2,44m), katrai 

komandai ir savs 

vārtsargs. Uzdevums – 

gūt pēc iespējas vairāk 

vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti divi lielie 

vārti (7,30x2,44m), 

katrai komandai ir 

savs vārtsargs. 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

 

9.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma sesto 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Katrai komandai papildus ir viens 
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vārtsargs. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir gūt pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot divus 

lielos futbola vārtus. Dozējums abām daļām  ir vienāds – 1 spēle pa 12 minūtēm ar 5 minūšu 

atpūtas pauzi starp spēlēm. 

10.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma septīto 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 3 pret 3, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 3 pret 3 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir 

bumbas kontrole, komandai sakrājot pēc iespējas vairāk pieskārienu skaitu. Dozējums abām 

daļām ir vienāds – 3 spēles pa 4 minūtēm ar 3 minūšu atpūtas pauzi.  

10.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 7.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3, 

bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

30x20m 

laukums 

bez vārtiem 

 
2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums 

bez vārtiem 

 

 

11. tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma astoto 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir 

bumbas kontrole, komandai sakrājot pēc iespējas vairāk pieskārienu skaitu. Dozējums abām 

daļām  izvēlēts vienāds – 3 spēles pa 4 minūtēm ar  ar 3 minūšu atpūtas pauzi. 

12.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma devīto 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā  ir spēle 3 pret 3, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 3 pret 3 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir gūt 

pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot četrus mazos futbola vārtus. Dozējums abām daļām 

izvēlēts vienāds – attiecīgi 2 spēles pa 6 minūtēm ar 4 minūšu atpūtas pauzi. 
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11.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 8.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4, 

bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums 

bez vārtiem 

 
2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums 

bez vārtiem 

 
 

12.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 9.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3, 

tiek izmantoti četri 

mazie vārti 

(1x1,20m). Uzdevums 

– gūt pēc iespējas 

vairāk vārtu 

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 

2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti četri mazie 

vārti (1x1,20m). 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu  

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 

 

13.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma desmito 

treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, savukārt otrajā 

daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir gūt 

pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot četrus mazos futbola vārtus. Dozējums abām daļām  

izvēlēts vienāds – attiecīgi 2 spēles pa 6 minūtēm ar 4 minūšu atpūtas pauzi. 
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13.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 10.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4, 

tiek izmantoti četri 

mazie vārti 

(1x1,20m). Uzdevums 

– gūt pēc iespējas 

vairāk vārtu 

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 
2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti četri mazie 

vārti (1x1,20m). 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu  

2x6 min ar 

4 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 
 

14.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

vienpadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 3 pret 3, 

savukārt otrajā daļā ir spēle 3 pret 3 ar papildu vienu neitrālo spēlētāju. Katrai komandai 

papildus ir viens vārtsargs. Šīs treniņnodarbības uzdevums ir gūt pēc iespējas vairāk vārtu, 

izmantojot divus lielos futbola vārtus. Dozējums abām daļām  ir vienāds – 1 spēle pa 12 

minūtēm ar 5 minūšu atpūtas pauzi starp spēlēm. 

14.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 11.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3, 

tiek izmantoti divi 

lielie vārti 

(7,30x2,44m), katrai 

komandai ir savs 

vārtsargs. Uzdevums – 

gūt pēc iespējas vairāk 

vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti divi lielie 

vārti (7,30x2,44m), 

katrai komandai ir 

savs vārtsargs. 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

 

15.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

divpadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, 
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savukārt otrajā daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu papildu neitrālo spēlētāju. Katrai komandai 

papildus ir viens vārtsargs. Šīs treniņnodarbības uzdevums  ir gūt pēc iespējas vairāk vārtu, 

izmantojot divus lielos futbola vārtus. Dozējums abām daļām izvēlēts vienāds – 1 spēle pa 12 

minūtēm ar 5 minūšu atpūtas pauzi starp spēlēm. 

15.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 12.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4, 

tiek izmantoti divi 

lielie vārti 

(7,30x2,44m), katrai 

komandai ir savs 

vārtsargs. Uzdevums – 

gūt pēc iespējas vairāk 

vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti divi lielie 

vārti (7,30x2,44m), 

katrai komandai ir 

vārtsargs. Uzdevums – 

gūt pēc iespējas vairāk 

vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

35x25m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

 

16.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 13.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3 

bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums 

bez vārtiem 

 
2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, bez vartiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums 

bez vārtiem 

 

 

16.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

trīspadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 3 pret 3, 

savukārt otrajā daļā ir spēle 3 pret 3 ar vienu papildu neitrālo spēlētāju. Šīs treniņnodarbības 
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uzdevums ir bumbas kontrole, komandai sakrājot pēc iespējas vairāk pieskārienu. Dozējums 

abām daļām ir vienāds – 3 spēles pa 4 minūtēm ar 3 minūšu atpūtas pauzi.  

 

17. tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

četrpadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, 

savukārt otrajā daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu neitrālo papildu spēlētāju. Šīs treniņnodarbības 

uzdevums ir bumbas kontrole, komandai sakrājot pēc iespējas vairāk pieskārienu. Dozējums 

abām daļām vienāds – 3 spēles pa 4 minūtēm ar 3 minūšu atpūtas pauzi. 

17.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 14.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4 

bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrājot pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums 

bez vārtiem 

 
2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, bez vārtiem. 

Uzdevums – bumbas 

noturēšana, komandai 

sakrāotj pēc iespējas 

vairāk piespēļu 

3x4 min ar 

3 min 

pasīvu 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums 

bez vārtiem 

 
 

18.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 15.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3, 

tiek izmantoti četri 

mazie vārti 

(1x1,20m). Uzdevums 

– iegūt pēc iespējas 

vairāk vārtu 

2x6 min ar 

4 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 

2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti četri mazie 

vārti (1x1,20m). 

Uzdevums – iegūt pēc 

iespējas vairāk vārtu  

2x6 min ar 

4 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 
 

18.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

piecpadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 3 pret 3, 
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savukārt otrajā daļā ir spēle 3 pret 3 ar vienu papildu neitrālo spēlētāju. Šīs treniņnodarbības 

uzdevums ir gūt pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot četrus mazos futbola vārtus. Dozējums 

abām daļām vienāds – 2 spēles pa 6 minūtēm ar 4 minūšu atpūtas pauzi. 

 

19.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

sešpadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, 

savukārt otrajā daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu papildu neitrālo spēlētāju. Šīs treniņnodarbības 

uzdevums ir gūt pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot četrus mazos futbola vārtus. Dozējums 

abām daļām vienāds – 2 spēles pa 6 minūtēmar 4 minūšu atpūtas pauzi. 

19.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 16.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4, 

tiek izmantoti četri 

mazie vārti 

(1x1,20m). Uzdevums 

– gūt pēc iespējas 

vairāk vārtu 

2x6 min ar 

4 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 
2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti četri mazie 

vārti (1x1,20m). 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu  

2x6 min ar 

4 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

4 mazie 

vārti 

 
 

20.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

septiņpadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 3 pret 3, 

savukārt otrajā ir spēle 3 pret 3 ar vienu papildu neitrālo spēlētāju. Katrai komandai papildus 

ir viens vārtsargs. Šīs treniņnodarbības uzdevums – gūt pēc iespējas vairāk vārtu, izmantojot 

divus lielos futbola vārtus. Dozējums abām daļām vienāds – 1 spēle pa 12 minūtēm ar 5 

minūšu atpūtas pauzi starp spēlēm. 

 

21.tabulā var aplūkot maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 

astoņpadsmito treniņnodarbību, kas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir spēle 4 pret 4, 

savukārt otrajā daļā ir spēle 4 pret 4 ar vienu papildu neitrālo spēlētāju. Katrai komandai 

papildus ir viens vārtsargs. Šīs treniņnodarbības uzdevums – gūt pēc iespējas vairāk vārtu, 

izmantojot divus lielos futbola vārtus. Dozējums abām daļām vienāds – 1 spēle pa 12 

minūtēm ar 5 minūšu atpūtas pauzi starp spēlēm. 
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20.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 17.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 3 pret 3, 

tiek izmantoti divi 

lielie vārti 

(7,30x2,44m), katrai 

komandai ir savs 

vārtsargs. Uzdevums – 

gūt pēc iespējas vairāk 

vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

2. Futbola spēle 3 pret 

3+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti divi lielie 

vārti (7,30x2,44m), 

katrai komandai ir 

savs vārtsargs. 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

 

21.tabula 

Maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 kopuma 18.treniņnodarbība 

Nr. 

p.k. 

Maza laukuma futbola 

spēles formāts 

Dozējums  Laukums un 

tā izmēri 

Shematiskais attēls 

1. Futbola spēle 4 pret 4, 

tiek izmantoti divi 

lielie vārti 

(7,30x2,44m), katrai 

komandai ir savs 

vārtsargs. Uzdevums – 

gūt pēc iespējas vairāk 

vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

2. Futbola spēle 4 pret 

4+1 neitrālais 

spēlētājs, tiek 

izmantoti divi lielie 

vārti (7,30x2,44m), 

katrai komandai ir 

savs vārtsargs. 

Uzdevums – gūt pēc 

iespējas vairāk vārtu 

1x12 min 

ar 5 min 

atpūtas 

pauzi 

40x30m 

laukums  

2 lielie vārti 

 

 
Kontrolgrupas treniņu tematiskais plāns eksperimenta laikā 

 

Kamēr eksperimentālā grupa savā treniņu procesā pielietoja maza laukuma futbola spēļu 

3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu kopumu, kontrolgrupa tajā pat laikā aizvadīja sev ierasto 

treniņprocesu, pilnveidojot tehniski  taktiskās darbības un attīstot fiziskās spējas atbilstoši 

galvenā trenera izstrādātajam gada plānam. Turpinājumā divu mēnešu tematiskais plāns, 
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atklājot treniņu galvenos virzienus un uzdevumus, pēc kura strādāja kontrolgrupa paralēli 

eksperimentālās grupas treniņu procesam. Kopumā atspoguļotas astoņpadsmit 

treniņnodarbības, kuras notika divus mēnešus. 

22.tabula 

Kontrolgrupas treniņu tematiskais plāns diviem mēnešiem 

Treniņ-

nodarbības 

Nr.p.k. 

Datums Laiks Treniņu uzdevumi 

1. 30.06.2020. 9:30-11:00 1.Individuālās aizsardzības darbības apmācība 

2.Vidējo-garo piespēļu pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 

2. 2.07.2020. 9:30-11:00 1.Individuālās aizsardzības darbības apmācība 

2.Vidējo-garo piespēļu pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

3. 7.07.2020. 9:30-11:00 1.Grupveida aizsardzības darbības apmācība 

2.Bumbas vadīšanas pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 

4. 9.07.2020 9:30-11:00 1.Grupveida aizsardzības darbības apmācība 

2. Bumbas vadīšanas pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

5. 14.07.2020. 9:30-11:00 1.Individuālā uzbrukuma veidošanas apmācība 

2.Māņkustību pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 

6. 16.07.2020. 9:30-11:00 1.Individuālā uzbrukuma veidošanas apmācība 

2.Māņkustību pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

7. 21.07.2020. 9:30-11:00 1.Grupveida uzbrukuma veidošanas apmācība 

2.Vidējo-garo distanču sitiena pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē; 

8. 23.07.2020. 9:30-11:00 1.Grupveida uzbrukuma veidošanas apmācība 

2.Vidējo-garo distanču sitiena pilnveidošana; 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

9. 28.07.2020. 9:30-11:00 1.Individuālā uzbrukuma noslēguma apmācība 

2.Vidējo-garo distanču sitiena pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 

10. 30.07.2020. 9:30-11:00 1.Individuālā uzbrukuma noslēguma apmācība 

2.Vidējo-garo distanču sitiena pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

11. 4.08.2020. 9:30-11:00 1.Grupveida uzbrukuma noslēguma apmācība 

2.Bumbas pieņemšanas no gaisa pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 

12. 6.08.2020. 9:30-11:00 1.Grupveida uzbrukuma noslēguma apmācība 

2. Bumbas pieņemšanas no gaisa pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

13. 11.08.2020. 9:30-11:00 1.Individuālās aizsardzības darbības apmācība 

2.Vidējo-garo piespēļu pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 
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22.tabulas turpinājums 

14. 13.08.2020. 9:30-11:00 1.Individuālās aizsardzības darbības apmācība 

2.Vidējo-garo piespēļu pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

15. 18.08.2020. 9:30-11:00 1.Grupveida aizsardzības darbības apmācība 

2.Bumbas vadīšanas pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 

16. 20.08.2020. 9:30-11:00 1.Grupveida aizsardzības darbības apmācība 

2. Bumbas vadīšanas pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

17. 25.08.2020. 9:30-11:00 1.Individuālā uzbrukuma veidošanas apmācība 

2.Māņkustību pilnveidošana 

3.Ātruma attīstīšana distancē 

18. 27.08.2020. 9:30-11:00 1.Individuālā uzbrukuma veidošanas apmācība 

2.Māņkustību pilnveidošana 

3.Veiklības attīstīšana (virziena maiņa) 

 

Savstarpējo sakarību salīdzinošais izvērtējums starp jauniešu speciālo fizisko sagatavotību 

un maza laukuma futbola spēļu kopumu pēc eksperimenta  

 

Pēc izstrādātā un aprobētā maza laukuma futbola spēļu kopuma, lai sekmētu speciālo 

fizisko sagatavotību, atkārtoti jāveic kontrolvingrinājumi gan eksperimentālajai, gan 

kontrolgrupai. Eksperimentālajai grupai treniņu procesā tika pielietots treniņu kopums 

speciālās fiziskās sagatavotības paaugstināšanai. Šajā treniņu kopumā bija iekļauti 18 treniņi 

divu mēnešu garumā, kuri norisinājās otrdienās un ceturtdienās, respektīvi divi treniņi nedēļā. 

Abas grupas veica kopēju iesildīšanās un atsildīšanās procesu, savukārt treniņu galvenajā 

daļā, kura ilga 40 min, eksperimentālajai grupai tika pielietots treniņu kopums ar maza 

laukuma futbola spēlēm, savukārt kontrolgrupa turpināja trenēties sev ierastajā veidā, t.i., 

trenējot  gan tehniku un taktiku, gan attīstot fiziskās spējas. Treniņi kontrolgrupai tika 

organizēti atbilstoši trenera iepriekš sagatavotam plānam, neliekot īpašu akcentu uz maza 

laukuma futbola spēlēm vai speciālās fiziskās sagatavotības attīstīšanu. 

Lai noskaidrotu, vai tieši izstrādātais un aprobētais maza laukuma futbola spēļu kopums 

speciālās fiziskās sagatavotības attīstīšanai ir uzlabojis jauno futbolistu speciālo fizisko 

sagatavotību, pēc diviem mēnešiem tika veikti atkārtoti kontrolvingrinājumi gan 

eksperimentālajai, gan kontrolgrupai. Abas grupas atkārtoti tikās 2020.gada 28.augustā 

Jelgavā X skolas stadionā plkst. 10:00 no rīta tādos pašos apstākļos kā iepriekšējā reizē. 

Kontrolvingrinājumi tika apkopoti tabulās, kur subjekti, kuri veica kontroles 

vingrinājumus, tika apzīmēti ar nejauši izvēlētiem alfabēta burtiem, neatspoguļojot personas 

datus – vārdu, uzvārdu, vecumu, dzimumu vai citus personas sensitīvos datus. 

 

Eksperimentālās grupas kontrolvingrinājumu rezultātu salīdzinājums 

 

Šajā paragrāfā aplūkots jauno futbolistu eksperimentālās grupas visu 

kontrolvingrinājumu rezultātu  salīdzinājums pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu 

kopuma pielietošanas treniņu procesā. Lai mazinātu ārējo un citu faktoru ietekmi uz 

rezultātiem, atkārtotie kontrolvingrinājumi tika veikti vienā un tajā pašā vietā, kā arī tādos 

pašos apstākļos kā pirmajā kontrolvingrinājumu izpildes reizē. Visus rezultātu aprēķinus var 

aplūkot maģistra darba 6.pielikumā. 
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 22.attēlā var aplūkot 30 m skrējiena no vietas rezultātu salīdzinājumu pirms un pēc 

treniņu kopuma pielietošanas speciālās fiziskās sagatavotības paaugstināšanai. Šajā 

kontrolvingrinājumā bija jāuzrāda pēc iespējas labāks laiks, t.i., distance jāveic pēc iespējas 

ātrāk. Pirmajā reizē, veicot kontroles vingrinājumu, grupas vidējais laiks bija 4,90 sekundes 

un standartnovirze 0,39 sekundes. Otrajā reizē, veicot kontroles vingrinājumu, grupas vidējais 

laiks bija 4,81 sekundes un standartnovirze 0,35 sekundes. Vidēji rezultāts starp pirmo un otro 

reizi ir uzlabojies par gandrīz vai 0,1 sekundi, kas ir būtisks pieaugums.  Rezultātu 

uzlabošanos var saistīt ar to, ka, izmantojot maza laukuma futbola spēles, bieži tiek veikti īsas 

distances sprinti, taču to distance ir ievērojami īsāka par 30 m. Izmantojot „T-testu”, tika 

noteikts, ka rezultātu pieaugums ir statistiski ticams (sk. maģistra darba 4.pielikumu). 

 

 
22.att. 30 m skrējiena bez bumbas rezultātu salīdzinājums 

 

23.attēlā var aplūkot 30m skrējiena no vietas ar bumbas vadīšanu rezultātu 

salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Šajā 

kontrolvingrinājumā bija jāuzrāda pēc iespējas labāks distances veikšanas laiks, vienlaikus 

veicot vismaz 10 pieskārienus bumbai. Pirmajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais 

laiks bija 5,73 sekundes un standartnovirze 0,48 sekundes. Otrajā kontroles vingrinājuma 

reizē grupas vidējais laiks bija 5,59 un standartnovirze 0,39 sekundes. Vidējais rezultāts starp 

pirmo un otro reizi ir uzlabojies par 0,14 sekundēm, kas ir būtisks pieaugums. Rezultātu 

uzlabošanos var saistīt ar to, ka maza laukuma futbola spēlēs bieži vien ir jāveic īsas distances 

pēc iespējas ātrāk, vienlaikus kontrolējot bumbu. Izmantojot „T-testu” tika noteikts, ka 

rezultātu pieaugums ir statistiski ticams ( sk. maģistra darba 4.pielikumu). 

 

 
23.att. 30 m skrējiena ar bumbu rezultātu salīdzinājums 
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24.attēlā var aplūkot 30 m skrējiena ar un bez bumbas meistarības indeksu jeb starpību 

starp rezultātu bez bumbas un ar bumbas vadīšanu, kas nosaka, cik spēlētājs ir meistarīgs, 

konkrēto distanci veicot ar bumbu. Meistarības indekss ir atkarīgs no abu iepriekšējo rezultātu 

starpības. Pirmajā kontroles reizē aprēķinātais meistarības indekss grupai vidēji bija 0,83 un 

standartnovirze – 0,26. Otrajā kontroles reizē grupas vidējais rezultāts ir 0,79 un 

standartnovirze – 0,25. Vidējais rezultāts starp pirmo un otro reizi ir uzlabojies par 0,04, kas 

norāda, ka pieaugums nav būtisks. Rezultāta uzlabošanās izsaka to, ka grupas vidējais 

rezultāts 30m skrējienā ar bumbas vadīšanu ir pieaudzis vairāk nekā 30 m skrējienā bez 

bumbas. Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (sk. 

maģistra darba 4.pielikumu). 

 

 
24.att. 30 m skrējiena  ar un bez bumbas (meistarības indekss) rezultātu 

salīdzinājums 

 

25.attēlā var aplūkot Illinoisa veiklības skrējiena bez bumbas rezultātu salīdzinājumu 

pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Galvenais uzdevums bija 

veikt iezīmēto distanci, mainot skriešanas virzienu pēc iespējas ātrāk. Pirmajā kontroles 

vingrinājuma reizē vidējais rezultāts bija 16,55 sekundes un standartnovirze 0,49 sekundes. 

Otrajā kontroles vingrinājuma reizē vidējais rezultāts bija 16,34 sekundes un standartnovirze 

0,42 sekundes. 

 
25.att. Illinoisa veiklības skrējiena rezultātu salīdzinājums 

 

Vidējais pieaugums starp pirmo un otro kontroles vingrinājuma reizi ir 0,21 sekunde, 

kas ir būtisks pieaugums. Rezultātu uzlabošanos var saistīt ar to, ka maza laukuma futbola 
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spēlēs tiek veikti ļoti daudz īsu distanču skrējienu ar strauju virziena maiņu, kas raksturīgi arī 

Illinoisa veiklības testam. Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums ir 

statistiski ticams (sk. maģistra darba 4.pielikumu). 

 

 
26.att. Illinoisa veiklības skrējiens ar bumbas vadīšanu 

 

26.attēlā var aplūkot Illinoisa veiklības skrējiena ar bumbas vadīšanu rezultātu 

salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Galvenais šī 

kontrolvingrinājuma uzdevums – veikt distanci pēc iespējas ātrāk, vienlaikus skrienot un 

vadot bumbu apkārt katram konusam. Pirmajā kontroles vingrinājuma reizē vidējais rezultāts 

grupai bija 20,76 sekundes un standartnovirze 0,67 sekundes. Otrajā kontroles vingrinājuma 

reizē vidējais rezultāts grupai bija 20,46 sekundes un standartnovirze 0,59 sekundes. Vidējais 

pieaugums starp pirmo un otro kontrolvingrinājuma reizi ir 0,3 sekundes, kas ir būtisks 

pieaugums. Rezultātu uzlabošanos var saistīt ar to, ka maza laukuma futbola spēlēs tiek veikti 

ļoti daudz īsu distanču skrējieni ar strauju virziena maiņu, tai pat laikā sev pēc iespējas tuvāk 

kontrolējot bumbu, kas raksturīgi arī Illinoisa veiklības testam. Izmantojot „T-testu”, tika 

noteikts, ka rezultātu pieaugums ir statistiski ticams (sk. maģistra darba 4.pielikumu). 

27.attēlā var aplūkot Illinoisa veiklības skrējiena ar un bez bumbas meistarības indeksu 

jeb starpību starp rezultātu bez bumbas un ar bumbas vadīšanu, kas nosaka, cik spēlētājs, 

veicot šo konkrēto distanci ar bumbu, ir meistarīgs. Meistarības indekss ir atkarīgs no abu 

iepriekšējo rezultātu starpības. Pirmajā kontroles reizē aprēķinātais vidējais grupas 

meistarības indekss bija 4,20 un standartnovirze 0,53. Otrajā kontroles reizē grupas vidējais 

rezultāts ir 4,11 un standartnovirze 0,49. Vidējais rezultāts starp pirmo un otro reizi ir 

uzlabojies par 0,09, kas nav būtisks pieaugums. Rezultāta uzlabošanās norāda, ka grupas 

vidējais rezultāts Illinoisa veiklības skrējienā ar bumbas vadīšanu ir labāks nekā Illinoisa 

skrējienā bez bumbas. Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav 

statistiski ticams ( sk. maģistra darba 4.pielikumu). 
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27.att. Illinoisa veiklības skrējiena ar un bez bumbas (meistarības indekss) 

rezultātu salīdzinājums 

 

28.attēlā var aplūkot atkārtoto sprinta spēju testa 10x20m labākā skrējiena rezultāta 

salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Galvenais šī 

kontrolvingrinājuma uzdevums – veikt desmit 20m skrējienus maksimālā ātrumā ar 20 

sekunžu atpūtas pauzi starp katru skrējienu. Šajā grafikā attēlots labākā 20 m sprinta rezultāta 

salīdzinājums. Pirmajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 3,47 

sekundes un standartnovirze 0,10 sekundes. Otrajā kontroles vingrinājuma reizē grupas 

vidējais rezultāts bija 3,42 sekundes un standartnovirze 0,10 sekundes. Vidējais pieaugums 

starp pirmo un otro kontrolvingrinājuma reizi ir 0,05 sekundes, kas ir būtisks pieaugums. 

Rezultātu uzlabošanos var saistīt ar to, ka maza laukuma futbola spēlēs tiek veikts ļoti daudz 

īsu distanču skrējienu bez bumbas. Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums 

ir statistiski ticams (sk.maģistra darba 4.pielikumu). 

 

 
28. att. Atkārtoto sprinta spēju testa labāko rezultātu salīdzinājums 

 

29.attēlā var aplūkot atkārtoto sprinta spēju testa 10x20m kopējā rezultāta salīdzinājumu 

pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Galvenais šī 

kontrolvingrinājuma uzdevums – veikt desmit 20m skrējienus maksimālā ātrumā ar 20 

sekunžu atpūtas pauzi starp katru skrējienu. Šajā grafikā attēlots visu desmit skrējienu 

kopējais 20m sprinta rezultāta salīdzinājums. Pirmajā kontroles vingrinājuma reizē grupas 

vidējais rezultāts bija 36,25 sekundes un standartnovirze 0,86 sekundes. Otrajā kontroles 

vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 36,09 sekundes un standartnovirze 0,87 



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2021  
(mācību metodiskais materiāls) 

29 

 

Elvijs ANTONIŠĶIS, Dāvis CAUNE, Raitis MĀSĀNS, Olga OZOLA, Jaroslavs ZORICOVS, 2021 

sekundes. Vidējais pieaugums starp pirmo un otro kontrolvingrinājuma reizi ir 0,16 sekundes, 

kas ir būtisks pieaugums. Rezultātu uzlabošanos var saistīt ar to, ka maza laukuma futbola 

spēlēs bieži ir jāveic augstas intensitātes skrējieni ar vairāku atkārtojumu skaitu, jo, veicot īsas 

distances, tai pat laikā starp skrējieniem ir aktīvā atpūta, pārslēgšanās vai darbību maiņa. 

Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums ir statistiski ticams (sk. maģistra 

darba 4.pielikumu). 

 

 
29.att. Atkārtoto sprinta spēju testa kopējā rezultāta salīdzinājums 

 

30.attēlā var aplūkot “Yo-Yo” pārtrauktās izturības spēju skrējiena rezultātu 

salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Šī 

kontrolvingrinājuma galvenais uzdevums – pēc iespējas ilgāk izturēt slodzi jeb atspoles 

skrējienus 20m attālumā, kur ik pēc noteikta laika pieauga gan skriešanas ātrums, gan 

samazinājās  laiks starp signāliem, līdz ar to distance bija jāveic arvien ātrāk un ātrāk. 

Kontrolvingrinājumā tika ņemta vērā kopējā noskrietā distance. Pirmajā kontroles 

vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 1314 metri un standartnovirze 290,51 metrs. 

Otrajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 1400 metri un 

standartnovirze 269,93 metri. 

 

 
30.att. “Yo-Yo” pārtrauktās izturības spēju skrējiena rezultātu salīdzinājums 

 

Vidējais pieaugums starp pirmo un otro kontrolvingrinājuma reizi ir 86 metri, kas ir 

būtisks pieaugums. Rezultātu uzlabošanos var saistīt ar to, ka maza laukuma futbola spēlēs ir 

jāveic augstas intensitātes darbības un īsas distances skrējieni, bet, palielinoties nogurumam, 
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šī slodze noteiktu laika periodu ir jāiztur. Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu 

pieaugums ir statistiski ticams (sk.maģistra darba 4.pielikumu). 

Apkopojot rezultātus, var secināt, ka pēc divu mēnešu maza laukuma futbola spēļu 

kopuma pielietošanas treniņu procesā 16 – 18 gadus veciem futbolistiem visu 

kontrolvingrinājumu rezultāti ir uzlabojušies un šo rezultātu pieaugums ir ticams. Izņēmums 

ir 30m skrējiena un Illinoisa veiklības skrējienu rezultātu meistarības indekss, kas tika 

aprēķināts, bet nav vērojams būtisks pieaugums, taču šis ir tikai rezultātu starpības aprēķins, 

nevis kontrolvingrinājumā iegūts rezultāts, līdz ar to var secināt, ka treniņu kopums jauno 

futbolistu speciālo fizisko sagatavotību ietekmē pozitīvi. Lai novērtētu treniņu kopuma 

efektivitāti, rezultātu pieaugums jāsalīdzina ar kontroles grupas rezultātiem.  

  

Kontrolgrupas kontrolvingrinājumu rezultātu salīdzinājums 

 

Kā jau iepriekšējā paragrāfā tika minēts, lai tiktu apstiprināta izveidotā maza laukuma 

futbola spēļu kopuma ietekme uz jauno futbolistu speciālo fizisko sagatavotību un attīstības 

dinamiku, tika izvēlēta šīs pašas treniņgrupas kontrolgrupa – futbola skolas “Jelgava” 16 – 18 

gadus veci futbolisti. Tāpat kā eksperimentālā grupa, arī kontroles grupa atkārtoti veica 

kontrolvingrinājumus. Arī kontroles grupa otrajā reizē izpildīja kontrolvingrinājumus tajā 

pašā vietā, kur pirmo reizi, mazinot dažādu faktoru ietekmi uz rezultātiem.  

 

 
31.att. 30m skrējiena bez bumbas rezultātu salīdzinājums 

 

31.attēlā var aplūkot kontrolgrupas 30 m skrējiena no vietas rezultātu salīdzinājumu 

pirms un pēc treniņu kopuma speciālās fiziskās sagatavotības paaugstināšanai pielietošanas. 

Šī kontrolvingrinājuma galvenais uzdevums – pēc  iespējas ātrāk veikt distanci. Pirmajā reizē, 

veicot kontroles vingrinājumu, grupas vidējais laiks bija 4,91 sekundes un standartnovirze 

0,36 sekundes. Otrajā reizē, veicot kontroles vingrinājumu, vidējais grupas laiks bija 4,89 

sekundes un standartnovirze 0,36 sekundes. Vidēji rezultāts starp pirmo un otro reizi ir 

uzlabojies par 0,02 sekundēm, kas nav būtisks pieaugums un ir ievērojami mazāks, nekā 

salīdzinot ar eksperimentālās grupas rezultāta uzlabošanos vidēji par 0,1 sekundi. Izmantojot 

„T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (sk.maģistra darba 

5.pielikumu).   

 32.attēlā var aplūkot kontrolgrupas 30m skrējiena no vietas ar bumbas vadīšanu 

rezultātu salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Šī 

kontrolvingrinājuma galvenais uzdevums bija uzrādīt pēc iespējas ātrāku distances veikšanas 

laiku, vienlaikus izpildot vismaz 10 pieskārienus bumbai. Pirmajā kontroles vingrinājuma 

reizē grupas vidējais laiks bija 5,85 sekundes un standartnovirze 0,62 sekundes. Otrajā 

kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais laiks bija 5,81 un standartnovirze 0,36 sekundes. 
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Vidējais rezultāts starp pirmo un otro reizi ir uzlabojies par 0,04 sekundēm, kas nav būtisks 

pieaugums un ir ievērojami mazāks, nekā salīdzinot ar eksperimentālās grupas rezultāta 

uzlabošanos vidēji par 0,14 sekundēm. Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu 

pieaugums ir statistiski ticams  (sk. maģistra darba 5.pielikumu).   

 

 
32.att. 30 m skējiena ar bumbas vadīšanu rezultātu salīdzinājums 

 

33.attēlā var aplūkot kontrolgrupas 30 m skrējiena ar un bez bumbas meistarības 

indeksu jeb starpību starp rezultātu skrējienam bez bumbas un ar bumbas vadīšanu, kas 

nosaka, cik spēlētājs ir meistarīgs, veicot šo konkrēto distanci ar bumbu. Meistarības indekss 

ir atkarīgs no abu iepriekšējo rezultātu starpības. Pirmajā kontroles reizē aprēķinātais 

meistarības indekss grupai vidēji bija 0,95 un standartnovirze 0,42. Otrajā kontroles reizē 

grupas vidējais rezultāts ir 0,92 un standartnovirze 0,42. Vidējais rezultāts starp pirmo un otro 

reizi ir uzlabojies par 0,03, salīdzinot ar eksperimentālās grupas vidējo grupas rezultātu 

starpību 0,04, kas liecina, ka abu grupu rezultātu pieaugums šajā aprēķinā nav būtisks. 

Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (sk.maģistra 

darba 5.pielikumu).   

 

 
33.att. 30 m skrējiena ar un bez bumbas (meistarības indekss) rezultātu 

salīdzinājums 
 

34.attēlā var aplūkot kontrolgrupas Illinoisa veiklības skrējiena bez bumbas rezultātu 

salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. Galvenais 
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uzdevums bija veikt iezīmēto distanci, pēc iespējas ātrāk mainot skriešanas virzienu. Pirmajā 

kontroles vingrinājuma reizē vidējais rezultāts bija 16,50 sekundes un standartnovirze 0,48 

sekundes. Otrajā kontroles vingrinājuma reizē vidējais rezultāts bija 16,47 sekundes un 

standartnovirze 0,50 sekundes. Vidējais pieaugums starp pirmo un otro kontroles 

vingrinājuma reizi ir  par 0,03 sekundēm, kas nav būtisks pieaugums un ir ievērojami mazāks, 

nekā salīdzinot ar eksperimentālās grupas rezultāta uzlabošanos vidēji par 0,21 sekundi. 

Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (sk.maģistra 

darba 5.pielikumu).   

 

 
34.att. Illinoisa veiklības skrējiena rezultātu salīdzinājums 

 

 35.attēlā var aplūkot kontrolgrupas Illinoisa veiklības skrējiena ar bumbas vadīšanu 

rezultātu salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. 

Šī kontrolvingrinājuma galvenais uzdevums bija veikt distanci pēc iespējas ātrāk, visas 

distances garumā vienlaikus skrienot un vadot bumbu apkārt katram konusam. Pirmajā 

kontroles vingrinājuma reizē vidējais rezultāts grupai bija 20,59 sekundes un standartnovirze 

0,88 sekundes. Otrajā kontroles vingrinājuma reizē vidējais rezultāts grupai bija 20,58 

sekundes un standartnovirze 0,89 sekundes. Vidējais pieaugums starp pirmo un otro 

kontrolvingrinājuma reizi ir 0,01 sekunde, kas nav būtisks un ir ievērojami mazāks, nekā 

salīdzinot ar eksperimentālās grupas rezultāta uzlabošanos vidēji par 0,3 sekundēm. 

Izmantojot „T-testu” ,tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski ticams  (sk. maģistra 

darba 5.pielikumu).   

 

 
35.att. Illinoisa veiklības skrējiens ar bumbas vadīšanu 
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36.attēlā var aplūkot kontrolgrupas Illinoisa veiklības skrējiena ar un bez bumbas 

meistarības indeksu jeb starpību starp rezultātu skrējienam bez bumbas un ar bumbas 

vadīšanu, kas nosaka, cik spēlētājs ir meistarīgs, konkrēto distanci veicot ar bumbu. 

Meistarības indekss ir atkarīgs no abu iepriekšējo rezultātu starpības. Pirmajā kontroles reizē 

aprēķinātais meistarības indekss grupai vidēji bija 4,10 un standartnovirze 0,82. Otrajā 

kontroles reizē grupas vidējais rezultāts ir 4,11 un standartnovirze 0,79. Vidējais rezultāts 

starp pirmo un otro reizi ir samazinājies par 0,01, līdz ar to nekāds pieaugums nav novērots 

salīdzinājumā ar eksperimentālo grupu, kurai pieaugums bija 0,09. Izmantojot „T-testu”, tika 

noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (sk. maģistra darba 5.pielikumu).   

 

 
36.att. Illinoisa veiklības skrējiena ar un bez bumbas (meistarības indekss) 

rezultātu salīdzinājums 

 

37.attēlā var aplūkot kontrolgrupas atkārtoto sprinta spēju testa 10x20m labākā 

skrējiena rezultāta salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma 

pielietošanas. Šī kontrolvingrinājuma galvenais uzdevums – veikt desmit 20m skrējienus 

maksimālā ātrumā ar 20 sekunžu atpūtas pauzi starp katru skrējienu. Šajā grafikā attēlots 

labākā 20 m sprinta rezultāta salīdzinājums.  

