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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 4 studējošo pētījumi: 

 

Daniels Fogelis. Lokālā vibrostimulācija kā speciālās sagatavotības sagatavošanas 

līdzeklis augsta līmeņa kamaniņu sportistiem. 

 

 

 

  

Aldis Kristholds. Individuālā pieeja kaitborda līdzekļiem vispārējās fiziskās 

sagatavošanas procesa īstenošanā 30 – 45 gadus  veciem vīriešiem. 

 

  

  

 Arnis Reliņš. 14 – 15 gadus vecu volejbolistu vispusīgās fiziskās sagatavošanas procesa 

optimizēšana un tā saistība ar spēlētāju tehniskās sagatavotības rādītājiem. 

 

 Andris Ronimoiss. Augšstilba četrgalvainā muskuļa attīstīšanas ietekme uz taku 

ultramaratonistu speciālo fizisko sagatavotību. 
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Daniels FOGELIS  

darba vadītājs asoc.prof. K.CIEKURS  

recenzents profesors J. ŽĪDENS  

 

LOKĀLĀ VIBROSTIMULĀCIJA KĀ SPECIĀLĀS SAGATAVOTĪBAS 

SAGATAVOŠANAS LĪDZEKLIS AUGSTA LĪMEŅA KAMANIŅU 

SPORTISTIEM 
 

Jebkurā sporta veidā, arī kamaniņu sportā, dominē fiziskās spējas, kuras sporta veidam 

ir ļoti svarīgas un nepieciešamas. Kamaniņu sportā tā ir izturība un spēks, lai gan pēdējā laikā 

daudz tiek runāts un pētīts, kā kamaniņu sportā palielināt starta ātrumu. Protams, arī koordinācija 

ir neiztrūkstoša fiziskā spēja, kas kamaniņu sportā ir ļoti nozīmīga. Pēdējos gados ievērojami 

uzlabots inventārs, kas pilnībā tiek gatavots no dažādiem stikla šķiedras, koka un metāla 

sakausējumiem, kas ir izturīgāki un vieglāki. Pasaules mēroga sacensībās Latvijas sportistiem  

pēdējos 10 gados un šobrīd ir lieli sasniegumi. Ar vienādi sagatavotām kamanām uzvarēs tas, 

kam starta tehniskais izpildījums un tehniskās braukšanas maniere trasē, kā arī fiziskā un 

psiholoģiskā sagatavotība būs labāka. Būtiska nozīme ir arī treneru darbam. Viens no 

risinājumiem labākam braukšanas rezultātam ir lokālā vibrācija, ko piedāvā izmantot pirms un 

pēc sacensībām, kā arī  treniņu nodarbību laikā.  

Vairāki zinātnieki – Klešnevs V. (Kleshnev V. 2010, 2011.), Havkins D. A. (Hawkins 

D. A. 2000.), Hofmijsters M. (Hofmijster M. 2010), Nolte V. (Nolte V. 2011.), Nilsons Dž. 

(Nilsson J. 1977.) u.c. – pievērsušies pārvietošanās ātruma palielināšanas iespējām dažādos 

sporta veidos. Lielākajā daļā pētījumu ņemta vērā  saistība ar skābekļa maksimālo patēriņu un 

citām fizioloģiskām izmaiņām slodzes laikā. Lai gan veikti dažādi pētījumi, nosakot kāju un roku 

darbības tehnikas nianses, samērā maz uzmanības veltīts roku darbības lomai. Tiek noteikts cikla 

biežums un ilgums dažādās trasēs ar dažādu ledus struktūru, kā arī ārējās vides un ledus 

temperatūras ietekme uz kamaniņu braucēju.  

 Kā viena no inovatīvākajām treniņu līdzekļa sastāvdaļām pasaulē tiek izmantota pilna 

ķermeņa vibrācija, kas palīdz sportistiem ātrāk atjaunoties un sagatavoties jaunam treniņam. 

Taču mazāk uzmanības pievērš lokālas iedarbības vibrācijai, ar ko ietekmē konkrētu ķermeņa 

daļu, muskuli vai muskuļa daļu. Sportā mehāniskās vibrācijas izmanto kā masāžas līdzekli un kā 

treniņu veidu. Jau daudzus gadus vibrācijas treniņus izmanto kā treniņu līdzekli un agrāk tai 

atvēlēja tikai divu veidu uzdevumus, proti, vibrācijas stimulus izmantoja spēka palielināšanai un 

ar vibrāciju diezgan sekmīgi palielināja atsevišķas motorās spējas vai fiziskās darba spējas ar 

visa ķermeņa vibrācijas platformām. Ja vibrācija kā masāžas veids un rehabilitācijas līdzeklis 

bija zināma jau daudzus tūkstošus gadu, tad vibrācija kā treniņu līdzeklis – pavisam nesen.  

 Zinātnieki jau samērā sen ir konstatējuši, ka vibrācijai sportā ir divu veidu iedarbības 

formas: pirmā ir saistīta ar akūto vai nekavējošo iedarbību, bet otra – ar ilgtermiņa vai hronisko 

iedarbību, ko mūsdienās sauc par vibrācijas treniņiem, kurus realizē ar tādiem pašiem 

nosacījumiem kā visus pārējos sportā realizētos līdzekļus. To, cik ļoti šī jaunā metode palīdz 

uzlabot sportistu darba spējas, palīdzētu noteikt pētījums par lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz 

sportista darba spējām.  

 

Pētījuma hipotēze: Par pamatu ņemot lokālās vibrācijas pielietošanas metodikas aprakstus sporta 

treniņā, fizisko īpašību attīstīšanas galvenos pamatprincipus, kā arī anatomiskos un fizioloģiskos 
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aprakstus, tiek pieņemts, ka: pielietojot lokālo vibrācijas metodiku un to praksē aprobējot, tiks 

palielināta kamaniņu braucēju anaerobā jauda.  

Pētījuma objekts: Lokālās vibrācijas ietekme uz kamaniņu sportistiem biomotoro spēju 

palielināšanā. 

Pētījuma priekšmets: Lokālās vibrācijas ietekme uz kamaniņu sportistiem anaerobās jaudas 

palielināšanā.  

Pētījuma mērķis: Lokālās vibrācijas pielietošanas metodikas izstrāde un aprobācija anaerobās 

jaudas palielināšanai kamaniņu sportistiem. 

Darba uzdevumi: 

1. Noteikt kamaniņu sportistu anaerobo jaudu pirms lokālās vibrācijas pielietošanas; 

2. Izstrādāt un aprobēt lokālās vibrācijas metodiku anaerobās jaudas uzlabošanai 

kamaniņu sportistiem; 

3. Noteikt kamaniņu sportistu anaerobo jaudu pēc lokālās vibrācijas metodikas 

izstrādes un pielietošanas praksē. 

Pētījuma metodes  
1. Sporta treniņu teorijas, metodikas, kamaniņu braukšanas biomehānikas, lokālās 

vibrostimulācijas un fizisko īpašību attīstīšanas vadlīniju avotu pētīšana un analīze, 

kas bija par pamatu pētījuma organizēšanai un datu apstrādei.   

2. Konstatējošais eksperiments; 

3. Lokālā vibrostimulācija; 

4. Testēšanas metode; 

5. Matemātiskās statistikas metode. 

Pētījuma subjekts: Pētījumā piedalījās trīs Latvijas izlases kamaniņu braucēji – vīrieši vecumā 

no 28 līdz 38 gadiem, visi eksperimentālās grupas dalībnieki, kas  jau vairākus gadus nodarbojas 

ar kamaniņu braukšanu profesionālajā līmenī,  ir vairākkārtēji olimpisko spēļu dalībnieki un 

medaļnieki, vidēji trenējoties vismaz 5 reizes nedēļā, ar mērķi uzlabot savu fizisko un tehnisko 

sniegumu sacensībās.  

Pētījums tika veikts laika posmā no 2021. gada maija līdz 2021. gada septembrim. 

Zinātniskā novitāte: Izpētot zinātnisko literatūru par lokālo vibrāciju kā tehnisku paņēmienu un 

izmantojot iegūto informāciju treniņu procesā, tika noskaidrota vibrostimulācijas ietekme uz 

treniņu procesa sastāvdaļām – spēka un anaerobās jaudas attīstīšanu četrpadsmit nedēļu periodā 

un tūlītēju rezultātu paaugstināšanos.  

Pirmo reizi tika izstrādāta metodika lokālās vibrostimulācijas pielietošanai kamaniņu braucējiem 

anaerobās jaudas palielināšanai. Lokālā vibrācija tika iekļauta sportistu treniņu plānā, pielietojot 

to ikdienā pēc izstrādātās metodikas.  

Pētījuma teorētiskā nozīme: Balstoties uz dažādu zinātnieku pētījumiem par vibrācijas un 

lokālās vibrācijas parametriem, sporta un treniņu teorijas, fizioloģiskajiem un anatomiskajiem 

aspektiem, tika izstrādāta lokālās vibrācijas metodika vibrācijas pielietošanai un darba spēju 

rādītāju paaugstināšanai kamaniņu braucējiem. Metodika tika izstrādāta, ņemot vērā teorijas 

pamatprincipus fizisko spēju – spēks, ātrspēks – attīstīšanai, kā arī sporta veida specifiku un 

slodzes parametrus. Pētījumā veiktais vingrinājums tika izraudzīts, ņemot vērā treniņu teorijas 

pamatprincipus par slodzes intensitātes un atjaunošanās nosacījumiem, kā arī konkrēto muskuļu 

grupu anatomiskos aspektus vingrinājuma izpildes iesaistē. Izstrādāta lietošanas metodika 

konkrētiem muskuļiem, nosakot vibrostimulācijas ilgumu, amplitūdu un vibrācijas dziļumu.  
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Izstrādātā vibrostimulācijas metodika ir pilnībā realizējama sporta treniņu procesā, lai radītu 

iespējas sportistiem paaugstināt sacensību rezultātus dažāda mēroga sacensībās.  

Pētījuma praktiskā nozīme: Pētījumā praktiski tika veikta lokālā vibrostimulācija sportista 

ķermeņa augšdaļas muskuļu tonizēšanai spēka un anaerobās jaudas kapacitātes palielināšanai.  

Lokālā vibrostimulācija pētījumā tika lietota spēka izpausmes formu (spēks, ātrspēks) attīstīšanai 

pēc izstrādātās metodikas. Vibrācija netieši tika lietota veģetatīvās nervu sistēmas ietekmēšanai 

pēc izstrādātās metodikas un tās izpētei izmantots starta raušanas trenažieris fizisko darba spēju 

rādītāju izmaiņu novērošanai un analīzei.  

Aizstāvēšanai tiek izvirzīts: Lokālās vibrācijas metodika anaerobās jaudas palielināšanai 

kamaniņu sportistiem.  

 

Lokālā vibrostimulācija kā speciālās sagatavotības sagatavošanas treniņu 

līdzeklis augsta līmeņa kamaniņu sportistiem 
Kamaniņu sportistu anaerobā jauda pirms lokālās vibrostimulācijas 

 

 Katram sporta veidam raksturīga kāda noteikta fiziskās īpašības izpausme. Augstu 

sasniegumu sporta veidā, proti, kamaniņu braukšanā ātrspēka pielietošana raksturīga starta 

rāvienā. Lai noskaidrotu lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz spēka un anaerobajiem rādītājiem, 

par mērķi tika izvirzīta  piemērota testa izstrāde un tā aprobācija praksē, pētot rezultātu dinamiku 

pirms un pēc ilgstošas vibrostimulācijas. Eksperiments ilga 14 nedēļas, t.i., 2021. gada vasarā 

(no 26. maija līdz 25. augustam), kad kamaniņu braucējiem notiek gan vispārējā, gan speciālā 

fiziskā sagatavošana.  

 Kāpēc tieši šis laika posms? Kā vienu no iemesliem varētu minēt sezonas mērķus, proti, 

dalību Pasaules kausa posmos un svarīgāko – Olimpiskās spēles. Lai mazinātu šaubas par lokālās 

vibrostimulācijas negatīvo ietekmi, šīs metodes lietošanai tika izraudzīts visnekaitīgākais 

sezonas periods, kad starti vēl ir tālu, un, ja hipotēze neapstiprinātos, būtu iespēja lokālās 

vibrostimulācijas negatīvās sekas vērst par labu un nezaudēt starta rāviena rezultātu.  

 Pirms lokālās vibrostimulācijas (LV) vienā no pētījuma etapiem bija jānoskaidro 

anaerobā jauda, izmantojot starta raušanas trenažieri, kas imitē tiešu kustību starta rāvienā un 

nosaka ķermeņa augšdaļas muskuļu spēka rādītājus.  

Starta raušanas trenažierī visi pētījuma dalībnieki veica divus piegājienus, katrā piegājienā 

izpildot desmit rāvienus. Tika noteikta slodzes intensitāte, kā arī atpūtas pauze, lai starp 

piegājieniem notiktu ātrā organisma atjaunošanās un pētījuma dalībnieki spētu kvalitatīvi izpildīt 

arī otrā piegājiena rāvienus.  

 Abas ekipāžas starta rāvienus izpildīja ar 70 kg papildsvaru, jo kamana uz ledus slīd, un, 

rēķinot šīs slīdamības faktoru, startā netiek rauts ļoti liels svars. Tika ņemts vērā arī tas, ka šis 

vairāk ir sagatavošanās posms, kad spēka treniņu nesāk ar pārāk lielu slodzi, jo dziļā 

muskulatūra, plecu josla un plecu locītava nav pilnībā nostiprināta un gatava lieliem svariem un 

maksimāli ātriem rāvieniem.  

 Atpūtas pauzes starp piegājieniem nosaka pēc slodzes intensitātes. Jo lielāka slodzes 

intensitāte, jo lielāka atpūtas pauze. Slodzes intensitāti nosaka pēc formulas – treniņā sasniegtais 

pulss dalīts ar maksimālo pulsu un reizināts ar 100. Pirms testa uzsākšanas tika noskaidrots katra 

dalībnieka maksimālais pulss, kas ir aplūkojams 2. tabulā. Maksimālo pulsu nosaka pēc precīzas 

formulas: 205,8 – (0,685 reizināts ar vecumu) (Grāvītis, 2015).  
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1. tabula  

Maksimālā pulsa aprēķināšana 

Dalībnieks Vecums Formula Maksimālais pulss 

D1 28 205,8 – (0,685 x 28)  186,62 sit/min 

D2 36 205,8 – (0,685 x 36) 181,14 sit/min 

D3  38 205,8 – (0,685 x 38) 179,77 sit/min 

  

 Pēc 1.tabulas datiem var secināt, proti, jo vecāks sportists, jo zemāks maksimālais pulss 

un attiecīgi slodzes intensitāte var pieaugt ātrāk. Veicot pirmās nedēļas starta raušanas testus, pēc 

pirmā piegājiena tika noskaidrots, kāds ir pulss pēc slodzes pirmajam (164 sit./min), otrajam 

(167 sit./min) un trešajam dalībniekam (170 sit./min).  

 Ņemot vērā iegūtos pulsa rezultātus, ir iespējams noskaidrot, kādā slodzē visi pētījuma 

dalībnieki trenējas pēc formulas – (treniņā sasniegtais pulss sit./min: maksimālais pulss 

sit./min)x100. Aprēķinot pēc formulas, var secināt, ka pirmajam dalībniekam 

((164:186,62)x100=87,88%) slodze ir liela. Otrajam dalībniekam ((167:181,14)x100=92,19%) 

slodze arī ir liela,bet trešajam dalībniekam ((170:179,77)x100=94,56%) slodze ir liela ar 

tendenci tuvoties submaksimālai slodzei. Vingrinājuma izpildes slodzes zona atbilst anaerobā 

treniņa priekšnosacījumiem ar jaudu 90 – 95% no maksimālā, bet vingrinājuma izpildes laiks 

ilgst līdz divām  minūtēm.  

 Starp piegājieniem tika dota desmit minūšu pauze, lai izpildītu ātrās atjaunošanās 

priekšnosacījumu, kas pēc teorijas ir 5 – 10 minūtes, kad ķermenim atjaunojas darba spējas un 

tas ir gatavs atkārtotam vingrinājumam (Grasis, 2003). Starp katru rāvienu ir 5 – 10 sekunžu 

pauze, tikai tik, lai ieņemtu atkal pozīciju un “atlaistu” atpakaļ aizstumto svaru.  

 Iegūtie dati tika fiksēti datu reģistratorā un vēlāk pārvietoti uz Microsoft Excel. 1. un 

2.attēlā var aplūkot starta raušanas rezultātus pirmajā nedēļā, kad vēl netika lietota lokālā 

vibrostimulācija pirmajam dalībniekam (turpmāk – D1). Redzamajos attēlos laika mērvienība 

norādīta sekundēs (turpmāk – sek.). Vertikālajā asī redzams atkārtojums, horizontālajā – laiks. 

Attiecīgi pirmais un otrais piegājiens ir iekrāsoti dažādās krāsās.  

 

Lokālās vibrostimulācijas metodika anaerobās jaudas uzlabošanai kamaniņu sportistiem 

 

Lai būtu vieglāk izplānot lokālās vibrostimulācijas metodikas lietošanu, bija jāņem vērā 

visiem trīs pētījumā iesaistītajiem dalībniekiem jau iepriekš izstrādātais trīs mēnešu vasaras 

perioda treniņu grafiks, tāpēc vispiemērotākais laiks lokālās vibrostimulācijas veikšanai bija 

vasaras periods – 2021. gada jūnijs – augusts, kad notiek vispārējā un speciālā fiziskā 

sagatavošana. Katru nedēļu vienu reizi, proti, trešdienās, tika veikti starta raušanas trenažiera 

treniņi.  

 Vasaras perioda treniņu plānā nedēļas iedala garajās un īsajās. Garajās nedēļās treniņi 

notiek 5 reizes, bet īsajās – 3 reizes. Treniņu periods sākas ar garās nedēļas treniņiem un katra 

otrā ir īsā nedēļa, t.i., vienu nedēļu trenējas piecas reizes, nākamo – trīs.  

 Jūnijā notiek vispārējā fiziskā sagatavošana, lielu uzmanību pievēršot izturības, 

koordinācijas, lokanības, līdzsvara, dziļās muskulatūras attīstīšanai. Izturību attīsta ar dažādām 

sporta spēlēm (volejbolu, futbolu) vai skriešanu, riteņbraukšanu. Notiek airēšanas treniņi pret 

upes straumi. Vidēji treniņs ilgst 2 stundas. Jūnijā notiek arī spēka attīstīšanas treniņi, kuros 
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darbojas ar viegliem svariem, savu svaru. Notika treniņi un testi, izmantojot starta raušanas 

trenažieri un palielinot  slodzi.  

 Jūlija sākumā sportistiem joprojām turpina trenēt “bāzi”, saglabājot lielu uzmanību 

izturības, koordinācijas, lokanības, līdzsvara, dziļās muskulatūras attīstīšanai. Šos treniņus 

papildina treniņi ledus hallēs, kuros notiek starta atgrūdienu imitācijas uz ledus. Mēneša vidū sāk 

palielināt spēka treniņu intensitāti, iekļaujot anaeroba rakstura treniņus un speciālās fiziskās 

sagatavošanas vingrinājumus.  

 Augustā jau vairāk pievēršas spēka treniņiem, jo sportistiem ir “ielikta bāze” izturībai, 

dziļajai muskulatūrai, lokanībai, vispārējai fiziskajai attīstībai, tāpēc  turpmāk treniņos jau tiek 

iekļauti speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumi. Treniņos vairāk sāk dominēt anaeroba 

rakstura slodze, protams, neaizmirstot par vispārējās fiziskās izturības saglabāšanu.  

 Vasaras sezonā tiek attīstīts visa ķermeņa muskulatūras spēks, jo kamaniņu braukšana 

neaprobežojas tikai ar ķermeņa augšdaļas spēku. Tomēr lielāks akcents tiek likts tieši uz roku, 

plecu, muguras, krūšu un vēdera muskulatūras spēka palielināšanu.  Pirms lokālās 

vibrostimulācijas izstrādes tika veikta literatūras izpēte par anaerobo jaudu un tās palielināšanas 

iespējām. Sīkāk tika analizēta treniņu plānošana, vingrinājumu atkārtojuma skaita izvēle, slodzes 

intensitāte, atpūtas pauzes starp slodzēm. Ņemot vērā teoriju, tika izvēlēts atkārtojumu skaits – 

10 starta rāvieni, divi piegājieni ar 10 minūšu atpūtas pauzi starp  tiem, vingrinājuma izpilde  - 

līdz 1,5 min. Starp piegājieniem tika dota desmit minūšu pauze, lai izpildītu ātrās atjaunošanās 

priekšnosacījumu, kas pēc teorijas ir 5 – 10 minūtes, kad ķermenim atjaunojas darba spējas un 

tas ir gatavs veikt atkārtotu vingrinājumu (Grasis, 2003). Piegājienā starp katru rāvienu ir 5 – 10 

sekunžu pauze, lai ieņemtu atkal pozīciju un “atlaistu” atpakaļ aizstumto svaru (sk.2. tabulu).  

2. tabula 

Lokālās vibrostimulācijas metodika 

Nr.p.k. Veicamais uzdevums Laiks 

1. Lokālā vibrostimulācija  10 min  

2. 10 starta rāvieni starta raušanas trenažierī, pirmais piegājiens 1,5 min  

3. Lokālā vibrostimulācija  10 min  

4. 10 starta rāvieni starta raušanas trenažierī, otrais piegājiens 1,5 min  

  

 Pēc kamaniņu braukšanas starta fāžu teorētiskās analīzes  var secināt, ka starta raušanas 

trenažierī iespējams izpildīt 2. un 3. fāzi, proti, slīdēšanu atpakaļ un starta atgrūdienu no 

rokturiem. Tāpēc ir viegli noskaidrot, kuras muskuļu grupas šajās fāzēs tiek iesaistītas, jo, kā jau 

zināms, katrs muskulis pilda savu funkciju.  

 Pirms pirmā un otrā piegājiena visi trīs pētījuma dalībnieki veica muskuļu lokālo 

vibrostimulāciju. Pēc literatūras analīzes par cilvēka ķermeņa anatomiju (Grasis, 2003), ir skaidri 

zināms, kuras muskuļu grupas piedalās starta rāvienā un kurām muskuļu grupām šī 

vibrostimulācija ir jāpielieto, tāpēc tika izvēlētas lielās muskuļu grupas un muskuļi, kuri iesaistās 

visvairāk, pēc muskuļu nozīmības izvēloties laiku, cik ilgi un kurai muskuļu grupai vibrācija tiks 

lietota. 3.tabulā iespējams aplūkot iesaistītās muskuļu grupas, to muskuļus un lokālās 

vibrostimulācijas pielietošanas laiku. Pirmās ailītes numurs ir sasaistīts ar attēlā redzamajiem 

numuriem, lai būtu uzskatāmāka muskuļu atrašanās vieta.  
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3. tabula 

Kamaniņu braukšanas starta rāvienā iesaistītie muskuļi un lokālās vibrostimulācijas 

pielietošanas metodika 

Nr.  Muskulis Funkcija Vibrācijas  

laiks, sek. 

25 Lielais krūšu m. Augšdelma saliekšana, pievilkšana pie 

ķermeņa un iekšēja rotācija  

90 

 Mazais krūšu m. Plecu joslas protrakcija, depresija 60 

4 Priekšējais zobainais m.  Plecu joslas protrakcija, lāpstiņu rotācija 60 

1 Trapecveida m. Lāpstiņas elevācija, depresija un retrakcija  90 

2 Platais muguras m. Augšdelma addukcija, iztaisnošana, 

iekšējā rotāc. 

90 

 Rombveida m. Plecu joslas elevācija, retrakcija 60 

10 Augšdelma 

trīsgalvainais m. 

Apakšdelma iztaisnošana 60 

26 Augšdelma 

divgalvainais m. 

Apakšdelma saliekšana, iztaisnošana 90 

 

 Muskuļu lokālā vibrācija tika veikta, ievērojot anatomisko ķermeņa uzbūvi, tādējādi 

kustību ar vibrācijas rīku uzsākot no Origo (muskuļa piestiprināšanās sākuma punkts) un 

virzoties uz Insertio (muskuļa piestiprināšanās gala punkts, sk.1.att.).   

Lielajam krūšu muskulim vibrācija tika veikta no atslēgas kaula krūšu gala, krūšu kaula ārējās 

virsmas, II-VII ribas skrimšļiem, vēdera taisnā muskuļa ārējā apvalka virzienā uz augšdelma 

kaula proksimālo epifīzi.  

 Mazajam krūšu muskulim vibrācija tika veikta virzienā no II-V ribu ārējās virsmas uz 

lāpstiņas knābjveida izaugumu. Šis muskulis atrodas zem lielā krūšu muskuļa, tāpēc tam pielietot 

vibrāciju ir sarežģītāk, jo jāiekļūst dziļāk, un tāpēc attēlā nav norādīts, kur muskulis atrodas.  

Priekšējam zobainajam muskulim sākuma piestiprināšanās punkts atrodas pie I-IX ribu ārējās 

virsmas, bet gala piestiprināšanās punkts ir pie lāpstiņas mediālās malas un apakšējā stūra.  

 Muguras seklie muskuļi ir trapecveida muskulis, kas piestiprināts pie pakauša kaula, II 

kakla skriemeņa līdz XII krūšu skriemelim un Insertio, kas ir atslēgas kaula pleca izauguma gals, 

lāpstiņas pleca izaugums un lāpstiņas šķautne.  

 Platais muguras muskulis piestiprināts pie zarnu kaula šķautnes, VII-XII krūšu 

skriemeļiem un apakšējās ribas līdz augšdelma kaula proksimālajai epifīzei. 

 Rombveida muskulis piestiprināts pie VI-VII kakla un I-IV krūšu skriemeļiem līdz 

lāpstiņas mediālajai malai. Arī šis muskulis attēlā nav parādīts. 

 Augšdelma divgalvainajam muskulim ir divas galvas. Īsā galva piestiprināta pie lāpstiņas 

knābjvieda izauguma, bet garā – pie lāpstiņas virslocītavas iedobuma pauguriņa. Muskulis 

beidzas, abām galvām savienojoties kopā un piestiprinoties ar cīpslu pie spieķa kaula 

nelīdzenuma un ar aponeirozi apakšdelma fascijā. Augšdelma trīsgalvainajam muskulim ir trīs 

galvas, kuras piestiprinātas zem lāpstiņas līdz elkoņa kaulam. 
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1. att. Lokālās vibrācijas vibrotoda pielietošanas virziens ķermeņa priekšējās un 

aizmugurējās puses muskuļiem (Ciekurs, K., Krauksts, V. 2012) 

  

 4.tabulā var aplūkot lokālās vibrostimulācijas lietošanas grafiku. Ar “x” atzīmētas 

nedēļas, kad notika lokālā vibrostimulācija un veikti testi ar šīs vibrācijas lietošanu, turpretī 

lauciņi, kuri ir tukši, nozīmē, ka vibrācija netika lietota un testi tika veikti bez lokālās 

vibrostimulācijas. 

 Pirmajā nedēļā neviens no dalībniekiem lokālo vibrostimulāciju neveica, jo bija jānosaka, 

kādi ir spēka rādītāji, ja šo metodi nelieto. Pirmajā nedēļā tika fiksēti rezultāti, lai eksperimenta 

beigās varētu noteikt, kādas ir rezultātu izmaiņas. Pirmais dalībnieks (D1) lokālo 

vibrostimulāciju neveica vēl eksperimenta trešajā, septītajā un vienpadsmitajā nedēļā, turpretī 

otrais un trešais dalībnieks lokālo vibrāciju nelietoja arī ceturtajā, astotajā un divpadsmitajā 

nedēļā. Šīs bija kontroles nedēļas, lai vērotu, kā  tiek ietekmētas darba spējas.  

Sportisti regulāri sekoja līdzi saviem pulsa rādītājiem, izmantojot pulsometrus, lai noteiktu 

dažādus rādītājus: pulsu slodzes laikā, slodzes intensitāti, atjaunošanās ātrumu.  

4.tabula 

Lokālās vibrostimulācijas metodikas pielietošanas grafiks (2021.g.) 

 

Datums D1 D2 D3 

1. nedēļa, 26.05.    

2. nedēļa, 02.06. X X X 

3. nedēļa, 09.06.  X X 

4. nedēļa,16.06. X   

5. nedēļa, 23.06. X X X 

6. nedēļa, 30.06. X X X 

7. nedēļa, 07.07.  X X 

8. nedēļa, 14.07. X   

9. nedēļa, 21.07. X X X 

10. nedēļa, 28.07. X X X 

11. nedēļa, 04.08.  X X 

12. nedēļa, 11.08. X   

13. nedēļa, 18.08. X X X 

14. nedēļa, 25.08. X X X 
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Sportistu anaerobā jauda pēc lokālās vibrostimulācijas metodikas izstrādes un pielietošanas 

praksē 

Laika posmā no 26.maija līdz 25.augustam sportisti savā treniņu procesā pēc izstrādātās 

metodikas iekļāva lokālo vibrostimulāciju. Katru nedēļu uz starta raušanas trenažiera notika 

sportistu testēšana. Iegūtie dati tika fiksēti datu reģistratorā un vēlāk pārvietoti uz Microsoft 

Excel. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar iepriekšējo nedēļu rezultātiem un darba beigās – pirmās 

nedēļas rezultāti ar pēdējās nedēļas, lai redzētu, kāda ir atšķirība, lietojot un nelietojot lokālo 

vibrostimulāciju. Rezultātu izmaiņas vērojamas tūkstošdaļās, retāk desmitdaļās, jo izmaiņas 

notiek vienas tūkstošdaļas robežās, kas liecina, ka starta raušanas trenažiera precizitāte ir ļoti 

augsta. 

2. un 3.attēlā aplūkojamas dalībnieku starta rāviena rezultātu izmaiņas pēc lokālās 

vibrostimulācijas. 2.attēlā attēloti pirmā dalībnieka rezultāti, bet 4.attēlā – otrā un trešā 

dalībnieka rezultāti.  

2. att. Tests ar LV (otrā nedēļa)                   3. att. Tests ar LV (otrā nedēļa) 

 Dalībnieka D1 labākais rezultāts, salīdzinot ar sākotnējiem rezultātiem, nav mainījies, bet 

pirmajā piegājienā vidējais rezultāts atkārtojumos ir pieaudzis par 0,0002 sek., bet otrajā 

piegājienā – par 0,0006 sek. Vidējais rezultāts abos piegājienos pieaudzis par 0,0004 sek. 

Analizējot otrā un trešā dalībnieka rezultātus, ir redzams, ka ir uzlabojies gan pirmā, gan otrā 

piegājiena laiks, ja salīdzina ar septītajā attēlā redzamajiem rezultātiem, t.i., pirmajā piegājienā – 

par 0,0005 sek. un otrajā piegājienā  tās ir 0,0002 sek. Redzams, ka arī vidējais rādītājs ir 

uzlabojies par 0,00035 sek. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,2, kas ir ticams 

(α0,5).  

 Pirmajam dalībniekam ir vienādi svārstīgi rezultāti gan pirmajā piegājienā, gan otrajā, 

proti, tie svārstās 0,005 sek. robežās, bet otrajam un trešajam dalībniekam – no 0, 004 – 0,005 

sek. abos piegājienos. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,3, kas ir ticams (α0,5). 

Otrajam un trešajam dalībniekam pirmajā piegājienā vērojami vairāki labi atkārtojumi.   

 Var secināt, ka pēc pirmās vibrostimulācijas rezultāti ir pasliktinājušies dalībniekam D1, 

bet uzlabojušies dalībniekiem D2 un D3.  

 Trešajā nedēļā lokālo vibrostimulāciju lietoja dalībnieki D2 un D3, bet nelietoja 

dalībnieks D1. Dalībnieks D1 testus veica bez lokālās vibrostimulācijas.  

 4. un 5. attēlā var aplūkot iegūtos rezultātus. Salīdzinot ar iepriekšējā nedēļā uzrādītajiem 

rezultātiem,  dalībnieks D1 (sk.4.att.) pirmā piegājiena rezultātu uzlabojis par 0,0023 sek., bet 
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otrā piegājiena rezultātu – par 0,0011 sek., kas ir ļoti labs sniegums, salīdzinot ar iepriekšējās 

nedēļas kritumu. Sportists neveica lokālo vibrostimulāciju, bet dažādus lokanības vingrinājumus 

un atpūtās. Otrajā piegājienā vērojamas lielākas rezultātu svārstības nekā pirmajā, tāpēc pirmajā 

piegājienā rezultāti ir 0,004 sek. robežās, bet otrajā – 0,007 sek. robežās. Pirmajā piegājienā 

labākais laiks, proti, 0,393 sek., bija 1., 2., 4., 7., 10. atkārtojumam, bet otrajā piegājienā labākais 

laiks bija devītajā atkārtojumā – 0,391 sek., kas ir par 0,002 sek. labāks, nekā pirmajā piegājienā. 

Pirmajā piegājienā ir vairāki līdzīgi laiki, kas liecina par to, ka starta rāviena izpildījums ir bijis 

stabilāks, nekā otrajā piegājienā. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,3, kas ir ticams 

(α0,5).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4. att. Tests bez LV (trešā nedēļa)  5. att. Tests ar LV (trešā nedēļa) 

 

 Sportisti D2 un D3 veica vibrostimulāciju gan pirms pirmā piegājiena, gan otrā, uzrādot 

vidējos rezultātus pirmajā piegājienā – 0,3724 sek., kas ir par 0,001sek. labāks nekā otrajā 

nedēļā, un otrajā piegājienā – 0,3739 sek., kas ir sliktāks nekā iepriekš  par 0,0002 sek. Labākais 

rezultāts tika uzrādīts pirmā piegājiena devītajā atkārtojumā (0,370 sek.) un otrā piegājiena 

sestajā atkārtojumā (0,370 sek.), t.i., abos piegājienos labākais uzrādītais laiks ir vienāds.  

 Analizējot 4.attēlu, redzams, ka otrā piegājiena līkne ir ar mazākām rezultātu svārstībām, 

piegājienos sasniegtais laiks ir līdzīgāks, piegājiena sākumā un beigās ir uzrādīti labāki rezultāti 

nekā vidus daļā. Bet pirmā piegājiena laiki atkal ir svārstīgāki, kas norāda, ka vingrinājuma 

atkārtojumu izpildījums ir bijis neprecīzāks.  

 Abos piegājienos ir vērojamas nelielas rezultātu svārstības, jo rezultāti variē 0,005 sek. 

robežās, bet otrajā piegājienā – 0,006 sek. robežās. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts 

α=0,1, kas ir ticams (α0,5). Var secināt, ka pēc otrās vibrostimulācijas rezultāti ir tikai mazliet 

mainījušies, proti, vērojama tendence rezultātiem pasliktināties. 

 6. un 7.attēlā ir redzami ceturtās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 16.jūnijā, 

dalībniekiem D2 un D3 nelietojot lokālo vibrostimulāciju, bet dalībnieks D1 to lietoja. Otrajam 

un trešajam dalībniekam ir vērojama laba rezultātu izaugsme pirmajā piegājienā, labāko rezultātu 

sasniedzot desmitajā vingrinājuma atkārtošanas reizē (0,368 sek.), bet otrajā piegājienā tieši 

pretēji, rezultātam ir tendence pasliktināties un labākie rezultāti pārsvarā tiek sasniegti piegājiena 

sākumā.  
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6. att. Tests ar LV (ceturtā nedēļa)                     7. att. Tests bez LV (ceturtā nedēļa) 
 

 Analizējot 7.attēlu, var secināt, ka katra nākamā atkārtojuma rezultāts ir tikai 

pasliktinājies, septītajā atkārtojuma reizē reģistrēts piegājiena labākais rezultāts (0,372 sek.), kas 

tāpat ir sliktāks, nekā pirmā piegājiena labākais rezultāts (0,368 sek.), jo tas ir par 0,004 sek. 

sliktāks.  

 Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, var vērot rezultātu nemainīgumu pirmajā piegājienā un 

pasliktināšanos otrajā, kad vidējais piegājienā veikto atkārtojumu rezultāts ir pasliktinājies par 

0,0007 sek. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,01, kas ir ticams (α0,5). 

 Dalībniekam D1 vērojamas rezultātu izmaiņas pretējā virzienā. Pirmajā piegājienā 

vidējais rādītājs ir uzlabojies par 0,0008 sek., bet otrajā piegājienā palicis nemainīgs. Salīdzinot 

pirmā piegājiena veikto atkārtojumu vidējo rezultātu ar otrā piegājiena atkārtojumu vidējo 

rezultātu, var secināt, ka otrais piegājiens veikts par 0,0013 sek. lēnāk. Labākais pirmā 

piegājiena atkārtojuma laiks sasniegts pirmajā atkārtojumā (0,391 sek.), bet labākais otrā 

piegājiena atkārtojuma laiks sasniegts otrajā atkārtojumā (0,389 sek.), kas ir par 0,002 sek. 

labāks nekā pirmajā piegājienā. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,1, kas ir ticams 

(α0,5). 

 8. un 9. attēlā ir redzami piektās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 23.jūnijā. Visi 

dalībnieki lietoja lokālo vibrostimulāciju. Visiem dalībniekiem ir vērojama vidējā rezultāta 

uzlabošanās, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas testa rezultātiem. Dalībniekam D1vidējais rādītājs 

pirmajā piegājienā uzlabojies par 0,0022 sek. un otrajā par 0,0011 sek. Ir vērojama rezultātu 

pasliktināšanās piegājiena izpildes laikā, kad abas līknes ir ar augšupejošu tendenci. Rezultāti 

svārstās 0,009 sek. robežās pirmajā piegājienā un 0,008 sek. robežās otrajā piegājienā. Labākie 

rezultāti uzrādīti vingrinājuma izpildes sākumposmā un ar katru nākamo rāvienu tikai 

pasliktinās.  

 Pirmā piegājiena labākais atkārtojuma laiks uzrādīts pirmajā atkārtojumā (0,387 sek.), bet 

otrajā piegājienā labākais rezultāts uzrādīts otrajā atkārtojumā (0,388 sek.), kas ir par 0,001 sek. 

lēnāk nekā pirmajā piegājienā. Rezultāti ir vairāk svārstīgi vingrinājuma sākumā, stabilāki – 
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beigu posmā, kas liecina, ka vingrinājuma izpilde ir kļuvusi stabilāka. Veicot T-testa analīzi, tika 

iegūts rezultāts α=0,02, kas ir ticams (α0,5). 

 

8. att. Tests ar LV (piektā nedēļa)                     9. att. Tests ar LV (piektā nedēļa) 

 

 Otrajam un trešajam dalībniekam vidējie starta rāvienos uzrādītie rezultāti uzlabojušies 

par 0,0007 sek. pirmajā piegājienā un 0,0018 sek. otrajā piegājienā. Abos piegājienos rezultāti 

variē 0,006 sek. robežās, kas norāda uz stabilitāti abos piegājienos. Labākie rezultāti uzrādīti 

pirmajos rāvienos, bet ar katru nākamo rezultāti pasliktinās.  

 Pirmā piegājiena labākais rezultāts uzrādīts pirmajā atkārtojumā (0,368 sek.), tāpat kā 

otrā piegājiena  pirmajā atkārtojumā (0,370 sek.), kas ir par 0,002 sek. lēnāk, nekā pirmajā 

atkārtojumā. Sliktākie rezultāti uzrādīti vingrinājuma izpildes vidus daļā, t.i., pirmā piegājiena 

piektajā atkārtojumā (0,374 sek.) un otrā piegājiena ceturtajā atkārtojumā (0,376 sek.). Veicot T-

testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,1, kas ir ticams (α0,5). 

 10. un 11.attēlā ir redzami sestās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti  30. jūnijā. Visi 

dalībnieki lietoja lokālo vibrostimulāciju, un rezultāti visiem pētījuma dalībniekiem, salīdzinot ar 

iepriekšējām nedēļām, sāk manāmi uzlaboties.  

 Dalībnieki D2 un D3 vidējos rādītājus ir uzlabojuši pirmajā piegājienā par 0,0011 sek., 

bet otrajā – par 0,0017 sek.. Rezultāti gan kļūst svārstīgāki un mainīgāki, jo pirmajā piegājienā 

mainās 0,010 sek. robežās, bet otrajā – 0,009 sek. robežās. Labākais uzrādītais laiks pirmajā 

piegājienā ir pirmajos divos atkārtojumos (0,364 sek.), bet otrajā piegājienā – trešajā atkārtojumā 

(0,365 sek.), kas ir par 0,001 sek. lēnāk nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti ir vienādi 

(0,374 sek.), kas tika uzrādīti pirmā piegājiena piektajā atkārtojumā un otrā piegājiena desmitajā 

atkārtojumā. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,2, kas ir ticams (α0,5). 

 Pētījuma dalībniekam D1 vidējie rezultāti uzlabojušies pirmajā piegājienā par 0,0011 

sek., bet otrajā – par 0,0017 sek. Līdzīgi kā pārējiem pētījuma dalībniekiem, arī pirmajam 

rezultāti kļūst svārstīgāki un mainīgāki, jo pirmajā piegājienā mainās 0,010 sek. robežās, bet 

otrajā – 0,009 sek. robežās. Labākais uzrādītais laiks pirmajā piegājienā ir piektajā atkārtojumā 

(0,386 sek.), bet otrajā piegājienā – pirmajā atkārtojumā (0,384 sek.), kas ir par 0,002 sek. ātrāk 

nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti ir līdzīgi, t.i., atšķiras tikai par 0,001 sek., kas pirmajā 

piegājienā tika uzrādīts septītajā atkārtojumā, bet otrajā piegājienā – desmitajā atkārtojumā. 
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Otrajā piegājienā ir līdzīgāki rezultāti, kas nozīmē, ka ir bijusi lielāka stabilitāte vingrinājuma 

izpildes laikā. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,1, kas ir ticams (α0,5).  

 

10. att. Tests ar LV (sestā nedēļa)                   11. att. Tests ar LV (sestā nedēļa) 
 

 12. un 13.attēlā ir redzami septītās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 07. jūlijā. Lokālo 

vibrostimulāciju lietoja tikai dalībnieki D2 un D3.  

 Dalībnieks D1 veica testu, nelietojot lokālo vibrostimulāciju, un pirmajā piegājienā 

uzrādīja par 0,0003 sek. sliktāku vidējo rādītāju, nekā iepriekšējā nedēļā, bet otrajā piegājienā 

rezultāts uzlabojās par 0,0002 sek. Otrajā piegājienā ir ļoti mainīgi rezultāti, kas variē 0,011 sek. 

robežās, bet pirmajā  tie ir mazliet stabilāki, jo variē 0,008 sek. robežās. Labākais uzrādītais laiks 

pirmajā piegājienā ir piektajā atkārtojumā (0,387 sek.), bet otrajā piegājienā - gan otrajā, gan 

trešajā atkārtojumā (0,387 sek.), un abos piegājienos šie rezultāti ir vienādi. Sliktākie rezultāti 

atšķiras par 0,003 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena devītajā atkārtojumā (0,395 sek.) un 

otrā piegājiena desmitajā atkārtojumā (0,398 sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts 

α=0,2, kas ir ticams (α0,5). 