 

 
37. att. Atkārtoto sprinta spēju testa labāko rezultātu salīdzinājums 

 

Pirmajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 3,47 sekundes un 

standartnovirze 0,16 sekundes. Otrajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts 

bija 3,44 sekundes un standartnovirze 0,13 sekundes. Vidējais pieaugums starp pirmo un otro 

kontrolvingrinājuma reizi ir 0,03 sekundes, kas nav būtisks, un salīdzinājumā ar 
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eksperimentālās grupas vidējo pieaugumu ir par 0,05 sekundēm mazāks. Izmantojot „T-testu”, 

tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (sk. maģistra darba 5.pielikumu).   

 38.attēlā var aplūkot kontrolgrupas atkārtoto sprinta spēju testa 10x20m kopējā rezultāta 

salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. 

Kontrolvingrinājuma galvenais uzdevums – veikt desmit 20m skrējienus maksimālā ātrumā ar 

20 sekunžu atpūtas pauzi starp katru skrējienu. Šajā grafikā attēlots visu desmit skrējienu 

kopējais 20 m sprinta rezultāta salīdzinājums. 

 

 
38.att. Atkārtoto sprinta spēju testa kopējo rezultātu salīdzinājums 

 

Pirmajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 36,47 sekundes un 

standartnovirze 0,88 sekundes. Otrajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts 

bija 36,49 sekundes un standartnovirze 1,01 sekunde. Vidējais rezultāts starp pirmo un otro 

kontrolvingrinājuma reizi ir pieaudzis par 0,02 sekundēm, kas netiek uzskatīts par 

uzlabojumu, salīdzinot ar eksperimentālās grupas vidējo pieaugumu par 0,16 sekundēm, kad 

atšķirība ir būtiska.  Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka rezultātu pieaugums nav statistiski 

ticams. 35.attēlā var aplūkot kontrolgrupas Illinoisa veiklības skrējiena ar bumbas vadīšanu 

rezultātu salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas (sk. 

maģistra darba 5.pielikumu).   

 

 
39.att. “Yo-Yo” pārtrauktās izturības spēju skrējiena rezultātu salīdzinājums 

 

39.attēlā var aplūkot kontrolgrupas “Yo-Yo” pārtrauktās izturības spēju skrējiena 

rezultātu salīdzinājumu pirms un pēc maza laukuma futbola spēļu kopuma pielietošanas. 
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Galvenais uzdevums šajā kontrolvingrinājumā – pēc iespējas ilgāk izturēt slodzi jeb atspoles 

skrējienus 20m garumā, ik pēc noteikta laika pieaugot gan skriešanas ātrumam, gan 

samazinoties laikam starp signāliem, līdz ar to distance bija jāveic arvien ātrāk. 

Kontrolvingrinājumā tika ņemta vērā kopējā noskrietā distance. Pirmajā kontroles 

vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 1243 metri un standartnovirze – 282,56 

metri. Otrajā kontroles vingrinājuma reizē grupas vidējais rezultāts bija 1263 metri un 

standartnovirze – 262,27 metri. Vidējais pieaugums starp pirmo un otro kontrolvingrinājuma 

reizi ir 20 metri, kas nav būtisks un ir ievērojami mazāks, nekā salīdzinot ar eksperimentālās 

grupas rezultāta uzlabošanos vidēji par 86 metriem. Izmantojot „T-testu”, tika noteikts, ka 

rezultātu pieaugums nav statistiski ticams (sk. maģistra darba 5.pielikumu).   

23.tabula 

Abu treniņgrupu rezultātu pieauguma ticamības salīdzinājums  

Nr. 

p.k. 
Kontrolvingrinājums 

Eksperimentālā 

grupa 
Kontrolgrupa 

1. 30m skrējiens no vietas Ticams, jo p=0,01 Nav ticams, jo p=0,28 

2. 30m skrējiens no vietas ar 

bumbas vadīšanu 
Ticams, jo p=0,01 Nav ticams, jo p=0,16 

3. 30m ar un bez bumbas skrējiena  

(meistarības indekss) 

Nav ticams, jo p=0,22 Nav ticams, jo p=0,33 

4. Illinoisa veiklības skrējiens Ticams, jo p=0,0007 Nav ticams, jo p=0,14 

5. Illinoisa veiklības skrējiens ar 

bumbas vadīšanu 
Ticams, jo p=0,00005 Nav ticams, jo p=0,32 

6. Illinoisa veiklības skrējiena ar un 

bez bumbas (meistarības indekss) 

Nav ticams, jo p=0,13 Nav ticams, jo p=0,38 

7. Atkārtoto sprinta spēju tests, 

labākais rezultāts 
Ticams, jo p=0,0007 Nav ticams, jo p=0,12 

8. Atkārtoto sprinta spēju tests, 

kopējais rezultāts 
Ticams, jo p=0,001 Nav ticams, jo p=0,39 

9. “Yo-Yo” izturības spēju skrējiens. Ticams, jo p=0,01 Nav ticams, jo p=0,08 

 

Apskatot visu veikto kontrolvingrinājumu rezultātus, ir vērojams, ka eksperimentālās 

grupas rezultāti ir uzlabojušies daudz sekmīgāk nekā kontrolgrupai. Līdz ar to tas liecina par 

pielietotā maza laukuma futbola spēļu treniņu kopuma efektīvo ietekmi uz jauno futbolistu 

speciālo fizisko sagatavotību. 

 

Rekomendāciju izstrāde treneriem 16 – 18 gadus vecu futbolistu speciālās fiziskās 

sagatavotības optimizācijai 

 

Fiziskās sagatavotības un futbola treneriem, kuri strādā ar 16 – 18 gadus veciem 

futbolistiem, tiek rekomendēts: 

1. Izvērtēt jauno futbolistu speciālo fizisko sagatavotību, izmantojot šādus 

kontrolvingrinājumus: 30m skrējienu ar un bez bumbas, Illinoisa veiklības skrējienu ar un bez 

bumbas, atkārtoto sprinta spēju testu un “Yo-Yo” pārtraukto izturības skrējienu. Papildus tam 

zinātniskie avoti rekomendē izmantot vertikālā lēciena noteikšanu un laboratoriskos 

izmeklējumus, lai paaugstinātu speciālās fiziskās sagatavotības noteikšanas efektivitāti. 

2. Ja 16 – 18 gadus veciem futbolistiem ir nepieciešams uzlabot sprinta spējas 30 m 

distancē, tad treniņu procesā vismaz divas reizes nedēļā jāizmanto maza laukuma futbola 

spēles 3 pret 3 un 4 pret 4 atbilstoši visiem nosacījumiem, kuri atrodami maģistra darba 3.2.1. 

nodaļā, jo pēc divu mēnešu treniņiem tika konstatēts būtisks rezultātu pieaugums 30 m 

skrējienā no vietas. 
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3. Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams uzlabot bumbas vadīšanas ātrumu 30 m 

distancē, tad treniņu procesā vismaz divas reizes nedēļā jāpielieto maza laukuma futbola 

spēles 3 pret 3 un 4 pret 4 atbilstoši visiem nosacījumiem, kuri atrodami maģistra darba 3.2.1. 

nodaļā, jo pēc divu mēnešu treniņiem tika konstatēts būtisks rezultātu pieaugums 30 m 

skrējienā ar bumbas vadīšanu. 

4. Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams uzlabot veiklības spējas, tad treniņu 

procesā vismaz divas reizes nedēļā jāpielieto maza laukuma futbola spēles 3 pret 3 un 4 pret 4 

atbilstoši visiem nosacījumiem, kuri atrodami maģistra darba 3.2.1. nodaļā, jo pēc divu 

mēnešu treniņiem tika konstatēts būtisks Illinoisa veiklības skrējiena rezultātu pieaugums. 

5. Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams uzlabot virziena maiņas spējas ar bumbu, 

tad treniņu procesā vismaz divas reizes nedēļā jāpielieto maza laukuma futbola spēles 3 pret 3 

un 4 pret 4 atbilstoši visiem nosacījumiem, kuri atrodami maģistra darba 3.2.1. nodaļā, jo pēc 

divu mēnešu treniņiem tika konstatēts būtisks Illinoisa veiklības skrējiena ar bumbas vadīšanu 

rezultātu pieaugums. 

6. Ja 16-18 gadus veciem futbolistiem ir nepieciešams uzlabot atkārtotās sprinta spējas 

20 m distancē, tad treniņu procesā vismaz divas reizes nedēļā jāpielieto maza laukuma futbola 

spēles 3 pret 3 un 4 pret 4 atbilstoši visiem nosacījumiem, kuri atrodami maģistra darba 3.2.1. 

nodaļā, jo pēc divu mēnešu treniņiem tika konstatēts būtisks atkārtoto sprinta spēju testa 20m 

skrējiena, gan kopējā visu skrējienu rezultātu summas pieaugums. Lai maza laukuma futbola 

spēļu laikā būtu uzsvars uz atkārtotajām sprinta spējām, tad jāizmanto dozējums: divas sērijas 

pa 3x4min ar 3 min atpūtas pauzi vai divas sērijas pa 2x6min ar 4 min atpūtas pauzi. 

7. Ja 16 – 18 gadus veciem futbolistiem ir nepieciešams uzlabot speciālās izturības 

spējas, tad treniņu procesā vismaz divas reizes nedēļā jāpielieto maza laukuma futbola spēles 

3 pret 3 un 4 pret 4 atbilstoši visiem nosacījumiem, kuri atrodami maģistra darba 3.2.1. 

nodaļā, jo pēc divu mēnešu treniņiem tika konstatēts būtisks “Yo-Yo” pārtrauktā izturības 

skrējiena rezultātu pieaugums. Lai maza laukuma futbola spēļu laikā būtu uzsvars uz speciālo 

izturību, tad jāizmanto dozējums: divas sērijas pa vienai spēlei, kuras ilgums ir 12 min, ar 

aktīvo atpūtas pauzi – 5min starp spēlēm.  

Maza laukuma futbola spēļu kopums ietver trīs veida laukuma izmērus: 30x20 metri, 

35x25 metri un 40x30 metri, kas ik pēc trīs nedēļām tiek palielināts, lai palielinātu 

vingrinājuma intensitāti. Ja treniņu procesā nav pieejams lielāka izmēra laukums, tad var 

izmantot pirmo vai pirmos divus laukuma izmērus, taču mazāks laukuma izmērs par šiem nav 

ieteicams, jo var nebūt tik būtisks speciālo fizisko sagatavotības rādītāju pieaugums. 

Izvēlētais maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu kopums ir bijis 

efektīvs 16 – 18 gadus veciem futbolistiem, tāpēc to var rekomendēt arī citiem treneriem, kas 

strādā ar šo vecumposmu. Manuprāt, izmantojot to arī profesionāliem futbolistiem, noteikti 

varētu vērot iepriekš minēto komponentu uzlabojumus. Savukārt ir grūti apgalvot, ka šis 

kopuma pielietojums varētu būt  efektīvs jaunākiem futbolistiem, jo šajā vecumposmā slodzes 

intensitāte vēl nav tik augsta, kā tas tiek piedāvāts šajā treniņu kopumā. Protams, šo treniņu 

kopumu var izmantot arī citos vecumposmos, taču jāsaprot, ka atbilstoši futbolistu trenētības 

līmenim jāpielāgo gan laukuma izmēri, gan dozējums, iepriekš izpildot šajā pētījumā 

piedāvātos kontrolvingrinājumus un rezultātus salīdzinot ar jau iegūtajiem.  

 

Secinājumi 
1. Analizējot zinātnisko informāciju un literatūras avotus, tika iegūti divi galvenie 

secinājumi: 

Teorētiski izpētot speciālās fiziskās sagatavotības attīstīšanas iespējas, tiek secināts, ka, 

uzsākot speciālās fiziskās sagatavotības attīstīšanu 16 – 18 gadus veciem futbolistiem, ir 

jāņem vērā, ka izturības spējas futbolā tiek attīstītas, izmantojot intervālu skriešanas treniņus 

(Helgerud et al. 2001) un maza laukuma futbola spēles (Bangsbo, 2003; Reilly & Gilbourne, 
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2003). Atkārtotās sprinta spējas tiek attīstītas, izmantojot maza laukuma futbola spēles 

(Barbero-Alvarez, Pedro & Nakamura, 2013). Paātrinājumi un sprinta spējas tiek attīstītas, 

izmantojot sprinta treniņu metodi un maza laukuma futbola spēļu treniņu metodi (Tonnessen 

et al. 2011) un (Shalfawi et al., 2012). Vertikālais lēciens futbolā tiek attīstīts, izmantojot 

lēcienu vingrinājumus (Garcia-Pinillos et al., 2014) un kāju muskuļu spēka treniņu (Negra et 

al. 2016). Virziena maiņas spējas ar un bez bumbas tiek attīstītas, izmantojot maza laukuma 

futbola spēļu treniņu metodi (Nimphus et al., 2017). 

Teorētiski izpētot maza laukuma futbola spēļu iespējas 16 – 18 gadus veciem 

futbolistiem, tiek secināts, ka visplašāk šajā vecumā tiek izmantotas 3 pret 3 un 4 pret 4 maza 

laukuma futbola spēles, kas ir vienlīdz efektīvas (Bujalance-Moreno et al., 2018). Lai attīstītu 

fiziskās spējas, izmantojot maza laukuma futbola spēles, ir jāņem vērā spēlētāju skaits un 

laukuma izmēru attiecība (Rampinini et al., 2007), vārtu pieejamība, to izmērs un skaits 

laukumā (Koklu et al. 2015), vārtsargu iesaiste spēļu laikā (Castellano et al., 2013) un spēļu 

dozējums ar atpūtas pauzēm (Bujalance-Moreno et al,. 2018). Izmantojot maza laukuma 

futbola spēles, lai paaugstinātu speciālo fizisko sagatavotību, jāpielieto intervāla režīms ar 2 – 

4 sērijām, 3 – 6 atkārtojumiem un 1 – 3 minūšu atpūtas pauzi (Koklu et al., 2012). 

2. Pirms eksperimenta tika noteiktas futbola skolas “Jelgava” 16 – 18 gadus vecu 

futbolistu speciālā fiziskā sagatavotība:  

30 m skrējienā no vietas eksperimentālajai grupai vidējais rezultāts bija 4,90 sekundes, 

savukārt kontrolgrupai tas bija 4,91 sekunde. Izmantojot t-testu, tika noteikts, ka grupas ir 

līdzīgas, jo p= 0,478. 

30 m skrējienā ar bumbas vadīšanu eksperimentālajai grupai vidējais rezultāts bija 5,73 

sekundes, savukārt kontrolgrupai tas bija 5,85 sekundes. Izmantojot t-testu, tika noteikts, ka 

grupas ir līdzīgas, jo p= 0,294. 

30 m skrējienā no vietas un 30 m skrējienā ar bumbas vadīšanu meistarības indekss 

eksperimentālajai grupai, t.i., vidējais rezultāts bija 0,83 sekundes, savukārt kontrolgrupai tas 

bija 0,95 sekundes. Izmantojot t-testu, tika noteikts, ka grupas ir līdzīgas, jo p= 0,214. 

Illinoisa veiklības skrējienā eksperimentālajai grupai vidējais rezultāts bija 16,55 

sekundes, savukārt kontrolgrupai tas bija 16,50 sekundes. Izmantojot t-testu, tika noteikts, ka 

grupas ir līdzīgas, jo p= 0,382. 

Illinoisa veiklības testā ar bumbas vadīšanu eksperimentālajai grupai vidējais rezultāts 

bija 20,76 sekundes, savukārt kontrolgrupai tas bija 20,59 sekundes. Izmantojot t-testu, tika 

noteikts, ka grupas ir līdzīgas, jo p= 0,303.  

Illinoisa testa skrējiena ar un bez bumbas meistarības indekss eksperimentālajai grupai, 

t.i., vidējais rezultāts bija 4,20 sekundes, savukārt kontrolgrupai tas bija 4,10 sekundes. 

Izmantojot t-testu tika noteikts, ka grupas ir līdzīgas, jo p= 0,353. 

Atkārtoto sprinta spēju kontrolvingrinājumā labākajā skrējienā eksperimentālajai grupai 

vidējais rezultāts bija 4,37 sekundes, savukārt kontrolgrupai tas bija 3,46 sekundes. 

Izmantojot t-testu, tika noteikts, ka grupas ir līdzīgas, jo p= 0,438. 

Atkārtoto sprinta spēju kontrolvingrinājumā kopējā rezultāta eksperimentālās grupas 

vidējais rezultāts bija 36,25 sekundes, savukārt kontrolgrupai tas bija 36,47 sekundes. 

Izmantojot t-testu, tika noteikts, ka grupas ir līdzīgas, jo p= 0,266. 

Noslēdzošā kontrolvingrinājuma, t.i., “Yo-Yo” pārtrauktā izturības skrējiena 

eksperimentālās grupas vidējais rezultāts bija 1314 metri, savukārt kontrolgrupai tas bija 1243 

metri. Izmantojot t-testu, tika noteikts, ka grupas ir līdzīgas, jo p= 0,267. 

3. Tika izstrādāts maza laukuma futbola spēļu kopums, lai mērķtiecīgi paaugstinātu 

jauno futbolistu speciālo fizisko sagatavotību. Tika izstrādāti trīs maza laukuma futbola spēļu 

3 pret 3 un 4 pret 4 veidi. Katra kopuma veida ilgums ir trīs nedēļas un sastāv no sešām 

treniņnodarbībām. Visi trīs treniņu kopuma veidi ir līdzīgi pēc treniņa uzbūves, izvēlētājiem 
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vingrinājumiem un maza laukuma futbola spēļu veida, kur tiek integrētas 3 pret 3 un 4 pret 4 

maza laukuma futbola spēles. 

Pirmais treniņu kopuma veids akcentē bumbas noturēšanu komandā bez vārtu 

izmantošanas. Spēlētāju galvenais uzdevums ir iegūt bumbas kontroli un noturēt to pie sevis. 

Šī kopuma dozējums ir trīs spēles, kuru ilgums ir četras minūtes. Atpūtas laiks starp spēlēm ir 

3 minūtes, kas padara šīs spēles intensīvākas. Šī treniņu kopuma uzdevums ir attīstīt atkārtotā 

sprinta spējas, kas ir viens no futbolistu speciālās fiziskās sagatavotības rādītājiem, jo spēļu 

ilgums ir neliels, bet ar vairākiem atkārtojumiem. 

Otrais treniņu kopuma veids akcentē futbola spēli uz mazajiem vārtiem. Spēlētāju 

galvenais uzdevums ir gūt vārtus vienos no diviem mazajiem futbola vārtiem. Šajā kopumā 

spēlētājiem tiek likts uzsvars uz precizitāti, jo vārti ir mazāki par standarta izmēra vārtiem. 

Būtiska nozīme  ir virziena maiņas spējām, jo vārtu novietojums ir laukuma malās, nevis 

ierasti laukuma vidus daļā. Šī kopuma veida dozējums ir divas spēles, kuru ilgums ir sešas 

minūtes. Atpūtas laiks starp spēlēm ir 4 minūtes, kas padara šīs spēles par vidēji intensīvām. 

Šī treniņu kopuma uzdevums ir attīstīt kompleksās speciālās fiziskās spējas, jo šeit spēļu 

ilgums ir vidējs un ar lielākām atpūtas pauzēm. 

Trešais treniņu kopuma veids ir tuvināts īstās futbola spēles apstākļiem, izmantojot 

standarta izmēra futbola vārtus, kā arī vārtsargus. Spēlētāju un komandu galvenais uzdevums 

ir gūt vārtus. Šī kopuma dozējums ir viena spēle, kuras ilgums ir divpadsmit minūtes. Atpūtas 

laiks starp uzdevumiem ir 5 minūtes, kas padara šīs spēles mazāk intensīvas. Šī treniņu 

kopuma uzdevums ir attīstīt speciālās izturības spējas, kas ir viens no futbolistu speciālās 

fiziskās sagatavotības rādītājiem, jo spēļu ilgums ir lielāks un slodzes intensitāte ir mērenāka. 

4. Maza laukuma futbola spēļu treniņu kopuma ietekme uz speciālo fizisko sagatavotību 

16 – 18 gadus veciem futbolistiem tika noteikta, veicot salīdzinošo eksperimentu abām 

treniņu grupām. Divu mēnešu pētījuma periodā tika noteikta speciālās fiziskās sagatavotības 

rezultātu dinamika 16 – 18 gadus veciem futbolistiem, veicot četrus dažādus speciālo fizisko 

sagatavotību raksturojošus kontrolvingrinājumus un to papildu aprēķinus. 

30 m skrējienā no vietas eksperimentālajai grupai bija vērojams rezultātu pieaugums par 

0,09 sekundēm, kas ir statistiski ticams, jo p=0,01. Kontrolgrupai rezultātu pieaugums bija 

visai neliels – 0,02 sekundes, kas nav statistiski ticams, jo p=0,28. 

30 m skrējienā ar bumbas vadīšanu eksperimentālās grupas vidējais rezultātu pieaugums 

bija par 0,14 sekundēm, kas ir statistiski ticams, jo p=0,01. Savukārt kontrolgrupai vien 0,04 

sekundes, kur pieaugums nav statistiski ticams, jo p=0,16. 

30 m skrējiena no vietas un 30 m skrējiena ar bumbas vadīšanu meistarības indekss 

eksperimentālajai grupai pieauga vidēji par 0,04 sekundēm, kas nav statistiski ticams, jo 

p=0,22. Kontrolgrupai rezultātu pieaugums vērojams par 0,03 sekundēm, kas arī nav 

statistiski ticams, jo p=0,33. 

Illinoisa veiklības testa eksperimentālās grupas vidējais rezultātu pieaugums bija par 

0,21 sekundi, kas ir statistiski ticami, jo p=0,0007. Kontrolgrupas rezultātu pieaugums bija 

par 0,03 sekundēm, kas nav statistiski ticams, jo p=0,14. 

Illinoisa veiklības testa ar bumbas vadīšanu eksperimentālās grupas vidējais rezultāts 

pieauga par 0,30 sekundēm, kas ir statistki ticami, jo p=0,00005. Savukārt kontrolgrupas 

rezultātu vidējais pieaugums bija vien par 0,01 sekundi, kas nav statistiski ticami, jo p=0,32. 

Illinoisa testa skrējiena ar un bez bumbas meistarības indekss eksperimentālajai grupai 

pieauga par 0,09 sekundēm, kas nav statistiski ticams, jo p=0,13. Tāpat arī kontrolgrupas 

rezultāti nebija statistiski ticami, jo rezultāti pieauga vien par 0,01 sekundi, kur p=0,38. 

Atkārtoto sprinta spēju kontrolvingrinājumā labākais skrējienu rezultāts 

eksperimentālajai grupai vidēji pieauga par 0,05 sekundēm, kas ir statistiski ticami, jo 

p=0,0007. Kontrolgrupai bija vērojams neliels pieaugums par 0,03 sekundēm, kas nav 

statistiski ticami, jo p=0,12. 
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Atkārtoto sprinta spēju kontrolvingrinājuma kopējais rezultāta pieaugums 

eksperimentālajai grupai pieauga par 0,16 sekundēm, kas ir statistiski ticami, jo p=0,001. 

Savukārt kontrolgrupai rezultāts tieši otrādi – pasliktinājās par 0,02 sekundēm, kas nav 

statistiski ticami, jo p=0,39. 

Noslēdzošajā kontrolvingrinājumā, “Yo-Yo” pārtrauktajā izturības skrējienā, 

eksperimentālajai grupai vidējais rezultāta pieaugums bija par 84 metriem, kas ir statistiski 

ticami, jo p=0,01. Kontrolgrupai vidējais pieaugums bija vien 20 metri, kas nav statistiski 

ticami, jo p=0,08. 

Līdz ar to var secināt, ka eksperimentālajai grupai pēc divu mēnešu maza laukuma 

futbola spēļu treniņu kopuma pielietošanas 16-18 gadus veciem futbolistiem speciālās fiziskās 

sagatavotības kontrolvingrinājumu rezultātiem ir raksturīga straujāka attīstības dinamika, nekā 

kontrolgrupai. 

Tā kā izvēlētais maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 4 treniņu kopuma 

pielietojums 16 – 18 gadus veciem futbolistiem pēc divu mēnešu treniņiem divas reizes 

nedēļā, veltot tam 40 min katrā treniņā, ir bijis efektīvs, tas tiek turpmāk rekomendēts šī 

vecumposma fiziskās  sagatavotības un futbola treneriem, lai optimizētu jauno futbolistu 

speciālo fizisko sagatavotību. 

Atbilstoši darbā sasniegtajiem rezultātiem, izpildītajiem uzdevumiem un sasniegtajam 

mērķim tiek secināts, ka izvirzītā hipotēze – ja jauno futbolistu sagatavošanas periodā 

speciālajā fiziskajā sagatavošanā tiks pielietots maza laukuma futbola spēļu 3 pret 3 un 4 pret 

4 kopums, tad paaugstināsies jauno futbolistu speciālā fiziskā sagatavotība  - ir 

apstiprinājusies, jo tika novērots statistiski ticams speciālās fiziskās sagatavotības rādītāju 

pieaugums futbolā šādos kontrolvingrinājumos: 30m skrējienā no vietas, 30m skrējienā ar 

bumbas vadīšanu, Illinoisa veiklības skrējienā, Illinoisa veiklības skrējienā ar bumbas 

vadīšanu, atkārtoto sprinta spēju testā un “Yo-Yo”  pārtrauktajā izturības skrējienā. 
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FUTBOLISTU SNIEGUMA INDIKATORU IZVĒRTĒJUMS 

LATVIJAS JAUNATNES FUTBOLA ČEMPIONĀTOS FIZISKĀS 

SAGATAVOŠANAS OPTIMIZĀCIJAI 
  

 Jaunajiem futbolistiem pāreja no jauniešu uz pieaugušo futbolu vienmēr ir bijis 

karjeras posms, kas sagādā vislielākos izaicinājumus. Vairums spēlētāju šajā posmā beidz 

aktīvas spēlētāja gaitas vai pievēršas futbolam amatieru līmenī. Arī vecāko jauniešu un 

pieaugušo treneri cenšas risināt šo problēmu, taču šķiet, ka to vienmēr var izdarīt vēl labāk. 

Iedziļinoties tēmā par jauno futbolistu selekciju, ir skaidrs, ka subjektīvais treneru viedoklis ir 

noteicošais, jo trenera redzējums un brīva izvēle ir daļa no šīs profesijas. Taču tai pat laikā 

jauniešu treneriem ļoti noderīga būtu izpratne par to, kas ietekmē spēlētāju sniegumu un mača 

iznākumu vecāko jauniešu futbolā, lai šajā atbildīgajā vecuma posmā šos futbolistus 

optimālāk sagatavotu sacensībām. Savukārt pieaugušo futbola komandu treneriem būtu 

vieglāk izvērtēt jaunos spēlētājus, neaizmirstot pievērst uzmanību svarīgākajiem kritērijiem 

jeb galvenajiem snieguma indikatoriem. 

 

Jauno futbolistu fiksēto snieguma indikatoru uzskaitījums, atšifrējums un paskaidrojums 

  

 Pētījuma ietvaros tika fiksēti 15 snieguma indikatori, no kuriem 11 raksturo 

pārvietošanās darbības, bet atlikušie 4 raksturo tehniski taktiskās darbības jeb darbības ar 

bumbu. Pārvietošanās darbību indikatori izvēlēti, pamatojoties uz novērojumā izmantotās 

aparatūras piedāvājumiem, kā arī balstoties uz literatūras avotu analīzi un pētnieka 

subjektīvajiem uzskatiem. Savukārt tehniski taktisko darbību indikatori izvēlēti, pamatojoties 

uz pētnieka subjektīvajiem uzskatiem un video analīzei (tehniski taktisko darbību noteikšanas 

metode šajā pētījumā) iespējami veltāmo laiku pētījuma ietvaros, jo ir ļoti plašs spektrs ar 

darbībām, kuras iespējams fiksēt šāda rakstura pētījumos. Jāpiebilst, ka visi snieguma 

indikatori ir attiecināmi pret spēles laikā laukumā pavadītu minūti. Tas nepieciešams, lai 

objektīvāk salīdzinātu snieguma indikatorus starp LJFČ U-18 (Latvijas Jaunatnes čempionāts 

U-18 vecumā grupā) un LVDČ (Latvijas Virslīgas dublieru čempionāts). Kā arī, lai 

salīdzinātu spēlētājus, kas laukumā pavadījuši atšķirīgu laiku (iesaistījušies spēlēs no 

rezervistu soliņa vai tikuši nomainīti, tikuši noraidīti u.tlm.) dažādu apstākļu dēļ. Katrs no 

šiem snieguma indikatoriem darbā tiek atspoguļots ar konkrētu apzīmējumu (saīsinājumu), 

kuru atšifrējums tiek piedāvāts turpinājumā. 

m/min – metri minūtē. Pārvietošanās snieguma ārējās slodzes indikators, kas raksturo 

pārvietošanās apjomu metros vienas minūtes laikā. Vidējā noskrietā distance vienā minūtē; 

[14,1-21]/min – metri minūtē ar augstu pārvietošanās ātrumu. Pārvietošanās snieguma 

ārējās slodzes indikators, kas raksturo pārvietošanās apjomu norādītajā ātrumā metros vienas 

minūtes laikā. Vidējā noskrietā distance ātrumā no 14,1 km/h (kilometri stundā) līdz 21 km/h 

vienā minūtē; 

[21-50]/min – metri minūtē ar maksimālu pārvietošanās ātrumu. Pārvietošanās 

snieguma ārējās slodzes indikators, kas raksturo pārvietošanās apjomu norādītajā ātrumā 

metros vienas minūtes laikā. Vidējā noskrietā distance ātrumā no 21 km/h līdz 50 km/h vienā 

minūtē; 
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Acc/min – paātrinājumi minūtē. Pārvietošanās snieguma ārējās slodzes indikators, kas 

raksturo pārvietošanos ar strauju ātruma pieaugumu reizēs vienas minūtes laikā. Vidējais 

paātrinājumu skaits vienā minūtē; 

Dcc/min – bremzēšanas minūtē. Pārvietošanās snieguma ārējās slodzes indikators, kas 

raksturo pārvietošanos ar strauju ātruma samazināšanos reizēs vienas minūtes laikā. Vidējais 

bremzēšanu skaits vienā minūtē; 

[2,78 100]/min – ātri paātrinājumi minūtē. Pārvietošanās snieguma ārējās slodzes 

indikators, kas raksturo pārvietošanos ar strauju ātruma pieaugumu no 2,78 m/s (metri 

sekundē) līdz 100 m/s reizēs vienas minūtes laikā. Vidējais ātru paātrinājumu skaits vienā 

minūtē; 

[-100 -2,78]/min – ātras bremzēšanas minūtē. Pārvietošanās snieguma ārējās slodzes 

indikators, kas raksturo pārvietošanos ar strauju ātruma samazinājumu no -100 m/s līdz -2,78 

m/s reizēs vienas minūtes laikā. Vidējais ātru bremzēšanu skaits vienā minūtē; 

min/Sprints – minūtes sprintam. Pārvietošanās snieguma ārējās slodzes indikators, 

kas raksturo pārvietošanās ar ātrumu virs 21 km/h biežumu minūtēs. Cik minūtes 

nepieciešamas vienam sprintam, vidēji ik pēc cik minūtēm tiek veikts sprints; 

HR AVG (bpm) – vidējais pulss. Pārvietošanās snieguma iekšējās slodzes indikators, 

kas raksturo sirds saraušanās skaitu vienas minūtes laikā. Vidējā sirdsdarbības frekvence 

vienā minūtē; 

HR % Max – vidējā pulsa attiecība pret maksimālo pulsu procentos. Pārvietošanās 

snieguma iekšējās slodzes indikators, kas procentos raksturo vidējo pulsu attiecībā pret 

maksimālo pulsu. Vidējā sirdsdarbības frekvence attiecībā pret maksimālo sirdsdarbības 

frekvenci, kas izteikta procentos; 

TRIMPS/min – fizioloģiskās slodzes summa minūtē. Pārvietošanās snieguma 

iekšējās slodzes indikators, kas raksturo fizioloģiskās slodzes summu vienas minūtes laikā. 

Vidējā fizioloģiskās slodzes summa vienā minūtē. Šis indikators tiek veidots, pamatojoties uz 

pulsu. Katrā no 5 pulsa intensitātes zonām pavadītais laiks tiek reizināts ar piepūles pakāpes 

koeficientu. Jo augstāka pulsa intensitātes zona, jo augstāks piepūles pakāpes koeficients, kurš 

svārstās no 1 – 5. Pulsa intensitātes zonai no 50% līdz 60% (aptuvenais pulss 100 – 120 

sit./min) koeficients ir 1, bet pulsa intensitātes zonai no 90% līdz 100% (aptuvenais pulss virs 

180 sit./min) koeficients ir 5; 

Z/min – zaudēto bumbu skaits minūtē. Tehniski taktisko darbību (darbības ar bumbu) 

indikators, kas raksturo zaudēto bumbu skaitu vienā minūtē jeb cik reizes bumba, kas atrodas 

viņa rīcībā, spēlētāja darbības rezultātā nonāk pretinieku komandas rīcībā. Vidējais zaudēto 

bumbu skaits vienā minūtē. 

I/min – iegūto bumbu skaits minūtē. Tehniski taktisko darbību indikators, kas raksturo 

iegūto bumbu skaitu vienā minūtē jeb cik reizes bumba, kas atrodas pretinieka rīcībā, 

spēlētāja darbības rezultātā nonāk savas komandas rīcībā. Vidējais iegūto bumbu skaits vienā 

minūtē; 

B/min – tehniski taktisko darbību skaits minūtē. Tehniski taktisko darbību indikators, 

kas raksturo darbību skaitu ar bumbu vienā minūtē. Par vienu reizi tiek uzskatīta jebkura 

darbība ar bumbu, kad spēlētājs to iegūst savā rīcībā un tad šķiras no tās neatkarīgi no 

iznākuma rakstura gan precīzas vai neprecīzas piespēles gadījumā, gan gūto vārtu vai spēles 

noteikumu ierobežojumu gadījumā. Tāpat arī jāpiebilst, ka par vienu reizi tiek uzskatīta 

vairāku pieskārienu summa. Ja spēlētājs saņem bumbu, veic vairākus apspēlēšanas manevrus 

un atdod piespēli, tad šāds gadījums tiek uzskatīts par vienu tehniski taktisko darbību. 

Vidējais darbību skaits ar bumbu vienā minūtē; 

% B – tehniski taktisko darbību kvalitāte. Tehniski taktisko darbību indikators, kas 

raksturo gadījumu skaitu, kad tiek gūti vārti vai bumba paliek savas komandas rīcībā 
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(veiksmīga iznākuma gadījumi) attiecībā pret kopējo tehniski taktisko darbību skaitu, kas 

izteikts procentos. Procentuāls atspoguļojums tam, cik bieži spēlētājs nekļūdās. 

Visus šos snieguma indikatorus praksē iedala 4 grupās. Pārvietošanās snieguma ārējās 

slodzes indikatori m/min, [14,1-21]/min, [21-50]/min galvenokārt raksturo pārvietošanās 

apjomu un izturības rādītājus. Šie indikatori bieži vien tiek aplūkoti arī absolūtajos rezultātos 

jeb kopējā pārvietošanās distance spēles laikā. Ņemot vērā, ka šī distance visbiežāk svārstās 

10 līdz 11 kilometru robežās, tad ir skaidrs, ka šādu distanču veikšanā izpaužas tāda fiziskā 

īpašība kā izturība un tās paveidi. Lai gan jāpiebilst, ka, apskatot šos indikatorus relatīvā skatu 

punktā pret laukumā pavadītu minūti, iespējams tos interpretēt arī kā slodzes intensitātes 

indikatorus, tāpēc objektīvākai analīzei ieteicams ņemt vērā visu kontekstu. Savukārt 

pārvietošanās snieguma ārējās slodzes indikatorus acc/min, dcc/min, [2,78 100]/min, [-100 -

2,78]/min, min/sprints varētu saistīt ar intensitāti un jaudas īpašībām un tās paveidiem. Arī 

šeit jāpiemin fakts, ka darbā tiek atspoguļots šo indikatoru apjoms, taču pārvietošanās 

darbības šo indikatoru ietvaros pieprasa augstu intensitāti, kā arī ātruma un spēka īpašības. 