 Dalībnieku D2 un D3 rezultāti, lietojot lokālo vibrostimulāciju, ir par 0,0001 sek. 

uzlabojušies pirmajā piegājienā, bet par 0,0003 sek. pasliktinājušies otrajā. Analizējot līkni, 

vērojams sportistu nogurums, jo rezultātiem ir tendence pasliktināties un tie pirmajā piegājienā 

variē 0,009 sek. robežās, bet otrajā - 0,007 sek. robežās. Labākais uzrādītais laiks pirmajā 

piegājienā ir gan otrajā, gan piektajā atkārtojumā (0,365 sek.), bet otrajā piegājienā - otrajā 

atkārtojumā (0,367 sek.), kas ir par 0,002 sek. lēnāk, nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti 

ir vienādi (0,374 sek.), kas tika uzrādīti abos piegājienos desmitajā atkārtojumā. Labākie 

vingrinājuma izpildes laiki ir uzrādīti tieši pirmajā piegājienā, kad pārsvarā  tie ir labāki, un 

salīdzinot ar otro piegājienu, tikai divi ir vienādi. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts 

α=0,01, kas ir ticams (α0,5). 
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12. att. Tests bez LV (septītā nedēļa)                 13. att. Tests ar LV (septītā nedēļa) 
 

 14. un 15.attēlā ir redzami astotās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 14.jūlijā. Lokālo 

vibrostimulāciju lietoja tikai dalībnieks D1.  

  

14. att. Tests ar LV (astotā nedēļa)                   15. att. Tests bez LV (astotā nedēļa) 

  

 Dalībnieki  D2 un D3 veica testu, nelietojot lokālo vibrostimulāciju,  un uzrādīja labāku 

vidējo rezultātu pirmajā piegājienā par 0,0007 sek., bet otrajā rezultāts pasliktinājās par 0,0003 

sek. Pirmā piegājiena rezultāti vairākumā ir labāki nekā otrajā piegājienā, kas norāda, ka 

sportistu sniegums otrajā piegājienā ir bijis sliktāks, bet otrajā piegājienā rezultāts nav  tik 

svārstīgs kā pirmajā (pirmajā 0,008 sek. robežās, bet otrajā 0,004 sek. robežās). Labākais 

uzrādītais laiks ir pirmā piegājiena pirmajā, trešajā un astotajā atkārtojumā (0,365 sek.), bet 

otrajā piegājienā - otrajā, sestajā un septītajā atkārtojumā (0,369 sek.), kas ir par 0,003 sek. 

labāks nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti ir vienādi (0,373 sek.), kas tika uzrādīti pirmā 
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piegājiena devītajā atkārtojumā un otrā piegājiena ceturtajā atkārtojumā. Veicot T-testa analīzi, 

tika iegūts rezultāts α=0,01, kas ir ticams (α0,5). 

 Labākais uzrādītais laiks dalībniekam D1 pirmajā piegājienā ir piektajā atkārtojumā 

(0,383 sek.), bet otrajā piegājienā pirmajā atkārtojumā (0,382 sek.), kas ir par 0,001 sek. labāks 

nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti atšķiras par 0,002 sek., kas tika uzrādīti pirmā 

piegājiena astotajā atkārtojumā (0,392 sek.) un otrā piegājiena desmitajā atkārtojumā (0,394 

sek.). 

 Pētījuma dalībnieks D1 testus veica ar lokālo vibrostimulāciju un uzrādīja labākus 

rezultātus nekā iepriekšējā nedēļā, kad vibrostimulāciju nelietoja. Pirmajā piegājienā vidējais 

rādītājs uzlabojās par 0,0029 sek., bet otrajā – par 0,0017 sek. Abos piegājienos vērojama 

rezultāta un snieguma pasliktināšanās, bet otrajā piegājienā, salīdzinot ar pirmo piegājienu, 

vērojami vairāki slikti rezultāti. Piegājienā sasniegtais labākais rezultāts ir uzlabojies par 0,005 

sek. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,1, kas ir ticams (α0,5). 

 16. un 17.attēlā ir redzami devītās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti  21.jūlijā. Lokālo 

vibrostimulāciju lietoja visi pētījumā iesaistītie dalībnieki, uzrādot snieguma uzlabošanos. 

 Dalībniekam D1 vidējais rezultāts pirmajā piegājienā uzlabojies par 0,0013 sek., bet 

otrajā – par 0,0009. Tāpat par 0,001 sek. ir uzlabojies labākais atkārtojuma laiks. Vingrinājuma 

izpildes laikā vērojamas lielākas rezultātu svārstības. Pirmajā piegājienā rezultāts svārstās līdz 

0,011 sek., bet otrajā – līdz pat 0,013 sek., ko var vērot arī 30. attēlā. Labākais uzrādītais laiks 

dalībniekam D1 pirmajā piegājienā ir pirmajā atkārtojumā (0,381 sek.), bet otrajā piegājienā – 

otrajā atkārtojumā (0,383 sek.), kas ir par 0,002 sek. sliktāks nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie 

rezultati atšķiras par 0,004 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena sestajā atkārtojumā (0,392 

sek.) un arī otrā piegājiena sestajā atkārtojumā (0,396 sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts 

rezultāts α=0,1, kas ir ticams (α0,5). 

 

 

16. att. Tests ar LV  (devītā nedēļa)                   17. att. Tests ar LV (devītā nedēļa) 
 

  Dalībnieku D2 un D3 rezultāti ir ievērojami uzlabojušies, t.i., vidējais rādītājs pirmajā 

piegājienā uzlabojies par 0,0051 sek., bet otrajā – par 0,0066 sek., tāpat kā pirmajam, arī šiem 

dalībniekiem rezultāts ir ļoti mainīgs un svārstās līdz pat 0,010 sek. pirmajā piegājienā un līdz 
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0,015 sek. otrajā. Labākais uzrādītais laiks pirmajā piegājienā ir otrajā atkārtojumā (0,359 sek.), 

bet otrajā piegājienā – pirmajā atkārtojumā (0,356 sek.), kas ir par 0,003 sek. labāks nekā 

pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti atšķiras par 0,002 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena 

devītajā atkārtojumā (0,369 sek.) un arī otrā piegājiena  devītajā atkārtojumā (0,371 sek.). Veicot 

T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,01, kas ir ticams (α0,5). 

 18. un 19.attēlā ir redzami desmitās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 28.jūlijā. 

Lokālo vibrostimulāciju pielietoja visi pētījumā iesaistītie dalībnieki un vidējos rezultātus ir 

uzlabojuši visi. 

 

18. att. Tests ar LV (desmitā nedēļa)              19. att. Tests ar LV (desmitā nedēļa) 
 

 Dalībnieks D1 par 0,0014 sek. uzlabojis rezultātu pirmajā piegājienā un  par 0,0038 sek. 

– otrajā piegājienā. Ir uzlabojies labākais laiks atkārtojumā par 0,004 sek. Šajā nedēļā, tāpat kā 

iepriekšējā, vērojamas lielas rezultātu svārstības, proti, lielākas nekā eksperimentu uzsākot, jo 

pirmajā piegājienā rezultāts svārstās līdz 0,012 sek. un otrajā – līdz pat 0,014sek. Dalībniekam 

D1 labākais laiks ir pirmā piegājiena otrajā atkārtojumā (0,380 sek.), bet otrajā piegājienā – 

pirmajā atkārtojumā (0,377 sek.), kas ir par 0,003 sek. labāks nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie 

rezultāti atšķiras par 0,001 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena septītajā atkārtojumā (0,392 

sek.) un otrā piegājiena ceturtajā atkārtojumā (0,391 sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts 

rezultāts α=0,4, kas ir ticams (α0,5). 

 Dalībnieku D2 un D3 rezultāti arī uzlabojās pirmajā piegājienā par 0,002 sek. un otrajā 

piegājienā – par 0,005 sek. Rezultāti pirmajā piegājienā variēja līdz 0,008 sek., bet otrajā – līdz 

0,009 sek. Salīdzinot pirmā piegājiena vidējos atkārtojuma laikus ar otrā piegājiena vidējiem 

atkārtojuma laikiem, var secināt, ka otrajā piegājienā vingrinājums ir izpildīts ātrāk  par 0,0014 

sek. Labākais uzrādītais laiks šajā piegājienā ir 0,354 sek., kas ir arī labākais abos piegājienos. 

Pirmā piegājiena atkārtojumi sākumā veikti lēnāk nekā otrajā dienā, un, noslēdzot pirmo 

piegājienu, rezultāti ir tikai pasliktinājušies. Tieši pirmajos trīs starta rāvienos otrajā piegājienā ir 

trīs labākie rezultāti nekā pirmajā. Labākais uzrādītais laiks pirmajā piegājienā ir trešajam 

atkārtojumam (0,356 sek.), bet otrajā piegājienā – pirmajam atkārtojumam (0,354 sek.), kas ir 

par 0,002 sek. labāks nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti ir vienādi (0,364 sek.), kas tika 
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uzrādīti pirmā piegājiena septītajā atkārtojumā un otrā piegājiena ceturtajā atkārtojumā. Veicot 

T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,2, kas ir ticams (α0,5). 

 20. un 21.attēlā ir redzami vienpadsmitās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 

04.augustā. Lokālo vibrostimulāciju lietoja tikai dalībnieki D2 un D3. 

 

20. att. Tests bez LV (vienpadsmitā nedēļa)      21. att. Tests ar LV(vienpadsmitā nedēļa) 
 

 Dalībnieks D1 veica testu, nelietojot lokālo vibrostimulāciju, un ievērojami uzlaboja 

sniegumu. Pirmajā piegājienā vidējais rādītājs uzlabojās par 0,0025 sek., otrajā par 0,0021 sek. 

Labākais rezultāts, kas uzrādīts atkārtojumā ir 0,378 sek., kas ir par 0,001 sek. sliktāks kā 

iepriekšējā nedēļā. Rezultāti pirmajā piegājienā variē līdz 0,012 sek., bet otrajā - līdz 0,009 sek. 

Otrā piegājiena rezultāti ir par 0,0009 sek. sliktāki. Labākais uzrādītais laiks pirmajam 

dalībniekam pirmajā piegājienā ir pirmajā atkārtojumā (0,378 sek.), bet otrajā piegājienā - 

pirmajā atkārtojumā (0,378 sek.). Abi labākie rezultāti ir vienādi. Sliktākie rezultāti atšķiras par 

0,003 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena ceturtajā atkārtojumā (0,390 sek.) un otrā 

piegājiena devītajā atkārtojumā (0,387 sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,2, 

kas ir ticams (α0,5). 

 Dalībnieku D2 un D3 rezultāti 11. eksperimenta nedēļā ir uzlabojušies pirmajā, bet ne 

otrajā vingrinājuma izpildes piegājienā. Pirmajā rezultāts uzlabojies par 0,0025 sek., bet otrajā 

pasliktinājies par 0,0012 sek. Otrajā piegājienā vērojamas rezultātu svārstības pat līdz 0,017 sek., 

kas varētu būt par iemeslu tam, ka rezultāti pasliktinājušies. Otrā piegājiena rezultāti ir par 

0,0023 sek. sliktāki kā pirmajā piegājienā. Labākais uzrādītais laiks pirmajā piegājienā ir otrajā 

atkārtojumā (0,353 sek.), bet otrajā piegājienā - pirmajā atkārtojumā (0,352 sek.), kas ir par 

0,001 sek. labāks nekā pirmajā piegājienā. Sliktākie rezultāti atšķiras par 0,006 sek., kas tika 

uzrādīti pirmā piegājiena sestajā atkārtojumā (0,362 sek.) un otrā piegājiena septītajā atkārtojumā 

(0,369 sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,03, kas ir ticams (α0,5). 

 22. un 23.attēlā ir redzami divpadsmitās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 11. 

augustā. Lokālo vibrostimulāciju lietoja tikai dalībnieks D1.  



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2022  
(mācību metodiskais materiāls) 

22 

 

Daniels FOGELIS, Aldis KRISTHOLDS, Arnis RELIŅŠ, Andris RONIMOISS, 2022 

 Dalībnieki D2 un D3 veica testu, nelietojot lokālo vibrostimulāciju, un, salīdzinot ar 

iepriekšējo nedēļu, uzrādīja sliktākus rezultātus gan pirmajā, gan otrajā piegājienā. Pirmajā 

piegājienā rezultāts pasliktinājies par 0,0017 sek., bet otrajā – par 0,004 sek. Salīdzinot 

piegājienus, otrajā piegājienā veiktie atkārtojumi ir lēnāki vidēji par 0,0044 sek., kas norāda ka ir 

ļoti liela rezultātu atšķirība. Analizējot 36. attēlu, var vērot, ka vairāki rezultāti liecina par sliktu 

starta laiku, tāpēc arī vidējais rezultāts ir manāmi sliktāks. Laika izmaiņas ir svārstījušās līdz 

0,011 sek., bet pirmajā piegājienā – tikai līdz 0,005 sek. Labākais uzrādītais laiks pirmajā 

piegājienā ir piektajā atkārtojumā (0,353 sek.), bet otrajā piegājienā – pirmajā atkārtojumā (0,354 

sek.), kas ir par 0,001 sek. sliktāks kā pirmajā piegājienā. Sliktākie laiki atšķiras par 0,006 sek., 

kas tika uzrādīti pirmā piegājiena desmitajā atkārtojumā (0,359 sek.) un otrā piegājiena devītajā 

atkārtojumā (0,365 sek.). 

 

 

22. att. Tests ar LV (divpadsmitā nedēļa)      23. att. Tests bez LV( divpadsmitā nedēļa) 
 

 Pētījuma dalībnieks D1 testus veica, lietojot lokālo vibrostimulāciju, un testa rezultātus 

manāmi uzlaboja. Kā var vērot 23.attēlā, gan pirmais, gan otrais piegājiens ir veikti līdzīgi. 

Pirmajā piegājienā testa vidējais rezultāts uzlabojās par 0,0044 sek., bet otrajā piegājienā – par 

0,0039 sek. To varētu skaidrot ar izpildīto atkārtojumu uzrādītajiem rezultātiem, jo labākais 

rezultāts ir uzlabojies par 0,006 sek., un vairāki atkārtojumi ir veikti tuvu tam.Vērojamas lielas 

rezultātu svārstības gan pirmajā, gan otrajā piegājienā. Pirmajā tie svārstās 0,014 sek. robežās, 

bet otrajā – 0,012 sek. robežās. Gan pirmajā, gan otrajā piegājienā labākie rezultāti ir vienādi, 

kas tika uzrādīti pirmajā atkārtojumā (0,372 sek.). 

 Sliktākie rezultāti atšķiras par 0,002 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena astotajā 

atkārtojumā (0,386 sek.) un otrā piegājiena sestajā atkārtojumā (0,384 sek.). Veicot T-testa 

analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,1, kas ir ticams (α0,5).  

 24. un 25.attēlā ir redzami trīspadsmitās nedēļas testa rezultāti, kas tika iegūti 18. 

augustā. Lokālo vibrostimulāciju lietoja visi pētījumā iesaistītie dalībnieki. 
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24. att. Tests ar LV(trīspadsmitā nedēļa)         25. att.Tests ar LV (trīspadsmitā nedēļa)       
 

  Dalībnieku D2 un D3 rezultāti ir uzlabojušies, proti, pirmajā piegājienā vidējais rādītājs 

uzlabojies par 0,0005 sek., bet otrajā – par 0,0042 sek. Var secināt, ka otrā piegājiena rezultāta 

straujā uzlabošanās skaidrojama ar iepriekšējās nedēļas neveiksmīgi veiktajiem atkārtojumiem, 

kas deva sliktu rezultātu. Abi piegājieni ir veikti ļoti līdzīgi. To liecina 25. attēlā redzamo līkņu 

izvietojums, jo otrais piegājiens ir veikts tikai par 0,0007 sek. sliktāk, un laiku atšķirības ir 

līdzīgas – pirmajā piegājienā 0,007 sek. robežās, bet otrajā – 0,010 sek. robežās.  

 Labākais laiks pirmajā piegājienā ir piektajā atkārtojumā (0,353 sek.), bet otrajā 

piegājienā – pirmajā atkārtojumā (0,351 sek.), kas ir par 0,002 sek. labāks rezultāts nekā pirmajā 

piegājienā. Sliktākie rezultāti atšķiras par 0,001 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena septītajā  

atkārtojumā (0,360 sek.) un otrā piegājiena devītajā atkārtojumā (0,361 sek.). Veicot T-testa 

analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,3, kas ir ticams (α0,5). 

 Arī pētījuma dalībnieks D1, tāpat kā abi pārējie,  rezultātus ar līdzīgām tendencēm starp 

piegājieniem ir uzlabojis. Pirmā piegājiena vidējais laiks uzlabojies par 0,0023 sek., bet otrā 

piegājiena vidējais laiks – par 0,0032 sek. Vērojama ļoti maza piegājienu rezultātu starpība, jo 

otrajā piegājienā tikai par 0,0005 sek. atkārtojumi ir veikti sliktāk. Laiks abos piegājienos ir 

variējis līdzīgi – pirmajā 0,008 sek. robežās, bet otrajā – 0 ,010 sek. robežās.  

 Labākais laiks gan pirmajā, gan otrajā piegājienā ir vienādi, kas tika uzrādīti pirmā 

piegājiena otrajā atkārtojumā un otrā piegājiena trešajā atkārtojumā (0,371 sek.). Sliktākie 

rezultāti atšķiras par 0,002 sek., kas tika uzrādīti pirmā piegājiena septītajā atkārtojumā (0,379 

sek.) un otrā piegājiena sestajā atkārtojumā (0,381sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts 

rezultāts α=0,3, kas ir ticams (α0,5). 29. un 30.attēlā redzami četrpadsmitās nedēļas testa 

rezultāti, kas tika iegūti 25. augustā, proti, testēšanas noslēdzošajā nedēļā. Lokālo 

vibrostimulāciju lietoja visi pētījumā iesaistītie dalībnieki. Noslēdzošajā pētījuma nedēļā 

attēlotajām līknēm vērojama līdzīga tendence, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, rezultāti gan 

pirmajam, gan otrajam piegājienam ir līdzīgi, kas varētu būt skaidrojams ar tehniskās izpildes un 

fiziskās sagatavotības rādītāju uzlabošanos. 
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26. att. Tests ar LV (četrpadsmitā nedēļa)      27. att.Tests ar LV (četrpadsmitā nedēļa) 
 

 Pētījuma dalībnieks D1 abos piegājienos rezultātus ir uzlabojis: pirmajā piegājienā par 

0,0026 sek., bet otrajā par 0,0048 sek. Otrais piegājiens ir izpildīts par 0,0015 sek. lēnāk kā 

pirmais, kas skaidrojams ar to, ka seši laiki otrajā piegājienā ir bijuši lēnāki kā pirmajā. 

Atkārtojuma izpildījuma labākais laiks ir 0,369 sek., kas tika uzrādīts gan pirmajā, gan otrajā 

piegājienā, un ir visa eksperimenta vislabākais rezultāts. Rezultāti kā vienmēr ir svārstīgi, bet 

normas robežās (pirmajā piegājienā – līdz 0,006 sek., bet otrajā - līdz 0,009 sek.).  

 Gan pirmā, gan otrā piegājiena labākie rezultāti ir vienādi, kas tika uzrādīti abos 

piegājienos otrajā atkārtojumā (0,369 sek.). Sliktākie rezultāti atšķiras par 0,003 sek., kas tika 

uzrādīti pirmā piegājiena septītajā atkārtojumā (0,375 sek.) un otrā piegājiena desmitajā 

atkārtojumā (0,378 sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,02, kas ir ticams 

(α0,5). 

 Uzlabojušies rezultāti arī pētījuma dalībniekiem D2 un D3. Pirmajā piegājienā rezultāts 

uzlabojies par 0,0018 sek., bet otrajā – par 0,0065 sek. Pirmajā piegājienā tajā dienā viens 

atkārtojums ir veikt ar vissliktāko laiku, tāpēc otrais piegājiens tika veikts par 0,0003 sek. ātrāk 

nekā pirmais. Rezultātu svārstības kā vienmēr ir līdzīgas: pirmajā piegājienā līdz 0,008 sek., 

otrajā – 0,006 sek. Gan otrajā, gan pirmajā piegājienā uzrādīti vislabākie rezultāti – 0,351 sek., 

kas pētījumā ir visātrākais starta rāviena laiks.  

 Labākais laiks gan pirmajā, gan otrajā piegājienā ir vienādi, kas tika uzrādīti abos 

piegājienos pirmajā atkārtojumā (0,351 sek.). Sliktākie rezultāti atšķiras par 0,002 sek., kas tika 

uzrādīti pirmā piegājiena septītajā atkārtojumā (0,359 sek.) un arī otrā piegājiena septītajā 

atkārtojumā (0,357 sek.). Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,3, kas ir ticams (α0,5). 
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 Veicot visu nedēļu salīdzinājumu, var secināt, ka testā veiktā vingrinājuma rezultāti ir 

uzlabojušies visiem pētījuma dalībniekiem. 28.attēlā var aplūkot dalībnieka D2 un D3 pirmā un 

otrā piegājiena vidējo rezultātu līkni visu četrpadsmit nedēļu laikā. Uz horizontālās ass ir 

redzamas nedēļas, bet uz vertikālās ass  atzīmēts  vingrinājuma izpildes laiks. Kā redzams, 

vislabākie rezultāti ir vērojami eksperimenta beigās, bet otrajā piegājienā rezultāti ir svārstīgāki 

kā pirmajā. Otrajā piegājienā vislabākie rezultāti, salīdzinot  ar pirmo piegājienu, ir 10. un 14. 

nedēļā.  

 

28. att. Pirmā un otrā piegājiena rezultāti visa pētījuma laikā 

 

 Dalībnieki D2 un D3 lokālo vibrostimulāciju nelietoja 4., 8., un 12. nedēļā. Kā redzams 

28. attēlā, tad šajās nedēļās otrā piegājiena laika atšķirība no pirmā ir lielāka nekā citās nedēļās. 

pārējās nedēļās, kad lietota lokālā vibrostimulācija, rezultātu atsķirības gan starp pirmo, gan otro 

piegājienu ir daudz mazākas.  Salīdzinot pirmās nedēļas vidējo laiku starp pirmajiem 

piegājieniem un pēdējās pētījuma nedēļas laiku,  var vērot, ka rezultāts ir uzlabojies par 0,0191 

sek., bet otrajā piegājienā – par 0,0174 sek. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts rezultāts α=0,001, 

kas ir ticams (α0,5).  

 

29. att. Pirmā un otrā piegājiena rezultāti visa pētījuma laikā 
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 Salīdzinot ar dalībniekiem D2 un D3, arī pētījuma dalībniekam D1 rezultāti ir 

uzlabojušies (sk.29.att.): pirmās un pēdējās nedēļas  pirmajā piegājienā par 0,0223 sek., bet 

otrajā piegājienā – par 0,0207 sek. Lokālā vibrostimulācija netika lietota 3.,7. un 11. nedēļā, un 

pēc tā var secināt, ka dalībniekam D2 šajās nedēļās lielas rezultātu izmaiņas nav vērojamas – tie 

ir diezgan līdzīgi kā pirmajā, tā arī otrajā piegājienā. 7. un 11. nedēļā vērojama maza līknes 

augšupeja, kas norāda, ka gan pirmā, gan otrā piegājiena rezultāti tikai mazliet pasliktinājušies, 

bet tas tomēr kopējo līknes ainu būtiski nav ietekmējis. Veicot T-testa analīzi, tika iegūts 

rezultāts α=0,001, kas ir ticams (α0,5). 

 

Secinājumi:  
1. Nosakot kamaniņu sportistu anaerobo jaudu pirms lokālās vibrācijas un lietojot spēka 

vingrinājuma trenažieri (starta raušanas trenažieri), tika iegūti šādi rādītāji:  

1.1. Dalībnieku maksimālās sirdsdarbības un slodzes intensitātes lielums, lai starp 

piegājieniem noteiktu atpūtas pauzes – jo lielāka intensitāte, jo lielāka atpūtas pauze. 

Dalībniekam D1 maksimālās sirdsdarbības frekvence ir 186,62 sit./min, dalībniekam D2 – 

181,14 sit./min, bet dalībniekam D3 – 179,77 sit./min. 

1.2. Veiktās slodzes intensitāte pēc noteiktās maksimālās slodzes. Analizējot aprēķinus 

pēc formulas, var secināt, ka dalībniekam D1 ((164:186,62)x100 = 87,88 %) slodze ir 

liela. Dalībniekam D2 ((167:181,14)x100 = 92,19%) arī liela slodze, bet D3 –  

((170:179,77)x100=94,56%) slodze ir liela  un ar tendenci tuvoties submaksimālas slodzes 

apjomam. Slodzes zona atbilst anaerobā treniņa priekšnosacījumiem, vingrinājumus 

izpildot ar jaudu 90 – 95% no maksimālā līdz divām minūtēm.  

1.3. Dalībnieka D1 vidējais starta raušanas laiks divos piegājienos, katrā veicot desmit 

izrāvienus, ir 0,39505 sek., bet dalībniekiem D2 un D3 vidējais starta raušanas laiks divos 

piegājienos ir 0,37375 sek. Veicot t-testu, lai noteiktu, vai eksperimentālās grupas rādītāji 

atbilst normālsadalījumam, tika noskaidrots, ka veikto piegājienu rezultāti ir ticami, t.i. 

dalībniekam D1 rezultāts α=0,5 un dalībniekiem D2 un D3 α=0,4. (ticams rezultāts 

(α0,5).  

2. Izstrādājot lokālās vibrostimulācijas metodiku, tika ņemta vērā literatūras analīzes izpēte, kā 

arī jau iepriekš izstrādātais trīs mēnešu vasaras perioda treniņu grafiks visiem trīs pētījumā 

iesaistītajiem dalībniekiem. Pēc literatūras analīzes bija iespēja precizēt starta rāvienā iesaistītās 

muskuļu grupas, lai izvēlētos lielās muskuļu grupas un muskuļus, kuri iesaistīti šajā procesā 

visvairāk. Ņemot vērā muskuļu nozīmību, tika noteikts muskuļu grupai pielietojamais vibrāciju 

laiks. 

Lokālās vibrostimulācijas izstrādē tika ņemta vērā literatūras izpēte par anaerobo jaudu 

un tās palielināšanas iespējām. Sīkāk tika analizēta treniņu plānošana, vingrinājumu atkārtojuma 

skaita izvēle, slodzes intensitāte, atpūtas pauzes starp slodzēm. Pēc teorijas tika izvēlēts 

atkārtojumu skaits – 10 starta rāvieni, divi piegājieni ar 10 minūšu atpūtas pauzi starp 

piegājieniem, vingrinājuma izpilde – līdz 1,5 min. Starp piegājieniem tika dota desmit minūšu 

pauze, lai izpildītu ātrās atjaunošanās priekšnosacījumu, kas pēc teorijas ir 5-10 minūtes, kad 

ķermenim atjaunojas darba spējas un tas ir gatavs veikt atkārtotu vingrinājumu (Grasis, 2003). 

Piegājienā starp katru rāvienu ir 5-10 sekunžu pauze, t.i., tikai tik, lai ieņemtu atkal pozīciju un 

“atlaistu” atpakaļ aizstumto svaru. 
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Lokālā vibrostimulācija tika lietota vienu reizi nedēļā 14 nedēļas, t.i., 3 mēnešus. Lokālo 

vibrostimulāciju pielietoja trešdienās, kad notika starta raušanas trenažiera treniņi un testi. 

Vibrostimulāciju pielietoja 10 minūtes pirms vingrinājuma izpildes, veicot vibrāciju ķermeņa 

augšdaļas muskulatūrai – muguras, roku, plecu, krūšu muskuļiem. Vibrāciju pielietoja gan pirms 

pirmā, gan pirms otrā piegājiena.  

3. Pēc pētījuma rezultātiem tika noteikta izstrādātās metodikas un lokālās vibrācijas ietekme uz 

kamaniņu sportistu starta anaerobo jaudu.  

3.1. Veicot visu nedēļu salīdzinājumu, var secināt, ka testa vingrinājuma rezultāti ir 

uzlabojušies visiem pētījuma dalībniekiem. 

3.2. Dalībnieki D2 un D3 lokālo vibrostimulāciju nelietoja 4., 8. un 12. nedēļā.  Kā 

vērojams attēlos un pēc iegūtajiem rezultātiem, tad šajās nedēļās otrā un pirmā piegājiena 

uzrādītā rezultāta atšķirība ir lielāka nekā citās nedēļās. Pārējās nedēļās, kad ir pielietota 

lokālā vibrostimulācija, rezultāti ir līdzīgāki gan starp pirmo, gan otro piegājienu. Ja 

salīdzina pirmās nedēļas vidējo laiku starp pirmajiem piegājieniem ar pēdējo nedēļu, tad 

rezultāts ir uzlabojies par 0,0191 sek., bet otrajā piegājienā – par 0,0174 sek.  

3.3. Līdzīgi dalībniekiem D2 un D3 pētījuma rezultāti ir uzlabojušies arī dalībniekam D1. 

Salīdzinot pirmās un pēdējās nedēļas rezultātus, vērojams uzlabojums pirmajā piegājienā 

par 0,0223 sek., bet otrajā piegājienā – par 0,0207 sek. Lokālā vibrostimulācija netika 

pielietota 3., 7. un 11.nedēļā, un pēc attēlu un rezultātu analīzes var secināt, ka 

dalībniekam D2 rezultātos šajās nedēļās lielu izmaiņu nav, jo tie ir diezgan līdzīgi kā 

pirmajā, tā arī otrajā piegājienā. 7. un 11. nedēļā vērojama līkne ar nelielu augšupejošu 

tendenci, kas norāda, ka gan pirmā, gan otrā piegājiena rezultāti ir tikai mazliet 

pasliktinājušies, bet nav būtiski ietekmējuši kopējo līknes ainu. Veicot T-testa analīzi, 

tika iegūts rezultāts α=0,001, kas ir ticams (α0,5).  

3.4. Jo labāki rezultāti tika uzrādīti, jo lielākas rezultātu svārstības bija vērojamas starp 

viena piegājiena atkārtojumu rezultātiem. Vislabākie rezultāti tika uzrādīti pirmajā 

piegājienā, bet otrajā piegājienā rezultāts pārsvarā pasliktinājās.  

4. Lai precīzāk noteiktu lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz anaerobās jaudas darba spējām, 

noteikti būtu jāveic padziļinātākas pārbaudes, iesaistot dažādas pētniecības iekārtas un metodes, 

piemēram, elektromiogrāfiju, laktāta noteikšanu muskuļos, muskuļu aktivitātes līmeņa 

noteikšanu, videoanalīzi, lai noskaidrotu tehniskā snieguma izmaiņas, jo starta rāvienā ļoti liela 

nozīme ir tehnikai. Uzlabojot tehniku, uzlabojas arī starta rāviena rezultāti, kas ir tikai 

likumsakarīgi.  

5. Praksē aprobējot izstrādāto metodiku un analizējot rezultātus, var vērot, ka sportistu darba  

spējas ir uzlabojušās, par ko liecina dažādas pozitīvas iezīmes, tāpēc var apgalvot, ka 

aizstāvēšanai izvirzītā lokālās vibrācijas metodika anaerobās jaudas palielināšanai kamaniņu 

sportā ir efektīva.  
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INDIVIDUĀLĀ PIEEJA KAITBORDA LĪDZEKĻIEM  
VISPĀRĒJĀS FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS PROCESA 

ĪSTENOŠANĀ 30 – 45 GADUS  VECIEM VĪRIEŠIEM  
  

Vīrieši, kas sasnieguši 30 gadu robežu un vecāki, visbiežāk saskaras ar mazkustīgu 

dzīvesveidu, neveselīgu uzturu un dažādām fizioloģiskām izmaiņām organismā, kas veicina liekā 

svara veidošanos, muskuļu masas un kaulu blīvumu samazināšanos,  sirds asinsvadu un elpceļu 

problēmas, testosterona koncentrācijas samazināšanos, kas attīsta un saasina dažādas hroniskas 

slimības (Mehlum, 2010).  

 Kaitbords piedāvā unikālu iespēju būt aktīvam, treniņprocesā ilgstoši atrodoties svaigā 

gaisā, kombinācijā ar vispārējās fiziskās sagatavotības treniņiem gan telpā, gan āra apstākļos 

(Blair, Kohl, Gordon, Paffenbarger, 1992). 

Kaitbords vai kaitserfings ir ekstrēms sporta veids, kurā kaitbordists izmanto vēja spēku 

ar lielu vadāmu spēka pūķi, kas virzāms pa ūdeni, zemi vai sniegu. Tas apvieno burāšanas, 

sērfošanas, vindsērfinga, skeitborda, snovborda, veikborda un paraplanēšanas aspektus. Tas ir 

viens no lētākajiem un ērtākajiem burāšanas sporta veidiem.  

Fiziskajām aktivitātēm ir liela nozīme veselīga cilvēka dzīvē. Fiziskās aktivitātes ir 

nepieciešamas visiem – gan vīriešiem, gan sievietēm, gan bērniem, kā arī gados vecākiem 

cilvēkiem. 

Fizisko aktivitāšu galvenie virzieni ir spēka izturības treniņi; funkcionālais treniņš 

(spēka īpašību attīstīšana, starpmuskuļu koordinācijas nostiprināšana, līdzsvara vingrinājumu 

pielietošana, izmantojot “BOSE” bumbu, TRX, pretestības gumijas u.c. līdzekļus); svara 

samazināšana; muskuļu tonusa un spēka attīstīšana; lokanības attīstīšana; stājas uzlabošana; 

koordinācijas uzlabošana. Sākot nodarboties ar vispārējās fiziskās attīstīšanas treniņiem, 

jāapzinās savi mērķi un uzdevumi, lai izvirzītu atbilstošu slodzes metodiku. 

Labvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību rada slodzes, kuras ietver gan aerobos, gan spēka 

treniņus. Nepietiekamas vai pārlieku izteiktas spēka un jaudas īpašības ūdens sporta iesācēju 

līmeņa pārstāvjiem samazina spēka īpašību attīstīšanas treniņu procesa efektivitāti. 

Balstoties uz teorētisko pamatojumu un attīstot spēka izturību, jāņem vērā katra atlēta 

individuālie testēšanas rezultāti, pēc kuriem katrā periodā, individualizējot treniņu procesu, 

atkarībā no uzdevumiem ir iespējams precīzi dozēt slodzi. 

Pētījuma problēma: Nepietiekama speciālā spēka izturība fitnesa treniņos, trenējoties 

tikai āra apstākļos uz ūdens ar kaitborda līdzekļiem, kas neļauj pie ilgstošām slodzēm sasniegt 

augstākus rezultātus. 

Pētījuma aktualitāte: Mūsdienās vīriešiem, kas sasnieguši 30 gadu robežu un ir vecāki, 

lielākā daļa ikdienas paiet, strādājot birojos, līdz ar to ikdienā kustību ir ļoti maz, kas vienlaikus 

nodara lielu kaitējumu veselībai un fiziskajai attīstībai, tāpēc jāizveido saturīgs treniņcikla plāns, 

kas palīdzēs uzlabot spēka izturību, kas šim sporta veidam ir ļoti nepieciešama. Kombinējot 

“sausos” VFS treniņus fitnesa klubā (izmantojot intervāla, pārmaiņus un atkārtojuma metodi) un 

kaitborda treniņus uz ūdens, ir iespēja treniņprocesu padarīt daudzveidīgāku, progresīvāku un 

daudzpusīgāku, kas sekmēs izvirzītā mērķa sasniegšanu.  
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Pētījuma novitāte: Spēka izturības un kaitborda līdzekļi tiek pielietoti daudzpusīgai 

attīstībai ik nedēļas VFS treniņu ciklā speciālās spēka izturības paaugstināšanai. 

Pētījuma nozīmība: Ja pēc kontroles vingrinājumiem atklājas, ka spēka izturības un 

kaitborda līdzekļu ietekmē palielinās speciālā spēka izturība, tad tas norāda, ka spēka izturības un 

kaitborda līdzekļu pielietojums ir efektīvs, kas augstu sasniegumu sportā palīdzētu uzlabot 

sportistu rezultātus. 

Pētījuma mērķis: Spēka izturības treniņu līdzekļu ietekmes izvērtējums uz spēka 

izturības paaugstināšanos 30 – 45 gadus veciem vīriešiem, integrējot kaitborda treniņus ik 

nedēļas vispārējās fiziskās sagatavotības treniņu ciklā. 

Pētījuma hipotēze: Ja 2 – 3 reizes nedēļā ik nedēļas vispārējās fiziskās sagatavotības 

treniņu ciklā tiks pielietoti kaitborda treniņa un spēka izturības līdzekļi, tad uzlabosies VFS,  

izpaužoties pēc kontroles vingrinājumiem kā spēka izturības pieaugums. 

Pētījuma objekts: Treniņu process VFS ar spēka izturības un kaitborda līdzekļiem. 

Pētījuma priekšmets: Kaitbordistu treniņu un spēka izturības līdzekļu izmantošana ik 

nedēļas VFS treniņu ciklā fitnesā vīriešiem vecumā no 30 līdz 45 gadiem. 
Pētījuma bāze vai pētījuma materiāli: Pētījuma vieta – SIA “Ķīpsalas peldbaseins”; 

pētījumā iesaistīto dalībnieku skaits: 5 – 10 vīrieši vecuma posmā no 30 līdz 45 gadiem, kuri 

iepriekš ar fitnesu nav nodarbojušies. 

Aizstāvēšanai izvirzīts: kaitborda treniņu un spēka izturības līdzekļu pielietojums ik 

nedēļas VFS treniņu ciklā 30-45 gadus veciem vīriešiem, kuriem fitnesā nav pieredzes. 

Skaidrojošie termini: Kaitbords vai kaitserfings ir ekstrēms sporta veids, kurā 

kaitbordists izmanto vēja spēku ar lielu vadāmu spēka pūķi, kas virzāms pa ūdeni, zemi vai 

sniegu, apvienojot burāšanas, sērfošanas, vindsērfinga, skeitborda, snovborda, veikborda un 

paraplanēšanas aspektus. 

Pētījuma metodes: 

1. Zinātnisko informācijas avotu izpēte un analīze; 

2. Aptaujas metode (anketēšana); 

3. Kontroles vingrinājumu metode; 

4. Konstatējošais eksperiments; 

5. Matemātiskās statistikas metode. 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Izpētīt zinātnisko literatūru par kaitborda treniņa  līdzekļiem un 30 – 45 gadu vecu 

vīriešu VFS treniņu īpatnībām. 

2. Noteikt eksperimenta dalībnieku spēka izturību pirms eksperimenta ar kontroles 

vingrinājumiem. 

3. Izpētīt kaitbordistu viedokli par spēka izturības attīstīšanu, pielietojot kaitborda 

treniņa līdzekļus. 

4. Izstrādāt un aprobēt spēka izturības treniņa līdzekļu saturu, integrējot kaitborda 

treniņus ik nedēļas VFS treniņu ciklā fitnesā vīriešiem vecumā no 30 līdz 45 gadiem 

spēka izturības paaugstināšanai. 

5. Izvērtēt eksperimenta dalībnieku spēka izturības izmaiņas pēc eksperimenta ar 

kontroles vingrinājumiem. 
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Spēka izturības treniņu līdzekļu satura izstrāde un aprobācija, integrējot 

kaitborda treniņus ik nedēļas VFS treniņu ciklā vīriešiem vecumā no 30 līdz 

45 gadiem spēka izturības paaugstināšanai 
 

2. tabulā attēlots fitnesa spēka izturības treniņu saturs ar skaidrojumiem par katru 

pielietoto vingrinājumu un tā pareizu tehnisko izpildījumu, lai uzlabotu kopējo VFS.  

2.tabula 

Pētījuma laikā izmantotie vingrinājumi fitnesa treniņos 

 
Nr. 

p.k. 

Vingrinājumu saturs Dozējums Intensifikācija Metodiskie norādījumi 

1. 

S.st. – balstā uz ceļiem, rokas 

taisnas. Sēžas muskuli virzīt 

atpakaļ, līdz tas pieskaras 

papēžiem, izturot šo stāvokli 3 sek. 

Pēc tam to virzīt maksimāli uz 

priekšu, saglabājot rokas taisnas 

1 – 2 apļi, 

15 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned. 

zemas 

intensitātes 

slodze 

Iztaisnotas rokas, mugura 

taisna, virzot sēžas muskuli 

atpkaļ – ieelpa, virzoties uz 

priekšu – izelpa 

2. 

S.st. – guļus ar vēderu uz vingro-

šanas paklāja, rokas augšā plecu 

platumā, kājas plecu platumā, 

purngali pret grīdu. Vienlaicīgi 

labās rokas un kreisās kājas 

atcelšana no grīdas, izturot 2 sek. 

pauzi, un atgriezties s.st. Pēc tam 

tas pats ar pretējām ekstremitātēm 

1 – 2 apļi, 

20 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned. 

zemas 

intensitātes 

slodze 

Rokas un kājas plecu platumā, 

piere balstīta pret vingrošanas 

paklāju. Atceļot pa diagonāli 

roku (īkšķi uz augšu) un kāju – 

izelpa, lejā – ieelpa 

3. 

S.st. – guļus ar vēderu uz vingro-

šanas paklāja, rokas augšā plecu 

platumā, kājas plecu platumā, 

purngali pret grīdu. Tuvināt 

lāpstiņas maksimāli kopā,  elkoņi 

gar sāniem un atgriezties s.st.  

1 – 2 apļi, 

20 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Rokas un kājas plecu platumā, 

piere balstīta pret vingrošanas 

paklāju. Virzot rokas uz leju, 

elkoņi visu laiku atrodas 

maksimāli tuvu grīdai (šajā 

izpildes fāzē galvu drīkst 

mazliet atcelt) – izelpa, 

atgriežoties s.st. – ieelpa 

4. 

S.st. – guļus ar muguru uz vingro-

šanas paklāja, rokas gar sāniem, 

kājas saliektas celī tā, lai papēži 

pieskaras sēžas muskulim. Izpildīt 

vidukļa (iegurņa) atcelšanu (noturēt 

šo stāvokli 3sek.) un atgriezties s.st. 

1 – 2 apļi, 

20 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned. 

vidējas 

intensitātes 

slodze 

Rokas ar delnām uz leju, skats 

uz priekšu, atceļot iegurni, ceļi 

– iegurnis – mugura atrodas 

vienā līnijā – izelpa, 

atgriežoties s.st. – ieelpa 

5. 

S.st. - balstā uz viena ceļa, otra kāja 

iztainota, rokas taisnas.  Atcelt 

iztaisnoto kāju (noturēt šo stāvokli 

3 sek.) un atgriezties s.st. Tas pats 

ar pretējo kāju 

1 – 2 apļi, 

20 reizes ar 

labo kāju, 

20 reizes ar 

kreiso kāju, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Mugura taisna, skats uz priekšu, 

kāju vēzējot atpakaļ – izelpa, 

purngals visu laiku vērsts pret 

grīdu. Atceļot iztaisnoto kāju, 

(sasprindzināt sēžas muskuli, 

augšstilba muskuļa aizmugurējo 

daļu, ikrs maksimāli iestiepts) – 

izelpa, atgriežoties s.st. – ieelpa 
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2.tabula 1.turpinājums 
Nr. 

p.k. 

Vingrinājumu saturs Dozējums Intensifikācija Metodiskie norādījumi 

6. 

S.st. – balstā uz ceļiem, rokas 

taisnas. Kāju vēziens sānis (uz āru). 