Pārvietošanās snieguma iekšējās slodzes indikatori HR AVG (bpm), HR % Max, 

TRIMPS/min atspoguļo iekšējās slodzes apjomu jeb piepūli, ko spēlētājs veic aktivitātes 

laikā. Šie indikatori kopumā atspoguļo spēlētāja fiziskās sagatavotības līmeni, trenētību, kā arī 

sportisko formu. Vienkārši izsakoties, jo lielāki rezultāti šajos indikatoros, jo lielāku piepūli 

prasījušas veiktās aktivitātes un otrādi. Svarīgi šos indikatorus analizēt kontekstā ar paveikto 

darbu, kā arī neaizmirst, ka katrs spēlētājs jau no dzimšanas ir atšķirīgs un, jo īpaši sporta 

spēlēs un futbolā, izolēti salīdzināt šos indikatorus nebūtu pareizi. Visbeidzot, ceturtā 

snieguma indikatoru grupa ir tehniski taktiskās darbības, kuras diezgan vienkārši un skaidri 

atspoguļo to, cik bieži spēlētājs ir ar bumbu un cik kvalitatīvi jeb veiksmīgi viņš ar to apietas. 

Šos indikatorus varētu saistīt ar spēlētāja tehnisko sagatavotību kopumā un tās ietverošo 

tehnisko paņēmienu klāstu atsevišķi, taču jāpiemin, ka vairāk vai mazāk (atkarībā no 

pozīcijas, spēles uzdevuma un citiem apstākļiem), bet visiem spēlētājiem spēles laikā 

jāpielieto visi tehniskie paņēmieni. Vārds „taktisko” šeit ir pievienots tādēļ, ka ne mazāk 

svarīgs par tehnisko izpildījumu ir arī pats lēmums, kurš tiek pieņemts konkrētā situācijā. Šie 

lēmumi katrā spēles situācijā summā tiek uzskatīti par spēles izpratni jeb taktisko 

sagatavotību. 

 

Jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktisko darbību izpēte Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos 

 

1.tabulā redzams jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktisko darbību rezultāti 

Latvijas jaunatnes čempionātos. 

Apskatot 2.attēlu, var vērot, ka sezonas gaitā vidējais zaudēto bumbu skaits minūtē bija 

augstāks, nekā vidējais iegūto bumbu skaits minūtē. Grafikā šie rezultāti ir ļoti līdzīgi un 

būtiskas vizuālās atšķirības netiek novērotas. 

 Analizējot tehniski taktisko darbību skaitu minūtē, var vērot, ka sezonas laikā no 

vidējā rādītāja šiem rezultātiem ir diezgan plaša izkliede, t.i., spēlēs nav stabilitātes un 

līdzības, rezultāti pieaug un samazinās diezgan ievērojami. Savukārt tehniski taktisko darbību 

kvalitātes rādītājiem sezonas gaitā no vidējā rādītāja vizuāli ir vērojama mazāka izkliede, 

rezultāti ir vairāk līdzīgi, dažās spēlēs ir vērojama lielāka izkliede. 

 3.attēlā apskatot vidējā pulsa attiecību pret maksimālo pulsu procentos, var vērot, ka ir 

neliela izkliede no vidējā rezultāta un sezonas laikā vidējais rezultāts samazinās, kas liecina 

par nogurumu. Savukārt fizioloģiskās slodzes summa minūtē ir ļoti līdzīga, neskaitot pirmo 

sezonas spēli, kad rezultāts ir bijis ievērojami augsts. Ir vērojama neliela izkliede no vidējā, 

un vizuāli visas sezonas rezultātus var vērtēt kā diezgan stabilus. 
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 4.attēlā var vērot, ka ir bijis daudz vairāk vidēju paātrinājumu nekā bremzēšanu vidēji 

vienā minūtē visas sezonas garumā. Pēc grafika var vērot, ka šie abi rezultāti ir atkarīgi viens 

no otra. Ja kādā no rezultātiem ir vērojams kāpums vai kritums, tad tā pat ir arī ar otru rādītāju 

un otrādi. Sezonas griezumā abi rādītāji ir bijuši vidēji stabili ar nelielām novirzēm no vidējā 

rezultāta dažās spēlēs.  

 Apskatot vidējās sirdsdarbības frekvences rādītājus sezonas garumā, var vērot, ka tie ir 

bijuši diezgan stabili, taču uz sezonas beigām to vidējais rezultāts ir samazinājies, kas nozīmē, 

ka komandai ir uzkrājies nogurums.  

 5.attēlā var vērot, ka ātru paātrinājumu minūtē vidēji ir bijis vairāk, nekā ātras 

bremzēšanas minūtē visas sezonas garumā un šie abi rezultāti viens no otra ir atkarīgi, proti, ja 

viena rādītāja vidējais rezultāts ir pieaudzis, tad otrā indikatorā ir tas pats un otrādi, ja rezultāti 

ir mazinājušies kādā no indikatoriem, tad otrā ir tas pats. Tāpat var vērot, ka sezonas gaitā abu 

rezultātu vidējā vērtība ir kritusies, kas atkal var liecināt par nogurumu uz sezonas beigām. 

Lielāka izkliede no vidējā rādītāja ir vērojama tieši ātriem paātrinājumiem. 

6.attēlā var vērot, ka metriem minūtē ar maksimālu pārvietošanās ātrumu ir bijusi 

salīdzinoši liela izkliede no vidējā rādītāja, ko vizuāli var labi redzēt grafikā. Interesanti, ka uz 

sezonas beigām vidējais rādītājs pieauga. 

 Apskatot vidēji, ik pēc cik minūtēm tiek veikts sprints spēles laikā, tad var vērot, ka 

arī šie rādītāji sezonas gaitā ir nedaudz pieauguši un ir diezgan liela izkliede no vidējā 

rādītāja, ko var vērot grafikā. 

7.attēlā var vērot vidējās noskrietās distances rādītājus vienā minūtē un konstatēt, ka  ir 

liela izkliede no vidējā rādītāja un sezonas gaitā tas ir bijis ļoti svārstīgs, t.i., ar lieliem 

kāpumiem un kritumiem, taču uz sezonas beigām vidējais rādītājs ir samazinājies.  

 Apskatot rādītāju metros minūtē ar augstu pārvietošanās ātrumu, var vērot, ka 

rezultātiem ir liela izkliede no vidējā rādītāja sezonas gaitā un vērojamas lielas svārstības. Arī 

uz sezonas beigām var vērot vidējo rādītāju kritumu. 
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1.tabula 

Jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktisko darbību rezultāti  Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos  
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2.att. Jauno futbolistu tehniski taktisko darbību indikatoru rezultātu grafiks sezonas 

Latvijas jaunatnes futbola čempionātos  
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3.att. Jauno futbolistu iekšējās slodzes rezultātu indikatoru grafiks sezonas Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos 
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4.att. Jauno futbolistu paātrinājumu, bremzēšanu un vidējās sirdsdarbības frekvences 

indikatoru rezultātu grafiks sezonas Latvijas jaunatnes futbola čempionātos  
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5.att. Jauno futbolistu ātru paātrinājumu un ātru bremzēšanu indikatoru rezultātu grafiks 

sezonas Latvijas jaunatnes futbola čempionātos  
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6.att. Jauno futbolistu maksimālā ātrumā veiktās distances un sprintu biežuma indikatoru 

rezultātu grafiks sezonas Latvijas jaunatnes futbola čempionātos  
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7.att. Jauno futbolistu pārvietošanās apjoma un augstas intensitātes distances indikatoru 

rezultātu grafiks sezonas Latvijas jaunatnes futbola čempionātos  
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Jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktisko darbību izpēte Latvijas jaunatnes futbola 

čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

3.tabulā var apskatīt jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktisko darbību rezultātus 

Latvijas jaunatnes čempionātos, salīdzinot dažādu spēļu iznākumus, t.i., neizšķirts rezultāts, 

uzvara un zaudējums. Apskatot pirmo indikatoru pārvietošanās apjomu metros vienā minūtē, var 

vērot, ka vidēji neizšķirta rezultāta gadījumā veicamais apjoms minūtes laikā ir vislielākais – 

111,33 metri minūtē, otrajā vietā ir uzvaras gadījums – 109,58 metri minūtē un zaudējums - 

108,66 metri minūtē. Aplūkojot pārvietošanās apjomu ātrumā no 14,1 km/h līdz 21 km/h vienā 

minūtē, vislielākais rezultāts ir neizšķirta spēles rezultāta gadījumā – 17,80 metri minūtē, 

zaudējuma gadījumā – 17,51 metri minūtē un uzvaras gadījumā – 17,10 metri minūtē. Savukārt 

pārvietošanās apjoms ātrumā no 21 km/h līdz 50 km/h vienā minūtē vislielākais rezultāts tika 

fiksēts neizšķirtas spēles rezultāta gadījumā – 3,92 metri minūtē, uzvaras gadījumā – 3,74 metri 

minūtē un zaudējumā 3,69 metri minūtē. Aplūkojot pārvietošanos ar strauju ātruma pieaugumu 

vienas minūtes laikā, labākie rezultāti tika fiksēti zaudētajās spēlēs – 20,68 paātrinājumi, otrajā 

vietā neizšķirta rezultāta gadījumā – 20,66 paātrinājumi un uzvarētajās spēlēs – 20,22 

paātrinājumi minūtes laikā. Pārvietošanās ar strauju ātruma samazināšanos skaitu vienas minūtes 

laikā, proti,  augstākie rezultāti tika novēroti zaudētajās spēlēs vidēji – 18,20 bremzēšanas 

minūtē, neizšķirta rezultāta gadījumā – 18,13 bremzēšanas minūtē un uzvarētās spēlēs – 17,80 

bremzēšanas minūtē. Aplūkojot ātrus paātrinājumus vienas minūtes laikā, kur ātrums pieaug no 

2,78 m/s līdz 100 m/s, tika novērots, ka augstākais rezultāts ir neizšķirta rezultāta gadījumā – 

2,25 paātrinājumi, pie zaudējuma – 2,20 paātrinājumi un uzvaras gadījumā – 2,14 ātri 

paātrinājumi minūtes laikā. Aplūkojot ātras bremzēšanas vienas minūtes laikā, ātrumam 

samazināoties no 100 m/s līdz 2,78 m/s, augstākais rezultāts tika fiksēts zaudētu spēļu gadījumā – 

1,90 bremzēšanas, tālāk neizšķirta rezultāta gadījumā – 1,86 bremzēšanas  un uzvaras gadījumā – 

1,85 ātras bremzēšanas minūtē. Tālāk aplūkosim pārvietošanās ar ātrumu virs 21 km/h biežumu 

minūtēs, kur augstākais rezultāts tika fiksēts uzvarētu spēļu gadījumā – 4,08 minūtes sprintam, 

tālāk zaudētajās spēlēs – 3,84 minūtes sprintam un neizšķirta rezultāta gadījumā - 3,74 minūtes 

sprintam. Vidējās sirdsdarbības frekvences vienā minūtē augstākais rezultāts tika fiksēts zaudētu 

spēļu gadījumos vidēji – 166,96 sit./min, neizšķirta rezultāta gadījumā – 166,42 sit./min  un 

uzvaras gadījumā – 166,13 sit./min. Apskatot procentuālo vidējā pulsa attiecību pret maksimālo 

pulsu, tika novērots, ka augstākais vidējais  rezultāts tika fiksēts zaudētu spēļu gadījumā – 83,52 

%, neizšķirta rezultāta gadījumā – 83,16 %  un uzvarētās spēlēs – 82,97 %, proti, tāda bija vidējā 

pulsa attiecība pret maksimālo pulsu. Aplūkojot vidējās fizioloģiskās slodzes summu minūtē, 

augstākais rezultāts tika novērots zaudētu spēļu gadījumā – 3,88, neizšķirta rezultāta gadījumā – 

3,73  un uzvarētajās spēlēs vidēji – 3,69 fizioloģiskās slodzes summa minūtē. 

3.tabula 

Jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktisko darbību rezultāti Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 
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Augstākais zaudēto bumbu skaits vienā minūtē tika novērots zaudēto spēļu gadījumā ar 

vidējo rezultātu – 0,184 bumbas, uzvarēto spēļu gadījumā – 0,179  un neizšķirto spēļu  gadījumā 

– 0,174 zaudētās bumbas vienā minūtē. Apskatot iegūto bumbu skaitu vienā minūtē, labākais 

rezultāts tika fiksēts uzvarēto spēļu gadījumā – 0,170 bumbas, savukārt zaudēto spēļu un 

neizšķirto rezultātu gadījumā rezultāti bija gandrīz vienādi, t.i., vidēji 0,160 un 0,159 iegūtas 

bumbas vienā minūtē. Tehniski taktiskajās darbībās vienas minūtes laikā augstākais vidējais 

rezultāts tika novērots uzvarēto spēļu gadījumā – 0,642, neizšķirto rezultātu gadījumā vidēji – 

0,606   un zaudēto spēļu gadījumā vidēji 0,547 tehniski taktisko darbību skaits ar bumbu minūtē. 

Kā noslēdzošais indikators tika apskatīta tehniski taktisko darbību kvalitāte un visaugstākā 

kvalitāte tika novērota tieši uzvarēto spēļu gadījumā, kur vidējais rezultāts bija 70,26 %, 

neizšķirta rezultāta gadījumā – 67,91 % un zaudētajās spēlēs vidēji 64,54 %. 

 

 
25.attēlā var vērot pārvietošanās apjoma 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka lielāks pārvietošanās apjoms ir bijis neizšķirta 

rezultāta gadījumā – 111,33 m/min, uzvaras gadījumā -  

109,58 m/min un zaudējuma gadījumā  -108,66 m/min. 

 

 

 

 

 

25.att. Jauno futbolistu pārvietošanās apjoma indikatora rezultātu grafiks Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 
26.attēlā var vērot augstas intensitātes distances 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis neizšķirta rezultāta 

gadījumā – 17,60 m/min, zaudējuma gadījumā -17,51 

m/min  un uzvaras gadījumā  -17,10 m/min. 

 

 

 

 

 

 

26.att. Jauno futbolistu augstas intensitātes distances indikatora rezultātu grafiks Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 
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27.attēlā var vērot maksimālā ātrumā veiktās distances 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis neizšķirta spēles 

rezultāta gadījumā – 3,92 m/min, uzvaras gadījumā ir 

3,74 m/min un zaudējuma gadījumā 3,69 m/min.  

 

 

 

 

 

 

27.att. Jauno futbolistu maksimālā ātrumā veiktās distances indikatora rezultātu grafiks 

Latvijas jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

 

 

 

28.attēlā var vērot paātrinājuma skaita indikatoru 

dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un secināt, ka 

augstākais rezultāts ir bijis zaudējuma spēļu rezultāta 

gadījumā – 20,68 paātrinājumi, ļoti līdzīgi neizšķirta 

rezultāta gadījumā – 20,66 paātrinājumi un uzvaras 

gadījumā – 20,22 paātrinājumi. 

 
 

 

28.att. Jauno futbolistu paātrinājumu skaita indikatora rezultātu grafiks Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

 

29.attēlā var vērot bremzēšanas skaita indikatoru 

dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un secināt, ka 

augstākais rezultāts ir bijis zaudētu spēļu rezultāta 

gadījumā – 18,20 bremzēšanas, neizšķirta rezultāta 

gadījumā – 18,13 bremzēšanas un uzvaras gadījumā – 

17,80 bremzēšanas. 

 

 

 

 

 

 

29.att. Jauno futbolistu bremzēšanu skaita indikatora rezultātu grafiks Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 
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30.attēlā var vērot ātru paātrinājumu skaita 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis zaudētu spēļu 

rezultāta gadījumā – 2,25 ātri paātrinājumi, neizšķirta 

rezultāta gadījumā – 2,20 ātri paātrinājumi un uzvaras 

gadījumā – 2,14 ātri paātrinājumi. 

 

 

 

 

 

30.att. Jauno futbolistu ātru paātrinājumu skaita indikatora rezultātu grafiks Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

 
31.attēlā var vērot ātru bremzēšanas skaita 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis zaudētu spēļu 

rezultāta gadījumā – 1,90 bremzēšanas, neizšķirta 

rezultāta gadījumā – 1,86 bremzēšanas un uzvaras 

gadījumā bija 1,85 ātras bremzēšanas. 

 

 

 

 

 

31.att. Jauno futbolistu ātru bremzēšanu skaita indikatora rezultātu grafiks Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

 

 
 

32.attēlā var vērot sprinta biežuma indikatoru 

dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un secināt, ka 

augstākais rezultāts ir bijis uzvarēto spēļu rezultāta 

gadījumā – 4,08 sprinti, zaudēta rezultāta gadījumā – 3,84 

sprinti un neizšķirta rezultāta gadījumā – 3,74 sprinti.  

 

 

 

 

 

32.att. Jauno futbolistu sprintu biežuma indikatora rezultātu grafiks Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 
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33.attēlā var vērot vidējā pulsa indikatoru dažādu 

spēļu iznākumu salīdzinājumā un var secināt, ka 

augstākais rezultāts ir bijis zaudētu spēļu rezultāta 

gadījumā – 166,96 sit./min, neizšķirta rezultāta gadījumā 

– 166,42 sit./min un uzvaras gadījumā – 166,13 sit./min. 

 

 

 

 

 

33.att. Jauno futbolistu vidējā pulsa indikatora rezultātu grafiks Latvijas jaunatnes futbola 

čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

 

 
 

34.attēlā var vērot vidējā  un maksimālā pulsa 

attiecību indikatora  rezultātus procentos dažādu spēļu 

iznākumu salīdzinājumā un var secināt, ka augstākais 

rezultāts ir zaudētu spēļu rezultāta gadījumā – 83,52 %, 

neizšķirta rezultāta gadījumā – 83,16 % un uzvaras 

gadījumā – 82,97%.  

 

 

 

34.att. Jauno futbolistu vidējā un maksimālā pulsa attiecību indikatora rezultātu grafiks 

Latvijas jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 
 

35.attēlā var vērot fizioloģiskās slodzes summas 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis zaudētu spēļu 

rezultāta gadījumā – 3,88, neizšķirta rezultāta gadījumā – 

3,73 un uzvaras gadījumā – 3,69. 

 

 

 

 

 

 

35.att. Jauno futbolistu fizioloģiskās slodzes summas indikatora rezultātu grafiks Latvijas 

jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 
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36.attēlā var vērot tehniski taktisko darbību skaita 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis uzvarētu spēļu 

rezultāta gadījumā – 0,64 darbības, neizšķirta rezultāta 

gadījumā – 0,61 darbība un zaudējuma gadījumā – 0,55 

darbības. 

 

 

 

 

 

 

36.att. Jauno futbolistu tehniski taktisko darbību skaita indikatora rezultātu grafiks 

Latvijas jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

 

 
 

37.attēlā var vērot iegūto bumbu skaita indikatoru 

dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un secināt, ka 

ievērojami augstākais rezultāts ir bijis uzvarētu spēļu 

rezultāta gadījumā – 0,17 iegūtās bumbas, neizšķirta un 

zaudētu spēļu gadījumā vidējais rezultāts ir bijis līdzīgs – 

0,16 iegūtās bumbas. 

 

 

 

37.att. Jauno futbolistu iegūto bumbu indikatora rezultātu grafiks Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

 

 
38.attēlā var vērot zaudēto bumbu skaita 

indikatoru dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā un 

secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis vienāds gan 

uzvarēto, gan zaudēto spēļu gadījumā – 0,18 zaudētas 

bumbas, savukārt zemākais rezultāts ir bijis neizšķirta 

spēļu gadījumā – 0,17 zaudētas bumbas. 

 

 

 

 

 

38.att. Jauno futbolistu zaudēto bumbu indikatora rezultātu grafiks Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos  dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 
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39.attēlā var vērot tehniski taktisko darbību 

kvalitātes indikatoru dažādu spēļu iznākumu 

salīdzinājumā un secināt, ka augstākais rezultāts ir bijis 

uzvarēto spēļu rezultāta gadījumā – 70,26 %, neizšķirta 

rezultāta gadījumā – 67,91% un uzvaras gadījumā   

65,54%. 

 

 

 

 

 

 

39.att. Jauno futbolistu tehniski taktisko darbību kvalitātes indikatora rezultātu grafiks 

Latvijas jaunatnes futbola čempionātos dažādu spēļu iznākumu salīdzinājumā 

 

Kopumā var secināt, ka lielai daļai apskatīto indikatoru augstākie rezultāti ir vērojami tieši 

uzvarēto spēļu gadījumā, kas ir pavisam loģiski, jo, ja tiek uzvarēta spēle, tad arī šiem 

labvēlīgajiem indikatoriem jābūt augstākiem, kas laukumā parāda īpaši tehniski taktiskās 

darbības. Savukārt tādi indikatori, kā, piemēram, sirdsdarbības frekvence, paātrinājumi un 

bremzēšanas skaits, parasti ir augstāki zaudētām spēlēm, jo spēlētājiem spēle ir bijusi fiziski 

smagāka. 

 
Jauno futbolistu sacensību darbības modeļa izstrāde, balstoties uz iepriekš veikto izpēti 

 

 Kā redzams 40.attēlā, tad pastāv divpusēja pozitīva korelācija starp uzvarētām spēlēm un 

tehniski taktisko darbību skaitu, kā arī starp uzvarētām spēlēm un tehniski taktisko darbību 

kvalitāti. Tāpat arī pastāv divpusēja negatīva korelācija starp uzvarētām spēlēm un 

paātrinājumiem, uzvarētām spēlēm un bremzēšanām, uzvarētām spēlēm un ātrām bremzēšanām, 

kā arī uzvarētām spēlēm un ātrām bremzēšanām. 

 Pastāv divpusēja, pozitīva, vāja sakarība starp uzvarētām spēlēm un B/min jeb tehniski 

taktisko darbību skaitu (p < 0,01), kā arī starp uzvarētām spēlēm un % B jeb tehniski taktisko 

darbību kvalitāti (p < 0,01). Sacensību darbības modelis liecina: ja spēles laikā vairāk darbību ar 

bumbu un augstāka to kvalitāte, jo lielāka iespēja uzvarēt un otrādi,  ja spēle ir uzvarēta, tad tajā 

ir bijis salīdzinoši vairāk darbību ar bumbu un augstāka to kvalitāte. Šis fakts tieši attiecināms uz 

spēlētāju tehniski taktiskās meistarības kvalitāti un tās demonstrēšanu konkrētajās spēlēs. Ja 

komanda ir spējīga ilgi un kvalitatīvi kontrolēt bumbu, tad ir iespējams noorganizēt vairāk 

uzbrukumu un likumsakarīgi arī izveidot vairāk vārtu gūšanas iespēju, kas visbiežāk arī noved 

pie vairāk gūtajiem vārtiem, kas arī sniedz uzvaru spēlē. Savukārt, ja komanda nav spējīga ilgi 

un/vai kvalitatīvi kontrolēt bumbu, saspēlēties un veikt tehniski taktiskās darbības uzbrukumā, 

tad tā būs spiesta vairāk aizsargāties, pieļaut vārtu zaudēšanas momentus un zaudētus vārtus. 

 Pastāv divpusēja, negatīva, ļoti, ļoti vāja sakarība starp uzvarētām spēlēm un Acc/min jeb 

paātrinājumu skaitu (p < 0,05), starp uzvarētām spēlēm un Dcc/min jeb bremzēšanu skaitu (p < 

0,05), starp uzvarētām spēlēm un [2,78 100]/min jeb ātru paātrinājumu skaitu (p < 0,05), kā arī 

uzvarētām spēlēm un [-100 – 2,78]/min jeb ātru bremzēšanu skaitu (p < 0,05). Sacensību 

darbības modelis liecina – jo mazāk paātrinājumu un bremzēšanu spēles laikā, jo lielāka iespēja 

uzvarēt un otrādi, ja spēle ir uzvarēta, tad tajā demonstrēts mazāks paātrinājumu un bremzēšanu 
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skaits. Šis fakts varētu šķist neloģisks no fiziskās sagatavošanas viedokļa, taču svarīgi būtu to 

izprast kontekstā ar spēles raksturu. Ņemot vērā arī pozitīvās sakarības starp spēles iznākumu un 

tehniski taktiskajām darbībām, biežs paātrinājumu un bremzēšanu skaits varētu liecināt par lielu 

kļūdu skaitu spēles gaitā, kas attiecīgi izpaužas saraustītā spēles raksturā. Ja spēlētājs pieļauj 

kļūdu, tad nepieciešams to labot, kas noved pie pārejas no uzbrukuma aizsardzībā. Šāda spēles 

fāze arī sekmē augsto paātrinājumu un bremzēšanu skaitu. Tieši tāpat pēc bumbas atgūšanas 

notiek pāreja no aizsardzības uzbrukumā, un arī šī spēles fāze sekmē paātrinājumu un 

bremzēšanu skaita pieaugumu, jo ir jāpārkārtojas, jāatbrīvojas un jāieņem uzbrukumam 

nepieciešamās pozīcijas. 

 

 
40.att. Jauno futbolistu sacensību darbības modelis Latvijas jaunatnes futbola čempionātos 
 

 Pastāv divpusēja, pozitīva, vidēji cieša sakarība starp B/min un %B jeb starp tehniski 

taktisko darbību skaitu un tehniski taktisko darbību kvalitāti (p < 0,01). Sacensību darbības 

modelis liecina par to, ka darbību ar bumbu skaitam ir pozitīva sakarība ar to kvalitāti. Šo 

tehniski taktisko spēles komponentu varētu interpretēt ļoti vienkārši, jo kvalitatīvāk komanda 

darbojas ar bumbu (veic apspēlēšanu, piespēles, centrējumus, sitienus u.c. paņēmienus), jo lielāka 

iespēja, ka tas notiks biežāk, jo bumba tādos gadījumos sasniedz adresātu, kas ir komandas 

partneris vai pretinieku komandas vārti. 

 Pastāv divpusēja, pozitīva, ļoti, ļoti vāja sakarība starp B/min jeb tehniski taktisko darbību 

skaitu un Dcc/min, [2,78 100]/min, [-100 – 2,78]/min jeb bremzēšanu, ātru paātrinājumu un ātru 

bremzēšanu skaitu (p < 0,05). Sacensību darbības modelis liecina par to, ka tehniski taktisko 

darbību skaitam ir sakarība ar paātrinājumu un bremzēšanu skaitu. Šis fakts varētu nozīmēt to, ka 

augstāk pieminētais saraustītais spēles raksturs, brīžos, kad dominē pārejas fāzes no aizsardzības 

uzbrukumā vai no uzbrukuma aizsardzībā un izpaužas paātrinājumi un bremzēšanas – pieaug arī 

tehniski taktisko darbību skaits, taču redzams, ka ne to kvalitāte. 

Pastāv divpusēja, pozitīva, vidēji cieša un ļoti cieša sakarība starp Acc/min, Dcc/min, 

[2,78-100]/min un [-2,78 – 100]/min jeb paātrinājumu, bremzēšanu, ātru paātrinājumu un ātru 

bremzēšanu skaitu (p < 0,01). Sacensību darbības modelis liecina par to, ka pastāv cieša sakarība 
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starp dažāda rakstura paātrinājumiem un bremzēšanām. Šis uz fizisko sagatavotību tieši 

attiecināmais fakts būtu loģiski izskaidrojams ar šo pārvietošanās veidu savstarpējo līdzību. Kā 

jau minēts iepriekš, liels pārejas fāžu skaits spēlē veicina saraustīta pārvietošanās rakstura apjoma 

pieaugumu, kas izpaužas paātrinājumu un bremzēšanu skaita pieaugumā. Šis fakts nav vērtējams 

nedz pozitīvi, nedz negatīvi, jo drīzāk tas liecina par nepieciešamību tieši šāda rakstura 

vingrinājumus iekļaut treniņu procesā.  

Sacensību modelis kopumā parāda, ka no pētījumā izvēlētajiem 15 snieguma indikatoriem 

tikai 6 ir sakarība ar uzvarētām spēlēm. Turklāt 4 no tiem ir negatīva un ļoti vāja sakarība, bet 

tikai 2 ir pozitīva, bet arī ļoti vāja sakarība. Tas apliecina futbola spēles komplekso raksturu, kura 

ietvaros nav iespējams noteikt vienu vai vairākus konkrētus galvenos snieguma indikatorus. 

Protams, sacensību modeļa izstrādes mērķis nebija noskaidrot vienu vienīgo „zelta” snieguma 

indikatoru, bet tā izstrādes rezultātā ir izdevies noskaidrot tehniski taktisko darbību nozīmīgo 

lomu rezultāta sasniegšanā. Lai arī, balstoties uz šo sacensību modeli, pārvietošanās vai iekšējās 

slodzes indikatori neieņem tik nozīmīgu lomu uzvaras sasniegšanā, nedrīkst aizmirst, ka tā ir 

svarīga spēles sastāvdaļa. Bez šo indikatoru jeb fizisko īpašību izpausmēm nepieciešamajā 

sagatavotības līmenī spēļu aizvadīšana un veiksmīga rezultāta sasniegšana nebūtu iedomājama. 

Tādēļ ir ieteicams ņemt vērā šo indikatoru lomu kā sacensībās, tā  arī treniņos, pievēršot tiem 

nepieciešamo uzmanību analīzē un plānošanā, ka arī iekļaujot šīs spēles prasības treniņu 

vingrinājumu izstrādē. Tāpat spēles modelis ir balstīts uz vienas komandas sniegumu, konkrētiem 

tehniski taktiskajiem uzstādījumiem, sagatavotības līmeņa un citiem mainīgiem faktoriem. Taču, 

arī ņemot vērā to, kā arī pašu sacensību darbības modeli, būtu svarīgi apzināties tehniski taktisko 

darbību lomu rezultāta sasniegšanā. Uzvaru spēlē nav iespējams sasniegt  tikai ar labu fizisko 

sagatavotību, tai jāpievieno arī pārējie spēles komponenti. Lai cik vienkārši un pašsaprotami tas 

neliktos, bet ar objektīviem datiem tiek apliecināta nepieciešamība futbola spēles laikā 

demonstrēt augstu meistarību darbībās ar bumbu un lēmumu pieņemšanā, līdz ar to arī šie paši 

uzdevumi būtu jārisina ikdienas treniņu procesā, it īpaši darbā ar visu komandu speciālās fiziskās 

sagatavotības attīstīšanu sacensību periodā. 

 

Jauno futbolistu fiziskās sagatavošanas optimizācijas rekomendāciju izstrāde, balstoties 

uz iepriekš veikto izpēti 
 

 Izstrādātais sacensību modelis ar galvenajiem snieguma indikatoriem rekomendēts futbola 

un fiziskās sagatavotības treneriem futbola treniņu procesā. Galvenokārt tas ieteicams darbā ar 

vecāko grupu jauniešiem, taču rekomendācijas būtu noderīgas arī darbā ar pieaugušajiem, 

profesionāliem futbolistiem, jo pētījuma ietvaros komandas sastāvā (komandas specifikas dēļ) 

tika iekļauti arī pieaugušie futbolisti. Tai pat laikā tās varētu izmantot arī jaunāki futbolisti tādā 

vecumā, kam sacensības norit uz pilna izmēra futbola laukuma, ar spēlētāju skaitu 11 pret 11. Par 

rekomendāciju mērķauditoriju varētu uzskatīt visus futbola un fiziskās sagatavotības trenerus, kas 

strādā ar jauniešiem elites līmenī vai profesionāliem futbolistiem, jo šīs rekomendācijas pieprasa 

lielu akcentu un integrālo sagatavošanu, bet mazāku akcentu uz izolētu fizisko īpašību attīstīšanu, 

taktisko uzdevumu un tehnisko paņēmienu apmācību. 

1. Izvērtēt jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktiskās darbības sacensībās, 

izmantojot novērojuma (GPS aparatūras) un video analīzes paņēmienus, lai noteiktu spēles 

prasības. Papildus tam zinātniskā literatūra rekomendē to darīt specifiskos apstākļos (reģions, 

čempionāts, aktuālākie indikatori), lai nodrošinātu iegūtās informācijas atbilstību konkrētās 

mērķauditorijas (komandas spēlētāju) vajadzībām. 
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2. Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams optimizēt fiziskās sagatavošanas procesu, tad 

ieteicams izmantot spēles prasības kā pamatu fiziskās sagatavošanas treniņiem. Spēles prasības 

nosaka  treniņu slodžu rakstura, apjoma un intensitātes plānošanu atbilstoši tam, kas notiek 

sacensībās. 

3. Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams optimizēt fiziskās sagatavošanas procesu 

atbilstoši spēles prasībām, tad ieteicams to organizēt, izmantojot spēlei raksturīgas treniņu 

metodes, kas sevī ietver situācijas ar specifisku taktisko lēmumu pieņemšanu un saskarsmi ar 

bumbu. Futbola kompleksais raksturs pieprasa visu nepieciešamo fizisko īpašību un to izpausmes 

formu harmonisku attīstību, sagatavošanas procesā iekļaujot arī tehniski taktiskās sagatavotības 

komponentus. Tāpat treniņu procesa laikā paralēli fiziskās sagatavotības uzdevumu risināšanai 

jāakcentē tehniski taktisko darbību kvalitatīvs izpildījums. 

4. Ja jaunajiem futbolistiem ir jāattīsta spēja veikt paātrinājumus, bremzēšanas, ātrus 

paātrinājumus un ātras bremzēšanas, tad ieteicams treniņu procesu organizēt, izmantojot integrālo 

metodi, vienlaicīgi pilnveidojot arī tehniski taktiskās darbības. Piemēram, maza laukuma futbola 

spēles, kurās iepriekš minētie spēles komponenti tiek izpildīti ar bumbu. 

5. Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams attīstīt spēju veikt paātrinājumus, 

bremzēšanas, ātrus paātrinājumus un ātras bremzēšanas, tad ieteicams to darīt kompleksi, attīstot 

šos spēles komponentus kopā, nevis izolēti. Paātrinājumu, bremzēšanu, ātru paātrinājumu un ātru 

bremzēšanu darbības ir cieši saistītas  ar taktiku un tās izpaužas individuālās un grupveida 

taktikas pārejas fāzēs no uzbrukuma aizsardzībā un no aizsardzības uzbrukumā. 

Minētās rekomendācijas attiecas uz speciālās fiziskās sagatavotības uzturēšanu un 

attīstīšanu sacensību periodā. Vispārējās fiziskās sagatavotības uzturēšanai un attīstīšanai 

sagatavošanas periodā, rehabilitācijas laikā pēc traumām, individuālajos treniņos un tamlīdzīgos 

gadījumos fiziskās sagatavošanas procesā iespējams izmantot arī nespecifiskas metodes, lai 

pietuvinātu atsevišķu fizisko īpašību un to izpausmes formu attīstības līmeni atbilstoši spēles 

prasībām. 

 

Secinājumi 
1.Teorētiski izpētot jauno futbolistu pārvietošanos un tehniski taktisko darbību sacensībās, 

var secināt: 

Bumbas kontroles darbības rezultāts, kā sitiens pa vārtiem un kopējais sitienu skaits (gan 

vārtu rāmī, gan ārpus tā), ir fiksēti kā izšķirošie kvalitatīvie faktori starp veiksmīgām un 

neveiksmīgām komandām (Shafizadeh, 2013). Galvenokārt vissvarīgākie snieguma indikatori no 

fiziskās sagatavošanas aspekta ir augstas intensitātes darbības ar augstas intensitātes skrējiena 

apjomu, tie atšķir augstas klases spēlētājus no zemāka līmeņa spēlētājiem (Bangsbo, 2014). Ir 

izpētīts, ka veiksmīgākās komandas veic mazāku (4 – 12%) augstas intensitātes skrējiena distanci 

salīdzinājumā ar mazāk veiksmīgākajām, bet lielāku distanci, bumbai atrodoties savā rīcībā 

(Rampinini et al., 2009). Spēlētāji veic arī lielāku augstas intensitātes skrējiena distanci, spēlējot 

pret spēcīgākiem pretiniekiem, salīdzinājumā ar vājākiem pretiniekiem (Castellano, Blanco-

Villaseñor & Alvarez, 2011). Treneriem, kas strādā jaunatnes sagatavošanas programmās, būtu 

jāņem vērā fakts, ka normatīvie dati konkrētai populācijai var nebūt atbilstoši visām citām 

populācijām (Vieira et al., 2019). Atšķirīgu taktisko shēmu un taktisko uzstādījumu realizācijai 

nepieciešama atšķirīgu fizisko īpašību dominance. Tāpat, lai fiziskā sagatavošana būtu efektīva, 

jāņem vērā konkrēto spēlētāju profili. Šie faktori paaugstina prasības pēc snieguma indikatoru 

noteikšanas konkrētai komandai, ņemot vērā tās trenera redzējumu un spēlētāju spējas. Līdz ar to 

fiziskās sagatavošanas optimizācijai nepieciešams skaidri un konkrēti definēt konkrētās 
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komandas un tās spēlētāju galvenos snieguma indikatorus un, balstoties uz tiem, ieviest 

korekcijas treniņu procesa plānošanā un organizācijā (Baptista et al., 2018). 