Izturēt šo stāvokli 3 sek. un 

atgriezties s.st. Tas pats ar pretējo 

kāju 

1 – 2 apļi,  

20 reizes ar 

labo kāju,  

20 reizes ar 

kreiso kāju, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Mugura taisna, skats uz priekšu, 

purngali visu laiku vērsti pret 

grīdu, kāju (90 grādi) vēzējot 

sānis – izelpa, atgriežoties s.st. 

– ieelpa 

7. 

S.st. – guļus ar muguru uz vingro-

šanas paklāja, rokas gar sāniem, 

kājas kopā. Atcelt labo kāju no 

grīdas un tuvināt krūšu kurvim 

(izturēt šo stāvokli 3 sek.), tad labo 

kāju virzīt uz labo pusi, līdz celis 

pieskaras grīdai (kreisā roka augšā), 

pēc tam krustot kreiso kāju, līdz tā 

pieskaras grīdai, labā roka sānis 

lokveidā uz augšu un atgriezties 

s.st. Tas pats ar pretējo kāju 

1 – 2  apļi,  

ar katru kāju 

12 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned.  

zemas 

intensitātes 

slodze 

Atceļot kāju no grīdas – ieelpa, 

mugura pilnā plaknē piespiesta 

pie grīdas. Krustojot pretējo 

kāju – izelpa 

8. 

S.st. – sēdus. Izpildīt iegurņa 

atcelšanu no grīdas (noturēt šo 

stāvokli 3 sek.) un atgriezties s.st. 1 – 2 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Purngali vērsti maksimāli uz 

sevi, ikra muskulis iestiepts, 

kājas iztaisnotas, taisnas rokas 

uz grīdas nedaudz aiz ķermeņa 

augšdaļas, skats uz priekšu. 

Atceļot iegurni – izelpa, 

nolaižot – ieelpa 

9. 

S.st. – sēdus kājas saliektas uz 

grīdas, plecu platumā. Abas kājas 

vienlaicīgi virzīt pa labi, līdz tās ar 

ceļiem pieskaras grīdai, tas pats uz 

pretējo pusi 

1 – 2 apļi,  

20 reizes pa 

labi,  

20 reizes pa 

kreisi, atpūta 

30” 

1 – 4 ned.  

zemas 

intensitātes 

slodze 

Pēdas pilnā plaknē pie grīdas, 

virzot kājas uz labo vai kreiso 

pusi – izelpa, s.st. – ieelpa 

10. 

S.st. – balsts uz ceļiem, rokas aiz 

muguras. Izpildīt ķermeņa 

noliekšanu atpakaļ un atgriezties 

s.st. 
1 – 2 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Ceļi novietoti plecu platumā, 

pēdas nostieptas maksimāli 

atpakaļ, muguru turēt taisnu, 

vēdera prese sasprindzināta 

(mazliet ķermeņa augšdaļu, 

noliecot uz priekšu), virzot 

ķermeņa augšdaļu atpakaļ – 

ieelpa, atgriežoties s.st. – izelpa 

11. 

S.st. – sēdus ar saliektām kājām 

plecu platumā, rokas aptver 

apakšstilbus. Vēliens uz muguras 

atpakaļ un atgriezties s.st. 

1 – 2 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned.  

vidējas 

intensitātes 

slodze 

Mugura noapaļota, s.st. – 

ieelpa, veļoties uz muguras – 

izelpa 

12. 

 

Pietupieni ar savu ķermeņa svaru, 

stāvot uz divām BOSU līdzsvara 

bumbām, rokas satvertas TRX 

rokturos, iestieptas pretī krūtīm. 

Izpildīt pietupienu līdz 90 grādiem 

un atgriezties s.st. 

2 – 3 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Pildīt lēnām, saglabājot taisnu 

muguras lejas daļu. Papildu 

apgrūtinājums – pēc pietupiena 

iztaisnojoties, veikt nelielu 

vertikālu lēcienu 
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13. 

 

S.st. – stāvus uz BOSU līdzsvara 

bumbas, saliektas rokas pret krūtīm, 

turot svara ripu. Izpildīt ar rokām 

ap galvu rotāciju pa labi, pēc tam 

pa kreisi 

2 – 3 apļi,  

15 reizes pa 

labi, 15 

reizes pa 

kreisi,  

atpūta 30” 

1 – 4 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Ķermeni turēt taisnu, rotējot 

svara ripu ap galvu, ķermeņa 

augšdaļa ir nelielā kustībā, skats 

uz priekšu 

14. 

 

S.st. – balstā uz apakšdelmiem, 

rokas uz BOSU bumbas un kājas 

balstītas uz AIREX līdzsvara 

spilvena. Pārmaiņus iztaisnot labo, 

kreiso roku augšā un atgriezties s.st. 

2 – 3 apļi,  

15 reizes ar 

labo roku, 

15 reizes ar 

kreiso roku, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Rokas zem pleciem, ķermenis 

taisnā līnijā paralēli grīdai, 

skats uz priekšu 

15. 

S.st. – stāvus uz AIREX līdzsvara 

spilvena vai BOSU līdzsvara 

bumbas, taisnās rokās lejā svara 

bumba. Izpildīt svara bumbas 

vēzienu līdz plecu līnijas 

augstumam un atgriezties s.st. 

2 – 3 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Mugura taisna, skats uz priekšu, 

pleci brīvi, pēdas pilnā plaknē 

piespiestas. Pietupienā – ieelpa, 

iztaisnojoties – izelpa 

16. 

S.st. – kārienā pie stieņa, 

izmantojot pretestības gumiju, 

pievilkties, turot rokas virstvērienā 

2 – 3 apļi,  

15 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Rokas platā virstvērienā, 

pievelkoties – zods virs stieņa 

17. 

S.st. – stāvus uz AIREX līdzsvara 

spilvena vai BOSU līdzsvara 

bumbas viena soļa attālumā no 

pliometriskās kastes (kastes h – 40 

cm). Uz pliometriskās kastes 

novietota pildbumba. Izpildīt 

lēcienu uz pliometriskās kastes + 

pildbumbas mešana uz augšu pret 

sienu ~ 3m augstumā un atgriezties 

s.st. 

2 – 3 apļi, 

15 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Atsperties ar abām kājām 

vienlaicīgi. Uz kastes 

atrodoties, bumbu grūst ar abām 

rokām no krūtīm uz augšu 

maksimāli spēcīgi, no kastes 

nokāpt 

18. 

S.st. – statisks (5 sek. uz BOSU 

līdzsvara bumbas vai AIREX 

līdzsvara spilvena) puspietupiens ar 

sekojošu vertikālo lēcienu līdz 

pievilkšanās stienim + kārienā kāju 

vēzieni līdz stienim un atgriezties 

s.st. 

2 – 3 apļi,  

15 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Puspietupienā rokas gar sāniem. 

Izpildot vertikālu lēcienu, rokas 

maksimāli ātri vēzēt uz augšu. 

Kārienā vēzēt celī mazliet 

saliektas kājas. Vēlams ar 

kājām pieskarties pie stieņa 

19. 

S.st. – stāvus uz BOSU līdzsvara 

bumbas vai AIREX līdzsvara 

spilvena, turot katrā rokā hanteli. 

Izpildīt ķermeņa augšdaļas 

noliekšanos uz priekšu uz taisnām 

kājām, iztaisnoties + hanteļu 

celšana virs galvas un atgriezties 

s.st. 

2 – 3 apļi,  

15 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Izpildot noliecienu, muguru 

turēt taisnu, skats uz priekšu, 

pleci brīvi, pēdas pilnā plaknē 

piespiestas pie virsmas 

20. 

S.st. – balsts uz rokām, rokas uz 

AIREX līdzsvara spilvena plecu 

platumā. Izpildīt lēcienus ar abām 

kājām uz priekšu un atpakaļ 

2 – 3 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

1 – 4 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Izpildot lēcienu, muguru un 

sēžas muskuli turēt vienā līmenī 

paralēli grīdai. Izpildot lēcienu 

ar kājām uz priekšu – izelpa, 

atgriežoties s.st. – ieelpa 
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21. 

S.st. – sēdus uz BOSU līdzsvara 

bumbas, turot pret krūtīm rokās 

svara ripu. Atcelt kājas nedaudz no 

grīdas, noturot ķermeni un 

vienlaicīgi izpildot ātras roku 

kustības uz priekšu (iztaisnojot) un 

pie sevis (tuvinot maksimāli pie 

krūtīm) 

2 – 3 apļi,  

50 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Kājas ceļos mazliet saliektas, 

izpildot roku kustības uz 

priekšu – izelpa, pie sevis – 

ieelpa, skats uz priekšu 

22. 

S.st. – guļus ar muguru uz vingro-

šanas bumbas, kājas uz AIREX 

līdzsvara spilvena uz grīdas 

(apgrūtinājums AIREX vietā BOSU 

līdzsvara bumba), pret krūtīm katrā 

rokā hantele. Pārmaiņus hanteļu 

spiešana no krūtīm – labā, kreisā un 

abas rokas reizē 

2 – 3 apļi,  

15 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Muguras augšējā daļa (lāpstiņas 

zona) novietota vingrošanas 

bumbas centra daļā, kājas plecu 

platumā. Ieelpa – rokas 

saliektas 90 grādos, izelpa – 

rokas iztaisnotas 

23. 

S.st. – guļus ar muguru uz vingro-

šanas bumbas, turot abās rokās 

vienu hanteli pret krūtīm, kājas uz 

AIREX līdzsvara spilvena vai 

BOSU līdzsvara bumbas. Izpildīt 

roku vēzienus augšā (aiz galvas), 

atgriezties s.st. + izpildīt nelielu 

rotāciju ar ķermeņa augšdaļu uz 

labo un kreiso pusi (iespējams 

apgrūtinājums, hanteļu vietā 

izmantojot iestieptu pretestības 

gumiju) 

2 – 3 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Vingrinājumu izpildīt ļoti 

uzmanīgi, noturot 

balansu/līdzsvaru. Virzot 

hanteli augšā (aiz galvas) – 

ieelpa, atgriežoties s.st. – 

izelpa. Ķermeņa rotācijā pa labi 

vai kreisi – ieelpa, atgriežoties 

s.st. – izelpa 

24. 

Izmantojot TRX piekares sistēmu 

vai pretestības gumiju, ar ķermeņa 

augšdaļu sagāzties atpakaļ 45 

grādos (ar skatu uz priekšu), taisnas 

rokas priekšā krūtīm. Izpildīt 

ķermeņa pievilkšanu pie TRX 

(elkoņi iet maksimāli tuvu gar 

sāniem), atgriezties s.st. 

2 – 3 apļi,  

20 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Augumu turēt vienā līnijā 

taisnu, pēdas pilnā plaknē uz 

grīdas (stabilitātei). Ieelpa – 

rokas iztaisnojot, izelpa – rokas 

saliecot 

25. 

S.st. – balstā uz rokām, abas kājas 

iekarinātas TRX sistēmā. Rokas 

balstā uz AIREX līdzsvara 

spilvena. Izpildīt kustības 

pārmaiņus ar labo/kreiso roku, 

pārejot uz apakšdelmu, un 

atgriezties s.st. Papildu 

apgrūtinājums – pievilkt abas kājas 

vienlaicīgi pie ķermeņa augšdaļas 

un atgriezties s.st. 

2 – 3 apļi,  

10 reizes ar 

labo roku, 

10 reizes ar 

kreiso roku, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Augums taisns, paralēli grīdai, 

skats uz priekšu, ieelpa – rokas 

balstā uz apakšdelmiem, izelpa 

– atgriežoties s.st. Izpildot 

apgrūtinājumu, muguru drīkst 

noapaļot, vienlaicīgi kājas 

tuvinot pie krūtīm – izelpa, 

atgriežoties s.st. – ieelpa 
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26. 

S.st. – nostāties viena soļa attālumā 

no BOSU līdzsvara bumbas. 

Izpildīt lēcienu no vietas ar abām 

kājām uz BOSU līdzsvara bumbas, 

noturēt 3 sek. puspietupienu un 

izpildīt eksplozīvu vertikālo lēcienu 

uz augšu un, piezemējoties uz 

BOSU līdzsvara bumbas, noturēt 

atkārtoti 3 sek. pauzi un atgriezties 

s.st. 

2 – 3 apļi,  

10 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned. 

vidēja/augsta 

intensitāte 

Saglabāt lēciena, piezemēšanās 

un stabilitātes tehniku uz BOSU 

bumbas 

27. 

S.st. – stāvus uz AIREX līdzsvara 

spilvena. Izpildīt ķermeņa 

augšdaļas noliekšanos uz leju un 

kustībā ar rokām pa grīdu uz 

priekšu noturēt stāvokli balstā uz 

rokām un atgriezties s.st. 

2 – 3 apļi,  

15 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Ar ķermeņa augšdaļu, 

noliecoties uz leju, saglabāt pēc 

iespējas taisnas kājas. Balstā uz 

rokām noturēt taisnu augumu 

paralēli grīdai 

28. 

S.st. – stāvus uz AIREX līdzsvara 

spilvena 1 – 2 pēdu attālumā no 

priekšā uz grīdas novietotas BOSU 

līdzsvara bumbas. Ap vidukli 

iespriegota pretestības gumija, kura 

“velk” indivīdu atpakaļ. Izpildīt 

lēcienu: 

* uz BOSU līdzsvara bumbas un, 

piezemējoties uz tās, izturēt 2 sek. 

pauzi puspietupienā,  

* sekojošs lēciens pa labi (izturēt 2 

sek. puspietupienā),  

* atpakaļ uz BOSU bumbas (izturēt 

2 sek. pauzi puspietupienā),  

* lēciens pa kreisi (izturēt 2 sek. 

puspietupienā), 

*lēciens uz BOSU bumbas (izturēt 

2 sek. puspietupienā) un atgriezties 

s.st. 

2 – 3 apļi,  

8 reizes, 

atpūta 30” 

5 – 8 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Koncentrēties uz satbilitāti, 

līdzsvaru, balansu. Katrā 

lēciena uzdevumā izturēt 

noteikto sekunžu laiku. 

Atrodoties puspietupienā, rokas 

turēt izvērstas plecu augstumā, 

mugura taisna, pēdas pilnā 

plaknē pret virsmu 

29. 

S.st. – stāvus uz AIREX līdzsvara 

spilvena vai BOSU līdzsvara 

bumbas, abās rokās  lejā gar sāniem 

hanteles. Izpildīt ķermeņa 

augšdaļas noliekšanos uz priekšu, 

vienlaikus vēzējot labo kāju 

atpakaļ, un atgriezties s.st. Tas pats 

pēc tam, vēzējot kreiso kāju 

atpakaļ. 

2 – 3 apļi,  

12 reizes ar 

katru kāju,  

atpūta 30” 

5 – 8 ned.  

vidēja/augsta 

intensitāte 

Vingrinājumu izpildīt lēnā 

tempā, akcentējot balansu, 

stabilitāti uz balsta kājas + 

vēzējot taisnu kāju atpakaļ, 

noturēt muguru taisnu, skats 

visu laiku uz priekšu 

 

Eksperimenta laikā spēka izturības attīstīšanai tika pielietotas divas dažādas 

vingrinājumu kopas. 
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Pirmā vingrinājuma kopa visu ķermeņa muskuļu grupu attīstīšanai un 

nostiprināšanai eksperimenta pirmajās četrās nedēļās  

  

 Iesildošā daļa ilga aptuveni 25 min., kurā ietilpa 10 min. kardio treniņš (pēc izvēles – lēns 

skrējiens pa skrejceliņu, velo trenažieris, eliptiskais trenažieris); līdz 7 min. dinamiska muskuļu 

un saišu iestiepšana (Behm, Chaouachi, 2011), locītavu izapļošana; līdz 8 min. pakārtotie 

vingrinājumi dziļās muguras un vēdera muskulatūras nostiprināšanai, vienlaicīgi mobilizējot visa 

ķermeņa muskulatūru (Szczygiel, et al., 2017). 

 Pakārtotie vingrinājumi iegurņa, muguras un korsetes muskuļu stiprināšanai, kuras 

primārais mērķis ir muguras veselība un mugurkaula stabilitāte, kas nenoliedzami uzlabo 

kaitbordistiem stabilitāti, mobilitāti pie dažādām rotācijām un galvenās daļas vingrinājumu 

izpildē lielāku drošības sajūtu, lai neiedzīvotos liekās traumās. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.att. 1.vingrinājums – iegurņa locītavu iesildīšana (foto no autora arhīva) 

 

1.vingrinājuma mērķis: nostiprināt iegurņa mobilitāti un gūžas locītavas dinamiku, 

vienlaicīgi iesildot muguras muskulatūru (sk.1.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai sagatavotu iegurni un muguras muskulatūru turpmākajam fiziskajam 

darbam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.att. 2.vingrinājums – muguras muskulatūras nostiprināšana (foto no autora arhīva) 

 

2.vingrinājuma mērķis: nostiprināt muguras muskulatūru (sk.2.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai mobilizētu muguras, sēžas, kājas muskulatūru turpmākajam fiziskajam 

darbam. 
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3.att. 4.vingrinājums – muguras dziļās muskulatūras nostiprināšana (foto no autora arhīva) 

4.vingrinājuma mērķis: nostiprināt muguras, sēžas un kājas muskulatūru (sk.3.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai mobilizētu muguras, sēžas, kājas muskulatūru turpmākajam fiziskajam 

darbam. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.att. 9.vingrinājums – iegurņa locītavas iesildīšana (foto no autora arhīva) 
 

9.vingrinājuma mērķis: nostiprināt iegurņa mobilitāti un gūžas locītavas dinamiku (sk.4.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai sagatavotu iegurni turpmākajam fiziskajam darbam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.att. 11.vingrinājums – muguras muskulatūras iesildīšana (foto no autora arhīva) 

 

11.vingrinājuma mērķis: nostiprināt muguras un vēdera preses muskulatūru (sk.5.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai sagatavotu muguras muskulatūru turpmākajam fiziskajam darbam. 
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Galvenās daļas vingrinājumi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.att. 12.vingrinājums – kāju muskulatūras attīstīšana (foto no autora arhīva) 

12.vingrinājuma mērķis: attīstīt kāju muskulatūru (sk.6.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai veicinātu izpratni par šī vingrinājuma dažādību un vienlaikus, 

izmantojot dažādas disbalansa platformas, tuvinātos kaitborda specifikajiem apstākļiem. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.att. 13.vingrinājums – plecu un vēdera slīpās muskulatūras nostiprināšana (foto no autora 

arhīva) 
 

13.vingrinājuma mērķis: nostiprināt plecu locītavu, kustību amplitūdu, stāvot uz nestabilas 

virsmas (sk.7.att.). Treniņš nepieciešams starpmuskuļu koordinācijai,  izpildot kustības ar plašu 

amplitūdu, saglabājot     līdzsvaru, koordināciju un pareizu vingrinājuma tehnisko izpildījumu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.att. 14.vingrinājums - muguras dziļās un vēdera muskulatūras nostiprināšana (foto no 

autora arhīva) 
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14.vingrinājuma mērķis: vēdera un muguras dziļās muskulatūras nostiprināšana, mainot atbalsta 

punktu skaitu (sk.8.att.). 

Treniņš nepieciešams plecu locītavu, kustību amplitūdu, dziļās muguras un vēdera muskulatūras 

nostiprināšanai, atrodoties uz nestabilas virsmas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.att. 15.vingrinājums – kāju un muguras muskulatūras attīstīšana (foto no autora arhīva) 

15.vingrinājuma mērķis: kāju un muguras muskulatūras attīstīšana, atrodoties uz nestabilas 

virsmas (sk.9.att.). 

Treniņš nepieciešams eksplozīvā spēka vingrinājuma apgūšanai uz disbalansa platformas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.att. 16.vingrinājums – muguras muskulatūras attīstīšana (foto no autora arhīva) 
 

16.vingrinājuma mērķis: muguras un roku muskulatūras attīstīšana (sk.10.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai ikviens kaitbordists apgūtu vingrinājumu izpildījumu ar dažādu 

pretestības gumiju stiprumu, ārējā spēka pielietošanu treniņu procesā ar dažādu ķermeņa svaru un 

VFS līmeni jebkuros dzīves apstākļos, nezaudējot pareizu tehnisko izpildījumu. 
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11.att. 17.vingrinājums – eksplozīvā spēka attīstīšana kāju un roku muskulatūrai (foto no 

autora arhīva) 
 

17.vingrinājuma mērķis: kompleksa lēciena, kāju, plecu muskulatūras attīstīšana 

(sk.11.att.).Treniņš nepieciešams, lai apgūtu lēciena tehniku no nestabilas virsmas uz dažāda 

augstuma  pliometrisko kasti ar tālāk sekojošu eksplozīvā spēka vingrinājuma pareizu izpildi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.att. 18.vingrinājums – vēdera muskulatūras attīstīšana (foto no autora arhīva) 
 

18.vingrinājuma mērķis: komplekss vertikālā lēciena, kāju, roku, vēdera preses muskulatūras  

attīstīšanai (sk.12.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai apgūtu vertikālā lēciena (mainot augstumu) un piezemēšanās tehniku 

uz dažādām nestabilām platformām, vienlaikus atrodoties virs zemes un izpildot kāju vēzienus ar 

plašu  amplitūdu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.att. 19.vingrinājums – kāju un plecu muskulatūras attīstīšana (foto no autora arhīva) 
 

19.vingrinājuma mērķis: komplekss kāju un plecu muskulatūras attīstīšanai (sk.13.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai, mainot ķermeņa stāvokli, tehniski pareizi izpildītu spēka vingrinājumu, 

vienlaicīgi saglabājot koordināciju un līdzsvaru, atrodoties uz nestabilas virsmas. 
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14.att. 20.vingrinājums – kāju un vēdera preses muskulatūras attīstīšana (foto no autota 

arhīva) 
 

20.vingrinājuma mērķis: lēciena (kājas), muguras (statiski dinamisks) un vēdera preses 

muskulatūras  attīstīšanai (sk.14.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai apgūtu lēcienu uz priekšu, atrodoties balstā uz rokām. 

 

Otrā vingrinājuma kopa visu ķermeņa muskuļu grupu attīstīšanai un 

nostiprināšanai eksperimenta pēdējās četrās nedēļās 

 

Iesildošā daļa ilga aptuveni 25 min., kurā ietilpa 10 min. kardio treniņš (pēc izvēles – lēns 

skrējiens pa skrejceliņu, velo trenažieris, eliptiskais trenažieris); līdz 7 min. dinamiska muskuļu 

un saišu iestiepšana, locītavu izapļošana; līdz 8 min. pakārtotie vingrinājumi dziļās muguras un 

vēdera muskulatūras nostiprināšanai, vienlaicīgi mobilizējot visa ķermeņa muskulatūru. 

Pakārtotie vingrinājumi iegurņa, muguras un korsetes muskuļu stiprināšanai, kuras primārais 

mērķis ir muguras veselība un mugurkaula stabilitāte, kas nenoliedzami uzlabo kaitbordistiem 

stabiliāti, mobilitāti pie dažādām rotācijām un galvenās daļas vingrinājumu izpildē lielāku 

drošības sajūtu, lai neiedzīvotos liekās traumās. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.att. 7.vingrinājums – iegurņa locītavas iesildīšana (foto no autora arhīva) 
 

15.vingrinājuma mērķis: iegurņa un plecu locītavas, muguras muskulatūras attīstīšana (sk.15.att.).  

Treniņš nepieciešams, lai sagatavotu mugurkaulu, muguras muskuļus, iegurni dažādām rotācijām 

un vērpēm. 
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16.att. 3.vingrinājums – muguras dziļās muskulatūras nostiprināšana (foto no autora 

arhīva) 

 

3.vingrinājuma mērķis: muguras muskuļu, lāpstiņas zonas nostiprināšana, koriģēšana (sk.16.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai attīstītu dziļo muguras muskukulatūru, spēku, stabilitāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.att. 5.vingrinājums – muguras dziļās, sēžas, kāju muskulatūras attīstīšana (foto no 

autora arhīva) 

5.vingrinājuma mērķis: sēžas un dziļās muguras muskulatūras attīstīšana (sk.17.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai pārmaiņus nostiprinātu labās, kreisās kājas muskulatūru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.att. 6.vingrinājums – muguras dziļās, kājas ārējās daļas muskulatūras nostiprināšana 

(foto no autora arhīva) 

6.vingrinājuma mērķis: sēžas un dziļās muguras muskulatūras attīstīšana (sk.18.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai pārmaiņus attīstītu labās, kreisās  kājas muskulatūru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.att. 8.vingrinājums – sēžas un dziļās muguras muskulatūras attīstīšana (foto no autora 

arhīva) 
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8.vingrinājuma mērķis: sēžas un dziļās muguras muskulatūras attīstīšana (sk.19.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai nostiprinātu ķermeņa dziļo muskulatūru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.att. 10.vingrinājums – kāju, vēdera preses un muguras muskulatūras attīstīšana (foto no 

autora arhīva) 

 

10.vingrinājuma mērķis: sēžas un dziļās muguras muskulatūras attīstīšana (sk.20.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai nostiprinātu ķermeņa dziļo muskulatūru. 

 

Galvenās daļas vingrinājumi: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

21.att. 21.vingrinājums – vēdera preses un krūšu muskulatūras attīstīšana (foto no autora 

arhīva) 

 

21.vingrinājuma mērķis: vēdera preses, krūšu muskulatūras attīstīšana (sk.21.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai, izmantojot disbalansa platformu, noturētu ķermeņa balansu, vienlaikus 

attīstot vēdera preses un krūšu muskulatūru spēku, kustības biežumu. 

22.att. 22.vingrinājums – krūšu un vēdera slīpās muskulatūras attīstīšana (foto no autora 

arhīva) 
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22.vingrinājuma mērķis: krūšu muskulatūras attīstīšana (sk.22.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai, izmantojot disbalansa platformu un noturot ķermeni, attīstītu krūšu un 

vēdera slīpo muskulatūru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.att. 23.vingrinājums – krūšu, muguras, vēdera slīpās muskulatūras attīstīšana (foto no 

autora arhīva) 

 

23.vingrinājuma mērķis: krūšu muskulatūras attīstīšana (sk.23.att.). 

Treniņš nepieciešams, lai, izmantojot disbalansa platformu un noturot ķermeni, attīstītu krūšu un 

vēdera slīpo muskulatūru. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24.att. 24.vingrinājums – muguras un rokas muskulatūras attīstīšana (foto no autora 

arhīva) 

 

24.vingrinājuma mērķis: muguras un rokas muskulatūras attīstīšana (sk.24.att.). 

Treniņš nepieciešams, la, izmantojot disbalansa platformu un TRX iekares sistēmu, attīstītu 

muguras muskulatūru. 

 

 

 

 

 

 

 

25.att. 25.vingrinājums – krūšu, rokas, vēdera preses muskulatūras attīstīšana (foto no 

autora arhīva) 
 

25.vingrinājuma mērķis: pārmaiņus krūšu, roku un vēdera preses attīstīšana (sk.25.att.).  
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Treniņš nepieciešams, lai, izmantojot disbalansa platformu un TRX iekares sistēmu, attīstītu 

muguras muskulatūru. 

 

26.att. 26.vingrinājums – koordinācijas, balansa, lēciena tehnikas apguve (foto no autora 

arhīva) 

 

26.vingrinājuma mērķis: nostiprināt iemaņas, izpildot lēcienu uz disbalansa platformas 

(sk.26.att.). 

Treniņs nepieciešams, lai sagatavotu ķermeni lēcieniem uz dažādām disbalansa virsmām. 

 

 

 

 

 

 
 

27.att. 27.vingrinājums – kāju un muguras muskuļu lokanībai (foto no autora arhīva) 

 

27.vingrinājuma mērķis: izstiept kāju un muguras muskuļus (sk.27.att.). 

Treniņš nepieciešams savilkto, sasprindzināto kāju un muguras muskuļu atslogošanai. 

28.att. 28.vingrinājums – lēcieni uz priekšu un sāniem, izmantojot pretestības gumiju un 

disbalansa platformu (foto no autora arhīva) 

 

28.vingrinājuma mērķis: apgūt lēcienus ar ārējās pretestības palīglīdzekļiem uz disbalansa 

platformas (sk.28.att.).  
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Treniņš nepieciešams, lai lēciena tehnikas apguvē uz disbalansa platformas pielietotu pretestības 

gumijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

29.att. 29.vingrinājums – līdzsvara apguve dinamikā uz vienas balsta kājas (foto no autora 

arhīva) 

 

29.vingrinājuma mērķis: ar papildu svara palīdzību apgūt starpmuskuļa koordināciju, atrodoties 

uz vienas balsta kājas noliecienā uz priekšu (sk.29.att.). 

Treniņš nepieciešams stabilitātes un koordinācijas attīstīšanai. 

 

Visa eksperimenta laikā, kas ilga 8 nedēļas (sk.3.tab.), katram dalībniekam atbilstoši 

VFS līmenim tika pielāgota slodze (kas tika noskaidrota ar kontroles vingrinājuma palīdzību 

pirms eksperimenta uzsākšanas, lai no iegūtajiem datiem katram vingrinājumam, kas iekļauts 

katrā vingrinājuma kopā, varētu aprēķināt atbilstošu darba svaru, ņemot vērā konkrēti noteiktu 

dozējumu, t.i., attiecīgu reižu skaitu), jo treniņu mērķis bija izstrādāt un apgūt jaunu vingrinājuma 

tehnisko izpildījumu (kas maksimāli pietuvināts sporta veida izpildes elementu specifikai un 

pielāgošanai “sausajos” VFS treniņos), vingrinājuma secības pamatprincipus, dozējumu darbam 

un atpūtai spēka izturības treniņa specifikai, demonstrēt un labot galvenās kļūdas, izpildot 

fiziskos vingrinājumus, noteikt sākuma darba svaru, apgūt pareizu elpošanas tehniku, lai 

pasargātu sevi no traumām, izvairītos no pārslodzes un pēc iespējas īsākā laikā iegūtu pozitīvu 

rezultātu dinamiku un labāku VFS. Kaitborda un VFS treniņi tika plānoti tā, lai pēc spēka 

izturības treniņiem (kur pulss anaerobajā zonā var sasniegt  līdz pat 170sit./min. un, iespējams, 

pat vairāk, jo eksperimenta dalībniekiem nav vai arī ir ļoti maza pieredze fitnesā, tāpēc muskuļu 

un organisma adaptācijai būs nepieciešams nenoteikts laika posms, lai adaptētos un pulss 

stabilizētos) nākamajā dienā sekotu aeroba tipa treniņš, kas ļautu ikvienam eksperimenta 

dalībniekam pēc iespējas ātrāk atjaunoties, strādājot pulsa zonā ar maksimumu līdz 140sit./min., 

vienlaikus izvairoties no ilgstošas pienskābes klātbūtnes muskuļos, kas radītu nepatīkamu 

diskomfortu (sāpes muskuļos) un psiholoģisku nevēlēšanos šo eksperimentu turpināt. 

 Spēka izturības un aerobo treniņu secību un to ietekmi ir pētījuši vairāki pētnieki. Ir 

pamats uzskatīt, ka atjaunošanās ilgums vismaz no 8 līdz 24 stundām uzlabo spēka rādītājus pēc 

aerobajiem treniņiem vai negatīvi tos neietekmē (Sporer, Wenger, 2003). 

 Kaitborda treniņu biežumu un regularitāti pēc VFS treniņiem ļoti lielā mērā nosaka 

laikapstākļi, t.i., nepietiekamas vēja brāzmas vai arī ziemas periods ar lieliem mīnusiem,  kad jūra 

ir aizsalusi. Eksperimenta laikā minēto apstākļu dēļ tika meklēti alternatīvi sporta veidi vai 

fiziskās nodarbes, lai vismaz 1 – 2 reizes nedēļas ciklā bez VFS treniņiem eksperimenta 
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dalībnieki trenētos aerobajā režīmā, kur treniņa ilgums atkarīgs no katra indivīda VFS līmeņa, (ne 

mazāk kā 40 min., bet nepārsniedzot kopējo treniņa apjomu – 90 min.). 

3.tabula 

Spēka izturības līdzekļu un kaitborda līdzekļu treniņa biežums 2 mēnešu garumā pa 

nedēļām 

 
Diena 

Nedēļa 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

1.  

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

2. 

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
  

3.  

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

4. 

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 1. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
  

5.  

VFS 2. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 2. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

6. 

VFS 2. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 2. v-

juma kopa 

Kaitborda 

treniņš 
  

7.  

VFS 2. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 2. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

8. 

VFS 2. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
 

VFS 2. 

vingrojuma 

kopa 

Kaitborda 

treniņš 
  

 

Katrs indivīds, izvērtējot savas prioritātes un izvirzot personīgo mērķi, šī eksperimenta 

gaitā ņēma vērā autora rekomendācijas un ieteikumus. VFS treniņos tika izmantotas divas 

dažādas vingrinājumu kopas, kurās iekļauti cita veida vingrinājumi, kas nodarbināja visas 

muskuļu grupas, lai visa eksperimenta laikā organismam neveidotos pieradums pie vieniem un 

tiem pašiem vingrinājumiem un lai nesamazinātos fiziskā progresija. Uzsākot eksperimentu, 

ikviens eksperimenta dalībnieks iesildīšanos veica pēc izvēles uz dažādiem kardio trenažieriem 

(skrejceliņš, eliptiskais trenažieris, concept-2, steperis vai velo trenažieris). Tas ilga (darbības 

laiks bija noteikts) 10 – 15 min. vidējā tempā, lai pakāpeniski sagatavotu organismu, muskuļus 

turpmākajam fiziskajam darbam. Pēc tam 7 – 10 min. sekoja dinamiskā iesildīšanās un pakārtoto 

vingrinājumu izpilde, kuru pamatbūtība ir dziļās muguras muskulatūras un vēdera muskulatūras 

attīstīšana 10 – 15 min. pulsa zonā no 100 – 120sit./min. un nostiprināšana, kas vienlaikus palīdz 

mobilizēt un tonizēt ķermeni, lai, izpildot spēka izturības vingrinājumus, ķermenis būtu kārtīgi 

sagatavots turpmākajam fiziskajam darbam, kas vienlaikus pasargā gan no traumām, gan arī 

nodrošina visa ķermeņa kopējo stabilitāti un funkcionalitāti. Pirmajā nedēļā eksperimenta 

dalībnieki izpildīja vienu pakārtoto vingrinājumu apli, bet sākot jau ar otro nedēļu – divus apļus 

ar attiecīgo reižu skaitu, kas minēts katrā vingrinājumu kopā. Galvenās daļas vingrinājumi 
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pirmajā nedēļā tika izpildīti atbilstoši dozējumam, kas minēts katrā vingrinājuma kopā. Uzsvars 

likts uz tehnikas apguvi un ķermeņa stāvokļa pareizu kontroli. Tika izpildīti no viena līdz diviem 

vingrinājumu apļiem, kas bija atkarīgs no katra indivīda VFS līmeņa. Pārējās nedēļās apļu skaits 

variēja no diviem līdz trīs. Atsildīšanās notika 10 – 15 min. pulsa zonā no 100 līdz 120sit./min., 

pārsvarā izmantojot velo trenažieri. Nobeigumā no 7 līdz 10 min. tika izpildīti statiska rakstura 

stiepšanās vingrinājumi, kas palīdz atslogot ķermeni no muskuļu tonusa paaugstināšanās. 

Kopējais viena treniņa laika darbības apjoms svārstījās  no 50 līdz 60 min., pirmajā nedēļā līdz 80 

– 90 min., bet sākot no trešās nedēļas - ievērojot katra indivīda fiziskās spējas. 

 

Eksperimenta dalībnieku spēka izturības izmaiņu vērtējums pēc eksperimenta 

Pēc 1. un  2. mēneša, ik nedēļas VFS treniņu cikla kaitbordā 2 reizes nedēļā izpildot 

izstrādātos spēka izturības vingrinājumu kompleksus, tika izvērtēti kontroles vingrinājumu 

rezultāti. 

4.tabulā minēts eksperimenta dalībnieka vecums, ķermeņa svars, augums, attiecīgā 

kontroles vingrinājuma darba svara rādītāji un izpildes reižu skaits. Turpmāk analizēti iegūtie 

spēka izturības dati kontroles vingrinājumos pēc 1.mēneša, izpildot spēka izturības vingrinājuma 

pirmo kompleksu ik nedēļas VFS treniņu ciklā kaitbordā, salīdzinot ar rezultātiem, kas iegūti 

pirms eksperimenta. 

4.tabula 

Eksperimentālās grupas kontroles vingrinājuma rezultāti pēc 1. mēneša, izpildot spēka 

izturības vingrinājuma pirmo kompleksu (07.02.2022.) 
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1AM 

Pietupiens 

ar sv. st. 

(kg) 

8x70% no 

1AM 

pietupiens ar 

sv.st. (kg) 

Pievilkšanās 

kārienā pie 

stieņa (reizes) 

Kāju vēzieni 

kārienā pie 

stieņa (reizes) 

Balstā 

uz 

rokām 

(sek.) 

D1 32 83 172 82,5 57.5 11 13 98 

D2 48 85 178 75 52.5 8 9 75 

D3 39 88.5 183 97.5 67.5 7 9 67 

D4 42 94 188 105 72.5 8 7 64 

D5 45 84 179 87.5 62.5 10 8 71 

D6 37 88 192 80 55 7 9 89 

D7 28 75 168 85 60 11 14 103 

D8 54 80 172 62,5 42.5 8 9 69 

D9 47 98.5 187 85 60 6 9 61 

D10 40 89 180 80 55 7 8 80 

D vidējie 

rādītāji 
41.2 86.5 179.9 84 58.5 8.3 9.5 77.7 

 

Kontroles vingrinājumā – pietupieni ar svaru stieni uz 1AM – pēc 1. mēneša VFS ciklā 

kaitbordā svārstās no 62.5 kg līdz 105 kg. Visaugstākais rādītājs bija dalībniekam D4, bet 

zemākais – dalībniekam D8; vidējais grupas rādītājs – 84 kg. Eksperimentālās grupas dalībnieku 

darba svara vidējais pieaugums šajā periodā ir 4.5 kg (sk.30.att.). 
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30.att. Dalībnieku spēka izturības rādītāji kontroles vingrinājumā – pietupieni ar svara 

stieni 1AM – pēc 1. mēneša 

 

Kontroles vingrinājumā – pietupieni ar svara stieni 8x70% no 1AM – pēc 1. mēneša 

VFS ciklā kaitbordā svārstās no 42.5 kg līdz 72.5 kg. Visaugstākais rādītājs bija dalībniekam D4 

un zemākais rādītājs dalībniekam D8; vidējais grupas rādītājs – 58.5 kg. Eksperimentālās grupas 

dalībnieku darba svara vidējais pieaugums šajā periodā ir 3.5 kg (sk.31.att.). 

31.att. Dalībnieku spēka izturības rādītāji kontroles vingrinājumā - pievilkšanās kārienā 

pie stieņa – pēc 1.mēneša 
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Kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – pēc 1. mēneša VFS ciklā 

kaitbordā svārstās no 6 līdz 11 reizēm. Visaugstākais rādītājs bija diviem dalībniekam – D1 un 

D7, un zemākais rādītājs dalībniekam D9; vidējais grupas rādītājs ir 8.3 reizes. Eksperimentālās 

grupas dalībnieku vidējais rezultāta pieaugums šajā periodā  ir 1.5 reizes (sk.32.att.). 

32.att. Dalībnieku spēka izturības rādītāji kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni kārienā 

pie stieņa – pēc 1. mēneša 
 

Kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – pēc 1. mēneša VFS ciklā 

kaitbordā svārstās no 7 līdz 14 reizēm. Visaugstākais rādītājs bija dalībniekam D7 un zemākais 

rādītājs dalībniekam D4; vidējais grupas rādītājs – 9.5 reizes. Eksperimentālās grupas dalībnieku 

rezultāta vidējais pieaugums šajā periodā ir 1.9 reizes (sk.33.att.). 

 Kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām – pēc 1. mēneša VFS ciklā kaitbordā rezultāts 

svārstās no 61 sek. līdz 103 sek. Visaugstākais rādītājs bija dalībniekam D7, bet zemākais 

dalībniekam D9; vidējais grupas rādītājs – 80 sek. Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais 

rezultāta pieaugums šajā periodā ir 18.1 sek. 
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33.att. Dalībnieku spēka izturības rādītāji kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām – pēc 

1. mēneša 
  

Jāsecina, ka pēc 1. mēneša, izpildot pirmo spēka izturības treniņkopu VFS ciklā 

kaitbordā, kontroles vingrinājumu vidējais eksperimentālās grupas dalībnieku rezultātu 

pieaugums attiecībā pret rezultātiem, kas tika iegūti pirms eksperimenta, ir šādi:  

1. Pietupiens ar svara stieni 1AM – 4.5 kg; 

2. Pietupiens ar svara stieni 8x70% no 1AM – 3.5 kg; 

3. Pievilkšanās kārienā pie stieņa – 1.5 reizes; 

4. Kāju vēzieni kārienā pie stieņa – 1.9 reizes; 

5. Balstā uz rokām – 18.1 sek. 

 

5.tabulā redzams eksperimenta dalībnieku vecums, ķermeņa svars, augums, darba svaru 

rādītāji un attiecīgā kontroles vingrinājuma izpildes reižu skaits. Turpmāk analizēti iegūtie dati, 

kāda ir spēka izturība eksperimenta dalībniekiem kontroles vingrinājumos pēc 2. mēneša, izpildot 

spēka izturības vingrinājuma otro kompleksu ik nedēļas VFS treniņu ciklā kaitbordā, un 

salīdzināti ar rezultātiem, kas iegūti pirms un pēc eksperimenta. 

Kontroles vingrinājumā – pietupieni ar svaru stieni uz 1AM – pēc 2.mēnešiem VFS 

ciklā kaitbordā svārstās no 65 kg līdz 107.5 kg. Visaugstākais rādītājs bija dalībniekam D4, bet 

zemākais rādītājs dalībniekam D8; vidējais grupas rādītājs ir 86.5 kg. Eksperimentālās grupas 

dalībnieku darba svara vidējais pieaugums ir 6.5 kg. 

Kontroles vingrinājumā – pietupieni ar svaru stieni 8x70% no 1AM – pēc 2. mēneša 

VFS ciklā kaitbordā svārstās no 45 kg līdz 75 kg. Visaugstākais rādītājs bija dalībniekam D4, bet 

zemākais dalībniekam D8; vidējais grupas rādītājs ir 61.25 kg. Eksperimentālās grupas 

dalībnieku darba svara vidējais pieaugums ir 6.25 kg. 
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5.tabula 

Eksperimentālās grupas kontroles vingrinājuma rezultāti pēc 2. mēneša, izpildot spēka 

izturības vingrinājuma otro kompleksu, eksperimenta noslēgums (07.03.2022.). 
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1AM 

Pietupiens 

ar sv. st. 

(kg) 

8x70% no 

1AM 

pietupiens ar 

sv.st. (kg) 

Pievilkšanās 

kārienā pie 

stieņa (reizes) 

Kāju vēzieni 

kārienā pie 

stieņa (reizes) 

Balstā 

uz 

rokām 

(sek.) 