2.Izpētot jauno futbolistu pārvietošanos un tehniski taktisko darbību Latvijas jaunatnes 

futbola čempionātos (LJFČ U-18, LVDČ), var secināt: 

Par spēles prasībām pārvietošanās darbību ārējās slodzes indikatoros var uzskatīt 

pārvietošanās apjomu (m/min) – vidēji 109,61 metri minūtē, augstas intensitātes skrējienu ([14,1 

21]/min) – vidēji 17,38 metri minūtē, maksimāla ātruma skrējienu ([21 50]/min) – vidēji 3,76 

metri minūtē, paātrinājumu skaitu (Acc/min) - vidēji 20,46 reizes minūtē, bremzēšanu skaitu 

(Dcc/min) – vidēji 18 reizes minūtē, ātru paātrinājumu skaitu ([2,78 100]/min) – vidēji 2,19 

reizes minūtē, ātru bremzēšanu skaitu ([-100 -2,78]/min) – vidēji 1,87 reizes minūtē, sprintu 

biežumu (min/sprints) – vidēji 3,93 minūtes sprintam. 

 Par spēles prasībām pārvietošanās darbību iekšējās slodzes indikatoros var uzskatīt vidējo 

sirdsdarbības frekvenci (HR avg)  - vidēji 166,47 sitieni minūtē, procentuālo sirdsdarbības 

rādītāju no maksimālās sirdsdarbības (HR%max) - vidēji 83,19 procenti, fizioloģiskās slodzes 

summu (TRIMPS/min) -  vidēji 3,76 vienības minūtē. 

 Par spēles prasībām tehniski taktisko darbību indikatoros var uzskatīt vidējo zaudēto 

bumbu skaitu (Z/min) - vidēji  0,18 reizes minūtē, vidējo iegūto bumbu skaitu (I/min) - vidēji 

0,165 reizes minūtē, tehniski taktisko darbību skaitu (B/min) - vidēji 0,603 darbības minūtē, 

tehniski taktisko darbību kvalitāti (%B) - vidēji 67,85 procenti. 

 Zaudēto spēļu gadījumos visaugstvērtīgākie indikatori fiksēti paātrinājumos (Acc/min)  - 

vidēji 20,68 reizes minūtē, bremzēšanās (Dcc/min)  - vidēji 18,2 reizes minūtē, ātros 

paātrinājumos ([2,78 100]/min) - vidēji 2,25 reizes minūtē, ātrās bremzēšanās  ([-100 -2,78]/min) 

-  vidēji 1,9 reizes minūtē, vidējā sirdsdarbības frekvencē (HR avg) - vidēji 166,96 sitieni minūtē, 

procentuālajā sirdsdarbības rādītājā no maksimālās sirdsdarbības (HR%max) - vidēji 83,52 

procenti, fizioloģiskajā slodzes summā (TRIMPS/min)  - vidēji 3,88 vienības minūtē, kā arī 

zaudētajās bumbās (Z/min) - vidēji 0,18 reizes minūtē. 

Neizšķirto spēļu gadījumos visaugstvērtīgākie indikatori fiksēti pārvietošanās apjomā 

(m/min) - vidēji 111,33 metri minūtē, augstas intensitātes skrējienā ([14,1 100]/min) - vidēji 17,8 

metri minūtē, maksimāla ātruma skrējienā ([21 50]/min) - vidēji 3,92 metri minūtē, kā arī sprintu 

biežumā (min/sprints) - vidēji 3,74 minūtes sprintam. 

Uzvarēto spēļu gadījumos visaugstvērtīgākie indikatori fiksēti tehniski taktisko darbību 

skaitā (B/min) - vidēji 0,64 darbības minūtē, tehniski taktisko darbību kvalitātē (%B) - vidēji 

70,26 procenti, iegūto bumbu skaitā (I/min) - vidēji 0,17 reizes minūtē. 

3.Izstrādājot jauno futbolistu sacensību darbības modeli un  balstoties uz iepriekš veikto 

izpēti, var secināt: 

 Pastāv divpusēja, pozitīva, vāja sakarība starp uzvarētām spēlēm un B/min jeb tehniski  

taktisko darbību skaitu (p < 0,01), kā arī starp uzvarētām spēlēm un %B jeb tehniski taktisko 

darbību kvalitāti (p < 0,01). 

Pastāv divpusēja, negatīva, ļoti, ļoti vāja sakarība starp uzvarētām spēlēm un Acc/min jeb  

paātrinājumu skaitu (p < 0,05), starp uzvarētām spēlēm un Dcc/min jeb bremzēšanu skaitu (p < 

0,05), starp uzvarētām spēlēm un [2,78 100]/min jeb ātru paātrinājumu skaitu (p < 0,05), kā arī 

uzvarētām spēlēm un [-100 – 2,78]/min jeb ātru bremzēšanu skaitu (p < 0,05). 

Pastāv divpusēja, pozitīva, vidēji cieša sakarība starp B/min un %Bjeb starp tehniski 

taktisko darbību skaitu un tehniski taktisko darbību kvalitāti (p < 0,01). 
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Pastāv divpusēja, pozitīva, ļoti, ļoti vāja sakarība starp B/min jeb tehniski taktisko darbību 

skaitu un Dcc/min, [2,78 100]/min, [-100 – 2,78]/min jeb bremzēšanu, ātru paātrinājumu un ātru 

bremzēšanu skaitu (p < 0,05). 

 Pastāv divpusēja, pozitīva, vidēji cieša un ļoti cieša sakarība starp Acc/min, Dcc/min, 

[2,78 100]/min un [-2,78 – 100]/min jeb paātrinājumu, bremzēšanu, ātru paātrinājumu un ātru 

bremzēšanu skaitu (p < 0,01). 

 4.Izstrādājot rekomendācijas jauno futbolistu fiziskās sagatavošanas optimizācijai un 

balstoties uz iepriekš veikto izpēti, var secināt: 

 Ieteicams izvērtēt jauno futbolistu pārvietošanās un tehniski taktiskās darbības sacensībās, 

izmantojot novērojuma (GPS aparatūras) un video analīzes paņēmienus, lai noteiktu spēles 

prasības. Papildus tam zinātniskā literatūra rekomendē to darīt specifiskos apstākļos (reģions, 

čempionāts, aktuālākie indikatori), lai nodrošinātu iegūtās informācijas atbilstību konkrētās 

mērķauditorijas (komandas spēlētāju) vajadzībām. 

Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams optimizēt fiziskās sagatavošanas procesu, tad 

ieteicams izmantot spēles prasības par pamatu fiziskās sagatavošanas treniņiem. Spēles prasības 

nosaka  treniņu slodžu rakstura, apjoma un intensitātes plānošanu atbilstoši tam, kas notiek 

sacensībās. 

Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams optimizēt fiziskās sagatavošanas procesu 

atbilstoši spēles prasībām, tad ieteicams to organizēt, izmantojot spēlei raksturīgas treniņu 

metodes, kas sevī ietver situācijas ar specifisku taktisko lēmumu pieņemšanu un saskarsmi ar 

bumbu. Futbola kompleksais raksturs pieprasa visu nepieciešamo fizisko īpašību un to izpausmes 

formu harmonisku attīstību, sagatavošanas procesā iekļaujot arī tehniski taktiskās sagatavotības 

komponentus. Tāpat, treniņu procesa laikā, paralēli fiziskās sagatavotības uzdevumu risināšanai, 

nepieciešams akcentēt tehniski taktisko darbību kvalitatīvu izpildījumu. 

Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams attīstīt spēju veikt paātrinājumus, bremzēšanas, 

ātrus paātrinājumus un ātras bremzēšanas, tad ieteicams treniņu procesu organizēt, izmantojot 

integrālo metodi, vienlaicīgi pilnveidojot arī tehniski taktiskās darbības. Piemēram, maza 

laukuma futbola spēles, kurās iepriekš minētie spēles komponenti tiek izpildīti ar bumbu. 

Ja jaunajiem futbolistiem ir nepieciešams attīstīt spēju veikt paātrinājumus, bremzēšanas, 

ātrus paātrinājumus un ātras bremzēšanas, tad ieteicams to darīt kompleksi, attīstot šos spēles 

komponentus kopā, nevis izolēti. Paātrinājumu, bremzēšanu, ātru paātrinājumu un ātru 

bremzēšanu darbības ir cieši saistītas no taktiskā skatu punkta un tās izpaužas individuālās un 

grupveida taktikas pārejas fāzēs no uzbrukuma aizsardzībā un no aizsardzības uzbrukumā. 

Minētās rekomendācijas attiecas uz speciālās fiziskās sagatavotības uzturēšanu un 

attīstīšanu sacensību periodā. 

Darba veikšanai izvirzītā hipotēze, ka jauno futbolistu sacensību darbībā ir savstarpēja 

pozitīva sakarība starp pārvietošanās darbību rādītājiem, tehniski taktisko darbību rādītājiem un 

spēles iznākumu – ir daļēji apstiprinājusies, jo savstarpēja pozitīva sakarība pastāv tikai starp 

spēles iznākumu un no diviem (B/min (p < 0,01), %B (p < 0,01)) tehniski taktisko darbību 

rādītājiem. 
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FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS UZLABOŠANA AR AKTĪVO 

STREČINGU PĒC VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS 

TRENIŅA BASKETBOLISTĒM 
 

Aktīvā strečinga vingrojumu kopuma izveide 
 

 Veidojot aktīvā strečinga vingrojumu kompleksu, vingrinājumi tika izvēlēti un aprakstīti, 

ņemot vērā basketbola sporta specifiku un tā, lai vingrinājumi noslogotu visas nepieciešamās 

muskuļu grupas.  

 Tā kā aktīvais strečings ietver lokanības vingrojumus, ko izpilda pats sportists bez ārējās 

iedarbības, tika atlasīti statiskie stiepšanās vingrojumi, kas tiek izpildīti lēnas un kontrolētas 

pilnas kustības diapazonā. Termins “statisks” nozīmē, ka tiek noturēta statiska poza locītavas 

kustības diapazona ierobežotajā zonā, kurā nav iespējams palielināt kustības amplitūdu. Statiskie 

stiepšanās vingrojumi ir pietiekami droši un efektīvi, jo iestiepj muskuļus un saistaudus bez ātrām 

kustībām, kuru ietekmē palielinās muskuļu spēja pretoties stiepšanās amplitūdai.  

 Basketbola spēle sastāv no dabiskām kustībām – skriešanas, lēkšanas un mešanas – un  no 

specifiskām darbībām gan ar bumbu, gan bez tās. Lai iemestu bumbu pretinieka grozā un 

nosargātu savējo, jāizmanto visas cilvēka fiziskās īpašības: spēks, ātrums, koordinācijas spējas, 

lokanība un izturība. Nepieciešams pārvarēt lielu fizisko slodzi. Basketbola spēle ieslēdz faktiski 

visas organisma funkcionālās sistēmas, kuras nodrošina organismu ar enerģiju. Basketbols ir 

sporta veids, kurā tiek noslogots viss cilvēka ķermenis.  

 Ņemot vērā šo faktu, aktīvā strečinga vingrojumi tika atlasīti, lai tiktu iesaistīts viss 

ķermenis, tomēr lielāko uzsvaru liekot tieši uz apakšējo ekstremitāšu stiepšanu. Tika sagatavoti 

13 vingrojumi, ievērojot noteiktu izpildes secību: sākumā stāvus, bet pakāpeniski pārejot sēdus 

stāvoklī (sk. 1. tab.). 

 Kakla un plecu joslas stiepšanai tika izvēlēts 1. un 2. vingrojums, kas  paredzēti kakla 

sānu muskulatūrai, trapecmuskuļa augšējai daļai, deltveida muskuļa priekšējai un vidējai daļai. 

Apakšdelma muskulatūras stiepšanai tika izvēlēts 3. un 4.vingrojums. Basketbolā kakla, plecu un 

roku muskulatūra tiek noslogota metienos, bloķēšanā, piespēlēs utt., tāpēc visi vingrojumi tika 

atlasīti, balstoties uz šī sporta veida specifiku. Kāju muskulatūras trenēšanai paredzēti vingrojumi 

no 5. līdz 12. Muguras muskulatūras stiepšanai paredzēts 13. vingrojums.  

 Izvēlētie vingrinājumi varētu tikt aizstāti arī ar citiem ne mazāk līdzvērtīgiem, jo pēc 

veiktā eksperimenta nav iespējams strikti apgalvot vai noliegt citu vingrojumu lielāku vai mazāku 

efektivitāti. Aktīvā strečinga vingrinājumu komplekss tika atlasīts, lai varētu iekļauties laikā, kas 

ir atvēlēts vienam fiziskās sagatavotības treniņam, un maksimāli izmantot šo laiku, noslogojot 

dažādas ķermeņa muskuļu grupas, tādā veidā nonākot pie secinājumiem – vai aktīvais strečings 

spēj nodrošināt fiziskās sagatavotības izaugsmi vai nē.  
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1. tabula 

Aktīvā strečinga vingrojumu komplekss 

Nr. Vingrojuma apraksts Ilgums Iedarbība Metodiskie 

norādījumi 

1. S. st. – pamatstāja, kājas plecu 

platumā. Plauksta, aptverot 

galvu, pie pretējās  auss. Tiek 

veikta galvas noliekšana uz 

sāniem. Ar roku  notiek 

spiediens kustības virzienā 

Iegūto pozu noturēt 20 – 

30 sekundes, tad 

atgriezties s.st. Tas pats uz 

otru pusi, atkārtojot 3 – 4 

reizes ar atpūtu 10 – 15 

sekundes 

Tiek stiepti kakla 

sānu muskuļi un 

trapecmuskuļa 

augšējā daļa 

Kustību veic lēni. 

Kustība un spiediens 

vienmērīgi uz izelpu. 

Plecu nerauj uz 

augšu, bet gan cenšas 

bīdīt uz leju 

2. S. st. – pamatstāja, kājas plecu 

platumā. Roka taisna priekšā 

virs krūtīm Otra roka uzlikta 

uz taisnās rokas elkoņa 

locītavas, veicot spiedienu 

kustībā uz ķermeni 

Noturēt šo pozu 20 – 30 

sekundes, atkārtojot 2 – 3 

reizes ar katru roku 

 

Tiek stiepta 

deltveida muskuļa 

priekšējā un vidējā 

daļa 

Spiediens uz izelpām 

3. S. st. – pamatstāja, kājas plecu 

platumā. Rokas delnas 

locītava fleksēta, ar otru roku 

spiediens kustības virzienā 

Noturēt šo pozu 20 – 30 

sekundes, atkārtojot 2 – 3 

reizes ar katru roku 

Rokas apakšdelma 

muskuļu stiepšana 

 

Spiediens uz izelpām 

 

4. S.st. – pamatstāja, kājas plecu 

platumā. Rokas delnas 

locītava ekstenzēta, ar otru 

roku spiediens kustības 

virzienā 

Noturēt šo pozu 20 – 30 

sekundes, atkārtojot 2 – 3 

reizes ar katru roku 

Rokas apakšdelma 

muskuļu stiepšana 

Spiediens uz izelpām 

 

5. S.st. – pamatstāja pie 

vingrošanas sienas. Pēdas 

priekšējā daļa uz spraišļa 

neitrālā pozīcijā. Kustība uz 

leju potītes locītavā,  papēdi 

virzot uz leju 

Iegūto pozu noturēt 20 – 

30 sekundes, atkārtot 3 – 4 

reizes ar atpūtu 10 – 15 

sekundes 

Tiek stiepta 

apakšstilba 

mugurējā 

muskulatūra 

 

Kustība uz izelpas 

 

6. S.st.– izklupiens sānis. Kāja, 

kuras muskuļi tiks stiepti, 

sānis ar iztaisnotu ceļa 

locītavu, otra kāja saliekta ceļa 

locītavā. Izstiepums 

regulējams ar roku spiedienu 

pret saliketo kāju 

Vingrojuma ilgums 20 – 

30 sekundes, atpūta 5 – 8 

sekundes. Tas pats ar otru 

kāju 

 

Tiek stiepti 

adduktori un 

hamstringi 

Stiepšana uz izelpas 

7. S.st – izklupiens ar balstu uz 

saliektas aizmugurējās kājas 

ceļa. Aizmugurējās kājas pēdu 

satver ar roku un pēdu virza 

virzienā uz ķermeni  

Iegūto pozu noturēt 20 – 

30 sekundes, tad s.st. un 

tas pats ar otru kāju. 

Atkārtot 3 – 4 reizes ar 

atpūtu 10 – 15 sekundes 

Tiek stiepts  

mm. Quadriceps  

 

Kustība uz izelpas. 

Notur gala pozīciju 

 

 

 

8. S.st. – stāja uz apakšstilbiem. 

Ar iztaisnotu muguru apsēsties 

uz papēžiem, ceļgali kopā, 

pēdas izvērstas uz iekšpusi   

Šādā pozā sēdēt 20 – 30 

sekundes, pēc tam s.st. 

Vingrojumu atkārtot 2 – 4 

reizes ar atpūtu 5 – 10 

sekundes 

Tiek, stiepta  

mm. Quadriceps  

Apsēžas ar izelpu 
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1.tabulas 1.turpinājums 

 

Nr. Vingrojuma apraksts Ilgums Iedarbība Metodiskie 

norādījumi 
9. S.st.– sēde ar saliektām kājām, 

pēdas kopā, rokas uz 

ceļgaliem. Ar rokām spiediens 

virzienā uz leju    

Vingrojumu pildīt 20 – 30 

sekundes 3 – 4 reizes ar 

atpūtu 6 – 10 sekundes 

 

Tiek stiepta 

adduktoru 

muskulatūra 

Spiediens uz izelpām   

10. S. st. – sēde ar iztaisnotu kāju, 

otra saliekta pāri iztaisnotajai 

balstā uz pēdas. Ar pretējo 

roku spiest uz saliektās  kājas 

ceļgala ārējās malas, otra roka 

taisna balstā uz zemes     

Pozīciju noturēt 20 – 30 

sekundes, atpūta 10 – 15 

sekundes. Atkārtot 2 – 3 

reizes, mainot kāju 

stāvokli  

Tiek stiepta 

abduktoru un 

hamstringu 

muskulatūra 

 

 

Elpot vienmērīgi, 

mugura taisna 

11. S.st. - sēde ar iztaisnotām 

kājām, satvert ar rokām kāju 

pirkstgalus un vilkt tos uz sevi, 

liecoties gurna locītavā 

Vingrojumu pildīt 20 – 30 

sekundes 3 – 4 reizes ar 

atpūtu 6– 10 sekundes 

Tiek stiepti 

hamstringu 

muskulatūra 

Nedrīkst 

sasprindzināt 

augšstilba priekšējo 

muskulatūru. Elpot 

vienmērīgi 

12. S.st. – žākļsēde. Abu roku 

delnas novieto uz labās kājas 

apakšstilba, bet ķermeņa 

augšdaļu liekt pa labi uz 

iztaisnoto kāju. Tas pats uz 

otru pusi 

Šo pozu noturēt 20 – 30, 

atpūta 10 – 15 sekundes. 

Izpildīt abām kājām 

Tiek stiepti 

adduktori un 

hamstringu 

muskulatūra 

 

Jāseko elpošanai. Ja 

nevar aizsniegt pēdu, 

uz izelpas  jācenšas 

pietuvināties pēdai 

pēc iespējas tuvāk   

13. S.st. – balsts uz ceļiem. Ar 

taisnu muguru sēde uz 

papēžiem, ceļgali izvērsti, 

pēdas kopā uz iekšpusi. Rokas 

plecu platumā, taisnas. 

Balstoties ar plaukstām pret 

zemi, apsēsties uz papēžiem  

Iegūto pozu noturēt 20 – 

30 sekundes, tad s.st 

Atkārtot 3 – 4 reizes ar 

atpūtu 10 – 15 sekundes 

Tiek stiepta 

muguras 

muskulatūra 

Elpo vienmērīgi 

 

Aktīvā strečinga vingrojumu integrēšana fiziskās sagatavotības treniņa plānā U – 15 

basketbolistēm 

 

Sadarbojoties ar komandas treneri, tika izveidots treniņa plāns Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas komandai, Līvāni U – 15 basketbolistēm. Treniņplāns sastāvēja no diviem 

mezocikliem, kas tika sadalīti astoņos mikrociklos. Tā sākums – 2020. gada 10. augustā, kas ilga 

līdz 2020. gada 5. oktobrim. Treniņi notika piecas reizes nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai, 

bet treniņnometnē – desmit reizes nedēļā. Nometne bija no 10. augusta līdz 16. augustam. 

Fiziskās sagatavotības treniņi notika pirmdienās, trešdienās un piektdienās. Nometnes laikā bija 

viens fiziskās sagatavotības treniņš dienā, sākot no pirmdienas līdz piektdienai. Šis laika periods 

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas komandai, Līvāni U – 15 basketbolistēm, bija pirmsezonas 

sagatavošanās posms. Visi treniņi tika aizvadīti trenera klatbūtnē.  

Treniņnometnes formāts: divi treniņi dienā no pirmdienas līdz piektdienai. Rīta treniņš 

bija fiziskās sagatavotības treniņš, kurā tika integrēts izveidotais aktīvā strečinga vingrojumu 

kopums. Vakara treniņš bija tehniskais treniņš, pēc kura netika veikti aktīvā strečinga vingrojumi. 

Nometnes garums bija viens mikrocikls (sk. 2. tab.). 
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2.tabula 

Pirmā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Rīta treniņš  Vakara treniņš 

Pirmdiena Pētījuma dalībnieču fiziskās sagatavotības 

testēšana, strečinga vingrinājumu demonstrācija 

un apmācība 

Tehnikas vingrinājumi (dribls, 

piespēles, metieni) 

Otrdiena 30m un 50m skrējieni, koordinācijas un veiklības 

vingrinājumi, izmantojot trepītes, aktīvā strečinga 

vingrinājumi (sk. 1. tab.)   

Tehnikas vingrinājumi, māņu 

kustības 

Trešdiena Pietupieni ar savu svaru, koordinācijas un 

veiklības vingrinājumi, izmantojot barjeras, aktīvā 

strečinga vingrinājumi (sk. 1. tab.)   

Abpusējā spēle 5:5 

Ceturtdiena Vidējo distanču skrējieni, koordinācijas un 

veiklības vingrinājumi izmantojot konusus, aktīvā 

strečinga vingrinājumi (sk. 1. tab.)   

Tehnikas vingrinājumi (dribls, 

piespēles, metieni). Māņu 

kustības  

Piektdiena Lēcieni pa trepītēm, koordinācijas un veiklības 

vingrinājumi, izmantojot basketbola bumbas, 

aktīvā strečinga vingrinājumi (sk. 1. tab.)   

Māņu kustības. Abpusējā spēle 

5:5 

Sestdiena Aktīva atpūta Aktīva atpūta pie ūdens 

Svētdiena Brīvs Brīvs 

 

Parējos mikrociklos bija pieci treniņi nedēļā, katru dienu viens treniņš no pirmdienas līdz 

piektdienai. Fiziskās sagatavotības treniņi notika pirmdienās, trešdienās un piektdienās, pēc šiem 

treniņiem tika pielietots aktīvā strečinga vingrojumu kopums. Otrdienās un trešdienās bija 

tehniskie treniņi, pēc kuriem netika pielietots aktīvā strečinga vingrojumu kopums.  

Pirmā mikrocikla sākumā tika pārbaudīta pētījuma grupu dalībnieču fiziskā sagatavotība, 

lai tiktu iegūti sākotnējie pētījuma dati un redzētu, cik lielu slodzi pielietot fiziskās sagatavotības 

treniņā, Lielākais uzsvars pašos fiziskās sagatavotības treniņos pirmajā mikrociklā bija likts uz 

koordinācijas un veiklības vingrinājumiem un aktīvā strečinga vingrojumiem. Kā tika secināts, 

veidojot aktīvā strečinga vingrojumu kopumu, basketbolistu treniņos lielāka slodze ir uz 

apakšējām ekstremitātēm. Šis bija vienīgais mikrocikls, kur aktīvā strečinga vingrojumu kopumu 

pielietoja 5 reizes nedēļā pēc fiziskās sagatavotības treniņa.  

 

Sākot ar otro mikrociklu (sk. 3., 4., 5., 6., 7.tab. ), līdz pat pētījuma beigām treniņi notika 

piecas reizes nedēļā pa vienam treniņam dienā. Fiziskās sagatavotības treniņi, pēc kuriem tika 

pielietots aktīvā strečinga vingrojumu kopums, notika trīs reizes nedēļā. Lielākais uzsvars pašos 

fiziskās sagatavotības treniņos otrajā mikrociklā bija likts uz ātruma attīstīšanas vingrinājumiem 

un aktīvā strečinga vingrojumiem. 

 

Trešais mikrocikls. Fiziskās sagatavotības treniņi, pēc kuriem tika pielietots aktīvā 

strečinga vingrojumi kopums, notika trīs reizes nedēļā. Lielākais uzsvars pašos fiziskās 

sagatavotības treniņos trešajā mikrociklā bija likts uz spēka, ātruma attīstīšanas vingrinājumiem 

un aktīvā strečinga vingrojumiem. 
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3.tabula 

Otrā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Treniņš  

Pirmdiena Aizsardzības un uzbrukuma tehnika 1:1. Speciālie ātrumu attīstošie  vingrinājumi, 

aktīvā strečinga vingrojumi (sk. 1. tab.)   

Otrdiena Sadarbības no spēles, no auta. Ātrie uzbrukumi 

Trešdiena Aizsardzības un uzbrukuma tehnika 1:1. Apļa treniņš spēka, ātruma, koordinācijas, 

izturības attīstīšanai, aktīva strečinga vingrojumi (sk. 1. tab.)   

Ceturtdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). Māņu kustības. Abpusējā spēle 

4:4 

Piektdiena Speciālie ātrumu attīstošie vingrinājumi, aktīvā strečinga vingrojumi (sk.1. tab.)   

Sestdiena Brīvs 

Svētdiena Brīvs 

    
4.tabula 

Trešā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Treniņš  

Pirmdiena Basketbola tehnikas elementi: pārvietošanās ar un bez bumbas. Speciālie ātruma - 

spēka vingrinājumi ar savu svaru, aktīvā strečinga vingrojumi (sk.1. tab.)   

Otrdiena Aizsardzības un uzbrukuma tehnika 1:1, 2:2. Ātrie uzbrukumi 2:1, 3:2 

Trešdiena Sadarbības no spēles, no auta. Apļa treniņš spēka, ātruma, koordinācijas, izturības 

attīstīšanai, aktīvā strečinga vingrojumi (sk.1. tab.)   

Ceturtdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). Māņu kustības. Abpusējā spēle, 

5:5 

Piektdiena Speciālie ātruma – spēka vingrinājumi ar savu svaru, aktīvā strečinga vingrojumi 

(sk. 1. tab.) 

Sestdiena Brīvs 

Svētdiena Brīvs 

 
5.tabula 

Ceturtā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Treniņš  

Pirmdiena Basketbola tehnikas elementi: pārvietošanās ar un bez bumbas. Speciālie spēka 

attīstības vingrinājumi ar savu svaru,  aktīvā strečinga vingrojumi (sk.1. tab.)   

Otrdiena Aizsardzības un uzbrukuma tehnika 1:1, 2:2. Ātrie uzbrukumi 2:1 ,3:2 

Trešdiena Sadarbības no spēles, no auta. Spēka attīstīšana ar barjerām (kāpšanas un lēcieni),  

aktīvā strečinga vingrojumi (sk. 1. tab.)   

Ceturtdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). Māņu kustības. Abpusējā spēle, 

5:5 

Piektdiena Apļa treniņš spēka, ātruma, koordinācijas, izturības attīstīšanai, aktīvā strečinga 

vingrojumi (sk. 1. tab.) 

Sestdiena Brīvs 

Svētdiena Brīvs 
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Fiziskās sagatavotības treniņi, pēc kuriem tika pielietots aktīvā strečinga vingrinājumu 

kopums, notika trīs reizes nedēļā. Lielākais uzsvars pašos fiziskās sagatavotības treniņos ceturtajā 

mikrociklā bija likts uz spēka attīstīšanas vingrinājumiem un aktīvā strečinga vingrinājumiem. 

Nākamais mikrocikls tiek attēlots 6. tabulā.    

Fiziskās sagatavotības treniņi, pēc kuriem tika pielietots aktīvā strečinga vingrinājumu 

kopums, notika trīs reizes nedēļā. Lielākais uzsvars pašos fiziskās sagatavotības treniņos piektajā 

mikrociklā bija likts uz koordinācijas un veiklības attīstīšanas vingrinājumiem un aktīvā strečinga 

vingrinājumiem. 
6.tabula 

Piektā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Treniņš  

Pirmdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). Koordinācijas un veiklības 

vingrinājumi, izmantojot pildbumbas un līdzsvara pannas, aktīvā strečinga 

vingrinājumi (sk. 2. tab.)   

Otrdiena Māņu kustības. Abpusējā spēle 5:5 

Trešdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni).Ātrumu attīstošie vingrinājumi, 

īsie sprinti 30m un 60m skrējieni, aktīvā strečinga vingrinājumi (sk. 1. tab.)   

Ceturtdiena Māņu kustības. Abpusējā spēle 5:5 

Piektdiena Koordinācijas un veiklības vingrinājumi, izmantojot trepītes, aktīvā strečinga 

vingrinājumi (sk 1. tab.) 

Sestdiena Brīvs 

Svētdiena Brīvs 

 
7.tabula 

Sestā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Treniņš  

Pirmdiena Aizsardzības un uzbrukuma tehnika 1:1. Speciālie ātrumu attīstošie vingrinājumi,  

aktīvā strečinga vingrojumi (sk.1. tab.)   

Otrdiena Sadarbības no spēles, no auta. Ātrie uzbrukumi 

Trešdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). Apļa treniņš spēka, ātruma, 

koordinācijas, izturības attīstīšanai, aktīvā strečinga vingrinājumi(sk. 1. tab.)   

Ceturtdiena Māņu kustības. Abpusējā spēle 5:5 

Piektdiena Speciālie ātrumu attīstošie vingrinājumi un 5x 200m skrējieni, aktīva strečinga 

vingrinājumi (sk. 1. tab.) 

Sestdiena Brīvs 

Svētdiena Brīvs 

 

Fiziskās sagatavotības treniņi, pēc kuriem tika pielietots aktīvā strečinga vingrinājumu 

kopums, notika trīs reizes nedēļā. Lielākais uzsvars pašos fiziskās sagatavotības treniņos sestajā 

mikrociklā bija likts uz ātruma attīstīšanas vingrinājumiem un aktīvā strečinga vingrinājumiem. 

Nākamais mikrocikls tiek attēlots 8. tabulā.    

Fiziskās sagatavotības treniņi, pēc kuriem tika pielietots aktīvā strečinga vingrinājumu 

kopums, notika trīs reizes nedēļā. Lielākais uzsvars pašos fiziskās sagatavotības treniņos septītajā 
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mikrociklā bija likts uz spēka un ātruma attīstīšanas vingrinājumiem, un aktīvā strečinga 

vingrinājumiem. 
8. tabula 

Septītā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Treniņš  

Pirmdiena Basketbola tehnikas elementi: pārvietošanās ar un bez bumbas. Speciālie ātruma – 

spēka vingrinājumi, lēcieni uz paaugstinājumiem, aktīvā strečinga vingrinājumi 

(sk. 1. tab.)   

Otrdiena Aizsardzības un uzbrukuma tehnika 1:1, 2:2. Ātrie uzbrukumi 2:1, 3:2 

Trešdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). Speciālie ātruma - spēka 

vingrinājumi, lēcieni pāri dažāda augstuma barjerām, aktīvā strečinga vingrinājumi 

(sk.1. tab.)   

Ceturtdiena Sadarbības no spēles, no auta. Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). 

Māņu kustības. Abpusējā spēle 5:5 

Piektdiena Apļa treniņš spēka, ātruma, koordinācijas, izturības attīstīšanai, aktīvā strečinga 

vingrinājumi (sk.1. tab.) 

Sestdiena Brīvs 

Svētdiena Brīvs 
 

9.tabula 

Astotā mikrocikla tematiskais plāns 

 

Diena Treniņš  

Pirmdiena Tehnikas vingrinājumi (dribls, piespēles, metieni). Spēku attīstošie vingrinājumi ar 

savu svaru, lēcieni pāri barjerām, aktīvā strečinga vingrinājumi (sk. 1. tab.)   

Otrdiena Māņu kustības. Abpusējā spēle 5:5 

Trešdiena Basketbola tehnikas elementi: pārvietošanās ar un bez bumbas. Apļa treniņš spēka, 

ātruma, koordinācijas, izturības attīstīšanai, aktīvā strečinga vingrinājumi (sk. 1. 

tab.)   

Ceturtdiena Aizsardzības un uzbrukuma tehnika 1:1, 2:2. Ātrie uzbrukumi 2:1, 3:2. Sadarbības 

no spēles, no auta 

Piektdiena Spēku attīstošie vingrinājumi ar savu svaru, aktīvā strečinga vingrinājumi (sk. 1. 

tab.) 

Sestdiena Brīvs 

Svētdiena Brīvs 

 
Izpildot astoto mikrociklu, nākamās nedēļas pirmdienā tika veikti atkārtoti testi, lai iegūtu 

datus un varētu salīdzināt ar sākuma testu rezultātiem. Astotajā mikrociklā  fiziskās sagatavotības 

treniņi, pēc kuriem tika pielietots aktīvā strečinga vingrinājumu kopums, notika trīs reizes nedēļā. 

Lielākais uzsvars fiziskās sagatavotības treniņos astotajā mikrociklā tika likts uz spēka 

attīstīšanas un aktīvā strečinga vingrinājumiem. 

Šajā nodaļā dots ieskats pētījuma norisē. Pētījuma grupai astoņās nedēļās notika 47 

treniņi, no kuriem pētījuma ietvaros tika veikti 26 fiziskās sagatavotības treniņi, pēc kuriem tika 

pielietots sastādītais aktīvā strečinga vingrinājuma kopums. Tā kā pētījuma ietvaros sastādīto 

vingrinājumu plānu ir svarīgi pildīt tehniski pareizi, tad pētījuma grupas personīgo iniciatīvu, t.i., 
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aktīvā strečinga pielietošanu ārpus kontrolētajiem treniņiem tika ieteikts ierobežot līdz 

minimumam, lai testu rezultāti būtu maksimāli precīzi. Izejot cauri visiem mikrocikliem, ir dots 

tematiskais ieskats, kas tika darīts treniņos 8 nedēļu garumā.   