D1 32 83.5 172 85 60 14 15 115 

D2 48 84.5 178 77.5 55 9 10 89 

D3 39 88 183 100 70 9 10 81 

D4 42 93.5 188 107.5 75 12 8 72 

D5 45 84.5 179 90 65 11 9 90 

D6 37 87.5 192 85 60 8 11 98 

D7 28 76 168 87.5 62.5 12 15 120 

D8 54 80.5 172 65 45 10 11 87 

D9 47 98 187 87.5 62.5 7 9 70 

D10 40 88 180 80 57.5 9 10 95 

D 

vidējie 

rādītāji 

41.2 86.4 179.9 86.5 61.25 10.1 10.8 91.7 

 

Kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – pēc 2. mēneša VFS ciklā 

kaitbordā reižu skaits svārstās no 7 līdz 14 reizēm. Visaugstākais rādītājs bija vienam 

dalībniekam – D1, bet zemākais rādītājs dalībniekam D9; vidējais grupas rādītājs ir 10.1 reizes. 

Eksperimentālās grupas dalībnieku rādītāju vidējais pieaugums ir 3.3 reizes. 

Kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – pēc 2. mēneša VFS ciklā 

kaitbordā reižu skaits svārstās no 8 līdz 15 reizēm. Visaugstākais rādītājs bija diviem dalībniekam 

– D1 un D7, bet zemākais rādītājs arī diviem dalībniekiem – D4 un D9; vidējais grupas rādītājs – 

10.8 reizes. Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais rādītāju pieaugums ir 3.2 reizes. 

 Kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām – pēc 2. mēneša VFS ciklā kaitbordā rezultāts 

svārstās no 70 līdz 120 sek. Visaugstākais rādītājs bija dalībniekam D7, bet zemākais rādītājs 

dalībniekam D9; vidējais grupas rādītājs – 91.7sek. Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais 

rādītāju pieaugums ir 29.8sek. 

 Jāsecina, ka pēc 2 mēnešiem eksperimenta noslēgumā, izpildot otro spēka izturības 

treniņkopu VFS ciklā kaitbordā, eksperimentālās grupas dalībnieku kontroles vingrinājumu 

vidējo rādītāju pieaugums attiecībā pret rezultātiem, kas tika iegūti pirms eksperimenta, ir šādi: 

Pirms VFS spēka izturības treniņa uzsākšanas kontroles vingrinājumā – pietupieni ar 

svaru stieni – darba svars 1AM svārstās no 60 līdz 100 kg; vidējais grupas rādītājs ir 79.5 kg. Pēc 

1. mēneša VFS ciklā kaitbordā darba svars 1AM svārstās no 62.5 līdz 105 kg, vidējais grupas 

rādītājs ir 84 kg, pēc 2. mēneša, eksperimentu noslēdzot, darba svars 1AM svārstās no 65 līdz 

107.5 kg, vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 86.5 kg. Eksperimentālās grupas dalībnieku 

vidējais rādītāju pieaugums attiecībā pret rezultātiem, kas tika iegūti pirms eksperimenta 

uzsākšanas un eksperimentu noslēdzot, ir paaugstinājies par 6.5 kg (8.09%). 

 Pirms VFS spēka izturības treniņa uzsākšanas kontroles vingrinājumā – pietupieni ar 

svara stieni svars 8x70% no 1AM – svārstās no 40 līdz 70 kg, vidējais grupas rādītājs ir 55 kg. 

Pēc 1. mēneša VFS ciklā kaitbordā darba svars 8x70% no 1AM svārstās no 42.5 līdz 72.5 kg, 



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2022  
(mācību metodiskais materiāls) 

54 

 

Daniels FOGELIS, Aldis KRISTHOLDS, Arnis RELIŅŠ, Andris RONIMOISS, 2022 

vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 58.5 kg. Pēc 2. mēneša, eksperimentu noslēdzot, darba 

svars 8x70% no 1AM svārstās no 45 līdz 75 kg; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 61.25 

kg. Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais rādītāju pieaugums attiecībā pret rezultātiem, kas 

tika iegūti pirms eksperimenta uzsākšanas un eksperimentu noslēdzot, ir paaugstinājies par 6.25 

kg (10.2%). 

Pirms VFS spēka izturības treniņa uzsākšanas kontroles vingrinājumā – pievilkšanās 

kārienā pie stieņa – reižu skaits svārstās no 4 līdz 9 reizēm; vidējais grupas rādītājs ir 6.8 reizes. 

Pēc 1. mēneša VFS ciklā kaitbordā reižu skaits svārstās no 6 līdz 11 reizēm, vidējais grupas 

rādītājs paaugstinājies līdz 8.3 reizēm. Pēc 2. mēneša, eksperimentu noslēdzot, reižu skaits 

svārstās no 7 līdz 14 reizēm; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 10.1 reizēm. 

Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais rādītāju pieaugums attiecībā pret rezultātiem, kas tika 

iegūti pirms eksperimenta uzsākšanas un eksperimentu noslēdzot, ir paaugstinājies par 3.3 reizēm 

(32.67%). 

Pirms VFS spēka izturības treniņa uzsākšanas kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni 

kārienā pie stieņa – reižu skaits svārstās no 6 līdz 11 reizēm; vidējais grupas rādītājs ir 7.6 reizes. 

Pēc 1. mēneša VFS ciklā kaitbordā reižu skaits svārstās no 7 līdz 14 reizēm; vidējais grupas 

rādītājs paaugstinājies līdz 9.5 reizēm. Pēc 2. mēneša, eksperimentu noslēdzot, reižu skaits 

svārstās no 8 līdz 15 reizēm; vidējais grupas rādītājs paaugstinājiess līdz 10.8 reizēm. 

Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais rādītāju pieaugums attiecībā pret rezultātiem, kas tika 

iegūti pirms eksperimenta uzsākšanas un eksperimentu noslēdzot, ir paaugstinājies par 3.2 reizēm 

(29.6%).  

Pirms VFS spēka izturības treniņa uzsākšanas kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām 

– rezultāts svārstās no 43 līdz 87 sek.; vidējais grupas rādītājs ir 61.9 sek. Pēc 1. mēneša VFS 

ciklā kaitbordā rezultāts svārstās no 61 līdz 103 sek.; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 

80 sek. Pēc 2. mēneša, eksperimentu noslēdzot, rezultāts svārstās no 70 līdz 120 sek.; vidējais 

grupas rādītājs paaugstinājies līdz 91.7 sek. Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais rādītāju 

pieaugums attiecībā pret rezultātiem, kas tika iegūti pirms eksperimenta uzsākšanas un 

eksperimentu noslēdzot, ir paaugstinājies par 29.8 sek. (32.5%). 

Balstoties uz darbā analizēto zinātnisko literatūru un praktisko pieredzi, jāsecina, ka, 

iekļaujot spēka izturības vingrinājumus VFS ciklā kaitbordā, var panākt ne tikai ļoti labu 

progresu 30 – 45 gadus vecu kaitbordistu iesācēju dažādu kontroles normatīvu pozitīvu rezultātu 

dinamikas attīstību, bet vienlaikus, dažādojot vingrinājumu specifiku, to izpildes sākuma 

stāvokļus un pielietojot dažāda veida apgrūtinājumus, paralēli uzlabot arī līdzsvara, balansa un 

koordinācijas spējas, kuras šajā darbā netika atsevišķi pētītas. Treniņprocesa laikā tika novērots, 

ka daudzi eksperimenta dalībnieki ir kļuvuši mobilāki, vingrinājumu stabilitāte un izpilde ar katru 

treniņa reizi uzlabojās, un tas dod neatsveramu pienesumu, lai šajā sporta veidā – kaitbordā, viņi 

kļūtu drošāki, par sevi pārliecinātāki, izvirzot sev augstākus mērķus, ko atspoguļo gan grupas 

individuālie rādītāji, gan arī grupas vidējie rādītāji. 

Izmantojot Spīrmena ranga korelāciju, tika noskaidrots, ka pastāv ļoti cieša sasvstarpēja 

sakarība starp kontroles vingrinājumu rādītājiem pirms eksperimenta uzsākšanas un vienu mēnesi 

pēc VFS spēka izturības treniņa programmas pielietošanas: 

 1. kontroles vingrinājumā – pietupiens ar sv.st. 1AM – (rs=0.991,p<0.01). Tas nozīmē, ka pastāv 

ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

2. kontroles vingrinājumā – 8x70% no 1AM pietupiens ar sv.st. – (rs=0.981,p<0.01). Tas nozīmē, 

ka pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2022  
(mācību metodiskais materiāls) 

55 

 

Daniels FOGELIS, Aldis KRISTHOLDS, Arnis RELIŅŠ, Andris RONIMOISS, 2022 

3. kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – (rs=0.952,p<0.01). Tas nozīmē, ka 

pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

4. kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – (rs=0.708,p<0.05). Tas nozīmē, ka 

pastāv cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

5. kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām – (rs=0.960,p<0.01). Tas nozīmē, ka pastāv cieša 

korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

Četros kontroles vingrinājumos ir ļoti cieša korelācija Spīrmena rangu korelācijas 

koeficienta vērtībai (+1; -1), un vienā kontroles vingrinājumā ir cieša korelācija Spīrmena rangu 

korelācijas koeficienta vērtībai (+5;-5) 

Tika konstatēts, ka pastāv negatīva, bet cieša savstarpēja sakarība starp ķermeņa svaru 

un diviem kontroles vingrinājumiem: pievilkšanās pie stieņa (rs=-0.642,p<0.05); balstā uz rokām 

(rs=-699,p<0.05). Negatīva, bet ļoti cieša savstarpēja sakarība starp ķermeņa svaru ir vienam 

kontroles vingrinājumam: kāju vēzieni kārienā pie stieņa (rs=-0.740,p<0.01). Jo mazāks ķermeņa 

svars, jo lielākus spēka rādītājus šajos kontroles vingrinājumos var uzrādīt. 

Izmantojot Spīrmena ranga korelāciju, tika noskaidrots, ka pēc viena mēneša, pielietojot 

VFS spēka izturības treniņu programmu un eksperimentu noslēdzot, starp kontroles vingrinājumu 

rādītājiem pastāv ļoti cieša sasvstarpēja sakarība: 

 1. kontroles vingrinājumā – pietupiens ar sv.st. 1AM – (rs=0.991,p<0.01). Tas nozīmē, ka pastāv 

ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

2. kontroles vingrinājumā – 8x70% no 1AM pietupiens ar sv.st. – (rs=0.991,p<0.01). Tas nozīme 

, ka pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

3. kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – (rs=0.902,p<0.01). Tas nozīmē, ka 

pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

4. kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – (rs=0.832,p<0.01). Tas nozīmē, ka 

pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

5. kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām – (rs=0.988,p<0.01). Tas nozīmē, ka pastāv ļoti cieša 

korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

Visos kontroles vingrinājumos Spīrmena ranga korelācijas koeficienta vērtībai (+1; -1) ir ļoti 

cieša korelācija.  

Tika konstatēts, ka pastāv negatīva, bet ļoti cieša savstarpēja sakarība starp ķermeņa 

svaru un vienu kontroles vingrinājumu: pievilkšanās pie stieņa (rs=-0.784,p<0.01), bet divos 

kontroles vingrinājumos pastāv negatīva, bet cieša savstarpējā sakarība starp ķermeņa svaru: kāju 

vēzieni kārienā pie stieņa (rs=-0.607,p<0.05) un balstā uz rokām (rs=-695,p<0.05). Jo mazāks 

ķermeņa svars, jo lielāki spēka rādītāji šajos kontroles vingrinājumos. 

Izmantojot Spīrmena ranga korelāciju, tika noskaidrots, ka starp kontroles vingrinājumu 

rādītājiem pirms eksperimenta uzsākšanas un divus mēnešus pēc VFS spēka izturības treniņa 

programmas pielietošanas, eksperimentu noslēdzot, pastāv ļoti cieša sasvstarpēja sakarība: 

 1. kontroles vingrinājumā – pietupiens ar sv.st. 1AM – (rs=0.975,p<0.01). Tas nozīme, ka pastāv 

ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

2. kontroles vingrinājumā – 8x70% no 1AM pietupiens ar sv.st. – (rs=0.963,p<0.01). Tas nozīmē, 

ka pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

3. kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa- (rs=0.863,p<0.01). Tas nozīmē, ka 

pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

4. kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – (rs=0.905,p<0.01). Tas nozīmē, ka 

pastāv ļoti cieša korelācija starp rezultātu izaugsmi. 
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5. kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām – (rs=0.924,p<0.01). Tas nozīmē, ka pastāv ļoti cieša 

korelācija starp rezultātu izaugsmi. 

Visos kontroles vingrinājumos Spīrmena ranga korelācijas koeficienta vērtībai (+1; -1) ir 

ļoti cieša korelācija. 

Tika konstatēts, ka pastāv negatīva, bet ļoti cieša savstarpēja sakarība starp ķermeņa 

svaru un diviem kontroles vingrinājumiem: kāju vēzieni kārienā pie stieņa (rs=-0.744,p<0.01); 

balstā uz rokām (rs=-743,p<0.01). Negatīva, bet cieša savstarpējā sakarība  starp ķermeņa svaru 

ir vienā kontroles vingrinājumā: pievilkšanās pie stieņa (rs=-0.636,p<0.05). Jo mazāks ķermeņa 

svars, jo lielāki spēka rādītāji šajos kontroles vingrinājumos. 

Par matemātiskās statistikas metodi tika izmantots Vilkoksona rangu kritērijs, kurš 

pierāda, ka izstrādātais spēka izturības treniņu pirmās kopas saturs ietekmē statistiski ticamu 

rezultātu palielināšanos visos kontroles vingrinājumos: 

1.kontroles vingrinājumā – 1AM pietupiens ar svaru stieni – (Z=-2.877, p=0.004). 

2.kontroles vingrinājumā – 8x70% no 1AM pietupiens ar svaru stieni – (Z=-2.889, p=0.004). 

3.kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – (Z=-2.879,p=0.004). 

4.kontroles vingrinājums – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – (Z=-2.840,p=0.005). 

5.kontroles vingrinājums – balstā uz rokām – (Z=-2.807,p=0.005). 

Vilkoksona rangu kritērijs 

1.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.877) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

2.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.889) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

3.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.879) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

4.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.840) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

5.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.807) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

Par matemātiskās statistikas metodi tika izmantots Vilkoksona rangu kritērijs, kurš 

pierāda, ka izstrādātais spēka izturības treniņu otrās kopas saturs ietekmē statistiski ticamu 

rezultātu palielināšanos visos kontroles vingrinājumos: 

1.kontroles vingrinājumā – 1AM pietupiens ar svaru stieni – (Z=-2.887, p=0.004). 

2.kontroles vingrinājumā – 8x70% no 1AM pietupiens ar svaru stieni – (Z=-3.051, p=0.002). 

3.kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – (Z=-2.848,p=0.004). 

4.kontroles vingrinājums – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – (Z=-2.739,p=0.006). 

5.kontroles vingrinājums – balstā uz rokām – (Z=-2.809,p=0.005). 

Vilkoksona rangu kritērijs 

1.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.887) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5, ja α <0.01, n=10). 

2.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-3.051) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

3.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.848) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

4.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.739) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5, ja α <0.01, n=10). 
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5.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.809) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

 Par matemātiskās statistikas metodi tika izmantots Vilkoksona rangu kritērijs, kurš 

pierāda, ka izstrādātais spēka izturības treniņu otrās kopas saturs ietekmē statistiski ticamu 

rezultātu palielināšanos visos kontroles vingrinājumos: 

1.kontroles vingrinājumā – 1AM pietupiens ar svaru stieni – (Z=-2.842, p=0.004). 

2.kontroles vingrinājumā – 8x70% no 1AM pietupiens ar svaru stieni – (Z=-2.877, p=0.004). 

3.kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – (Z=-2.844,p=0.004). 

4.kontroles vingrinājums – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – (Z=-2.844,p=0.004). 

5.kontroles vingrinājums – balstā uz rokām – (Z=-2.810,p=0.005). 

Vilkoksona rangu kritērijs 

1.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.842) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

2.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.877) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

3.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.844) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

4.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.844) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

5.kontroles vingrinājumā Vilkoksona rangu testa koeficientu vērtība (Z=-2.810) ir zemāka par 

Vilkoksona rangu testa kritisko vērtību testā ar vienu atzaru (5.5, ja α <0.01, n=10). 

 

Pētījuma rezultāti: 

Veicot teorijas analīzi, jāsecina, ka vīrieši, kas sasnieguši 30 gadu robežu un vecāki, 

visbiežāk saskaras ar mazkustīgu dzīvesveidu, neveselīgu uzturu un dažādām fizioloģiskām 

izmaiņām organismā, kas sekmē liekā svara veidošanos, muskuļu masas un kaulu blīvumu 

samazināšanos, sirds asinsvadu un elpceļu problēmu rašanos, testosterona koncentrācijas 

samazināšanos organismā, kas veicina dažādu hronisku slimību saasināšanos un attīstību 

(Mehlum, 2010).  

Tāpēc vīriešiem pēc 30 gadu vecuma ļoti ieteicams pievērsties kādam sporta veidam. 

Fiziskajām aktivitātēm veselīga cilvēka dzīvē ir liela nozīme (Asztalos, 2012).  

Kaitbords piedāvā unikālu iespēju būt aktīvam, treniņprocesā ilgstoši atrodoties svaigā 

gaisā, kombinācijā ar vispārējās fiziskās sagatavotības treniņiem gan telpā, gan āra apstākļos 

(Blair, Kohl, Gordon, Paffenbarger, 1992). 

Fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas visiem – gan vīriešiem, gan sievietēm, gan bērniem, 

kā arī gados vecākiem cilvēkiem. Galvenie virzieni ir spēka izturības treniņi; funkcionālais 

treniņš (spēka īpašību attīstīšana, starpmuskuļu koordinācijas nostiprināšana, līdzsvara 

vingrinājumu pielietošana, izmantojot “BOSU” bumbu, TRX, pretestības gumijas u.c. līdzekļus); 

svara samazināšana; muskuļu tonusa un spēka attīstīšana; lokanības attīstīšana; stājas uzlabošana; 

koordinācijas uzlabošana. Sākot nodarboties ar vispārējās fiziskās attīstīšanas treniņiem, jāzina 

mērķi un uzdevumi, lai izvirzītu atbilstošu slodzes metodiku. Labvēlīgu ietekmi uz cilvēka 

veselību rada slodzes, kuras ietver gan aerobos, gan spēka treniņus. Nepietiekamas vai pārlieku 

izteiktas spēka un jaudas īpašības ūdens sporta pārstāvjiem iesācējiem samazina spēka īpašību 

attīstīšanas treniņu procesa efektivitāti. Balstoties uz teorētisko pamatojumu un attīstot spēka 
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izturību, jāņem vērā katra atlēta individuālie testēšanas rezultāti, pēc kuriem katrā periodā, ņemot 

vērā uzdevumus un individualizējot treniņu procesu, ir iespējams precīzi dozēt slodzi. 

Pamatojoties uz šiem avotiem, izdevies padziļināti iepazīties ar kaitbordu kā jaunu, 

progresējošu sporta veidu, kuram pievēršas ļoti daudz dažādu vecuma indivīdi - gan sievietes, 

gan vīrieši. Lai kaitborda sporta pārstāvjiem varētu izveidot pēc iespējas saturīgāku un uz augstu 

sasniegumu rezultātu vērstu treniņkopu, par fizisko īpašību metodoloģiju tika pētīti un analizēti 

dažādi zinātniski pētnieciskie raksti.  

Lai noskaidrotu un padziļinātāk izzinātu Latvijā strādājošo sertificēto kaitborda treneru 

profesionālo pedagoģisko pieeju treniņprocesa plānošanai, aprobētu sniegtās atbildes, kas man kā 

vispārējās fiziskās sagatavotības trenerim ļauj plašāk ieskatīties treneru profesionālajā darbībā un 

ar savu uzkrāto pieredzi, strādājot fitnesa klubā un ņemot vērā fizisko īpašību metodoloģiju, rada 

iespēju izstrādāt tādu vingrinājumu kopumu, kas palīdzētu attīstīt spēka izturību, kas ir viena no 

galvenajām fiziskajām īpašībām, kas dominē šajā sporta veidā, tika izstrādāta anketa, kurā ietverti 

gan vispārēji, gan ar treniņprocesa plānošanu un organizēšanu saistīti 42 jautājumi. 

 

Secinājumi: 
1. Teorētiskās izpētes rezultāti pierāda, ka kaitbords piedāvā unikālu iespēju būt 

aktīvam, treniņprocesā ilgstoši atrodoties svaigā gaisā, kombinācijā ar vispārējās fiziskās 

sagatavotības treniņiem gan telpā, gan āra apstākļos (Blair, Kohl, Gordon, Paffenbarger, 1992). Ir 

vērts pieminēt daudzās priekšrocības, ko šis sporta veids piedāvā visam ķermenim. Tādējādi ir 

pētījumi, kas ir pierādījuši kaitborda ietekmi uz sirds un asinsvadu (Bourgois et al., 2014; 

Wilhelm et al., 2014; Docherty and Sporer, 2000), elpošanas un muskuļu sistēmu, kā arī uz 

sportistu garīgo apmācību (Lundgren et al., 2011), būtiski ietekmējot kognitīvās spējas un 

emocionālās jomas. Tas viss ir pastāvīgi cieši saistīts, ko tieši ietekmē vides faktori, kuriem ir 

liela nozīme šī sporta veida praksē (Balan et al., 2021),  jo pielāgotas fiziskās aktivitātes spēj 

neitralizēt ar vecumu saistītās izmaiņas un smadzeņu darbību (Hollmanna, Strűder, Tagarakis, 

King, 2007). 