 

Aktīvā strečinga ietekmes izvērtējums uz fizisko sagatavotību pēc veiktā pētījuma 

 

 Pētījuma beigās tika veikti atkārtoti testi: “V sēdus un aizsniedzies!” tests, Kūpera tests, 

sešstūra tests, maksimālais lēciens tālumā no vietas un 30 metru sprints no vietas. Testi tika 

veikti, lai noskaidrotu, vai pēc pētījuma izpildes ir mainījušies dalībnieku fiziskie rādītāji. Iegūtie 

rezultāti tika salīdzināti ar pētījuma sākumā iegūtajiem rezultātiem, lai redzētu, kādas 

procentuālās izmaiņas ir notikušas.  
10.tabula  

Testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāti pēc aktīvā strečinga vingrinājumu pielietošanas 

pēc fiziskās sagatavotības treniņa basketbolistēm 

Dalībnieces Rezultāts pirms 

(cm) 

Rezultāts pēc 

(cm) 

Starpība (cm) 

1. +2 +7 +5 

2. 0 +7 +7 

3. 0 +3 +3 

4. +11 +11 0 

5. +5 +11 +6 

6. +10 +18 +8 

7. -14 -9 +5 

8. -8 0 +8 

9. +19 +22 +3 

10. -1 +3 +4 

11. -15 -6 +9 

12. +7 +9 +2 

13. +2 +9 +7 

Vidējais rezultāts +1,38 +6,5 +5,12 

 

 Kā redzams 10. tabulā, 1. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma 

beigās ir +7cm. Rezultāts pētījuma beigās ir uzlabojies par +5cm, salīdzinot ar pētījuma sākumu. 

Secinājums par 1.dalībnieci: pētījuma beigās lokanības rādītāji ir palielinājušies, rezultāts 

uzlabojies. 

 2. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigās ir +7cm. Testa 

rezultāts ir uzlabojies par +7cm pētījuma beigās, salīdzinot ar pētījuma sākumu. Secinājums par 

2. dalībnieci: pētījuma beigās lokanības rādītāji ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies.     

3. dalībniecei “V sēdus un “aizsniedzies!” testa rezultāts pētījuma beigās ir +3cm. Testa 

rezultāts ir uzlabojies par +3cm pētījuma beigās, salīdzinot ar pētījuma sākumu. Secinājums par 

3. dalībnieci: pētījuma beigās lokanības rādītāji ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies. 

  4. dalībniecei “V sēdus un “aizsniedzies!” testa rezultāts pētījuma beigās ir +11cm. Testa 

rezultāts pētījuma beigās, salīdzinot ar pētījuma sākumu, nav mainījies. Secinājums par 4. 

dalībnieci:  rezultāts pētījuma beigās, salīdzinot ar pētījuma sākumu, nav mainījies. 

5. dalībniecei “V sēdus un aizsniedzies!” testa rezultāts pētījuma beigās ir +11cm. Testa 

rezultāts ir uzlabojies par +6cm pētījuma beigās, salīdzinot ar pētījuma sākumu. Secinājums par 

5. dalībnieci:  pētījuma beigās lokanības rādītāji ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies. 
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6. dalībniecei “V sēdus un aizsniedzies!” testa rezultāts pētījuma beigās ir +18cm. Testa 

rezultāts ir uzlabojies par +8cm. Secinājums par 6. dalībnieci:  pētījuma beigās lokanības rādītāji 

ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies.     

7. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigas ir -9cm. Testa 

rezultāts ir uzlabojies par +5cm. Secinājums par7.  dalībnieci:  pētījuma beigās lokanības rādītāji 

ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies.     

8. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigās ir 0. Testa 

rezultāts ir uzlabojies par +8cm. Secinājums par 8. dalībnieci: pētījuma beigās lokanības rādītāji 

ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies.     

9. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigās ir +22cm. Testa 

rezultāt ir uzlabojies par +3cm. Secinājums par 9. dalībnieci:  pētījuma beigās lokanības rādītāji ir 

palielinājušies, rezultāts uzlabojies.  

10. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigās ir +3. Testa 

rezultāt ir uzlabojies par ir +4cm. Secinājums par10. dalībnieci: pētījuma beigās lokanības rādītāji 

ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies. 

11. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigās ir -6cm. Testa 

rezultāt ir uzlabojies par +9cm. Secinājums par dalībnieci 11. pētījuma beigās lokanības rādītāji ir 

palielinājušies, ir noticis rezultāta uzlabojums. 

12. dalībniecei testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigās ir +9. Testa 

rezultāt ir uzlabojies par +2cm. Secinājums par 12. dalībnieci:  pētījuma beigās lokanības rādītāji 

ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies. 

13. dalībniecei testa ”V sēdus un aizsniedzies!” rezultāts pētījuma beigās ir +9. Testa 

rezultāt ir uzlabojies par +7cm. Secinājums par 13. dalībnieci: pētījuma beigās lokanības rādītāji 

ir palielinājušies, rezultāts uzlabojies.  

Grupas vidējais rezultāts pēc veiktā pētījuma ir +6,5cm, ar standartnovirzi 8,6. Grupas 

vidējais rezultāts ir uzlabojies par 5,12cm, salīdzinot ar grupas vidējo rezultātu pētījuma sākumā. 

Pētījuma beigās ir vērojams diezgan liels vidējā rezultāta uzlabojums. 

    Pēc pētījuma “V sēdus un aizsniedzies!” testa rezultāti  ir  uzlabojušies 12 dalībniecēm, 

bet 1 dalībniecei, veicot atkārtotu “V sēdus un aizsniedzies!” testu, rezultāts nav mainījies.  

Izvērtējot visus iegūtos datus, tika izskatīta datu ticamība ar t-testu saistītām kopām ar 

dispersiju. “V sēdus un aizsniedzies!” testā p – vērtība = 1,53e-05(p = 0,00000153), atšķirība ir 

statistiski ticama, jo p<0.05. Tas nozīmē, ka iegūtie rezultāti liecina par statistiski nozīmīgām 

izmaiņām.  

Izvērtējot iegūtos rezultātus “V sēdus un aizsniedzies!” testā, var secināt, ka notikušās 

izmaiņas ir statistiski nozīmīgas. Rezultāti ir uzlabojušies 12 dalībniecēm no 13. Arī grupas 

vidējais rezultāts ir uzlabojies. Ar “V sēdus un aizsniedzies!” testu tika novērtēta lokanība, un, kā 

minēts arī literatūrā, strečings paredzēts lokanības pilnveidošanai, tāpēc varētu arī izskaidrot 

kraso grupas vidējā rezultāta pieaugumu, pielietojot aktīvā strečinga vingrojumu kopumu pēc 

fiziskās sagatavošanas treniņa.  

Kā redzams 11. tabulā,1.dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2505m. 

Testa rezultāts ir uzlabojies par 5m. Secinājums par 1. dalībnieci: pētījuma beigās pēc Kūpera 

testa izturības rādītāji nav mainījušies. 5m  izmaiņām ir gadījuma raksturs. Tā kā rezultāts jau 

pētījuma sākumā ir augsts, ir daudz grūtāk sasniegt vēl augstāku līmeni. Tas varētu būt arī par 

iemeslu tam, kāpēc izmaiņas nav notikušas.     

2. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2400m. Testa rezultāts ir 

uzlabojies par 30m. Secinājums par 2. dalībnieci: pētījuma beigās pēc Kūpera testa izturības 
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rādītāji nav mainījušies. Kaut arī izmaiņas ir lielākas nekā 1. dalībniecei, tomēr 30m atšķirībai 

rezultātā arī ir gadījuma raksturs. Tāpat kā 1. dalībniecei, rezultāts sākotnējā Kūpera testā bija 

diezgan augstā līmenī, kas arī varētu būt par faktoru minimālām rezultātu izmaiņām.     

3.dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2305 m. Testa rezultāts ir 

uzlabojies par 15m. Secinājums par 3. dalībnieci pētījuma beigās:  tāpat kā 1.,2. dalībniecei, 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Izturības rādītāji nav mainījušies. Tāpat kā 1.,2. 

dalībniecei, rezultāts pētījuma sākumā ir augstā līmenī, kas varētu būt  par iemeslu tam, kāpēc 

nav notikušas lielākas izmaiņas.       

4. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2300 m. Atkārtotā Kūpera testa 

rezultāts ir uzlabojies par 70m. Secinājums par 4.dalībnieci: pētījuma beigās rezultāts ir 

uzlabojies. Izturība ir uzlabojusies. Tā kā rezultāts pētījuma sākumā ir augstā līmenī, tas varētu 

būt par iemeslu tam, kāpēc nav notikušas lielākas rezultātu izmaiņas. 

5.dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2285m. Testa rezultāts ir uzlabojies 

par 95m. Secinājums par 5.dalībnieci: pētījuma beigās rezultāts ir uzlabojies. Izturība ir 

uzlabojusies. Tā kā rezultāts pētījuma sākumā ir augstā līmenī, tas varētupar iemeslu tam, kāpēc 

nav notikušas lielākas rezultātu izmaiņas. 

6. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 1900m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir pasliktinājies par 5m. Secinājums par 6. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta izmaiņām 

ir gadījuma raksturs. Izturības radītāji nav mainījušies.    

7.dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2330m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir uzlabojies par 50m. Secinājums par 7. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāts ir uzlabojies. 

Izturība ir uzlabojusies. Tā kā rezultāts pētījuma sākumā ir augstā līmenī, tas varētu būt faktors, 

kāpēc nav notikušas lielākas rezultātu izmaiņas. 

8. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2350m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir uzlabojies par 200m. Secinājums par 8. dalībnieci: pētījuma beigās izturība ir 

palielinājusies, jo vērojama rezultāta uzlabošanās. Rezultāta pieaugums ir daudz ievērojamāks 

nekā iepriekšējām dalībniecēm, kaut arī rezultāts pētījuma sākumā ir bijis augstā līmenī.     

9. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2002m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir uzlabojies par 2m. Secinājums par 9. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta izmaiņām ir 

gadījuma raksturs. Izturības radītāji nav mainījušies.     

10. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2240m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir uzlabojies par 170m. Secinājums par 10. dalībnieci: pētījuma beigās izturība ir 

palielinājusies, ir vērojams rezultāta uzlabojums.  

11. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 1825m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir pasliktinājies par 75m. Secinājums par 11. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāts ir 

pasliktinajies. Izturība nav uzlabojusies.  

12. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2260m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir uzlabojies par 560m. Secinājums par 12. dalībnieci: pētījuma beigās izturība ir 

palielinājusies, jo ir vērojams rezultāta uzlabojums, kas ir visaugstākais pētījuma grupā. Skatoties 

pēc Kūpera testa vērtēšanas, no slikta uz ļoti labu, ja skatās  pēc 13 – 14 gadu vecuma sievietēm 

(sk.12.tab.). 

13. dalībniecei Kūpera testa rezultāts pētījuma beigās ir 2003m. Testa rezultāts pētījuma 

beigās ir uzlabojies par 178m. Secinājums par 13. dalībnieci: pētījuma beigās izturība ir 

palielinājusies, jo ir vērojams rezultāta uzlabojums. Skatoties pēc Kūpera testa vērtēšanas 

kritērijiem, no vidēja uz ļoti labu pēc 13 – 14  gadu vecuma sievietēm (sk.12tab.).  
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11.tabula  

Kūpera testa rezultāti pēc aktīvā strečinga vingrojumu pielietošanas pēc fiziskās 

sagatavotības treniņa basketbolistēm 
Dalībnieces Rezultāts pirms 

(m) 

Rezultāts pēc 

(m) 

Starpība (m) 

1. 2500 2505 +5 

2. 2370 2400 +30 

3. 2290 2305 +15 

4. 2230 2300 +70 

5. 2190 2285 +95 

6. 1905 1900 -5 

7. 2280 2330 +50 

8. 2150 2350 +200 

9. 2000 2002 +2 

10. 2070 2240 +170 

11. 1900 1825 -75 

12. 1700 2260 +560 

13. 1825 2003 +178 

Vidējais 

rezultāts 

2108 2208 +100 

 

Grupas vidējais rezultāts pēc veiktā pētījuma ir 2208m, ar standartnovirzi 0,206. Grupas 

vidējais rezultāts ir uzlabojies par 100m, salīdzinot ar grupas vidējo rezultātu pētījuma sākumā.  

Pētījuma beigās ir vērojams vidējā rezultāta uzlabojums. 

Kūpera testa rezultāti pēc pētījuma ir uzlabojušies  11 dalībniecēm, bet 2 dalībniecēm ir 

rezultātu kritums, veicot atkārtotu Kūpera testu pētījuma beigās. Bet salīdzinot rezultātus 

pētījuma  sākumā un beigās, var redzēt, ka 7 dalībniecēm ir pozitīva rezultātu izaugsme, 5 

dalībnieču rezultātu  izmaiņām  ir gadījuma raksturs un 1 dalībniecei rezultāts ir pasliktinājies.  

 Izvērtējot visus iegūtos datus, tika izskatīta datu ticamība ar t-testu saistītām kopām ar 

dispersiju. Kūpera testa rezultāts  p – vērtība = 0,04477, atšķirība ir statiski ticama, jo p<0,05. 

Tas nozīme, ka iegūtajiem rezultātiem ir notikušas statiski nozīmīgas izmaiņas. 

Izvērtējot iegūtos rezultātus Kūpera, testā var secināt, ka notikušās izmaiņas ir statiski 

nozīmīgas, bet iegūtie rezultāti izturības testā, salīdzinot ar lokanības testu, nav tik stabili. Iegūtie 

rezultāti ir dažādi. Viens no faktoriem, kas varēja ietekmēt rezultātu izmaiņas, ir tas, ka 

sākotnējie rezultāti bija diezgan augstā līmenī. Ja paskatās uz grupas vidējo rezultātu pētījuma 

sākumā, kas ir 2108m, tas pēc Kūpera testa vērtēšanas (sk. 12. tab.) (Cooper K. H.,1968) ir ļoti 

labs. Neņemot to vērā, pētījuma beigās grupas vidējais rezultāts ir uzlabojies. Skatoties uz 11. 

dalībnieci, kurai vienīgajai Kūpera testa rezultāts, salīdzinot ar pētījuma sākuma rezultātu, ir 

krities, toties testa “V sēdus un aizsniedzies!” rezultāta pieaugums bija vislielākais. Toties 12. 

dalībniecei, kurai Kūpera testa rezultāta pieaugums ir vislielākais, testa “V sēdus un 

aizsniedzies!” rezultāta pieaugums bija viens no zemākajiem. Kā tika minēts iepriekš, aktīvā 

strečinga vingrojumi uzlabo lokanību. Taču, skatoties uz grupas izturības izmaiņām pētījuma 

beigās, pēc iegūtajiem datiem nevar apgalvot, ka izmaiņas stimulēja aktīvā strečinga vingrojumi, 

drīzāk to ietekmēja fiziskās sagatavošanas treniņi.  



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2021  
(mācību metodiskais materiāls) 

76 

 

Elvijs ANTONIŠĶIS, Dāvis CAUNE, Raitis MĀSĀNS, Olga OZOLA, Jaroslavs ZORICOVS, 2021 

12.tabula 

Kūpera testa vērtēšana (Cooper K. H.,1968) 

 

 

                Kā redzams 13. tabulā 1. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 12,46 

sekundes. Testa rezultāts pētījuma beigās ir uzlabojies par 2,39 sekundēm. Secinājums par 1. 

dalībnieci: pētījuma beigās koordinācijas un veiklības rādītāji un pēdu veiklība ir uzlabojusies, ir 

novērojams rezultāta uzlabojums.  

 2. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 12,33 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,04 sekundēm. Secinājums par 2. dalībnieci: pētījuma beigās 

izmaiņām ir gadījuma raksturs, jo 0,04 sekunžu izmaiņas var būt arī tāpēc, ka mērījums tika 

konstatēts ar hronometru,  tāpēc 2. dalībniecei rezultāta izmaiņas pētījuma beigās, salīdzinot ar 

pētījuma sākumu, nav notikušas.    

 3. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 12,40 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,48 sekundēm. Secinājums par 3. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

 4. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 13,86 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir krities par 1,20 sekundēm. Secinājums par 4. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji un pēdu veiklība nav uzlabojusies, ir vērojams rezultāta 

kritums. 

 5. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 11,85 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir  uzlabojies par 1,11 sekundēm. Secinājums par 5. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

 6. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 16,46 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir  uzlabojies par 2,41 sekundēm. Secinājums par 6. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji un pēdu veiklība ir uzlabojusies. Tā kā sākotnēji grupa nebija 

vienveidīga, šīs dalībnieces rezultāts netiks ņemts vērā, vērtējot grupas vidējo rezultātu un 

turpmākajā  datu analīzē.  

 7. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 12,31 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir  uzlabojies par 0,86 sekundēm. Secinājums par 7. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji, un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

 8. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 13,22 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir  krities par 0,15 sekundēm. Secinājums par 8. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Koordinācijas un veiklības radītāji, un pēdu veiklība nav 

mainījusies. 

 9. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 17,04 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 1,66 sekundēm. Secinājums par 9. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji, un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

 10. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 15,35 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,82 sekundēm. Secinājums par 10. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji, un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

Vecums Dzimums Ļoti labs Labs Vidējs Slikts Ļoti slikts 

13 – 14 Sievietes 2000+m 1900 – 

2000m 

1600 – 

1899m 

1500 – 

1599m 

1500-m 
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 11. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 13,84 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,43 sekundēm. Secinājums par 11. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji, un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

 12. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 13,86 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies 0,37 sekundēm. Secinājums par 12. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji, un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

 13. dalībniecei sešstūra testa rezultāts pētījuma beigās ir 15,39 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,89 sekundēm. Secinājums par 13. dalībnieci: pētījuma beigās 

koordinācijas un veiklības rādītāji, un pēdu veiklība ir uzlabojusies. 

 Grupas vidējais rezultāts pēc veiktā pētījuma ir 13,66 sekundes, ar standartnovirzi 1,58. 

Grupas vidējais rezultāts ir uzlabojies par 0,67 sekundēm, salīdzinot ar grupas vidējo rezultātu 

pētījuma sākumā. Pētījuma beigās ir vērojams vidējā rezultāta uzlabojums. 
13.tabula 

Sešstūra testa rezultāti pēc aktīvā strečinga vingrojumu kopuma pielietošanas pēc fiziskās 

sagatavotības treniņa basketbolistēm 

 

Dalībnieces Rezultāts pirms 

(sekundes) 

Rezultāts pēc 

(sekundes) 

Starpība 

(sekundes) 

1. 14,95 12,46 2,39 

2. 12,37 12,33 0,04 

3. 12,88 12,4 0,48 

4. 12,66 13,86 -1,2 

5. 13,18 11,85 1,11 

6. 18,87 16,46 2,41 

7. 13,17 12,31 0,86 

8. 13,07 13,22 -0,15 

9. 18,7 17,04 1,66 

10. 16,17 15,35 0,82 

11. 14,27 13,84 0,43 

12. 14,23 13,86 0,37 

13. 16,28 15,39 0,89 

Vidējais rezultāts 14,33 13,66 0,81 

 

 Salīdzinot iegūtos rezultātus pētījuma sākumā un beigās, var redzēt, ka 9 dalībniecēm 

vērojama pozitīva rezultātu izaugsme, 2 dalībnieču rezultātu  izmaiņām ir bijis gadījuma raksturs 

un 1 dalībniecei rezultāts ir pasliktinājies.  

 Izvērtējot visus iegūtos datus, tika izskatīta datu ticamība ar t-testu saistītām kopām ar 

dispersiju. Sešstūra testā rezultāts p - vērtība = 0,03056, atšķirība ir statiski ticama, jo p<0,05. 

Tas nozīmē, ka iegūtie rezultāti liecina par statistiski nozīmīgām  izmaiņām. 

Izvērtējot sešstūra testa rezultātus, var secināt, ka notikušās izmaiņas ir statiski nozīmīgas. 

Izmaiņas ir stabilākas nekā Kūpera testā, bet ne tik stabilas kā “V sēdus un aizsniedzies!” testā. 

Pēc sešstūra testu rezultātiem var redzēt, ka lielākoties vērojama pozitīva rezultātu izaugsme. 

Uzlabojies arī vidējais grupas rezultāts. Izskatot aktīvā strečinga  vingrinājumus, var secināt, ka 

aktīvā strečinga vingrinājumi tika atlasīti apakšējo ekstremitāšu muskulatūras stiepšanai, kas 

varēja ietekmēt pēdu veiklības uzlabošanos un labāku testa izpildi. Piemēram, 5. vingrinājums 

(sk.1. tab.) domāts m. triceps surae jeb tautā sauktajam ikra muskulim, kas ļoti ietekmē arī pēdu 

darbību. Kaut vai samazinot šī muskuļa tonusu ar aktīvo strečingu, pēdu darbībai vajadzētu 
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uzlaboties, tāpēc aktīvais strečings pēc fiziskās sagatavošanas treniņa pozitīvi ietekmē pēdu 

veiklību un rezultāti šajā testā lielākoties ir ar pozitīvu izaugsmi, tāpēc grupas vidējais rezultāts ir 

uzlabojies.            

 Kā redzams 14. tabulā, 1. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 

202cm. Testa rezultāts ir uzlabojies par 22cm. Secinājums par 1. dalībnieci: pētījuma beigās 

ātrumspēka īpašības ir uzlabojušās.  

 2. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 197cm. Testa rezultāts ir 

uzlabojies par 5cm. Secinājums par 2. dalībnieci: pētījuma beigās, ņemot vērā, ka pētījuma 

sākumā uzrādītais rezultāts bija visaugstākais, 5cm uzlabojumam nav gadījuma rakstura. 2. 

dalībniecei pētījuma beigās ātrumspēka īpašības ir uzlabojušās.     

 3. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 181cm. Testa rezultāts ir 

uzlabojies par 4cm. Secinājums par 3. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta izmaiņām vairāk ir 

gadījuma raksturs. Pētījuma ietvaros ātrumspēka īpašības nav mainījušās.  

 4. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 172cm. Testa rezultāts ir 

uzlabojies par 1cm. Secinājums par 4. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta izmaiņām ir gadījuma 

raksturs. Pētījuma ietvaros ātrumspēka īpašības nav mainījušās.   

 5. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 177cm. Testa rezultāts ir 

uzlabojies par 4cm. Secinājums par 5. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta izmaiņām ir gadījuma 

raksturs. Pētījuma ietvaros ātrumspēka īpašības nav mainījušās.   

 6. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 157cm. Testa rezultāts ir 

uzlabojies par 7cm. Secinājums par 6. dalībnieci: pētījuma beigās ātrumspēka īpašības ir 

uzlabojušās. Rezultāta uzlabojums ir minimāls, salīdzinot rezultātus, kas iegūti pētījuma sākumā 

un beigās. 

 7. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 163cm. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir krities par 4cm. Secinājums par 7. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta 

izmaiņām ir gadījuma raksturs. Pētījuma ietvaros ātrumspēka īpašības nav mainījušās.   

 8. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 150cm. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 7cm. Secinājums par 8. dalībnieci: pētījuma beigās ātrumspēka 

īpašības ir uzlabojušās. Rezultāta uzlabojums ir minimāls, salīdzinot rezultātus, kas iegūti 

pētījuma sākumā un beigās. 

 9. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 178cm. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 18cm. Secinājums par 9. dalībnieci: pētījuma beigās ātrumspēka 

īpašības ir uzlabojušās. 

 10. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 197cm. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 7cm. Secinājums par 10. dalībnieci: pētījuma beigās ātrumspēka 

īpašības ir uzlabojušās. 

 11. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 155cm. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir krities par 10cm. Secinājums par 11. dalībnieci: pētījuma beigās ātrumspēka 

īpašības nav uzlabojušās. Ir vērojams rezultāta kritums.   

 12. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 178cm. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 12cm. Secinājums par 12. dalībnieci: pētījuma beigās 

ātrumspēka īpašības ir uzlabojušās.  

 13. dalībniecei tāllēkšanas no vietas rezultāts pētījuma beigās ir 188cm. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 10cm. Secinājums par 13. dalībnieci: pētījuma beigās 

ātrumspēka īpašības ir uzlabojušās. 
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14.tabula 

Tāllēkšanas no vietas rezultāti pēc aktīvā strečinga vingrinājumu pielietošanas pēc fiziskās 

sagatavotības treniņa basketbolistēm 

Dalībnieces Rezultāts pirms 

(cm) 

Rezultāts pēc 

(cm) 

Starpība (cm) 

1. 180 202 22 

2. 192 197 5 

3. 177 181 4 

4. 171 172 1 

5. 173 177 4 

6. 150 157 7 

7. 167 163 -5 

8. 143 150 7 

9. 160 178 18 

10. 190 197 7 

11. 165 155 -10 

12. 166 178 12 

13. 178 188 10 

Vidējais rezultāts 170 177 7 

 

 Grupas vidējais rezultāts pēc veiktā pētījuma ir 177cm, ar standartnovirzi 16,8. Grupas 

vidējā rezultāta uzlabojums ir par 7cm, salīdzinot ar grupas vidējo rezultātu pētījuma sākumā. 

Pētījuma beigās ir vērojams vidējā rezultāta uzlabojums.  

 Salīdzinot pētījuma sākumā un beigās iegūtos rezultātus, var redzēt, ka 8 dalībniecēm ir 

notikusi pozitīva rezultātu izaugsme. 4 dalībnieču rezultātu izmaiņām  ir bijis gadījuma raksturs 

un 1 dalībniecei rezultāts ir pasliktinājies. 

 Izvērtējot visus iegūtos datus, tika izskatīta datu ticamība ar t-testu saistītām kopām ar 

dispersiju. Tāllēkšana no vietas p – vērtība = 0,01772 atšķirība ir statiski ticama, jo p<0.05. Tas 

nozīmē, ka iegūtie rezultāti liecina, ka notikušas statistiski nozīmīgas izmaiņas. 

Izvērtējot iegūtos rezultātus tāllēkšanā no vietas, var secināt, ka notikušās izmaiņas ir 

statiski nozīmīgas. Rezultātu izmaiņas ir dažādas un nav tik stabilas kā “V sēdus un 

aizsniedzies!” un sešstūra testā. Neņemot to vērā, vidējais rezultāts ir uzlabojies. Testa rezultātu 

izmaiņas ir minimālas, neskaitot dažus testa dalībniekus. Tāpēc, skatoties uz ātrumspēka īpašību 

izmaiņām pētījuma beigās, pēc iegūtajiem datiem nevar apgalvot, ka izmaiņas stimulējuši aktīvā 

strečinga vingrojumi, drīzāk izmaiņu ietekmes cēlonis ir fiziskās sagatavotības treniņā darītais. 

Kopumā fiziskās sagatavošanas treniņš, pēc kura pielieto aktīvo strečingu, pozitīvi ietekmē 

ātrumspēka īpašības. 

 Kā redzams 15. tabulā 1. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 4,87 

sekundes. Testa rezultāts pētījuma beigās ir uzlabojies par  0,11 sekundes. Secinājums par 1. 

dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta izmaiņām  vairāk ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību 

izmaiņas nav notikušas pētījuma ietvaros.  

 2. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 4,75 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,02 sekundes. Secinājums par 2. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros. 

 3. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,12 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par  0,11 sekundes. Secinājums par 3. dalībnieci: pētījuma beigās 
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rezultāta izmaiņām vairāk ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros. 

 4. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,29 sekundes. Uzlabojums, 

salīdzinot ar pētījuma sākuma 30m sprinta rezultātu, ir 0,24 sekundes. Secinājums par 4. 

dalībnieci: pētījuma beigās ātrums ir palielinājies.  

 5. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,28 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,01 sekundi. Secinājums par 5. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros. 

 6. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,36 sekundes. Uzlabojums, 

salīdzinot ar pētījuma sākuma 30m sprinta rezultātu, ir 0,33 sekundes. Secinājums par 6. 

dalībnieci: pētījuma beigās ātrums ir palielinājies.  

 7. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,08 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir krities par  0,04 sekundēm. Secinājums par 7. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros. 

 8. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,37 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,06 sekundēm. Secinājums par 8. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām  ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros. 

 9. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,99 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir krities par  0,1 sekundi. Secinājums par 9. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta 

izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma ietvaros. 

 10. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,31 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir krities par  0,06 sekundēm. Secinājums par 10. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros.   

 11. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,27 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās 0,05 sekundes. Secinājums par 11. dalībnieci: pētījuma beigās rezultāta 

izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma ietvaros. 

 12. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,26 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,17 sekundēm. Secinājums par 12. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros.  

 13. dalībniecei 30m sprinta rezultāts pētījuma beigās ir 5,65 sekundes. Testa rezultāts 

pētījuma beigās ir uzlabojies par 0,13 sekundēm. Secinājums par 13. dalībnieci: pētījuma beigās 

rezultāta izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašību izmaiņas nav notikušas pētījuma 

ietvaros.   
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15. tabula 

30m sprinta rezultāti pēc aktīvā strečinga vingrinājumu pielietošanas pēc fiziskās 

sagatavotības treniņa basketbolistēm 

Dalībnieces Rezultāts pirms 

(sekundes) 

Rezultāts pēc 

(sekundes) 

Starpība 

(sekundes) 

1. 4,98 4,87 0,11 

2. 4,77 4,75 0,02 

3. 5,01 5,12 0,11 

4. 5,53 5,29 0,24 

5. 5,29 5,28 0,01 

6. 5,69 5,36 0,33 

7. 5,04 5,08 -0,04 

8. 5,43 5,37 0,06 

9. 5,89 5,99 -0,1 

10. 5,25 5,31 -0,06 

11. 5,32 5,27 0,05 

12. 5,43 5,26 0,17 

13. 5,78 5,65 0,13 

Vidējais rezultāts 5,34 5,28 0,06 

 

 Grupas vidējais rezultāts pēc veiktā pētījuma ir 5,28 sekundes, ar standartnovirzi 0,3. 

Grupas vidējā rezultāta uzlabojums ir par 0,06 sekundēm, salīdzinot ar grupas vidējo rezultātu 

pētījuma sākumā. Pētījuma beigās ir vērojams vidējā rezultāta uzlabojums, bet rezultāta 

izmaiņām ir gadījuma raksturs. Ātruma īpašības pētījuma grupai, salīdzinot ar pētījuma sākumu, 

pētījuma beigās nav mainījušās.   

 Salīdzinot sākumā un beigās iegūtos rezultātus, var redzēt, ka 2 dalībnieču rezultātu 

izaugsme ir pozitīva, bet 11 dalībnieču rezultātu izmaiņām ir bijis gadījuma raksturs.  

 Izvērtējot visus iegūtos datus, tika izskatīta datu ticamība ar t -testu saistītām kopām ar 

dispersiju. 30m sprinta rezultāta p – vērtība = 0,1135, atšķirība nav statiski ticama, jo p>0.05. Tas 

nozīmē, ka iegūtie rezultāti liecina, ka nav notikušas statiski nozīmīgas izmaiņas. 

 Izvērtējot iegūtos rezultātus 30m sprintā, var secināt, ka notikušās izmaiņas nav statiski 

nozīmīgas. Kopumā pētījuma beigās 30m sprintā būtisku rezultātu izmaiņu un lielākajai daļai 

izmaiņu ir gadījuma raksturs. Salīdzinot 30m sprinta rezultātus ar pārējo testu rezultātiem, var 

redzēt, ka ir notikušas pozitīvas izmaiņas, pat ja nevar apgalvot, ka izaugsmi ietekmējusi aktīvā 

strečinga pielietošana, jo grupas vidējais ātruma īpašības uzlabojums ir 0,06 sekundes, kas ir 

attiecināms uz gadījuma rakstura izmaiņām, kas ļauj secināt, ka aktīvā strečinga vingrojumi 

ātrumu ietekmē ļoti minimāli.  

Kopumā skatoties uz visu testu rezultātiem, var secināt, ka stabilākā izaugsme, pielietojot 

aktīvo strečingu pēc fiziskās sagatavošanas treniņa basketbolistēm, notika lokanības testā, kas 

minēts arī daudzos literatūras avotos. Toties 30m sprintā, pielietojot aktīvo strečingu pēc fiziskās 

sagatavotības treniņa, notiek ļoti minimālas rezultātu izmaiņas. Izvērtējot un salīdzinot pārējo 

testu rezultātu izmaiņas, var secināt, ka, pielietojot aktīvo strečingu pēc fiziskās sagatavošanas 

treniņa, ātruma īpašības būtiski nemainās. Skatoties uz izturības, veiklības un ātrumspēka testu 

rezultātiem, pielietojot aktīvo strečingu pēc fiziskās sagatavošanas treniņa basketbolistēm, 

izaugsme būs pozitīva. Izturības un ātrumspēka īpašību pieaugumu visticamāk neveicināja aktīvā 

strečinga vingrojumi, bet gan pats fiziskās sagatavotības treniņš. Pie šāda secinājuma nokļuvu, 

salīdzinot lokanības testa rezultātu stabilo izaugsmi visā grupā ar izturības un ātrumspēka testu 
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rezultātiem, kuros izaugsme kopumā bija pozitīva, bet nebija tik stabila kā lokanības testā. Pēc 

rezultātu izmaiņām veiklības testā var secināt, ka aktīvā strečinga vingrojumi veicina īpašību 

pozitīvu izaugsmi.  

 

Secinājumi 
 

1. Teorētiski izpētot literatūru par aktīvo strečingu un basketbolu, tika atlasīti un izveidoti 

13 aktīvā strečinga vingrojumi. Atlasot vingrinājumus, tika ņemti vēra faktori, kas saistīti ar 

basketbola specifiku un vingrinājumu dažādību, proti, lai to ietekme nebūtu koncentrēta tikai uz 

vienu muskuļa grupu. Vingrinājumu kopējo daudzumu ietekmēja fiziskās sagatavošanas treniņam 

dotais laiks. Vingrinājumi tika atlasīti veiksmīgi, bet nevar apgalvot, ka pētījums ar citiem 

vingrinājumiem būtu vai nebūtu efektīvāks.  

 2. Izvērtējot fizisko sagatavotību Līvānu U – 15 basketbolistēm, pirms tika pielietots 

aktīvais strečinga kopums, var izsecināt, ka visa pētījuma grupa ir vienveidīga pēc Šapiro – Vilka 

4 no 5 testiem. Vienīgais tests, kurā grupa nebija vienveidīga, bija sešstūra tests, tāpēc 6. 

dalībnieces rezultāts, kurš bija sliktākais no grupas, netika ņemts vērā turpmākā sešstūra testa  

rezultātu analīzē, tāpēc grupas Šapiro – Vilka testu rezultāti “V sēdus un aizsniedzies!” testā p – 

vērtība ir 0,7807, Kūpera testā p – vērtība ir 0,9806, sešstūra testā p – vērtība ir 0,0643, tāllēkšanā 

no vietas p – vērtība ir 0,9079 un 30m sprintā p – vērtība ir 0,9475, tā kā p – vērtība ir >0,05, 

pētījuma grupa ir vienveidīga un drīkst piedalīties pētījumā.   

 3. Sadarbībā ar Līvānu U – 15 meiteņu komandas treneri pirms sagatavošanās sezonas 

tika izstrādāts fiziskās sagatavošanas treniņu plāns 8 nedēļām, kurā pēc fiziskās sagatavošānas 

treniņa tika iekļauts aktīvā strečinga vingrojumu kopums. Kopā tika aizvadīti 47 treniņi, no 

kuriem pētījuma ietvaros tika veikti 26 fiziskās sagatavošanas treniņi, pēc kuriem tika izpildīts 

aktīvā strečinga vingrojumu kopums. Treniņplāns tika izveidots un tika aprobēti aktīvā strečinga 

vingrjumi fiziskās sagatavotības attīstīšanai Līvānu U – 15 basketbolistēm.      

4.  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai sastādītais fiziskās sagatavošanas treniņa plāns ar  

uzsvaru uz aktīvā strečinga vingrojumiem pētījuma dalībniecēm būs veicinājis pozitīvu fiziskās 

sagatavotības rezultātu izaugsmi. Tika salīdzinātas pētījuma dalībnieču individuālo un pētījuma 

grupas vidējo rādītāju izmaiņas. Lokanības testa vidējais grupas rezultāts uzlabojās par 5,12 cm, 

izturības testa grupas vidējais rezultāts uzlabojās par 100m, veiklības testa grupas vidējais 

rezultāts uzlabojās par 0,67 sekundēm, ātrumspēka testa grupas vidējais rezultāts uzlabojās par 

7cm un ātruma testa grupas vidējais rezultāts uzlabojās par 0,06 sekundēm. Izvērtējot visus 

iegūtos datus, tika izskatīta datu ticamība ar t-testu saistītām kopām ar dispersiju.” V sēdus un 

aizsniedzies!” testā p – vērtība = 1,53e-05 (p = 0,00000153), Kūpera testa rezultāts  p – vērtība = 

0,04477, sešstūra testā rezultāts p – vērtība = 0,03056, tāllēkšanā no vietas rezultāts p – vērtība = 

0,01772, 30m sprinta rezultāts p – vērtība = 0,1135. No visiem veiktajiem testiem tikai 30m 

sprintā iegūtie rezultāti liecināja, ka nav notikušas  statiski nozīmīgas izmaiņas, jo p – vērtība 

>0,05.  

Apkopojot visus iegūtos datus par fizisko sagatavotību, var secināt, ka grupai ir 

uzlabojušās 4 no 5 fiziskajām īpašībām. Ievērojami un stabili pētījuma grupā uzlabojušies 

lokanības un veiklības rezultāti, tāpēc var secināt, ka aktīvais strečings pēc fiziskās sagatavošanas 

treniņa ilgtermiņa procesā panāks fiziskās sagatavotības uzlabošanos, proti, uzlabos  lokanību un 

veiklību. Uzlabojās arī  izturības un ātrumspēka rezultāti, bet tā kā iegūto datu izmaiņas nebija tik 

stabilas kā lokanības un veiklības testos, tad var secināt, ka aktīvais strečings pēc fiziskās 

sagatavotības treniņa procesa neveicina lielāku izturības un ātrumspēka rezultātu uzlabojumu, kā 
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fiziskās sagatavotības treniņos bez aktīvā strečinga. Par ātrumu var secināt, ka aktīvais strečings 

pēc fiziskās sagatavošanas treniņa būtiski neietekmē ātruma īpašības, jo, skatoties uz pārējo testu 

rezultātiem, ātruma īpašību izaugsme bija ļoti minimāla.  

Tāpēc hipotēze, ka, pielietojot aktīvo strečingu basketbolistēm fiziskās sagatavošanas 

treniņu procesā, tiks panākta fiziskās sagatavotības uzlabošanās, ir tikai daļēji apstiprinājusies, jo 

būtiski neietekmē ātruma īpašības, bet pozitīvi sekmē lokanības un veiklības, kā arī ātrumspēka 

un izturības īpašību izaugsmi.   

 

Izmantotā literatūra: 

1. Cooper, K. H. (1968) A means of assessing maximal oxygen uptake. New York: Evans. 

203 p. 

2. Māsāns R. (2021). Fiziskās sagatavotības uzlabošana ar aktīvo strečingu pēc vispārējas 

fiziskās sagatavošanas treniņa basketbolistēm (Maģistra darbs). Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija. Rīga. 69.lpp. 
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Olga OZOLA 

darba vadītājs prof. A.RUDZĪTIS 

darba konsultante doc. S.ŠKUTĀNE  

recenzente asoc.prof. I.BULA – BITENIECE   

 

PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SEKMĒŠANAI 

10.KLASES SKOLĒNIEM SPORTA STUNDĀS 
 

 Šobrīd Latvijas izglītības sistēma ir pārmaiņu priekšā, kurā Valsts izglītības satura centrs 

(VISC) plāno īstenot valdības un Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātu iniciatīvu. Ar Eiropas 

Savienības struktūrfondu atbalstu tiek izstrādāts, aprobēts un pēctecīgi ieviests tāds vispārējās 

izglītības saturs un pieeja mācībām, kas skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgas zināšanas, 

prasmes un ieradumus. Tas tiks balstīts vērtībās, citiem vārdiem, skolēnu lietpratībā. Taču 

pārmaiņas, ko mēs visi piedzīvojam, ir daudz plašākas. Tā ir attieksmes maiņa katrā no mums – 

pret skolu kā vietu, ko veidojam kopā – kā skolotāji, kā vecāki, kā skolēni; pret skolotāju kā 

atbildīgu un radošu sava amata profesionāli, kam uzticamies; pret skolēnu ar dabisku zinātkāri. 

 Pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj 

mācīties visu mūžu, prot risināt reālās dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas 

personības īpašības, kas savukārt palīdzēs viņam veidoties par atbildīgu personību. Lietpratība 

jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot 

problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās (Projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja 

mācību saturā’’). 

 

Sporta skolotāju viedokļi par kompetenču pieejas īstenošanu vidusskolā 

 

 Sporta skolotāju viedokļi tika noskaidroti, izmantojot aptaujas metodi. Kompetenču 

pieejas īstenošana 10. klasēs tika uzsākta 2020. gada 1. septembrī, tāpēc bija vēlēšanās aptaujāt 

pedagogus, kuri strādā šajā klasē, un noskaidrot, kā viņi vērtē pilnveidoto mācību saturu. 

 Elektroniski tika izsūtītas 105 anketas ar 7 jautājumiem (sk. maģistra darba 1. pielikumu) 

Pierīgas novadu sporta skolotājiem. Tika saņemtas 58 respondentu atbildes, kas ir 55,2% no 

izsūtītajām anketām, pēc kurām kļuva skaidrs, cik skolotāji ir gatavi īstenot kompetenču pieeju 

mācību saturā, vai skolotāji izprot vērtēšanas sistēmu, kā arī, kas sagādā vislielākās grūtības šajā 

pārmaiņu laikā. 

 Riņķa diagrammā (sk. 8.att.) parādītas klases, ar kurām strādā aptaujātie pedagogi. 47 

skolotāji māca 10. klasē (81.03%), 30 skolotāji māca 11. klasē (51.72%), 37 skolotāji māca 12. 

klasē (63.79%), kā arī 22 skolotāji (37.93%) māca vēl citās klasēs. Lielākā daļa sporta skolotāju 

māca 10. klasē, kuriem jāstrādā pēc pilnveidotā mācību satura, jaunā vispārējās vidējās izglītības 

standarta un jārealizē kompetenču pieeja mācību saturā. 
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81.03%

51.72%

63.79%

37.93%

10. klase 11. klase 12.klase Cits

 
8. att. Klases, kurās strādā aptaujātie sporta skolotāji 

 

 Ir svarīgi zināt, cik skolēnu vidēji ir klasē (sk. 9.att.), kurās strādā aptaujātie skolotāji. 

Redzams, ka klases ir pietiekami lielas, līdz ar to tas varētu būt viens no faktoriem, kas varētu 

apgrūtināt kompetenču pieejas īstenošanu mācību saturā, ja klasē ir liels skolēnu skaits. 15 

skolotājiem vidēji ir no 11 līdz 15 (25.86%) skolēnu klasē, 22 skolotājiem vidēji ir no 16 līdz 20 

(37.93%) skolēnu klasē un 21 skolotājam - vidēji no  21 līdz 30 (37.93%) skolēnu klasē. 

25.86%

37.93%

36.21%

11 līdz 15 16 līdz 20 21 līdz 30

 
9. att. Skolēnu vidējais skaits klasē, kurā strādā aptaujātie skolotāji 

 

 Sporta skolotājiem ir jāmaina pieeja, lai īstenotu kompetenču pieeju sporta stundās. 

Lielākā daļa skolotāju jeb 41 no tiem (70.69%) pašreiz tikai daļēji izprot, kā realizēt kompetenču 

pieeju sporta stundās (skat. 10. att.), jo vēl ir nepieciešams vairāk laika. 10 skolotāji (17.24%) 

izprot, kā to darīt un 2 (3.45%) neizprot, kā to darīt. 5 skolotāji (8.62%) sniedza citu atbildi, kā, 

piemēram, ka trūkt papildu informācijas, kā to darīt, kā arī praktisku piemēru. 

70.69%

17.24%

3.45% 8.62%

Daļēji, vēl nepieciešams vairāk laika Jā Nē Cits

 
10. att. Skolotāju izpratne par kompetenču pieejas īstenošanu sporta stundās vidusskolā 
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 Pilnveidotajā mācību saturā, vispārējās vidējās izglītības programmas paraugā, mācību 

priekšmetā “Sports un veselība” ir izveidoti skolēnam sasniedzamie rezultāti gan dažādu tēmu 

ietvaros, gan arī caurviju prasmēm.  

 Ir svarīgi, lai skolotājs izprastu, kā tos varētu sasniegt stundu laikā (sk. 11.att.), tēmas 

ietvaros, mācību gada laikā, šajā gadījumā, arī  vidusskolas posma laikā. 41 no aptaujātajiem 

skolotājiem (70.69%) atbildēja, ka daļēji izprot, kā tos īstenot mācību stundās, jo vēl 

nepieciešams vairāk laika, lai radītu padziļinātu izpratni, 5 skolotāji jau tagad izprot, kā to izdarīt 

(8.62%), 7 skolotāji neizprot (12.07%) un 5 skolotāji sniedza citu variantu (8.62%), kā, 

piemēram, grūtības sagādājot caurviju prasmju vērtēšanas kritēriji un tas esot ļoti laikietilpīgs 

darbs.  

70.69%

8.62%

12.07%

8.62%

Daļēji Jā Nē Cits

 
11. att. Skolotāju izpratne par sasniedzamā rezultāta īstenošanu sporta stundās vidusskolā 

  

 Secinājums: lai īstenotu jebkuras pārmaiņas, tās jāīsteno pakāpeniski, arī šajā gadījumā 

skolotājiem ir vajadzīgs laiks, lai izprastu un izmēģinātu dažādas metodes un veidus, kurus varētu 

pielietot sasniedzamā rezultāta panākšanai. 

 Vērtēšana ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Pilnveidotajā mācību procesā 

parādās komplekss sasniedzamais rezultāts, kur skolotājam ir jāizveido vērtēšanas kritēriji un 

uzdevumi tā, lai novērtētu gan prasmi, gan zināšanas. Skolotājam jāzina, kas un kā jāvērtē, lai 

īstenotu kompetenču pieeju mācību saturā (sk. 12.att.). Apskatot iegūtos datus, vērojams, ka 25 

skolotāji (43.10%) daļēji zina, kas un kā jāvērtē sporta stundās vidusskolā, 16 skolotāji (27.59%) 

zina, kā tas jādara, bet 17 skolotāji (29.31%) nezina, kas un kādā veidā jāvērtē. Secinājums: lai 

varētu radīt izpratni par to, kas un kā jāvērtē sporta stundās vidusskolā, skolotājiem ir 

nepieciešams laiks, jo vairums aptaujāto skolotāju daļēji izprot, kā to darīt šobrīd. 

43.10%

27.59%

29.31%

Daļēji Jā Nē

 
12. att. Skolotāju izpratne par sasniegumu vērtēšanu vidusskolā 



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2021  
(mācību metodiskais materiāls) 

87 

 

Elvijs ANTONIŠĶIS, Dāvis CAUNE, Raitis MĀSĀNS, Olga OZOLA, Jaroslavs ZORICOVS, 2021 

 Lai skolotāji būtu gatavi īstenot pilnveidoto mācību saturu mācību procesā, Skola2030 

regulāri organizēja informatīvus vebinārus, kuros pārrunāja aktuālos jautājumus. Tika izstrādāti 

dažādi metodiskie materiāli, kuri pieejami Skola2030 resursu krātuvē. VISC organizēja 

profesionālās pilnveides kursus, proti, gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, lai skolotājus 

sagatavotu šīm pārmaiņām. Skolotāji varēja sniegt vairākas atbildes, kas viņiem palīdzēja 

sagatavoties sākt īstenot kompetenču pieeju vidusskolā (sk. 13.att.). 20 skolotājiem (34.48%) 

sagatavoties palīdzēja Skola2030 vebināri, 21 skolotājam (36.21%) Skola2030 mācību resursu 

krātuve, 25 skolotājiem (43.10%) profesionālās pilnveides kursi, kā arī 7 skolotāji (12.07%) 

minēja citus veidus, kā gatavojušies. Piemēram, esot palīdzējušas pārrunas un pieredzes apmaiņa 

kolēģu starpā. Visvairāk aptaujāto uzskatīja, ka palīdzējuši profesionālās pilnveides kursi. To 

varētu skaidrot ar praktiskajām nodarbībām, kurās skolotājiem bija jāpiedalās. Praktiski 

darbojoties, var panākt padziļinātu izpratni par pārmaiņu procesu. 

34.48%

36.21%
43.10%

12.07%

Skola2030 vebināri Skola2030 mācību resursu krātuve

Profesionālās pilnveides kursi Cits
 

13. att. Skolotāju izpratnes padziļināšanas rīki kompetenču pieejas īstenošanai vidusskolā 

  

 Informācija un metodiskie materiāli bija pieejami interneta vietnēs. Skola 2030 vebinārs 

par Sports un veselība pamatkursa programmas paraugu vispārējā vidējā izglītībā notika 

2020.gada 14.augustā un pati programma tika publicēta 2020. gada septembrī.  

25.86%

56.90%

0.00%

17.24%

Metodiskais materiāls Praktiskie piemēri

Netrūkst nekas Cits
 

14.att. Nepieciešamais, lai skolotāji izprastu, kā realizēt kompetenču pieeju vidusskolā 
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 Skolotājiem tika jautāts, kas vēl trūka, lai kvalitatīvi sagatavotos pilnveidotā mācību 

satura vidusskolā īstenošanai (sk. 14.att.). Atbildot uz šo jautājumu, varēja izvēlēties vienu 

atbildes variantu. Pārliecinoši redzams, ka visvairāk skolotājiem trūkst praktisko piemēru, kas 

norādītu, kā īstenot kompetenču pieeju sporta stundās vidusskolā. To minēja 33 skolotāji 

(56.90%), metodiskais materiāls trūka 15 no aptaujātajiem skolotājiem (25.86%) un 10 skolotāji 

(17.24%) minēju citus variantus, kā, piemēram, trūkst finansiālu līdzekļu inventāra iegādei, lai 

īstenotu kompetenču pieeju sporta stundās, trūkst konkrētu vērtēšanas kritēriju un piemērotas 

infrastruktūras. 

 

Pašvadītas mācīšanās pielietojuma pamatojums 10. klases sporta stundās 

 
Kompetenču pieejas īstenošana mācību saturā tiek realizēta pakāpeniski. Pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikuma Nr. 416 (Rīgā 2019. gada 3. septembrī) “Noteikumi par valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 26. 

punktu, 10. klasē jaunais mācību saturs stājās spēkā 2020. gada 1. septembrī. Balstoties uz 

iepriekš gūto pieredzi un strādājot vispārizglītojošajā skolā Lielbritānijā, kā arī ņemot vērā to, ka 

Ropažu novada vidusskola ir viena no projekta Skola 2030 pilotskolām, kompetenču pieeju 

Ropažu novada vidusskolā praktizējām un ieguvām zināmu pieredzi jau pirms šī pētījuma 

uzsākšanas. 

 

 Sporta stundas tematiskais plāns 10. klasei 

Lai veiksmīgi varētu realizēt kompetenču pieeju mācību saturā, liela uzmanība jāpievērš 

plānošanai un katras tēmas uzdevumu izveidei un sagatavošanai. Sporta stundu tematiskā plāna 

izstrāde atvieglo skolotāja darbu, jo tas ikdienas darbu padara organizētāku un vieglāk 

pārskatāmu. 

Eksperiments tika plānots no 2020. gada 10. marta līdz 2020. gada 24. aprīlim, kas būtu 

apmēram 16 mācību stundas, lai parbaudītu, vai skolēni spēj vadīt savu mācību procesu, 

pielietojot pašvadītu mācīšanos, kā arī, vai skolēni uzlabos savu fizisko sagatavotību, pielietojot 

šo prasmi. Tika paredzēts šo prasmi pielietot vienas mācību tēmas ietvaros. Ņemot vērā veco 

standartu, eksperiments tiks realizēts, vadoties pēc mācību tēmā “Fizisko spēju mijiedarbība 

veselības nostiprināšanā” sasniedzamajiem rezultātiem. 

Lai arī mācību priekšmeta tematiskais plāns tika veidots pēc 2013. gada 21. maija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”, Sports 10. – 12. 

klasē, tajā tika iekļautas, piemēram, caurviju prasmes, uz ieradumiem balstīts mācību saturs un 

uzdevumi, kā arī vērtības, kuras būs aktuālas no 2020. gada 1. septembra. 

Darba satura tematiskajā plānā (sk. 2.tab.) var redzēt plānotos sasniedzamos rezultātus, 

katras stundas saturu, sasniegumu vērtēšanu, caurviju prasmes, ieradumus, stratēģijas, vērtības un 

starppriekšmetu saikni.  

Mācību priekšmets: Sports 

Klase: 10. klase 

Stundu skaits nedēļā: 3 mācību stundas 

Pedagogs: Olga Ozola 

Mācību priekšmeta standarts: Sports. Mācību priekšmeta standarts 10. – 12.klasei. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.281, Rīgā 2013.gada 21.maijā, “Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. 
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Mācību priekšmeta programma: VISC, Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta 

programmas paraugs, Sports 10. – 12. klase, 2008. gads. 

Mācību priekšmeta tematiskais plāns: veidots pēc VISC, Vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmeta programmas parauga, Sports 10. – 12. klase, 2008. gads. 

2. tabula 

Mācību satura tematiskais plāns mācību priekšmetā “Sports” 10. klasei 

2019./2020.m.g. tēmai “Fizisko spēju mijiedarbība veselības nostiprināšanā” 

 

Apguves 

laiks 

 

Tēma 

 

Sasniedzamais 

rezultāts (SR) 

Stundu 

skaits 

(40min) 

Stundas saturs Vērtēšana/

Atgriezenis

kā saite 

(AS) 

Caurvijas, 

ieradumi 

stratēģijas, 

vērtības, 

starppriekšmetu 

saikne 
Marts/ 

Aprīlis  

 

Tēma: Fizisko 

spēju 

mijiedarbība 

veselības 

nostiprināšanā 

 

SR: Zina 

dažādus testus, 

ar kuru palīdzību 

var noteikt gan 

cilvēka fizisko 

sagatavotību, 

gan arī 

funkcionālo 

stāvokli 

 

SR: Izprot, ka 

fizisko spēju – 

spēka, ātruma, 

izturības, 

koordinācijas, 

lokanības –

attīstība 

nodrošina 

pamatu cilvēka 

dzīves kvalitātes 

uzlabošanai 

 

SR: Pašvadīti 

demonstrē un 

savieno iepriekš 

apgūtās prasmes 

un zināšanas, 

izveidojot un 

pielāgojot 

vingrinājumus 

dažādu fizisko 

spēju attīstīšanai 

16 stundas 1. Izpratne par 

dažādu fizisko 

īpašību testu 

fiziskās 

sagatavotības 

sekmēšanā 

2. Testu izpilde 

3. Pieejamā 

inventāra un 

infrastruktūras 

izvērtēšana 

4. Izvēlētās 

fiziskās īpašības 

attīstīšanas 

programmas 

izstrāde 

5. Testu izpilde 

pēc izstrādātās 

programmas 

izpildes 

6. Secinājumu un 

pašnovērtējuma 

izpilde 

 

 

 

Formatīvā 

vērtēšana un 

AS par 

izstrādāto 

programmu 

 

Formatīvā 

vērtēšana – 

procesa 

uzraudzīšana 

 

Summatīvā 

vērtēšana un 

AS  – tēmas 

noslēgums 

Pašvadīta 

mācīšanās – 

mērķtiecīgi izvēlas 

savām spējām 

attiecīgus 

uzdevumus, lai 

attīstītu sevis 

izvēlētu fizisko 

īpašību 

 

Attīsta ieradumu 

plānot un vadīt 

savu izziņas 

procesu, reflektēt 

par to 

 

Attīsta ieradumu 

rūpēties par savu 

veselību 

 

Attīsta ieradumu 

plānot savu laiku 

 

Sadarbība – prasme 

sadarboties un 

vienoties par 

inventāra 

sadalījumu un 

pielietojumu  

 

Centība – pašvadīti 

motivē sevi uz 

labāku sniegumu, 

izprotot nozīmi 
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 Mācību tēmas organizēšana un realizēšana, pielietojot pašvadītu mācīšanos 

Plānojot un īstenojot tēmu “Fizisko spēju mijiedarbība veselības nostiprināšanā”, akcents 

tika likts uz ieradumu attīstīšanu un fizisko spēju stiprināšanu, pielietojot pašvadītu mācīšanos, 

izpratnes radīšanu par dažādu testu izmantošanu, inventāru un spēju izvelēties atbilstošus 

vingrinājumus. Mācību priekšmeta “Sports” programmas paraugā minētie sasniedzamie rezultāti 

ir šādi, t.i., skolēns: 

1. Izprot, ka fizisko spēju – spēka, ātruma, izturības, koordinācijas, lokanības – 

attīstība nodrošina pamatu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai.  

2. Zina dažādus testus, ar kuru palīdzību var noteikt gan cilvēka fizisko sagatavotību, 

gan arī funkcionālo stāvokli. 

3. Zina kustību prasmju saistību ar fizisko spēju attīstību. 

4. Veic koordinācijas, ātruma, izturības, lokanības un spēka vingrinājumus, uzrādot 

individuālo rezultātu attīstības dinamiku. 

5. Kontrolē un izvērtē individuālo rezultātu attīstības dinamiku. 

6. Izpilda fiziskajai sagatavotībai atbilstoša apjoma un intensitātes vingrojumus un 

vingrinājumus. Iekļauj un izmanto fizisko spēju attīstībai daudzveidīgus 

vingrinājumus. 

Tātad, vecajā standartā sasniedzamie rezultāti tiek realizēti un panākti, izmantojot uz 

kompetencēm balstītu pieeju. 

Tēmas īstenošana tika sākta pirms skolēnu pavasara brīvlaika (pavasara brīvdienas 1.–11. 

klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem – no 2020. 

gada 23. līdz 27. martam), taču sakarā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 

103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.1. punktu tika pārtraukta mācību procesa norise 

klātienē visās izglītības iestādēs. Līdz ar to tēmas īstenošana un tēmas pabeigšana notika 

attālināti. 

1. eksperimenta stunda 

Datums: 10.03.2020. 

Laiks: 10.10 – 10.50 

Vieta: Ropažu novada sporta centrs 

Klase: 10. klase, piedalās 20 skolēni 

Sasniedzamais rezultāts: spēšu izpildīt testu, izprotot to nozīmi fizisko spēju attīstīšanā. 

Stundas uzdevumi: izvēlēties fizisko īpašību, kuru plāno attīstīt, izpildīt testu, pierakstīt 

rezultātus un izdarīt secinājumus. 

Stundas gaita: stundas sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar jauno tematu, kurš ilgs līdz 

24.04.2020. Tika izstāstītas prasības, plānotie sasniedzamie rezultāti, uzdevumi un vērtēšanas 

kārtība, ievērojot Ropažu novada vidusskolas mācību sasnieguma kārtības noteiktos nosacījumus. 

Skolēniem tiek iedota darba lapa, kur jānorāda arī savs vecums, svars un augums (sk. maģistra 

darba 2.pielikumu). Tika pārrunāts: ko, kas un kāpēc ir jāaizpilda, kā arī pašvadītas mācīšanās 

pamatprincipi. Līdz ar to tiek nodrošināts atklātības un skaidrības princips, lai pirms mācību 

snieguma demonstrēšanas skolēnam ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie rezultāti un 

viņa mācību snieguma vērtēšanas kritēriji. 

Skolēnu pirmais uzdevums: patstāvīgai attīstīšanai izvēlēties kādu no zināmajām 

fiziskajām īpašībām, pamatojot savu izvēli, tādā veidā attīstot prasmi izvirzīt mērķi. Par to tiek 

informēts skolotājs. Skolotājs norāda, kurš no kontrolvingrinājumiem jāizpilda, rezultātu 

pieraksta. Darba lapa paliek pie skolotāja. Skolotājs fiksē visus rezultātus, lai pēc tam varētu tos 

salīdzināt. 
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Jāatzīmē, ka skolēni fizisko īpašību attīstīšanas metodes un teorētisko pamatojumu ir 

apguvuši pamatskolas posmā, tāpēc, pirms uzsākot tēmu 10. klasē, notika tikai iepriekšējo 

zināšanu aktivizēšana. 

2. eksperimenta stunda 

Datums: 12.03.2020. 

Laiks: 10.10 – 10.50 

Vieta: Ropažu novada sporta centrs 

Klase: 10. klase, piedalās 20 skolēni 

Sasniedzamais rezultāts: zināšu, kādu inventāru pielietot, lai attīstītu izvēlēto īpašību. 

Stundas uzdevumi: izvērtēt pieejamo inventāru, izstrādāt vingrinājumus izvēlētās fiziskās 

īpašības attīstīšanai, izvērtēt drošības noteikumus, izmantojot inventāru. 

Stundas gaita: skolēni patstāvīgi veido vingrinājumus, ar kuriem attīstīs izvēlēto fizisko 

īpašību, apsver dažādās metodes, stratēģijas, praktiski izmēģina pieejamo inventāru, izsver 

efektīvāko pielietojumu, sadarbojas ar klases biedriem. Visu pieraksta savā darba lapā. 

Mājas darbs: pavasara brīvlaika nedēļā pabeigt savu plānoto programmu fiziskās īpašības 

attīstīšanā, izmantojot darba lapu. 

3. eksperimenta stunda 

Datums: 24.03.2020. 

Laiks: 10.10 – 10.50 

Vieta: attālināti 

Klase: 10. klase, piedalās 20 skolēni 

Sasniedzamais rezultāts: spēšu patstāvīgi pielāgot savu izstrādāto treniņu programmu 

izpildei mājas apstākļos, izvēlēšos pieejamu un drošu inventāru. 

Stundas uzdevumi: piedalīties stundā Zoom platformā. 

Stundas gaita: tiek pārrunāts, kā un kādā veidā patstāvīgi var realizēt izstrādāto 

programmu arī mājas apstākļos, kas ir drošs inventārs un kāds varētu būt pieejams arī mājās vai 

brīvā dabā. Tehniskā vingrinājumu izpildījuma nozīme fiziskās īpašības attīstīšanā, dozējuma 

nozīme un pakāpeniskuma principa ievērošana. 

Mājas uzdevums: pabeigt un iesūtīt izstrādāto treniņu programmu un saņemt 

atgriezenisko saiti un formatīvo vērtējumu (ieskaitīts vai neieskaitīts). 

 

Pašvadītas mācīšanās pamatdarbība “Plānošana”. Formatīvais vērtējums 

4. eksperimenta stunda 

Datums: 26.03.2020. 

Laiks: 10.10 – 10.50 

Vieta: attālināti, saziņa E-klasē. 

Klase: 10. klase, piedalās 20 skolēni 

Sasniedzamais rezultāts: plānošana. Patstāvīgi izveidota treniņu programma izvēlētās 

īpašības attīstīšanai. 

Stundas uzdevumi: patstāvīgais darbs “Plānošana”. Skolēnam jāiesūta izstrādātā treniņu 

programmu E-klasē noteiktā laika posmā. Skolotājam jānovērtē un jāsniedz atgriezeniskā saite 

par izstrādāto programmu. Vērtēšanas kritēriji tika nosūtīti iepriekš. 

Vērtēšanas kritēriji (30 punkti = 100%): 

1. Patstāvīgi izveidoti vingrinājumi, izvēlēta treniņu metode un inventārs (5 punkti). 

2. Patstāvīgi izveidotie vingrinājumi un to dozējums atbilst fiziskās īpašības 

attīstīšanai (10 punkti). 
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3. Patstāvīgi izveidotie vingrinājumi ir droši un tos var pildīt mājas apstākļos (10 

punkti). 

4. Patstāvīgi izveidotā programma tika iesūtīta noteiktajā termiņā (5 punkti). 

 

3. tabula 

Formatīvā vērtēšana (%) – “Plānošana”. Patstāvīgi izveidota programma izvēlētās īpašības 

attīstīšanai 

10. klase 

1. kritērijs 

(5p.) 

2. kritērijs 

(10p.) 

3. kritērijs 

(10p.) 

4. kritērijs 

(5p.) 

Punkti 

kopā Procenti 

1 2 3 4 5 6 7 

Skolniece 1 5 10 10 5 30 100% 

Skolnieks 2 3 7 8 5 23 77% 

Skolniece 3 5 9 10 5 29 97% 

Skolniece 4 5 5 7 0 17 57% 

1 2 3 4 5 6 7 

Skolniece 5 5 8 9 5 27 90% 

Skolnieks 6 4 9 7 5 25 83% 

Skolnieks 7 4 9 9 5 27 90% 

Skolnieks 8 5 10 10 0 25 83% 

Skolniece 9 5 10 10 5 30 100% 

Skolniece 10 5 8 8 5 26 87% 

Skolniece 11 5 8 9 5 27 90% 

Skolnieks 12 4 9 10 5 28 93% 

Skolniece 13 5 7 7 5 24 80% 

Skolniece 14 5 8 8 5 26 87% 

Skolnieks 15 5 9 9 5 28 93% 

Skolniece 16 4 9 10 5 28 93% 

Skolnieks 17 5 7 6 0 18 60% 

Skolniece 18 5 10 9 5 29 97% 

Skolniece 19 3 9 7 5 24 80% 

Skolnieks 20 5 10 9 5 29 97% 

Vidējais klasē 4.6 8.55 8.6 4.25 26 87% 

  

Apskatot klases patstāvīgā darba vidējos rādītājus (sk. 3.tab.), var secināt, ka rādītāji ir 

augsti un skolēni uzdevumu ir izpratuši. Klasē viszemākais vidējais rādītājs ir par 4. patstāvīgā 

darba kritēriju, tas ir: “patstāvīgi izveidotā programma tika iesūtīta noteiktajā termiņā”. Tas 

nozīmē, ka skolēniem ir jāpielāgojas jaunajam dienas režīmam, jāmācās plānot savs laiks, kā arī 

jāzina, kā efektīvi to izmantot. Tas ir izskaidrojams ar to, ka pirmo reizi skolēni strādā attālinātā 

darba režīmā.  

Saziņa notiek E-klasē un vērtējums par pirmo temata izpildes daļu tiek atspoguļots E-

klases žurnālā. Skolotājs sniedz attīstošu atgriezenisko saiti, atbildes un komentārus sūtot pa E-

klases pastu un nepasakot priekšā atbildi. Skolotājs izceļ to, kas paveikts labi, un ar jautājumu 
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palīdzību atzīmē to, kas vēl jāuzlabo un kāpēc. Tiek vērtēta prasme, proti,  patstāvīgi izveidota 

treniņu programma jeb plānošana, kas ir viena no pašvadītas mācīšanās pazīmēm – 

pamatdarbībām. Izstrādātā treniņu programma ir pielāgota savām fiziskajām spējām, 

pieejamajam inventāram un mājas apstākļiem. Tātad, netiek vērtēts kontrolvingrinājuma 

rezultāts, bet gan prasme.  

55%

30%

5%

5% 5%

90% - 100%

80% - 90% 

70% - 80% 

60% - 70% 

50% - 60% 

 
15. att. 10. klases vērtējums par patstāvīgo darbu “Plānošana” 

  

 Formatīvā vērtēšana ir svarīga ne tikai kā vērtējums E-klasē, bet gan veids, kā sniegt 

atgriezenisko saiti skolēnam un otrādi. Skolēns redz, kā jāturpina mācīties, skolotājs – kas būtu 

jāmāca. Formatīvā vērtēšana ir kā “ceļš” uz gala rezultātu jeb noslēguma pārbaudes darbu tēmas 

noslēgumā. Tā atspoguļo gan veiksmes, gan neveiksmes skolēnu un skolotāja darbā un darbībā. 

Šajā gadījumā efektīvāk būtu, ja tiktu pielietots snieguma līmeņa apraksts (STAP; S – sācis 

apgūt, T – turpina apgūt, A – apguvis, P – apguvis padziļināti), taču sakarā ar to, ka mācības 

notiek attālināti, šo vērtēšanas veidu realizēt nevar. Skolotājam skolēni ir jāredz darbībā klātienē, 

īpaši, ja kāds censtos saņemt vērtējumu “apguvis padziļināti”, kas parasti saistās ar palīdzības un 

padoma sniegšanu klases biedram. Attālināti skolotājs to pārbaudīt nevar. 

 10. klases vērtējumi par pirmā patstāvīgā darba “Plānošana” izpildi ir augsti (sk. 15.att.): 

 90% - 100% saņēmuši 11 skolēni, kas sastāda 55% no kopēja klases skolēnu 

skaita; 

 80% - 90% saņēmuši 6 skolēni, kas sastāda 30% no kopējā klases skolēnu skaita; 

 70% - 80% saņēmis 1 skolēns, kas sastāda 5% no kopējā klases skolēnu skaita; 

 60% - 70% saņēmis 1 skolēns, kas sastāda 5% no kopējā klases skolēnu skaita; 

 50% - 60% saņēmis 1 skolēns, kas sastāda 5% no kopējā klases skolēnu skaita. 

Apskatot iegūtos rezultātus, redzams, ka 17 klases skolēni ir saņēmuši vērtējumu virs 

70%, kas liecina par to, ka izvirzītais sasniedzamais rezultāts ir veiksmīgi izpildīts. Pēc šādiem 

rezultātiem skolotājam rodas pārliecība, ka skolēni ir sapratuši gan uzdevumu, gan to, kā pašiem 

izvirzīt mērķi, ka skolēni pielāgojušies jaunajiem apstākļiem un izplānojuši, kā sasniegs savu 

izvirzīto mērķi. 2 skolēni saņēmuši zemāk par 70%, līdz ar to tas ir rādītājs, ka skolotājam vairāk 

jāiesaistās un jāuzdod papildu jautājumi par to, ko, kas šiem skolēniem nav izdevies un kāpēc. 

Ņemot vērā Ropažu novada vidusskolas Iekšējos noteikumus Nr. 29 “Kārtība, kādā tiek 

organizētas mācības attālināti Ropažu novada vidusskolas 1. – 12. klases izglītojamajiem”  (sk. 

maģistra darba 3.pielikumu), līdz katras piektdienas plkst.14.00 pedagogi sagatavo nākamās 

nedēļas satura apguves plānojumu un ievada to skolas Google drive diskā. Turpmākās stundas 

uzdevumi tiks gatavoti visai nedēļai. 
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Eksperimenta turpinājums 

Datums: 27.03 – 02.04. 

Laiks: vismaz 3x40min 

Vieta: attālināti 

Klase: 10. klase, 20 skolēni 

Sasniedzamais rezultāts: uzsākšu izveidotās treniņu programmas regulāru izpildi, ievērošu 

visus nepieciešamos drošības noteikumus. 

Stundas uzdevumi: izpildīt vingrinājumus, ierakstīt visu paveikto (datumu, dozējumu) 

treniņu programmas darba lapā, to vismaz darot 3 reizes nedēļā pa 40 minūtēm. 

Eksperimenta turpinājums 

Datums: 03.04 – 09.04. 

Laiks: vismaz 3x40min 

Vieta: attālināti 

Klase: 10. klase, 20 skolēni 

Sasniedzamais rezultāts: mērķtiecīgi turpināšu izveidotās treniņu programmas regulāru 

izpildi, ievērošu visus nepieciešamos drošības noteikumus. 

Stundas uzdevumi: izpildīt vingrinājumus, ierakstīt visu paveikto (datumu, dozējumu) 

treniņu programmas darba lapā, to vismaz darot 3 reizes nedēļā pa 40 minūtēm. 

 

 Pašvadītas mācīšanās pamatdarbība “Uzraudzīšana”. Formatīvais vērtējums 

Divas nedēļas klase ir aktīvi pildījusi uzdevumus patstāvīgi mājas apstākļos un visu 

piefiksējuši. 

Vēl viena no pašvadītas mācīšanās pazīmēm ir uzraudzīšana, šajā gadījumā treniņu 

programmas izpildes uzraudzīšana. Skolēniem ir jāspēj atbildēt uz jautājumiem par iegūto 

progresu, jāspēj analizēt padarīto un jāizdara secinājumi par to, ko varētu darīt labāk, efektīvāk, 

lai spētu sasniegt savu izvirzīto mērķi. Lai skolotājs varētu izprast, kā process norit, tiek veikts 

otrs patstāvīgais darbs “Uzraudzīšana.” 

Eksperimenta turpinājums 

Datums: 14.04. 

Laiks: 10.10 – 10.50 

Vieta: attālināti, saziņa E-klasē 

Klase: 10. klase, 20 skolēni 

Sasniedzamais rezultāts: uzraudzīšana. Patstāvīgi izstrādātā treniņu programma nodrošina 

attiecīgo progresu, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi. 

Stundas uzdevumi: patstāvīgais darbs “Uzraudzīšana”. Klasei jāiesūta līdz šim izpildītais 

un viss piefiksētais treniņu programmas darba lapās skolotājam E-klasē norādītajā termiņā. 

Skolēns saņem jautājumus no skolotāja par patstāvīgo darbu “Uzraudzīšana”. Skolēnam jāatbild 

noteiktajā termiņā. 

Vērtēšanas kritēriji (36 punkti = 100%): 

1. Treniņu programma un atbildes uz jautājumiem iesūtītas noteiktajā termiņā (6 

punkti). 

2. Vai es veicinu nepieciešamo progresu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, kas par to 

liecina vai neliecina? Nosauc vismaz 3 iemeslus, pamato tos (12 punkti). 

3. Vai man nepieciešams veikt izmaiņas, jā/nē kāpēc? Nosauc vismaz 2 iemeslus, 

pamato tos (12 punkti). 

4. Kas man līdz šim ir izdevies vislabāk, kāpēc, pamato (3punkti). 
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5. Kas man līdz šim ir sagādājis vislielākās grūtības, kāpēc, pamato (3 punkti). 

 

4. tabula 

Formatīvā vērtēšana (%) – Uzraudzīšana. Patstāvīgi izstrādātā treniņu programma 

nodrošina attiecīgo progresu, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi 

10. klase 

1. 

kritērijs 

(6p.) 

2. 

kritērijs 

(12p.) 

3. 

kritērijs 

(12p.) 

4. 

kritērijs 

(3p.) 

5. 

kritērijs 

(3p.) 

Punkti 

kopā Procenti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Skolniece 1 6 12 12 3 3 36 100% 

Skolnieks 2 0 8 6 0 3 17 47% 

Skolniece 3 6 12 12 3 3 36 100% 

Skolniece 4 0 8 8 0 3 19 53% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Skolniece 5 6 12 12 3 3 36 100% 

Skolnieks 6 3 8 12 3 3 29 81% 

Skolnieks 7 3 12 12 3 3 33 92% 

Skolnieks 8 6 12 12 3 3 36 100% 

Skolniece 9 6 12 12 3 3 36 100% 

Skolniece 10 6 8 12 3 3 32 89% 

Skolniece 11 6 12 8 3 3 32 89% 

Skolnieks 12 6 12 8 3 3 32 89% 

Skolniece 13 6 12 6 3 3 30 83% 

Skolniece 14 6 12 6 3 3 30 83% 

Skolnieks 15 6 12 8 3 3 32 89% 

Skolniece 16 0 12 12 3 3 30 83% 

Skolnieks 17 6 8 6 0 3 23 64% 

Skolniece 18 6 12 12 3 3 36 100% 

Skolniece 19 0 4 12 3 3 22 61% 

Skolnieks 20 6 12 12 3 3 36 100% 

Vidējais 

klasē 4.5 10.6 10 2.55 3 30.65 85% 

  

Apskatot patstāvīgā darba klases vidējos rādītājus (sk. 4.tab.), vērojams, ka skolēni 

vislabāk ir noteikuši, kas šajā mācību tēmā sagādā grūtības. Skolēni ir spējuši to atpazīt un 

pamatot. Taču viszemākais klases vidējais radītājs ir par trešo vērtēšanas kritēriju, kas paredz, ka 

skolēnam ir jāizprot, vai nepieciešamas kādas izmaiņas viņa treniņu programmā, lai sasniegtu 

izvirzīto mērķi. Trešais kritērijs ir ārkārtīgi svarīgs, jo skolēnam ir jāizvērtē savs padarītais darbs. 

Skolēnu atbildes dod skolotājam izpratni par to, kas skolēniem veiksmīgi izdodas un kas 

jāuzlabo. Tā ir vēl viena no pašvadītas mācīšanās pazīmēm – procesa uzraudzīšana. 

Saziņa notiek E-klasē un vērtējums par otro temata izpildes daļu tiek atspoguļots E-klases 

žurnālā. Skolotājs sniedz attīstošu atgriezenisko saiti, atbildes un komentārus sūtot E-klases 
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pastā. Šis ir viens no vissarežģītākajiem patstāvīgajiem darbiem, jo ir jāspēj pamatot iepriekš 

padarītais. Tiek vērtēta prasme patstāvīgi izvērtēt procesu, t.i., uzraudzīšana. Netiek prasīts 

izpildīt kontrolvingrinājumu un tas netiek vērtēts, bet gan prasme. 

  

Otrais fromatīvais vērtējums atspoguļo veikto progresu esošās tēmas apguves un izpildes 

laikā, norāda, kādas potenciāli varētu būt nepilnības, bet pats svarīgākais, proti,  ļauj labot kļūdas 

un uzlabot rezultātu. Šāda veida vērtēšana nodrošina sistēmiskuma principu, kad mācību 

snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā secībā 

veidotu darbību kopumu. Vidējais klases vērtējums par šo patstāvīgo darbu ir 85%.  

10. klases vērtējumi par otru patstāvīgo darbu “Uzraudzīšana”: 

 90% - 100% saņēmuši 8 skolēni, kas sastāda 40% no klases kopējā skolēnu skaita; 

 80% - 90% saņēmuši 8 skolēni, kas sastāda 40% no klases kopējā skolēnu skaita; 

 70% - 80% nav saņēmis neviens; 

 60% - 70% saņēmuši 2 skolēni, kas sastāda 10% no klases kopējās skolēnu skaita; 

 50% - 60% saņēmis 1 skolēns, kas sastāda 5% no klases kopējā skolēnu skaita; 

 40% - 50% saņēmis 1 skolēns, kas sastāda 5% no klases kopējā skolēnu skaita. 

Vērojams, ka 16 skolēni ir saņēmuši vērtējumu augstāk par 80%. Tas liecina ne tikai par 

to, ka uzdevums tiek pildīts, bet gan sniedz skolēniem dziļāku izpratni, ko nozīmē uzraudzīt 

procesu, izdarīt izmaiņas, lai veicinātu nepieciešamo progresu, kā arī reflektēt. Lai gan to 

nevarētu uzskatīt par lielu problēmu, taču 4 skolēni atrodas zem 70%. Izpētot sniegtās skolēnu 

atbildes, redzams, ka šajos apstākļos skolēniem ir grūti pielāgoties jaunajai situācijai, grūtības 

sagādā sevis motivēšana darboties mājas apstākļos un plānot savu ikdienas darbu. Skolotāja darbs 

ir ne tikai sazināties ar pašiem skolēniem, bet nepieciešamības gadījumā iesaistīt arī klases 

audzinātāju un kopīgiem spēkiem risināt radušās problēmas. 

Skolēni ir izdarījuši secinājumus, saņēmuši atgriezenisko saiti no skolotāja, izdara 

labojumus, ja nepieciešams, pielāgo treniņu programmu. 

Eksperimenta turpinājums 

 Datums: 14.04. – 17.04. 

 Laiks: 3x40min 

 Vieta: attālināti 

 Klase: 10. klase, 20 skolēni 

 Sasniedzamais rezultāts: izdarīšu nepieciešamos labojumus un mērķtiecīgi turpināšu 

izveidotās treniņu programmas regulāru izpildi, ievērošu visus nepieciešamos drošības 

noteikumus. 

 Stundas uzdevumi: treniņu programmas 3. nedēļa ir sākusies, treniņu programmu pielāgo, 

ja vajadzīgs, lai efektīvāk spētu sasniegt savu izvirzīto mērķi. 

 Eksperimenta turpinājums 

 Datums: 20.04. – 24.04. 

 Laiks: 3x40min 

 Vieta: attālināti 

 Klase: 10. klase, 20 skolēni 

 Sasniedzamais rezultāts: tupināšu treniņu programmas izpildi un izdarīšu atkārtotu 

kontrolvingrinājumu, lai salīdzinātu iegūtos rezultātus.  

 Stundas uzdevumi: treniņu programmas 4. nedēļa. Turpina treniņu programmas izpildi, kā 

arī izdara atkārtotu testa mērījumu. Lai nodrošinātu mērījuma precizitāti un ticamību, skolēniem 
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ir uzdevums nofilmēt brīdi, kad tas notiek, un atsūtīt skolotājam. Šādā veidā arī skolotājs var 

salīdzināt iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus par uzdoto uzdevumu un tēmas apguvi. 

 

Pašvadītas mācīšanās pamatdarbība “Novērtēšana”. Summatīvais vērtējums 

 Eksperimenta nobeigums 

 Datums: 24.04. 

 Laiks: 10.10 – 10.50 

 Vieta: attālināti, saziņa E-klasē 

 Klase: 10. klase, 20 skolēni 

 Sasniedzamais rezultāts: novērtēšana. Reflektēt par tēmas apguvi un pašvadītas mācīšanās 

prasmes pielietojumu, izmantojot patstāvīgi izstrādāto treniņu programmu. 

 Stundas uzdevumi: patstāvīgais darbs “Novērtēšana”. Klasei jāiesūta izpildītā treniņu 

programmas darba lapa skolotājam E-klasē norādītajā termiņā. Jāiesūta video, kurā var redzēt 

kontrolvingrinājuma izpildes otro mērījumu.  

 Vērtēšanas kritēriji (34 punkti = 10 balles): 

1. Treniņu programma, konrolvingrinājuma izpildes video un atbildes uz 

jautājumiem iesūtītas noteiktajā termiņā (6 punkti). 

2. Izdarīts otrs kontrolvingrinājuma mērījums. Salīdzina rezultātus. Rezultāts ir 

uzlabojies (10 punkti). 

3. Pamato, kāpēc rezultāti atšķiras. Kā to panāci? Vismaz trīs pamatotas atbildes (6 

punkti). 

4. Nosauc trīs pamatprincipus, kas jāievēro jebkuras fiziskās īpašības trenēšanas 

laikā (6 punkti). 

5. Kas Tev traucēja pildīt treniņu programmu? Kas Tevi motivēja pildīt treniņu 

programmu? Ko nākamreiz darītu citādi? Vismaz trīs pamatotas atbildes (6 punkti). 

            

5. tabula 

Punktu vai procentu pārvēršana ballēs pēc Ropažu novada vidusskolā  noteiktās    

kārtības 

Vērtējums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procenti 

no 0% 13% 25% 37% 49% 60% 70% 80% 88% 96% 

 

Saziņa notika E-klasē, kā arī 2. kontrolvingrinājuma mērījuma video tika iesūtīts mobilajā 

vietnē WhatsApp. No sportiskā viedokļa un sporta skolotāja viedokļa redzams, ka pilnīgi visi ir 

uzlabojuši savus rezultātus salīdzinājuma ar to, kāds tas bija pirms izstrādātās programmas 

izpildes. 

 Vērojot saņemtos punktus pārbaudes darbā, redzams, ka tieši citas prasmes ir sagādājušas 

grūtības un punktu skaits ir mazāks nekā pieļaujamais. Piemēram, daudz skolēnu neiesniedza 

darbu noteiktajā termiņā, līdz ar to secināms, ka prasme plānot laiku, ikdienas nedēļas ritmu ir 

jāuzlabo. Daudziem sagādā grūtības prasme pamatot savu viedokli. 

 Katras tēmas noslēgumā ir paredzēts pārbaudes darbs. Tēmas ilgums bija apmēram 5 

nedēļas ar  diviem formatīvajiem vērtējumiem, kas atspoguļoja gan skolēnu izpratni, gan 

sasniegto progresu tēmas izpildē. Pašvadītas mācīšanās trešā pamatdarbība ir spēja novērtēt un 

reflektēt. 
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6. tabula 

Summatīvā vērtēšana – pārbaudes darba “Novērtēšana” rādītāji 

Tēmas noslēguma darbs 

 

10. klase 

1. 

kritērijs 

(6p.) 

2. 

kritērijs 

(10p.) 

3. 

kritērijs 

(6p.) 

4. 

kritērijs 

(6p.) 

5. 

kritērijs 
Punkti 

kopā 
Procenti Balles 

(6p.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Skolniece 1 6 10 6 6 6 34 100.00% 10 

Skolnieks 2 2 10 2 2 2 18 52.94% 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Skolniece 3 6 10 6 6 4 32 94.12% 9 

Skolniece 4 0 10 2 2 2 16 47.06% 4 

Skolniece 5 6 10 6 6 6 34 100.00% 10 

Skolnieks 6 2 10 6 4 4 26 76.47% 7 

Skolnieks 7 6 10 6 4 6 32 94.12% 9 

Skolnieks 8 4 10 6 6 6 32 94.12% 9 

Skolniece 9 6 10 4 6 4 30 88.24% 9 

Skolniece 10 2 10 6 4 6 28 82.35% 8 

Skolniece 11 6 10 6 4 4 30 88.24% 9 

Skolnieks 12 2 10 6 6 6 30 88.24% 9 

Skolniece 13 6 10 4 6 6 32 94.12% 9 

Skolniece 14 2 10 6 4 6 28 82.35% 8 

Skolnieks 15 6 10 4 6 6 32 94.12% 9 

Skolniece 16 6 10 6 6 4 32 94.12% 9 

Skolnieks 17 2 10 2 2 6 22 64.71% 6 

Skolniece 18 6 10 6 6 6 34 100.00% 10 

Skolniece 19 0 10 2 2 4 18 52.94% 5 

Skolnieks 20 6 10 6 6 6 34 100.00% 10 

Vidējais klasē 4.1 10 4.9 4.7 5 28.7 84% 8.2 

  

10. klases summatīvie vērtējumi (“Novērtēšana”) par pārbaudes darbu “Fizisko spēju 

mijiedarbība veselības nostiprināšanā”: 

10 balles saņēmuši 4 skolēni, kas ir 21% no klases kopējā skolēnu skaita; 

9 balles saņēmuši 9 skolēni, kas ir 48% no klases kopējās skolēnu skaita; 

8 balles saņēmis 1 skolēns, kas ir 5% no klases kopējās skolēnu skaita; 

7 balles saņēmuši 1 skolēns, kas ir 5% no klases kopējās skolēnu skaita; 

6 balles saņēmis 1 skolēns, kas ir 5% no klases kopējās skolēnu skaita; 

5 balles saņēmuši 2 skolēns, kas ir 10% no klases kopējās skolēnu skaita; 

4 balles saņēmis 1 skolēns, kas ir 5% no klases kopējās skolēnu skaita. 
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 Pašvadīta mācīšanās sporta stundās tika realizēta par mācību tēmu “Fizisko spēju 

mijiedarbība veselības nostiprināšanā”. Tam tika veltītas 5 nedēļas. Mācību tēma uzsākta klātienē 

skolā, bet turpināta un pabeigta attālināti. Skolēniem bija jāizmanto pašvadīta mācīšanās, lai 

attīstītu izvēlēto fizisko īpašību. Mācību tēmas apguvei tika pielietoti un izpildīti pašvadītas 

mācīšanās pamatprincipi: plānošana, uzraudzīšana un novērtēšana. Skolēniem radās padziļināta 

izpratne par šīs prasmes pielietojumu, kuru pēc tam varēs izmantot gan citos mācību priekšmetos, 

gan dažādās dzīves situācijās. 

 Skolotājs ir ieguvis skolēnu pašu izstrādātas 20 dažādas treniņu programmas, metodes un 

stratēģijas, nevis iedevis vienu konkrētu, ar kuru skolēniem būtu jāstrādā. 5 skolēniem izstrādātās 

treniņu programmas bija īpaši veiksmīgas, jo tika pielietotas dažādas metodes un stratēģijas (sk. 

maģistra darba 4. pielikumu). 

 Viens no vērtēšanas kritērijiem bija sportiskā rezultāta dinamika, taču pārējie vērtēšanas 

kritēriji bija par pašvadītas mācīšanās pielietojumu. Tātad vērtēts bija nevis rezultāts, bet gan 

pašvadītas mācīšanās prasme fiziskās īpašības attīstīšanai. Lai arī tēmas nobeiguma pārbaudes 

darba rezultātus uz šo brīdi nav ar ko salīdzināt, taču skolotājam tas dod iespēju tos izmantot 

nākamajā gadā. Gan skolēni, gan skolotājs varēs reflektēt un izmantot apgūtās prasmes 

uzdevumu veikšanai. 

   

10. klases skolēnu vispārējās fiziskās sagatavotības rādītāji un to izmaiņas 

eksperimentālo stundu ietekmē 

 

Skolēniem bija dota izvēle, kuru no fiziskajām īpašībām vēlas attīstīt, ņemot vērā gan 

savu dzīves stilu, pieejamo inventāru, gan arī to, ar ko nodarbojas savā brīvajā laikā. Visi 8 klases 

zēni izvēlējās attīstīt spēku. Taču 10 klases meitenes izvēlējās attīstīt izturību (sk. maģistra darba 

5.pielikumu), divas no tām arī lokanību un vēl divas – spēku. 10. klases skolēni ir izvēlējušies 

attīstīt spēku, izturību un lokanību. 

Lai arī dažas treniņu programmas ir redzamas pielikumā, skolēni savu vingrinājumu 

izvēlē lielākoties izmantoja interneta resursus, kā, piemēram, YouTube, Facebook u.c.  

Skolēniem sagādāja grūtības formulēt vingrinājumus latviešu valodā, tāpēc, lai arī 

atgriezeniskās saites laikā vingrinājumi tika latviskoti jeb lietota attiecīgā sporta terminoloģija, 

skolēni atteicās veikt labojumus, apgalvojot, ka labāk tos izprot, ja tie paliek tā, kā paši ir 

uzrakstījuši. Tas skaidrojams ar to, ka 2020.gada pavasarī Skola2030 materiāli par fizisko īpašību 

attīstīšanu nebija pieejami, līdz ar to skolēni izmantoja dažādu ārzemju interneta resursus. Visus 

vingrinājumus var aprakstīt latviešu valodā, ko varētu atrast grāmatās, taču attālināto mācību dēļ 

tas nebija iespējams. Apskatot izstrādātās treniņu programmas, radās potenciāla starppriekšmetu 

saite ar latviešu valoda skolotājiem. Skolotāji varētu labot gramatikas kļūdas, teikuma uzbūvi u.c. 

Arī starppriekšmetu saikne ir viena no kompetenču pieejas īstenošanas pazīmēm pilnveidotajā 

mācību saturā. 

Savas fiziskās īpašības attīstīšanai skolēni visvairāk pielietoja apļa un intervāla treniņa 

metodes. 

Lai noteiktu un izprastu pašvadītas mācīšanās ietekmi uz skolēnu fizisko sagatavotību, 

tika izvērtēta un pārbaudīta rezultātu ticamība 8 zēnu spēka (sk. 7. un 8.tab.) un 10 meiteņu 

izturības (sk. 9.tab.) rādītājiem pirms mācību tēmas uzsākšanas un pēc tās. Paši skolēni 

salīdzināja savus rādītājus un izdarīja secinājumus, kāpēc ir iegūti šādi rezultāti. 
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 F-tests tika izmantots, lai noteiktu, kādu t-testa variantu būs jāizmanto – ar līdzīgām vai 

atšķirīgām dispersijām, saistītas paraugkopas, jo tika testēta viena un tā pati grupa atkārtoti un ar 

līdzīgām dispersijām, jo abās testa reizēs dispersijas izkliede bija līdzīga. 

 Dati atbilda normālajam sadalījumam un dispersijas bija līdzīgas, tos pārbaudot ar F-

testu.  

 Salīdzinot paraugkopas abos vingrinājumos, tika izmantots t-tests  saistītām kopām ar 

līdzīgām dispersijām. 

 Roku saliekšanā un iztaisnošanā balstā guļus izmaiņas ir statistiski ticamas (p<0,01) - 

tātad vidējās vērtību izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām.  

 Arī ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišanas izmaiņas ir statistiski ticamas (p<0,001) 

un vidējās vērtību izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām. 

 7. tabula 

10. klases zēnu spēka testa rādītāji pirms un pēc eksperimenta 

 

Ķermeņa augšdaļas atcelšana un 

nolaišana (1min) 

Pirms 

eksperimenta 

(10.03.2020.) 

Pēc 

eksperimenta 

(24.04.2020.) 

Vidējā vērtība 40,88 53,13 

Augstākā vērtība 52 61 

Zemākā vērtība 31 44 

Standartnovirze 7,26 6,90 

Standartkļūda 2,57 2,44 

Variācijas koeficients 18% 13% 

Vidējais pieaugums 12,25 

Pieaugums ir ticams 

Kļūdas varbūtība p<0,05 p<0,001 

 

8. tabula 

10. klases zēnu spēka testa rādītāji pirms un pēc eksperimenta 

 

Roku saliekšana un iztaisnošana 

balstā guļus  

Pirms 

eksperimenta 

(10.03.2020.) 

Pēc 

eksperimenta 

(24.04.2020.) 

Vidējā vērtība 31,5 40 

Augstākā vērtība 42 52 

Zemākā vērtība 21 29 

Standartnovirze 6,89 7,98 

Standartkļūda 2,43 2,82 

Variācijas koeficients 22% 20% 

Vidējais pieaugums 8,5 

Pieaugums ir ticams 

Kļūdas varbūtība p<0,05 p<0,01 
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 2000m izturības skrējiena rādītāji atbilda normālajam sadalījumam un dispersijas bija 

līdzīgas, tos pārbaudot ar F-testu. 

 Izmantojot t-testu saistītām paraugkopām ar līdzīgām dispersijām, tika iegūtas statistiski 

ticamas rezultātu izmaiņas. Rezultāts uzlabojās, skriešanas laiks samazinājās, izmaiņas ir 

statistiski būtiskas (p<0,01) (sk. maģistra darba 6. pielikumu). 

9. tabula 

10. klases meiteņu izturības testa rādītāji 

 

 

Izturības skrējiens  

(2000m) 

Pirms 

eksperimenta 

(10.03.2020.) 

Pēc 

eksperimenta 

(24.04.2020.) 

Vidējā vērtība 676 651 

Augstākā vērtība 781 742 

Zemākā vērtība 594 589 

Standartnovirze 68,46 46,60 

Standartkļūda 21,65 14,74 

Variācijas koeficients 10% 7% 

Vidējais pieaugums -25 

Pieaugums ir ticams 

Kļūdas varbūtība p<0,05 p<0,01 

 

 Izpētot šī vecumposma īpatnības, var secināt, ka pusaudži cits  no cita ļoti ietekmējas, 

taču šinī konkrētajā gadījumā tas tā nenotika,  jo mācības notika attālināti, un tas pētījumu 

padarīja efektīvāku. Skolēni varēja strādāt savu spēju robežās, izvēlēties sev piemērotus 

uzdevumus, kas arī ir jaunā standarta mācību priekšmeta “Sports un veselība” pamatnosacījums. 

 

Secinājumi 
1. Pašvadīta mācīšanās ir process, kurā skolēns apzināti darbina un lieto domāšanas, emocionālo 

procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes. Pašvadītas 

mācīšanās pamatdarbības ir: plānošana, uzraudzīšana, novērtēšana, reflektēšana. Mācīšanās 

iedziļinoties ir veids, kā realizēt kompetenču pieeju mācību saturā. Mācīšanos iedziļinoties 

nodrošina caurviju prasmju pielietojums, kas atbilst jaunā Standarta prasībām (2019. gada 3. 

septembrī; Ministru kabineta noteikumi Nr. 416; “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”). 

2. Kompetenču pieejas īstenošanu un pilnveidoto mācību saturu vidusskolā vēlams ieviest 

pakāpeniski, tā uzskata 70,69% aptaujāto sporta skolotāju, nodrošinot skolotājiem pietiekami 

daudz metodisko un praktisko piemēru. Praktisko piemēru trūkumu uzsver 56,90% aptaujāto 

sporta skolotāju, bet metodiskā materiāla trūkumu izjūt 25,86% aptaujāto sporta skolotāju. 

Neviens no aptaujātajiem sporta skolotājiem nav pilnībā gatavs realizēt kompetenču pieeju 

sporta stundās.  Skolotājiem nepieciešama dziļāka izpratne par vidusskolas skolēnu 

sasniegumu vērtēšanas sistēmu, jo šobrīd to izprot tikai 27,59% aptaujāto sporta skolotāju, kā 

arī nepietiek informācijas par caurviju prasmju novērtēšanu un vērtēšanas kritērijiem.  

3. Mācību tēmas apguvē skolēniem radās padziļināta izpratne par pašvadītas mācīšanās 

pielietojumu, par ko liecināja augstie patstāvīgo darbu vērtējumi. Divi formatīvie vērtējumi – 
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par pašvadītas mācīšanās pamatdarbībām: plānošanu un uzraudzīšanu. Patstāvīgajā darbā 

“Plānošana” klases vidējais rādītājs bija 87% no iespējamiem 100%. Patstāvīgajā darbā 

“Uzraudzīšana” klases vidējais rādītājs bija 85% no iespējamiem 100%. Tēmas noslēgumā 

bija summatīvais vērtējums, t.i., pārbaudes darbs par pašvadītas mācīšanās pamatdarbībām: 

novērtēšanu, reflektēšanu. Klases vidējais rādītājs bija 8,2 balles no iespējamām 10 ballēm. 

Šo prasmi skolēni varēs pārnest un pielietot arī citos mācību priekšmetos, kā arī dažādās 

situācijās ārpus skolas. 

 Eksperimenta izdošanos nodrošināja skaidri formulēti stundu un patstāvīgo darbu 

sasniedzamie rezultāti, uzdevumi un vērtēšanas kritēriji. Skolēniem bija skaidri 

saprotams, kas no viņiem tiek prasīts un gaidīts. Nozīmīgākā kompetenču pieejas 

īstenošanas daļa sporta stundās  ir: skolēnam ļaut apzināties savas spējas, dot iespēju 

izvēlēties sev piemērotus uzdevumus un sniegt attīstošu atgriezenisko saiti, lai skolēns 

pats spētu reflektēt par padarīto. 

 Vēl pārliecinošāku rezultātu varētu sasniegt, ja pētījuma laiks būtu ilgāks, piem., viens 

mācību gads, tāpēc pētījuma autors šo darbu plāno turpināt, lai tā rezultātus izmantotu 

lektora darbā, motivējot kolēģus mērķtiecīgi izmantot pašvadītas mācīšanās metodi un 

celtu sporta stundu efektivitāti, jauniešiem nodrošinot labāku fizisko sagatavotību. 

4. Eksperimentālās klases skolēnu fiziskās sagatavotības rādītāju salīdzinājums pirms un pēc 

eksperimenta ļauj secināt, ka  tie ir statistiski ticami uzlabojušies.  

Kontroles vingrinājuma “roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus” rezultātu pieaugums ir 

statistiski ticams (p<0,01) – vidējais rezultāts klasē pirms eksperimenta bija 40,88 reizes, pēc 

eksperimenta – 53,13 reizes.  

Kontroles vingrinājuma “ķermeņa augšdaļas celšana un nolaišana” rezultātu izmaiņas ir 

statistiski ticamas (p<0,001), un to izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām, jo pirms 

eksperimenta vidējais rezultāts bija 31,5 reizes/minūtē, savukārt pēc eksperimenta – 40 

reizes/minūtē. 2000m skrējiena rezultāti uzlabojās statistiski ticami (p<0,01). Pirms 

eksperimenta klases skolēnu vidējais rezultāts bija 11:26,6 sek., bet pēc eksperimenta 10:50,0 

sek. 

 

Eksperimenta laikā 10. klases skolēni pielietoja pašvadītu mācīšanos,t.i., vadīja savu mācību 

procesu, mācījās iedziļinoties un paaugstināja vispusīgo fizisko sagatavotību, līdz ar to pētījumu 

hipotēze apstiprinājās.  

 

Izmantotā literatūra: 

Ozola O. (2021). Pašvadīta mācīšanās fiziskās sagatavotības sekmēšanā 10.klases skolēniem 

sporta stundās (Maģistra darbs). Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Rīga. 88 lpp. 
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VIEGLATLĒTIKAS VINGRINĀJUMU KOPUMU PIELIETOŠANA 

MĀCĪBU TRENIŅU PROCESĀ 8 – 9 GADUS VECIEM FUTBOLISTIEM 

LĪDZSVARA, VEIKLĪBAS UN ĀTRUMA UZLABOŠANAI 

 

 Latvijas futbola klubi savās grupās uzņem bērnus no 5 – 8 gadu vecuma. Ļoti liela 

uzmanība tiek pievērsta bumbas kontrolei, jo pārāk agri tiek uzsākta tehnisko elementu apguve, 

kas dod rezultātu sākotnēji, bet vēlāk izpaužas negatīvi. Tikai no 12 gadiem vairāk uzmanības 

pievērš biomotorām spējām un to attīstībai, pārejot no mazā futbola 6x6 vai 8x8 uz lielo 11x11. 

Jaunajam futbolistam zūd motivācija trenēties un līdz 12 gadu vecumam lielākā daļa bērnu no 

futbola aiziet, jo nespēj koordinēt savu ķermeni, kontrolējot bumbu, stabili turēties uz kājām 

bumbas atņemšanas brīdī, uzņemt ātrumu, kā arī izturēt spēles tempu. Vairāk pievēršot uzmanību 

kustību pamata prasmju attīstīšanai bez futbola bumbas, bērni ātrāk iemācītos precīzas un 

efektīvas kustības arī ar bumbu. Bērniem pirmajā apmācības etapā (5-8 gadi) jāizmanto 

vieglatlētikas vingrinājumi, lai nodrošinātu pamatkustību funkciju (pārvietošanos, skriešanu, 

lēkšanu) precizitāti un efektivitāti, ja šis vecuma periods beidzas vai bērns atnāk uz futbolu no 8 – 

9 gadiem, tad ar izstrādāto vieglatlētikas vingrinājumu kopumu var attīstīt un uzlabot rezultātus 

vispusīgajā fiziskajā sagatavotībā. 

Pētījumā, kurā noteikti līdzsvara, veiklības un ātruma radītāji, piedalījās 24 Rīgas Futbola 

skolas U9 vecuma grupas audzēkņi: 12 – eksperimentālā grupa (EG), 12 – kontroles grupa (KG)): 

vecums – 8–9 gadi; augums – EG – 133,4 ± 7,02 cm; KG – 134,6 ± 6,18 cm; svars – EG– 33 ± 

5,4 kg; KG – 34,3 ± 4,2 kg.  

30 m skrējienu, T-Testu un kontrolvingrinājumu rezultāti tika fiksēti, izmantojot firmas 

Microgate laika mērīšanas iekārtu Racetime2. Līdzsvara noteikšanai izmantots Flamingo tests. 

Katrs tests (izņemot Flamingo) tika veikts divas reizes, no kuriem protokolā spēlētājam tika 

ierakstīts labākais rezultāts.  Pētījums tika veikts Arkādijas futbola laukumā ar mākslīgo segumu. 

Pirms pētījuma realizēšanas tika saņemta rakstiska vecāku vai aizbildņu piekrišana par viņu 

bērnu piedalīšanos. 

Pētījuma sākumā abām grupām tika fiksēti rādītāji. Datu atbilstības un normālā 

sadalījuma noteikšanai tika izmantota RStudio bāzes analītiskā metode – Šapiro-Vilkija W – 

kritērijs. Nulles hipotēze par to, ka dati atbilst normālajam sadalījumam , nebūs noraidīta, ja 

iegūtā p-vērtība būs lielāka par izvēlēto būtiskuma līmeni. 

Vieglatlētikas vingrinājumu kopas pielietojums  

 Pētījuma subjekti pēc testēšanas sešas nedēļas pildīja norādītos treniņu plānus. Kontroles 

grupa veica vingrinājumus atbilstoši treniņu mācību plānam (sk. maģistra darba 1.pielikumu) un 

attiecīgu A, B, C, D vingrinājumu (sk. maģistra darba 10.pielikumu), bet eksperimentālā grupa 

pēc iesildīšanās pielietoja izveidoto vingrinājumu kopumu (sk. maģistra darba 4. – 9.pielikumu). 

Galvenā treniņa tēma un laika izmantošana nodarbībā abām grupām ir vienāda. Eksperiments 

norisinājās Rīgā, Uzvaras bulvārī 18, NSB “Arkādija” mākslīgā seguma futbola laukumā.  
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Pedagoģiskais eksperiments norisinājās 3 reizes nedēļā (sk. 1.tab.) – 18 nodarbībās sešu 

nedēļu garumā tika attīstīts ātrums, veiklība un līdzsvars, balstoties uz izveidoto vingrinājumu 

kopumu. Rezultāti tika salīdzināti ar iepriekš iegūtajiem datiem. Tika atlasīti un eksperimentā 

izmantoti skriešanas vingrinājumi, barjerskrējēju speciālie vingrinājumi un līdzsvara 

vingrinājumi. 

1.tabula 

Treniņu plāns pedagoģiskā eksperimenta laikā 

"Rīgas Futbola skola" U-9 

(2011-12.. Dz.g. – zēni) 

6 nedēļu treniņu plāns 

2020. gada 5. oktobris-16.novembris 

Nodarbība Eksperimentāl

ās un kontroles 

grupas 

nodarbību 

grafiks 

Testi 

05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 

TESTI – 

EG-SV 

(konspekts 

Nr.1)  

KG-B 

(vingrinājums) 

EG- BSV 

(konspekts Nr.3) 

KG-A 

(vingrinājums) 

 

EG- LV 

(konspekts Nr.5) 

KG-C 

(vingrinājums) 

  

12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 

EG-SV 

(konspekts Nr.2 ) 

KG-B 

(vingrinājums) 

 

EG- BSV 

(konspekts Nr.4) 

KG-A 

(vingrinājums) 

 

EG- LV 

(konspekts Nr.6) 

KG-C 

(vingrinājums) 

  

19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 

EG-SV 

(konspekts Nr.1 ) 

KG-B 

(vingrinājums) 

 

EG- BSV 

(konspekts Nr.3) 

KG-A 

(vingrinājums) 

 

EG- LV 

(konspekts Nr.5) 

KG-C 

(vingrinājums) 

 
 

26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11 

EG-SV 

(konspekts Nr.2 ) 

KG-B 

(vingrinājums) 

 

EG- BSV 

(konspekts Nr.4) 

KG-A 

(vingrinājums) 

 

EG- LV 

(konspekts Nr.6) 

KG-C 

(vingrinājums) 

  

02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 

EG-SV 

(konspekts Nr.1 ) 

KG-D 

(vingrinājums) 

 

EG- BSV 

(konspekts Nr.3) 

KG-B 

(vingrinājums) 

 

EG- LV 

(konspekts Nr.5) 

KG-D 

(vingrinājums) 

 
 

09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 

EG-SV 

(konspekts Nr.2 ) 

KG-D 

(vingrinājums) 

 EG- BSV 

(konspekts Nr.4) 

KG-C 

(vingrinājums) 

 EG- LV 

(konspekts Nr.6) 

KG-D 

(vingrinājums) 

 TESTI 

  

 SV – skriešanas vingrinājumi, BSV – barjerskrējēju speciālie vingrinājumi, LV – 

līdzsvara vingrinājumi, EG – eksperimentālā grupa, KG – kontroles grupa 
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Skriešanas vingrinājumi 
 

Eksperimentā izmantotie skriešanas vingrinājumi (Avotiņa, Škutāne, 2015): 

1. Atbrīvojošie palēcieni – palēcienu laikā jāatbrīvo kāju, roku un ķermeņa muskulatūra. 

Palēcieni nav jāizpilda augstu, visa kustība ir vērsta uz priekšu – skats uz priekšu, ķermenis – 

taisns, bet atbrīvots; pēda jāliek no augšas, rokas un pleci – pilnīgi atbrīvoti, tomēr atspēriens 

– akcentēti īss un atspēriena laikā jācenšas iztaisnoties potītes, ceļa un gurnu locītavā, kas 

liecina, ka atspēriens ir izpildīts pilnībā. 

Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: atbrīvojošs vingrinājums, māca nolikt pēdu atspērienā. 

2. Sīksolis – nostiprina pēdas muskulatūru, māca pēdas nolikšanu un akcentētu atspērienu ar 

svara pārnešanu. Ļauj iemācīties izpildīt brīvas, atbrīvotas kustības ar dažādu soļu biežumu. 

Izpildot vingrinājumu, augums jātur taisni, jāatbrīvo plecu daļas muskuļi, skats – uz priekšu. 

Pēda jānoliek no augšas uz priekšējās daļas, akcentējot atspērienu kustības beigās un 

cenšoties, lai papēdis nepieskaras zemei. 

Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: atbrīvojošs vingrinājums, attīsta spēku, palielina kustību biežumu (sīksolis ar 

akcentētu pēdas nolikšanu). 

3. Palēcieni sānis – vingrinājums, lai iesildītu sānu muskulatūru, mācētu izpildīt akcentētu 

atspērienu citā virzienā, vingrinājumā aktīvi darbojas rokas; atspēriena laikā tās vienlaicīgi 

tiek vēzētas uz augšu (kā augstlēcēju speciālajos vingrinājumos ar mērķi ilgāk izturēt 

lidojuma fāzi). Atspēriens – īss ar abām kājām vienlaikus (nevajag ļaut sportistam pēc 

atspēriena sasist kājas kopā, tas liecina par vāju muskulatūru). Atspēriena laikā sportists 

iztaisno potītes, ceļa un gurnu locītavas, stiepjas uz augšu, kļūst “garāks”. Vingrinājums 

jāizpilda ar vienu un otru sānu. Šo palēcienu izpilde vieglatlētikā atšķiras no līdzīga rakstura 

vingrinājumiem sporta spēlēs, dejošanā, cīņas sporta veidos. 

Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: vingrinājums sānu muskulatūrai, pēdu spēkam. 

4. Krustsolis – vingrinājums sānu un gurnu muskulatūras iesildīšanai – skrējiens ar sānu 

kustības virzienā – izpildot krustsoļus. Izpildot vingrinājumu, rokas jātur brīvi (viegli ieliektas 

elkoņos) – sānis, ķermenis taisns, krustsoļa laikā kustība notiek ķermeņa lejasdaļā, visvairāk – 

gurnos. Vingrinājuma izpildes laikā jāturas stalti, nedrīkst “iesisties” gurnos. Vingrinājums 

jāizpilda ar vienu un otru sānu. Šim vingrinājumam vieglatlētikā ir dažādi izpildes varianti – 

šķēpmetēju krustsolis un krustsolis ar akcentētu vienas kājas darbību. Krustsolis sporta spēlēs 

un citos sporta veidos atšķiras ar kustību amplitūdu un biežumu. 

Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: attīsta gurnu locītavu kustīgumu, palielina kustību biežumu. 

5. Skrējiens, vēzējot taisnas kājas priekšā – vingrinājums, lai labāk apgūtu kājas nolikšanu no 

pēdas priekšējās daļas ar tverošu kustību zem sevis. Ķermenis taisns – nesasprindzināts, skats 

– uz priekšu. Vingrinājumu nevajag izpildīt ar pārlieku lielu amplitūdu, jo tas neļauj noturēt 

pareizu ķermeņa stāvokli (izpildot šo vingrinājumu, gribas atgāzties atpakaļ, taču tā ir kļūda, 

kuru nedrīkst pieļaut). Galvenais šajā vingrinājumā ir kājas nolikšana no pēdas priekšējās 

daļas, īss atspēriens, iztaisnojoties visās kājas locītavās, paceļot kāju priekšā, pirkstgals vērsts 

uz sportistu. Roku darbība, – kā skrienot, nevajag kustināt taisnas rokas. Tā ir kļūda, un tas 

nav pieļaujams. Vingrinājumu var izmanto, trenējot kustību biežumu. 
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Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: vingrinājums stiprina iegurņa muskulatūru, stiprina pēdas muskulatūru, 

palielina biežumu. 

6. Skrējiens, vēzējot apakšstilbus atpakaļ – sportistam jācenšas ķermeni noturēt taisni (kā 

skrienot), lai arī gribas noliekties uz priekšu. Vingrinājumā nav par katru cenu ar papēdi 

jāpieskaras sēžas muskulim. Nevajag izvērst kājas, jācenšas brīvi vēzēt apakšstilbu atpakaļ pa 

taisnāko ceļu. Roku darbība – brīva, plaša, - kā skrienot, nekādā gadījumā nedrīkst turēt rokas 

aiz muguras, – tas neļauj precīzi izpildīt atspērienu. 

Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: vingrinājums augšstilba priekšējās daļas muskulatūras stiprināšanai. 

7. Augstsolis – vingrinājums, kura laikā sportists skrien, augstu ceļot ceļus, ķermenis – taisns, 

skats – uz priekšu, roku darbība, – kā skrienot vai nedaudz plašāka. Galvenais šajā 

vingrinājumā ir pēdas novietošana atspērienam ( no pēdas priekšējās daļas, papēdis neskar 

grīdu), īss spēcīgs atspēriens, iztaisnojoties visās kāju locītavās, un pēdas tuvināšana gurnam. 

Vingrinājuma izpildes laikā jāturas augstu, nedrīkst “iesēsties” gurnos. Vingrinājumu var 

izpildīt uz vietas un kustībā, kā arī pa kāpnēm. 

Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: vingrinājums nostiprina pēdu un gurnu muskulatūru, trenē kustību biežumu un 

lokanību. Māca nolikt pēdu, paaugstina kustību frekvenci, stiprina iegurņa muskulatūru, 

pilnveido tādu tehnikas paņēmienu kā papēža tuvināšana gurniem, 

8. Sīksoļa-augstsoļa kombinācija – vingrinājums, kurā apvieno abus vingrinājumus, un 

grūtākais ir tas, ka vienā vingrinājumā izpilda gan atbrīvotas kustības, gan ritmiskas, – ar 

lielāku amplitūdu. 

Dozējums: 30 – 60 m 

Iedarbība: ritma un soļu biežuma vingrinājums. 

9. Mazais atspēriena solis – vingrinājumam ir divi izpildes varianti – ar vienlaicīgu abu kāju 

atspērienu un īsi lēcieni no kājas uz kāju. Vingrinājums nostiprina pēdas muskulatūru, māca 

ātru un īsu atspērienu. Augums – taisns, rokas darbojas, kā skrienot, bet ar plašāku amplitūdu. 

Pilnveido augšstilba pacelšanu un aktīvu kājas nolaišanu zem sevis nākamajam atspērienam. 

Dozējums 30 – 60 m 

Iedarbība: stiprina pēdu, attīsta atsperīgumu, palielina kustību biežumu (vingrinājuma 

izpildes variantā ar vienlaicīgu abu kāju atspērienu).  

 

Barjerskrējēju speciālie vingrinājumi 

 

10. Soļošana (kāpšana) pār cieši novietotām barjerām, pārmaiņus ar vienu un otru kāju.  

Norādījumi: Nostiprina kāju, muguras un vēdera muskuļus. Attīsta gurnu locītavu kustīgumu. 

Turēties augstu uz pēdas priekšējās daļas, neiesēsties. Neatgāzt plecus. 

11. Soļošana (kāpšana) pār cieši novietotām barjerām, pārmaiņus ar vienu un otru kāju, 

pagriežoties pa labi, kreisi.  

Norādījumi: tikko viena kāja skar grīdu, otra uzsāk kustību. Turēties augstu uz pēdas 

priekšējās daļas.  

12. Barjeru pārsoļošana uz priekšu, atpakaļ.  

Norādījumi: pilnveido kustību koordināciju un barjeras pārvarēšanas tehniku. Nedrīkst 

vēziena kāju pārnest no sāna.  

13. Barjeru pārsoļošana ar griešanos.  
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Norādījumi: pirmo barjeru pārvar barjersolī, tad kustību sāk ar griešanos (uz priekšu) un 

atspēriena kājas iznešanu pāri nākamai barjerai, seko vēziena kājas iznešana uz priekšu, 

griežoties caur mugurpusi, un tā pārvar visas barjeras. 

14. Barjerskriešana ar dažādiem attālumiem starp barjerām. Norādījumi: temps - vidējs, ātrs.   

15. Barjerskriešana ar 1 soli starp barjerām.  

Norādījumi: temps - vidējs, ātrs. Barjeru pārvarēt akcentēti. 

 

Līdzsvara vingrinājumi 
 

16. Vingrinājums „Balanss” 

(sk. 1.att.). Futbolistam, 

balstoties uz vienas 

kājas, jāapripina futbola 

bumba apkārt otrai 

kājai. Tas pats ar otru 

kāju. Norādījumi: balsta 

kāju nedrīkst izkustināt, 

bumbu atbalstīt pret 

balsta kāju.   

   

  

  

   

      1.att. Vingrinājums “Balanss” 

 

17. Vingrinājums 

„Bezdelīga” (sk.2.att.). 

Stāja uz vienas kājas, 

otra pacelta. Jānoliecas 

un jāapļo bumba 

apkārt balsta 

kājai,atgriežoties s.st., 

jāpārvieto bumba zem 

priekšā saliektas kājas. 

Tas pats ar otru kāju. 

Norādījumi: 

vingrinājums jāizpilda 

pareizi, neskaroties ar 

brīvo kāju un roku pie 

zemes. 

 

      2.att. Vingrinājums “Bezdelīga” 
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18. Stāja uz abām kājām kopā, rokas sānis 

(sk. 3.att,). Pacelt taisnu labo kāju sānis 

– noturēt 3 – 5 sekundes, nolaist. Tas 

pats ar otru kāju.  

Norādījumi: vingrinājumu pilda ar 

atvērtām acīm, pēc tam ar aizvērtām 

acīm.  

 

    

 

 

 

 

 

    

      3.att. Vingrinājums Nr. 18    

 

19. Stāja ar abām kājām uz «balansa spilvena», noturēt līdzsvaru, solis pa labi un 3 – 5  sek. 

noturēties uz vienas kājas, atgriezties s.st. (sk. 4.att.).  Tas pats ar otru kāju. Norādījumi: 

mugura taisna, pleci atvirzīti atpakaļ, skatiens uz priekšu. 

 

 
 

4.att. Vingrinājums Nr. 19 

  

20. S.st. – stāja uz vienas kājas. Futbolistam, 

stāvot uz vienas kājas, jāveic palēciens 

sānis un jānoturas uz vienas kājas 3 – 5 

sek., tad jāatgriežas s.st. (sk. 5. att.). 

 

 

 

 

 

 

     

 5.att. Vingrinājums Nr. 20 
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21. Stāja ar abām kājām uz „balansa spilvena”. Jānoliecas un jānovieto futbola bumba no vienas 

micītes uz otru, kas atrodas blakus (sk. 6.att.). Norādījumi: lēnām, koncentrējot uzmanību uz 

līdzsvara saglabāšanu. 

 
 

6.att. Vingrinājums Nr. 21 

 

 

 

22. Vingrinājums „4 konusi”. Futbolistam, stāvot uz 

vienas kājas, ar paceltās kājas pirkstgaliem jāpieskaras 

apkārt esošajiem 4 konusiem (sk. 7.att.),  Tas pats ar 

otru kāju. Norādījumi: vingrinājums jāizpilda pareizi, 

neskaroties ar brīvo kāju un roku pie zemes. 
 

 

 

   

  

 

7.att. Vingrinājums “4 konusi” 
 

Pedagoģiskais eksperiments norisinājās 3 reizes nedēļā (sk. 2.tab.) – kopā 18 nodarbībās 

sešu nedēļu laikā tika attīstīts ātrums, veiklība un līdzsvars, balstoties uz izveidoto vingrinājumu 

kopumu – eksperimentālajai grupai un fiziskās attīstīšanas vingrinājumiem no RFS U – 9 plāna – 

kontroles grupai (sk. maģistra darba 10. pielikumu). Vingrinājumu kopums tika sadalīts 6 

konspektos, katrā konspektā tika izmantoti 4 – 6 vingrinājumi – skriešanas, barjerskrējēju 

speciālie vai līdzsvara – attiecīgi nodarbības tēmai un plānam. Vingrinājumi tika pakārtoti pēc 

didaktikas principa no vieglākā uz sarežģītāko. Vienas nodarbības laiks - gan eksperimentālajai, 

gan kontroles grupai – 90 minūtes. Eksperimentālā grupa izmantoja izstrādāto vingrinājumu 

kopumu, kontroles grupa izstrādāto vingrinājumu kopumu neizmantoja. Abas grupas trenējās pēc 

viena treniņu plāna, bet atšķirīgi bija vingrinājumi fizisko īpašību attīstīšanai treniņu galvenajā 

daļā. Abu grupu treniņu slodzes sastāvdaļas būtiski neatšķīrās, un lai veiktu eksperimentu, tas 

bija svarīgi. Subjektu kontrole un salīdzināšana tika veikta pirms un pēc eksperimenta. 

Maģistra darbā tika salīdzināta izveidotā vingrinājumu kopa un tās ietekme uz ātruma,   

veiklības un līdzsvara rādītājiem.  
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Līdzsvara rādītāji, izmantojot Flamingo testu pēc pedagoģiskā eksperimenta 

 

Pēc pedagoģiskā eksperimenta tika atkārtoti iegūti līdzsvara rādītāji (sk. 2.tab.). Pēc 

rezultātu iegūšanas tika aprēķināti vidējie rādītāji neatkarīgām un saistītām kopām. 

2.tabula 

Līdzsvara rezultātu izmaiņas pēc eksperimenta 

  Pirms eksperimenta Pēc eksperimenta Pieaugums 

EKSPERIMENTĀLĀ GRUPA 13±3 10±2 -3 

KONTROLES GRUPA 13±4 13±3 0 

 

Kontroles grupas vidējais Flamingo testa rezultāts pirms un pēc eksperimenta statistiski 

nav ticams (izmantojot Vilkoksona kritēju p = 0.82, rezultāti pēc testa neatbilst normālajam 

sadalījumam). 

Eksperimentālās grupas rezultāti pirms un pēc eksperimenta parādīja pieaugumu, proti,  

no iepriekšējiem 13±3r uz 10±2r, Stjūdenta kritērijs pierādīja rezultāta atšķirību, jo p = 0.005 

(p<0.05) pieaugums ticams. 

Kontroles grupas Flamingo testa rezultāts pirms eksperimenta bija 13±4r, eksperimentālās 

grupas rezultāts bija 13±3r. Pēc eksperimenta kontroles grupas rezultāts bija 13±3r, bet 

eksperimentālās grupas rezultāts - 10±2r.  

 Kontroles grupas rezultāts pēc eksperimenta bija 13±3r, eksperimentālās grupas rezultāts 

pēc eksperimenta - 10±2r. Eksperimenta beigās subjekti no abām grupām tika atkārtoti salīdzināti 

ar Šapiro-Vilkija testu – eksperimentālās grupas p=0.89 (p>0.05,atbilst normālajam 

sadalījumam), bet kontroles grupai – p=0.02 (p<0.05, dati neatbilst normālajam 

sadalījumam).Variācijas dispersijas kontroles grupai – 21.3%, eksperimentālajai – 21.8%. 

Izmantojot Vilkoksona kritēju neatkarīgām kopām, atšķirība pierādīta – tā ir statistiski ticama. 

Apstrādājot pētījuma rezultātus, var secināt, ka līdzsvara vingrinājumi U – 9 futbolistiem bija 

efektīvāki treniņu procesā, nekā paredzētie vingrinājumi mācību treniņu plānā.  

 Analizējot līdzsvara vidējo rezultātu procentuālās izmaiņas kontroles grupai un 

eksperimentālajai grupai, var secināt, ka kontroles grupai vidējais rezultāts palicis nemainīgs, bet 

eksperimentālajai grupai samazinājās par 23%. 

 

Veiklības rādītāji, izmantojot T-testu pēc pedagoģiskā eksperimenta 

 

 Eksperimentā iegūtie veiklības rezultāti tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas 

metodēm (sk. 3. tab.).  

Kontroles grupas T skrējiena testa vidējais rezultāts pirms – 10.83±0.47s, bet pēc 

eksperimenta – 10.72±0.41s, t.i., rezultāts uzlabojies pēc 6 nedēļām par 0.10s, kas statistiski nav 

ticams, izmantojot Stjūdenta kritēju p = 0.30 (p > 0.05).  

Eksperimentālās grupas rezultāts pirms un pēc eksperimenta no iepriekšējiem 

10.95±0.31s mainījies uz 10.74±0.30s, uzlabojums – 0.21s, Stjūdenta kritērijs pierādīja rezultāta 

atšķirību, jo p = 0.005 (p<0.05), pieaugums saistītai kopai ir ticams. 

 Eksperimenta beigās abās grupās rezultāti tika atkārtoti salīdzināti ar Šapiro-Vilkija testu 

– eksperimentālajai grupai p=0.35 (p>0.05, atbilst normālajam sadalījumam), bet kontroles 

grupai p=0.22 (p>0.05,atbilst normālajam sadalījumam).Variācijas dispersijas kontroles grupai – 

3.8%, eksperimentālajai – 2.8%.  
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3.tabula 

Veiklības rezultātu izmaiņas pēc eksperimenta 

 

  Pirms eksperimenta Pēc eksperimenta Pieaugums 

EKSPERIMENTĀLĀ GRUPA 10.95±0.31s 10.74±0.30s -0.21s   

KONTROLES GRUPA 10.83±0.47s 10.72±0.41s -0.10s  

  

 Izmantojot Stjūdenta kritēju neatkarīgām kopām, atšķirība nav statistiski ticama starp 

eksperimentālās un kontroles grupu rezultātiem pēc eksperimenta, jo p = 0.91 (p>0.05). Pētījuma 

rezultāti liecina par veiklības efektīvāku attīstīšanu, izmantojot vieglatlētikas vingrinājumus, ja 

tos analizē ar saistīto kopu, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka eksperimentā izmantotie vingrinājumi 

deva labāko rezultāta samazinājumu. 

 Analizējot veiklības vidējo rezultātu procentuālās izmaiņas kontroles un eksperimentālajai 

grupai, var secināt, ka kontroles grupai vidējais rezultāts samazinājies par 1%, bet 

eksperimentālajai grupai par 1,9%. Eksperimentālajai grupai rezultāts pēc pedagoģiskā 

eksperimenta ir par 0,9% mazāks nekā kontroles grupai. 

 

Ātruma rādītāji, izmantojot 30m sprinta testu pēc pedagoģiskā eksperimenta 

 

Pēc pedagoģiskā eksperimenta tika atkārtoti iegūti ātruma rādītāji (sk. 4.tab.). Pēc 

rezultātu iegūšanas tika aprēķināti vidējie rādītāji neatkarīgām un saistītām kopām. 

4.tabula 

Ātruma rezultātu izmaiņas pēc eksperimenta 

 

Kontroles grupas 30m sprinta testa vidējais rezultāts pirms eksperimenta – 5.58±0.20s un 

pēc – 5.54±0.23s, uzlabojums par 0.04s, atšķirība nav statistiski ticama, izmantojot Stjūdenta 

kritēju p = 0.37 (p > 0.05).  

Eksperimentālās grupas rezultāti pirms un pēc eksperimenta, proti, no iepriekšējiem 

5.63±0.20s uz 5,46±0.26s, parāda 0.17s samazinājumu, t.i., Stjūdenta kritērijs rezultātu atšķirību 

parādīja statistiski ticamu, jo p = 0.0005 (p<0.05), tāpēc uzlabojums saistītai kopai ir ticams. 

 Eksperimenta beigās abās grupās rezultāti  tika atkārtoti salīdzināti ar Šapiro-Vilkija testu 

– eksperimentālajā grupā p=0.30 (p>0.05,atbilst normālajam sadalījumam), bet kontroles grupai 

p=0.80 (p>0.05,atbilst normālajam sadalījumam).Variācijas dispersijas kontroles grupai – 4.1%, 

eksperimentālajai – 4.7%. Dispersijas ir līdzīgas, jo p=0.72 (p>0.05). 

 Izmantojot Stjūdenta kritēju neatkarīgām kopām, atšķirība starp eksperimentālās un 

kontroles grupas rezultātiem pēc eksperimenta nav statistiski ticama, jo p = 0.45 (p>0.05). 

Pētījuma rezultāti liecina par ātruma efektīvāku attīstīšanu, izmantojot skriešanas un 

barjerskrējēju vingrinājumus, ja analizē tos ar saistīto kopu (pieaugums sastādīja -0.17s pret 

kontroles grupas rezultātu -0.04), līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka eksperimentā izmantotie 

vingrinājumi deva labāko rezultāta uzlabojumu. 

  Pirms eksperimenta Pēc eksperimenta Pieaugums 

EKSPERIMENTĀLĀ GRUPA 5.63±0.20s 5,46±0.26s -0.17s   

KONTROLES GRUPA 5.58±0.20s 5.54±0.23s -0.04s  
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 Analizējot ātruma vidējo rezultātu procentuālās izmaiņas kontroles grupai un 

eksperimentālajai grupai, var secināt, ka kontroles grupai vidējais rezultāts samazinājies par 

0,7%, bet eksperimentālajai grupai par 3,1%.  

 

Kontrolvingrinājuma rādītāji  pēc pedagoģiskā eksperimenta 

 

Pēc pedagoģiskā eksperimenta tika atkārtoti iegūti ātruma rādītāji (sk. 5.tab.). Pēc 

rezultātu iegūšanas tika aprēķināti vidējie rādītāji neatkarīgām un saistītām kopām. 

5.tabula 

Kontroles vingrinājuma rezultātu izmaiņas pēc eksperimenta 

  

 Kontroles grupas vidējais rezultāts kontroles vingrinājumā pirms eksperimenta – 

16,99±1,23s un pēc 16.63±1.15s, samazinājums par -0.37s, atšķirība nav statistiski ticama, 

izmantojot Stjūdenta kritēju, p = 0.08 (p > 0.05).  

Eksperimentālās grupas rezultāts pirms un pēc eksperimenta - no iepriekšējā 17.54±1.43s 

mainījies uz 16,36±1.03s, pieaugot par -1.19s. Stjūdenta kritērijs rezultātu atšķirību parādīja 

statistiski ticamu, jo p = 0.001 (p<0.05) un samazinājums saistītai kopai ir ticams.  

Eksperimenta beigās abas grupas tika atkārtoti salīdzinātas ar Šapiro-Vilkija testu – 

eksperimentālās grupas p=0.98 (p>0.05, atbilst normālajam sadalījumam), bet kontroles grupai 

p=0.30 (p>0.05, atbilst normālajam sadalījumam).Variācijas dispersijas kontroles grupai – 6.9%, 

eksperimentālajai – 6.3%. Dispersijas ir līdzīgas, jo p=0.72 (p>0.05). 

 Izmantojot Stjūdenta kritēju neatkarīgām kopām, atšķirība starp eksperimentālās un 

kontroles grupas rezultātiem pēc eksperimenta nav statistiski ticama, jo p = 0.55 (p>0.05). 

Pētījuma rezultāti liecina par bumbas vadīšanas attīstīšanu, pielietojot izstrādāto vingrinājuma 

kopu vingrinājumus, ja tos analizē ar saistīto kopu (izaugsme bija -1.17s pret kontroles grupas 

rezultātu uzlabojumu -0.37), līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka eksperimentā izmantotie 

vingrinājumi deva labāko rezultāta pieaugumu. 

 Analizējot bumbas vadīšanas vidējo rezultātu procentuālās izmaiņas kontroles grupai un 

eksperimentālajai grupai, var secināt, ka kontroles grupai vidējais rezultāts samazinājies par 

2,2%, bet eksperimentālajai grupai par 6,8%.  

 Izvērtējot iegūtos līdzsvara, veiklības, ātruma un kontroles vingrinājuma rezultātus (sk. 

maģistra darba 2. – 3.pielikumu), tiek iegūts secinājums, ka pēc visu rezultātu noteikšanas, 

izmantojot Flamingo testu, T-testu, 30m sprinta testu un bumbas vadīšanas (futbolam speciāls 

tests) un rezultātu salīdzināšanu ar T-testu (Stjūdenta kritēriju) vai Vilkoksona kritēriju, var 

secināt, ka starpība ticama 2 līdzsvara un kontroles vingrinājuma testos. Bet ātruma un veiklības 

testa atšķirība nebija statistiski ticama, kaut samazinājums gan skaitliski, gan procentuāli labāks 

eksperimentālajai grupai.  

 Rezultātu ticamības līmeni 30m sprintā un T-testā var pamatot ar to, ka arī kontroles 

grupai ir vērojamas izmaiņas, un eksperimentam ir nepieciešams ilgāks laiks, lai rezultātu 

starpība būtu lielāka. 

 Apstrādājot pētījuma rezultātus, var secināt, ka līdzsvara vingrinājumiem U – 9 futbolistu 

treniņu procesā bija efektīvāka ietekme, nekā mācību treniņu plānā paredzētajiem 

vingrinājumiem. 

  Pirms eksperimenta Pēc eksperimenta Pieaugums 

EKSPERIMENTĀLĀ GRUPA 17.54±1.43s 16,36±1.03s -1.19s   

KONTROLES GRUPA 16,99±1,23s 16.63±1.15s -0,37s  
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 Tomēr, analizējot grupu procentuālās izmaiņas pirms un pēc eksperimenta gan 

absolūtajos, gan relatīvajos skaitļos, eksperimentālā grupa uzrāda labākus rezultātus. 

 

Secinājumi 
 1. Tika izskatīts 71 zinātniskās literatūras avots, iegūta un izanalizēta informācija par 

līdzsvaru, ātrumu, veiklību un tā attīstīšanu vieglatlētikā, vingrinājumu pielietošanu un testēšanu 

vieglatlētikā. Sporta speciālisti visā pasaulē nepārtraukti meklē un pēta iespējas treniņu procesa 

efektivitātes paaugstināšanai. Augstu sasniegumu sportistu fiziskās darbspējas, uzlabojot 

organisma spēku, izturību, ātrumu, lokanību, veiklību, ir sasniegušas tik augstu līmeni, ka 

sportiskā rezultāta uzlabošanai papildus jāmeklē vēl neizmantotas organisma spēju rezerves. 

Tāpēc pasaulē tiek veikti pētījumi sportistu organisma spēju paaugstināšanai un šo spēju 

realizācijas nodrošināšanai. Bērnu un jaunatnes vecuma sportistu treniņā jāievēro trīs 

pamatprincipi: regularitāte, pakāpenība un piemērotība. Vieglatlētikas mācīšanai jāsākas ar 

pieejamākajiem veidiem, soļošanu un skriešanu., kas veicina sportista fizisko īpašību un 

nepieciešamo prasmju attīstību, uz kuru pamata var mācīt sarežģītākus kustību veidus. Veicot 

izvirzītos darba uzdevumus, apkopojot un pamatojot to rezultātus ar literatūrā atrodamajām 

atsaucēm, sasniegts darba mērķis: izpētīta veiklība, līdzsvars, ātrums, vieglatlētikas un futbola 

treniņu procesi, bērnu vecumposma īpatnības. Vieglatlētika ir ļoti daudzpusīgs jēdziens. Tas sevī 

ietver visas soļošanas, skriešanas, lēkšanas un mešanas disciplīnas.  

Vieglatlētika ir pamats visiem sporta veidiem, ja bērns būs apguvis vieglatlētikas 

pamatiemaņas, nostiprinājis muskulatūru, tad varēs trenēties jebkurā citā sporta veidā. Ar 

vieglatlētiku var sākt nodarboties un tad, apzinoties gan fiziskās spējas, gan rakstura īpašības, 

izvēlēties citu sporta veidu. 

Vispusīgā fiziskā sagatavotība ir visa veida fiziskā attīstība, kuru veiksmīgi trenē 

vieglatlētikā, attīstot visas sportistam, tai skaitā futbolistam, nepieciešamās fiziskās īpašības – 

ātrumu, spēku, izturību, veiklību, koordināciju un lokanību. Apgūstot pamatkustības (soļošanu, 

skriešanu, lēkšanu u.tml.) bērns ir pilnīgi gatavs attīstīt speciālās fiziskās īpašības izvēlētajam 

sporta veidam. Pareizi saplānoti vieglatlētikas treniņi dod redzamus rezultātus futbolista attīstībā 

– skrējiens kļūst ātrāks, palielinās kustību efektivitāte, attīstās izturība, tehniskā sagatavotība -  

bumbas vadīšanas prasmes, kopumā sportists kļūst spēcīgāks, līdz ar to spēj vairāk izdarīt un 

līdzdarboties futbola treniņu un spēļu laikā. 
  

 2. Pedagoģiskā eksperimenta sākumā un beigās pētījuma subjektiem tika veikti testi, kā 

arī noteikti kontroles vingrinājuma rādītāji, izmantojot Flamingo testu, T-testu, 30m sprinta testu 

un futbolam specializēto bumbas vadīšanas kontroles vingrinājumu. 

 Kontroles un eksperimentālās grupas līdzvērtība eksperimenta sākumā ir obligāta prasība, 

kuru īsteno grupu veidošanas procesā. Visos testos pirms eksperimenta sākuma eksperimentālās 

un kontroles grupas atšķirības nebija statistiski ticamas.  

 3 testu un viena kontroles vingrinājuma rezultāti atbilst normālam sadalījumam, kas 

liecina, ka grupas ir vienādas un eksperiments uzsākts veiksmīgi.  

 Rezultāti pēc eksperimenta īstenošanas liecināja, ka grupu atšķirības bija statistiski 

ticamas, tāpēc  ir pamats uzskatīt, ka viena no salīdzināmajām metodēm ir efektīvāka.  

 

3. Pedagoģiskais eksperiments norisinājās 3 reizes nedēļā – kopā 18 nodarbībās sešu 

nedēļu garumā tika attīstīts ātrums, veiklība un līdzsvars, balstoties uz izveidoto vingrinājumu 

kopumu  eksperimentālajai grupai un fiziskās attīstīšanas vingrinājumiem no RFS U9 plāna 
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kontroles grupai. Vingrinājumu kopums tika sadalīts 6 konspektos, katrā konspektā tika izmantoti 

4-6 skriešanas, barjerskrējēju speciālie vai līdzsvara vingrinājumi  atbilstoši nodarbības tematam  

un plānam.  

Eksperimentā pielietotie vingrinājumi: 

9 – skriešanas tehnikas apguvei; 

6 – barjerskrējēju speciālie vingrinājumi; 

7 – līdzsvaru attīstošie vingrinājumi. 

Eksperimentā no vieglatlētikas metodiskajiem materiāliem kopā tika izmantoti 22 vingrinājumi. 

Vingrinājumi tika pakārtoti pēc didaktikas principa, t.i., no vieglākā uz sarežģītāko. 

Vienas nodarbības laiks gan eksperimentālajai, gan kontroles grupai  bija 90 minūtes. 

Eksperimentālā grupa izmantoja izstrādāto vingrinājumu kopumu, kontroles grupa izstrādāto 

vingrinājumu kopumu neizmantoja. Abas grupas trenējās pēc viena treniņu plāna, atšķirība – 

dažādi vingrinājumi fizisko īpašību attīstīšanai nodarbības galvenajā daļā.  Abu grupu treniņu 

slodzes sastāvdaļas būtiski neatšķīrās, un tas bija nozīmīgi eksperimenta veikšanai. Subjektu 

kontrole un salīdzināšana tika veikta pirms un pēc eksperimenta. 

Pētījuma laikā tika izstrādāts, aprobēts un izpētīts vieglatlētikas vingrinājumu kopums, 

kas sekmēja veiklības, ātruma un līdzsvara attīstīšanu 8 – 9 gadus veciem futbolistiem. 

 

 4. Līdzsvara rezultāts eksperimentālajai grupai pirms eksperimenta bija 13 ± 3r, bet 

kontroles grupai - 13± 3r. Apskatot rezultātus pēc eksperimenta, līdzsvars  eksperimentālajai 

grupai bija 10 ± 2r, bet kontroles grupas vidējais rezultāts bija 13±3r. Eksperimentālās grupas 

vidējais rezultāts ir 3 reizes mazāks nekā kontroles grupai. Eksperimentālajai grupai rezultāti 

uzlabojās 3 reizes.  Kontroles grupas vidējais rezultāts neuzlabojās. Analizējot līdzsvara vidējā 

rezultāta procentuālās izmaiņas kontroles grupai un eksperimentālajai grupai, var secināt, ka 

kontroles grupai vidējais rezultāts palicis nemainīgs, bet eksperimentālajai grupai samazinājās par 

23%.  

 Eksperimentālās grupas veiklības testa vidējais rezultāts pirms eksperimenta bija 

10.95±0.31s, bet kontroles grupai – 10.83 ± 0.47s. 

 Apskatot 30m sprinta vidējos rezultātus pirms eksperimenta,  eksperimentālajai grupai tas  

bija 5.63 ± 0.20s, bet kontroles grupai – 5.58 ± 0.20s. Eksperimentālās grupas vidējais rezultāts 

uzlabojās par 3.1%, savukārt kontroles grupai par 0.7%. Pētījuma rezultāti liecina par ātruma 

efektīvāku attīstīšanu, izmantojot skriešanas un barjerskrējēju vingrinājumus, ja tos analizē ar 

saistīto kopu (pieaugums sastādīja -0.17s pret kontroles grupas rezultātu -0.04, līdz ar to ir pamats 

uzskatīt, ka eksperimentā izmantotie vingrinājumi deva labāko rezultāta pieaugumu). 

 Apskatot T-testa rezultātus pirms eksperimenta, eksperimentālās grupas vidējais rezultāts 

bija 10.95 ± 0.31s, bet kontroles grupai – 10.83±0.47s. Eksperimentālās grupas vidējais rezultāts 

uzlabojās par 1.9%, savukārt kontroles grupai par 1%. 

 Pētījuma rezultāti liecina par veiklības efektīvāku attīstīšanu, izmantojot vieglatlētikas 

vingrinājumus, ja analizē tos ar saistīto kopu, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka eksperimentā 

izmantotie vingrinājumi deva labāko rezultāta pieaugumu. 

 Izvērtējot kontroles vingrinājuma rezultātus, tika konstatēts: kontroles grupas vidējais 

rezultāts kontroles vingrinājumā pirms eksperimenta – 16,99±1,23s un pēc – 16.63±1.15s, 

pieaugums -0.37s. Eksperimentālās grupas rezultāti pirms un pēc eksperimenta, no iepriekšējiem 

17.54±1.43s mainījās  uz 16,36±1.03s, pieaugums sastādīja -1.19s.  
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 Analizējot bumbas vadīšanas vidējo rezultātu procentuālās izmaiņas kontroles grupai un 

eksperimentālajai grupai, var secināt, ka kontroles grupai vidējais rezultāts samazinājies par 

2,2%, bet eksperimentālajai grupai par 6,8%.  

Gan kontroles grupai, gan eksperimentālajai grupai visi rezultāti ir uzlabojušies, izņemot 

līdzsvaram paredzētajā testā Flamingo, kuru kontroles grupa veica ar to pašu vidējo rezultātu kā 

pirmajā testēšanas reizē.  

 Eksperimentālajai grupai, kura pielietoja vieglatlētikas vingrinājumus, rezultāti 3 testos ir 

zemāki (kas ir labāk), nekā kontroles grupai, kura trenējās pēc parastās metodikas un 

programmas. 

Apkopojot eksperimenta datus, secināms, ka izstrādāto līdzekļu un paņēmienu 

pielietošana ļauj ātrāk un efektīvāk attīstīt nepieciešamās fiziskās īpašības, kā arī sekmē optimālo 

skriešanas tehnikas apgūšanu. Sākotnēji pieņemtā hipotēze darba laikā ir apstiprinājusies. Darbā 

ieteiktais materiāls var noderēt kā metodisks līdzeklis fiziskās sagatavotības treneriem un futbola 

treneriem sporta skolās un klubos.  

 

Izmantotā literatūra: 

Zoricovs J. (2021). Vieglatlētikas vingrinājumu kopumu pielietošana mācību treniņu procesā 8 – 

9 gadus veciem futbolistiem līdzsvara, veiklības un ātruma uzlabošanai (Maģistra darbs). 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Rīga. 73 lpp. 
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