2. Sākotnējie eksperimenta grupas spēka izturības rādītāji ir sādi: 

Pirmajā kontroles vingrinājumā darba svars – pietupiens ar svara stieni  1AM – ir no 

60 līdz 100 kg; vidējais grupas rādītājs ir 79.5kg.; 

Otrajā kontroles vingrinājumā darba svars – pietupiens ar svara stieni 8x70% no 1AM 

– ir no 40 līdz 70kg; vidējais grupas rādītājs ir 55kg.; 

Trešajā kontroles vingrinājumā – pievilkšanās kārienā pie stieņa – reižu skaits ir no 4 

līdz 9 reizēm;vidējais grupas rādītājs ir 6.8 reizes; 

Ceturtajā kontroles vingrinājumā – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – reižu skaits ir no 

6 līdz 11 reizēm; vidējais grupas rādītājs ir 7.6 reizes; 

Piektajā kontroles vingrinājumā – balstā uz rokām – rezultāts ir no 43 līdz 87 sek.; 

vidējais grupas rādītājs ir 61.9 sek. 

3. Treneru un kaitbordistu viedoklis pēc anketēšanas datiem par spēka izturības 

attīstīšanu, pielietojot VFS un kaitborda treniņa līdzekļus, ir šāds: 

“Spēks kā fiziskā īpašība “sausajos” VFS kaitborda treniņos” – 50.0% respondentu 

uzskata, ka trenē ļoti maz, 27.27% uzskata, ka trenē vidēji, 22.73% uzskata, ka trenē 

maz. 
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“Izturība kā fiziskā īpašība “sausajos” VFS kaitborda treniņos” – 36.36% 

respondentu uzskata, ka trenē vidēji, 27.27% uzskata, ka trenē ļoti maz, 22.73% 

uzskata, ka trenē daudz, 13.64% uzskata, ka trenē maz. 

“Spēka treniņš “sausajos” SFS kaitborda treniņos” – 45.45% respondentu uzskata, ka 

tiek pielietots ļoti maz, 36.36% uzskata, ka tiek pielietots vidēji, 18.18% uzskata, ka 

tiek pielietots maz. 

“Speciālās izturības treniņš “sausajos” SFS kaitborda treniņos” – 36.36% respondentu 

uzskata, ka tiek pielietots vidēji, 36.36% uzskata, ka tiek pielietots ļoti maz, 13.64% 

uzskata, ka tiek pielietots maz, 9.09% uzskata, ka tiek pielietots daudz, 4.55% 

uzskata, ka tiek pielietots ļoti daudz. 

“VFS uzlabošana” – 86.36% respondentu apgalvo, ka kaitbordā samazinātu traumu 

risku, 13.64% apgalvo, ka VFS uzlabošana šajā sporta veidā traumu risku 

nesamazinātu. 

Respondentu pamatojums: kā jebkurā sporta veidā – jo labāk fiziski sagatavots 

ķermenis, jo mazāk iespēju traumēties; muskuļi pasargā saites un kaulus no traumām; labāka 

VFS palīdz organismam atjaunoties pēc traumām nekā netrenētam; kaitotājs ar labāku VFS labāk 

reaģēs nestandarta situācijās; ir apstākļi, kurus nevar ietekmēt – forsmažors (neatkarīgi no VFS 

stāvokļa, ja kaitotājs neizvērtē savas spējas un pārlieku riskē, tad tas nebūs glābiņš); traumas 

vairāk gūst tie, kas neuzklausa instruktoru, neizprot vēju, pārlieku riskē, vēloties strauji apgūt 

prasmes. 

4. Astoņu nedēļu ciklā izstrādāts un īstenots treniņu programmas saturs, to integrējot 

kaitborda treniņos iknedēļas VFS treniņu ciklā fitnesā vīriešiem, kura mērķis ir paaugstināt 

eksperimenta dalībnieku spēka izturības rādītājus. Eksperimenta dalībniekiem tika piedāvātas 

divas vingrinājumu kopas. Katrā kopā ietilpa iesildošā daļa ar pieciem pakārtotiem 

vingrinājumiem, galvenajā daļā deviņi spēka izturības vingrinājumi un nobeiguma daļā 

atsildīšanās. Pirmā vingrinājuma kopa tika pielietota eksperimenta pirmajās četrās nedēļās, otra 

vingrinājuma kopa – eksperimenta pēdējās četrās nedēļās. Pēc izstrādāta treniņu satura 

īstenošanas ar 5 spēka izturības kontroles vingrinājumiem tika noteiktas eksperimentu dalībnieku 

spēka izturības rādītāju izmaiņas. 

5. Pēc eksperimenta spēka izturības rādītāji dalībniekiem ir statistiski ticami 

palielinājušies: 

Pēc pirmā kontroles vingrinājuma darba svars – pietupiens ar svara stieni 1AM – ir 

no 65 – 107.5kg; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 86.5kg; grupas vidējais 

rādītājs, noslēdzot eksperimentu, paaugstinājies par 6.5 kg (8.09%), (Z=-2.842, 

p=0.004); 

Pēc otrā kontroles vingrinājuma darba svars – pietupiens ar svara stieni 8x70% no 

1AM – ir no 45 – 75kg; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 61.25kg, 

eksperimentu noslēdzot, grupas vidējais rādītājs ir paaugstinājies par 6.25kg (10.2%), 

(Z=-2.877,p=0.004); 

Pēc trešā kontroles vingrinājuma – pievilkšanās kārienā pie stieņa – ir no 7 – 14 

reizēm; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 10.1 reizēm. Eksperimentu 

noslēdzot, grupas vidējais rādītājs ir paaugstinājies par 3.3 reizēm (32.67%), (Z=-

2.844,p=0.004); 

Pēc ceturtā kontroles vingrinājuma – kāju vēzieni kārienā pie stieņa – ir no 8 – 15 

reizēm; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 10.8 reizēm, eksperimentu 
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noslēdzot, grupas vidējais rādītājs ir paaugstinājies par 3.2 reizēm (29.6%), (Z=-

2.844,p=0.004); 

Pēc piektā kontroles vingrinājuma – balstā uz rokām – grupas rādītājs ir no 70 – 

120sek.; vidējais grupas rādītājs paaugstinājies līdz 91.7sek. Eksperimentu noslēdzot, 

grupas vidējais rādītājs ir paaugstinājies par 29.8sek. (32.5%), (Z=-2.810,p=0.005). 

Pētījuma hipotēze: ja 2 – 3 reizes nedēļā ik nedēļas vispārējās fiziskās sagatavotības 

treniņu ciklā tiks pielietoti kaitborda treniņa un spēka izturības līdzekļi, tad uzlabosies VFS, 

izpaužoties kā spēka izturības pieaugums pēc kontroles vingrinājumiem. Hipotēze ir 

apstiprinājusies, jo, pielietojot spēka izturības un kaitborda treniņu līdzekļus, pēc kontroles 

vingrinājumiem redzams, ka VFS rezultāti ir uzlabojušies, un spēka izturības rādītāju izmaiņas ir 

statistiski ticamas. 

Svarīgi atzīmēt, ka  četri eksperimenta dalībnieki eksperimenta laikā, proti, VFS treniņa 

cikla divu mēnešu periodā ar kaitborda aktivitātēm nenodarbojās, bet seši esksperimenta 

dalībnieki vismaz vienu līdz trijām reizēm nedēļā nodarbojās ar kaitborda vai radniecīga sporta 

veida aktivitātēm. To arī atspoguļo kontroles vingrinājumu normatīvo testu dalībnieku 

individuālie rādītāji un līdz ar to arī grupas vidējie rādītāji. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai 

noskaidrotu,  kā šie spēka izturības rādītāji uzlabo tehnisko izpildījumu un traumu biežumu, kā 

arī pētījumi par augstu rezultātu sasniegumiem, papildus testējot arī pārējās fiziskās īpašības un 

to ietekmi uz rezultātiem, kvalitatīvāku tehnisko izpildījumu un traumu profilaksi. 
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14 – 15 GADUS VECU VOLEJBOLISTU VISPUSĪGĀS FIZISKĀS 

SAGATAVOŠANAS PROCESA OPTIMIZĒŠANA UN TĀ SAISTĪBA AR 

SPĒLĒTĀJU TEHNISKĀS SAGATAVOTĪBAS RĀDĪTĀJIEM 
 

 Pasaule, cilvēce, sabiedrība atrodas nepārtrauktā attīstībā. Mūsu dzīve strauji  

attīstās visās tās izpausmes formās – zinātnē, medicīnā, cilvēku attiecībās – praktiski visur. 

Izņēmums nav tāds sabiedriskās dzīves fenomens kā sports. Ar sportu pasaulē nodarbojas 

miljardiem cilvēku, kļūstot veselīgāki, garīgi un fiziski attīstītāki. Nodarboties ar sportu motivē 

iespēja pieveikt pretinieku, pārspēt savu un citu cilvēku iepriekšējos sasniegumus, arī pārvarēt 

pašam sevi.  

Laikam nebūs nepareizs uzskats, ka no visa milzīgā sporta veidu klāsta, kādus mēs 

zinām, vispopulārākās ir sporta spēles. Jau mazotnē bērniem maģisks priekšmets ir bumba. To 

izmantojot, cilvēkiem nodarbības ar fiziskajiem vingrinājumiem kļūst emocionālākas, 

azartiskākas. Mūsu valstī populāras ir basketbola, volejbola, futbola, hokeja un citas sporta 

spēles. Latvijas sporta spēļu komandas ir guvušas vēsturiskus panākumus, kas radījuši 

priekšnoteikumus milzīgai interesei tiem, kuri ar tām nodarbojas, gan lielam skaitam cilvēku, kuri 

vēlas tās noskatīties. 

Pie populārākajām sporta spēlēm pieskaitāms volejbols. Arī šai spēlei Latvijā ir senas 

tradīcijas un izcili sasniegumi dažāda mēroga sacensībās. Latvijas volejbolisti ir bijuši gan 

olimpiskie čempioni, gan Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu uzvarētēji. Pašreiz volejbolam “otro 

elpu” ir iedvesis pludmales volejbols, kam pamatā ir klasiskais grīdas volejbols. Ar šo aizraujošo 

un veselību nostiprinošo spēli nodarbojas liels skaits bērnu un jauniešu, cerot, protams, uz 

augstiem sasniegumiem savās sportiskajās karjerās, bet nenoniecinot socializēšanās iespējas un 

patīkamu laika pavadīšanu draugu un domubiedru vidū. 

Viens no Latvijas jaunatnes volejbolistu sagatavošanas trūkumiem ir trūcīgais  treniņu 

metodikas mūsdienīgais pamatojums. Kaut gan pasaulē šobrīd ir pieejams liels skaits zinātniski 

metodisku publikāciju, daudzpusīgs materiālu un informācijas klāsts, Latvijā trūkst konkrētu, 

mūsu dzīves apstākļiem atbilstošu metodisku izstrāžu, kas treneriem palīdzētu audzināt augstas 

klases spēlētājus un jaunajiem sportistiem sevi pašpilnveidot. 

Ņemot vērā to, ka mūsdienu apstākļos skolēniem ir milzīga garīgā slodze,  ir svarīgi 

augošo organismu nodrošināt ar normālai attīstībai pietiekamu fizisko slodzi un kustību aktivitāti. 

Ir zināms, ka regulāras nodarbības ar fiziskiem vingrinājumiem nodrošina ne tikai labu fizisko 

attīstību, bet arī samazina psiholoģisko nogurumu, kurš uzkrājas garīgo slodžu ietekmē 

(Brakovska, 2008, Weiss, Maureen, 2000). 

Kā jau minēts iepriekš, viens no pievilcīgākajiem līdzekļiem bērnu un pusaudžu 

iesaistīšanai fizisko aktivitāšu nodarbībās ir nodarbības ar sporta spēlēm, to skaitā ar volejbolu. 

Nodarbības ar volejbolu attīsta visas cilvēka dzīvē nepieciešamās fiziskās spējas, jo tās iespējams 

organizēt gan sporta zālē, gan svaigā gaisā āra laukumos. Taču jāatzīst, ka treniņu skaits un 

iespējas, īpaši ziemā, ir limitētas (Palao, García-de-Alcaraz, Hernández-Hernández, Valadés, 

Ortega –Toro, 2018).   

14 – 15 gadi zēniem ir tāds vecums, kad gan jaunajiem spēlētājiem, gan viņu treneriem 

izsķiras jautājums, būt vai nebūt labam volejbolistam. Taču daudz kas atkarīgs no motivācijas 
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trenēties. Pusaudžiem 14 – 15 gadu vecumā ļoti nozīmīga ir fiziskā sagatavotība. Kā svarīgākā 

spēja šajā vecumā dominē spēks un tā pielietošanas iespēju paaugstināšanās. Daudzi sporta 

speciālisti uzskata, ka spēka un īpaši ātrspēka īpašību attīstīšanai volejbolā, tāpat kā jebkurai 

sporta spēlei, treniņu procesā ir pievēršama īpaša uzmanība (Rudzītis, 2009; Trajkovic, 

Milanovic, Sporis, Milic, Stankovic, 2012). Taču, prevalējot vienam sagatavošanas veidam, bieži 

var zaudēt citi sagatavošanas veidi.  Trenerim aizraujoties ar savu spēlētāju fizisko sagatavošanu, 

var lēnāk progresēt jauno volejbolistu tehniski taktiskā sagatavotība. Tādējādi rodas jautājums, kā 

14 – 15 gadus vecu volejbolistu fiziskās attīstības līmeņa rādītāju akcentāta paaugstināšana 

ietekmēs viņu  tehniskās sagatavotības rādītāju dinamiku un sniegumu sacensībās.  Šobrīd Latvijā 

latviešu valodā nav pieejami nesen veiktu pētījumu rezultāti, kā arī metodiskie materiāli par 

jauno spēlētāju fiziskās sagatavošanas saistību ar tehniskās sagatavošanas procesa rezultātiem un 

šo sagatavotības veidu sabalansētību jauno volejbolistu gatavošanas procesā. 

Pētījuma problēma: Trenējot jauniešus volejbolā, novērots, ka tehniski spēcīgi 

volejbolisti ne vienmēr iztur spēles slodzi, kas liecina par spēka un ātruma attīstīšanas 

nepieciešamību, lai uzlabotu volejbolista prasmes kopumā. Tāpēc pētījumā ir mēģināts atrast tādu 

treniņu procesa organizēsanas saturu, kurš ļautu lielu uzmanību veltīt biomotorās spējas, spēka un 

ātrspēka attīstīšanai, vienlaikus nemazinot spēlētāju tehnisko sagatavotību. Paaugstinot 14 – 15 

gadus vecu volejbolistu fiziskās sagatavotības rādītājus,  sistemātiski modificējot un pielietojot 

volejbola speciāli sagatavojošos vingrinājumus, paaugstināsies arī tehniskās sagatavotības 

līmenis, kas sekmēs volejbolistu kā spēlētāju vispusīgu attīstību, vienlaicīgi nepalielinot treniņu 

stundu skaitu gada ciklā. 

Pētījuma nozīmība: Izstrādāto treniņu metodisko saturu varēs veiksmīgi izmantot 

dažādos sporta klubos un skolās, tā sekmējot volejbola attīstību valstī kopumā, jo šīs metodikas 

priekšrocība  ir tā, ka šo vingrinājumu kopumu var izmantot jebkuros apstākļos kā alternatīvu 

spēka vingrojumiem svaru zālē, respektīvi, pat lauka apstākļos. Paralēli volejbola prasmēm 

jaunieši labāk attīstīsies arī fiziski, kas ir nenovērtējams ieguvums mūsdienu digitalizācijas 

laikmetā, kad mazkustīgais dzīvesveids negatīvi ietekmē jaunatnes veselību. 

Pētījuma objekts: Jauno volejbolistu sagatavošanas treniņu process. 

Pētījuma priekšmets: 14 – 15 gadus vecu volejbolistu fiziskās sagatavošanas 

pilnveidošana volejbola treniņos, nepalielinot treniņu apjomu un neatpaliekot tehniskajā 

sagatavotībā. 

Pētījuma subjekts (pētījuma bāze): 14 – 15 gadus veci volejbolisti. 

Pētījuma mērķis: 14 – 15 gadus vecu volejbolistu fiziskās un tehniskās sagatavošanas 

procesu optimizēšana un metodisku rekomendāciju izstrāde. 

Pētījuma hipotēze: Ja katrā  nedēļas mikrociklā trīs reizes nedēļā, katrā treniņā ~20% 

laika, nepalielinot treniņu nodarbību skaitu, mērķtiecīgi tiks pielietoti spēka un ātruma attīstīšanas 

vingrinājumi, tad paaugstināsies ne tikai 14 – 15 gadus vecu volejbolistu fiziskās sagatavotības 

rādītāji, bet arī tehniskās sagatavotības līmenis.  

Pētījuma uzdevumi: 

1. Izpētīt literatūru par volejbolistu fizisko īpašību attīstīšanas iespējām un 

metodēm. 

2. Noteikt 14 – 15 gadus vecu volejbolistu fiziskās un tehniskās sagatavotības 

rādītājus.  

3. Izstrādāt treniņu saturu un to eksperimentāli aprobēt. 

4.  Izpētīt izstrādāto fizisko treniņu satura efektivitāti un pielietošanas 

lietderību. 
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Pētīšanas metodes: 

1. Literatūras avotu pētīšana un analīze. 

2. Fiziskās sagatavotības testēšana un kontroles vingrinājumu izpilde. 

3. Tehniskās sagatavotības kontroles vingrinājumu izpilde.  

4. Pedagoģiskais eksperiments.  

5. Matemātiskās statistikas metodes. 

Pētījuma bāze: Rīgas volejbola skolas (K grupa) un Minusas volejbola skolas audzēkņi 

(E grupa). 

Aizstāvēšanai izvirzīts: Izstrādātā vingrinājuma kopuma pielietošanas lietderība. 

 

Fiziskās sagatavošanas vingrinājumu kopuma izveide, pielietošana 14 – 15 gadus 

vecu volejbolistu komandā un tā lietderības noteikšana 
 

Maģistra darba praktiskajā daļā, izpētot dažādu autoru, piemēram, kā Cepeda, C.L., 

Sanabria-Arguello, Y.D., Acosta-Tova zinātniskos rakstus, tika izveidots vispusīgās fiziskās 

sagatavotības vingrinājumu kopums, ar kura palīdzību iespējams optimāli uzlabot volejbola 

fiziskos un tehniskos rādītājus. Vingrinājumu kopuma izstrādes laikā tika veikta jauniešu 

testēšana, lai pierādītu, ka nav nepieciešams atsevišķs fiziskās sagatavotības treniņš, lai optimāli 

uzlabotu fizisko un tehnisko meistarību. 

Vingrinājumi tika izpildīti mikrociklu treniņu laikā. Tas ir mazs treniņu cikls ar dažiem 

treniņiem nedēļā, ņemot vērā mikrocikla struktūru – stimulācijas fāzi (kumulatīvo) un atslodzes 

fāzi (atpūtu) (Замогильнов, 2014).  
 

Fiziskās sagatavošanas vingrinājumu kopuma izveide un pielietošana treniņu procesā 
 

Lai izveidotu pēc iespējas veiksmīgāku vingrinājumu kopumu, notika konsultācijas ar 

vairākiem Latvijā un ārzemju klubos strādājošiem treneriem un veikta literatūras analīze (Forte, 

Ceciliani, Izzo, Altavilla, 2019).  

Kopumā tika atlasīti 9 vispusīgās fiziskās sagatavotības vingrinājumi. Katrs 

vingrinājums rūpīgi pārdomāts, lai attīstītu konkrētu fizisko īpašību. Zemāk esošajos attēlos 

redzams volejbolists, kurš piekrita demonstrēt vingrinājuma paraugus. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.att. Pildbumbas mešana ar abām rokām no sāna pret sienu (foto no autora 

arhīva) 

 Ar pildbumbu metieniem iespējams lieliski attīstīt ķermeņa augšdaļu, ātrspēka īpašības 

un koordināciju. 
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Sportists nostājas izklupiena solī pret sienu, kreisā (labā) kāja priekšā viena metra 

attālumā no sienas. Iesēžoties ceļos un pildbumbu turot abās rokās, izpilda vēzienu pa labi (pa 

kreisi), metot bumbu pret sienu. Pildbumba satverta iztaisnotās rokās. Metiena kustību izpilda ātri 

(sk. 1.att.).  

Dozējums: 6 atkārtojumi uz katru sānu, 2 piegājieni. Pildbumbas svars 2 – 3 kg.  

 

 

 

 

 

 

2.att. Pildbumbas mešana ar abām rokām no krūtīm uz priekšu pēc maza lēciena 

atpakaļ (foto no autora arhīva) 

Vingrinājums attīsta ātrspēku un paātrina pirmā soļa kustības ātrumu. Sportists nostājas 

uz līnijas uz abām kājām, turot pildbumbu abās rokās pie krūtīm (sk.2.att.) Iesēžoties ceļos, 

izpilda mazu lēcienu atpakaļ, tad, bez pauzes, lēciens uz priekšu, izpildot pildbumbas metienu uz 

priekšu. Pēc metiena veic 3 – 5 soļu izskrējienu uz priekšu. 

Dozējums: 6 atkārtojumi, 3 piegājieni. Pildbumbas svars 2 – 3 kg. 

 

 

 

 

 

3.att. Pildbumbas mešana ar abām rokām no krūtīm pēc lēcieniem uz augšu no balsta uz 

apakštilbiem (foto no autora arhīva) 

 Vingrinājums attīsta ātrspēka īpašības, gan veicot lēcienus, gan arī metot pildbumbu 

partnerim. Sportists atrodas uz apakšstilbiem, pildbumbu turot abās rokās krūšu augstumā 

(sk.3.att.). Veicot ātru kustību gurnos, ar inerces palīdzību izpilda lēcienu, piezemējoties uz 

pēdām un iesēžoties ceļos, pēc tam izpilda lēcienu uz priekšu, metot pildbumbu, piezemējas uz 

vienas kājas. Pēc metiena veic 3 – 5 soļu izskrējienu uz priekšu. 

 Dozējums: 4 atkārtojumi, 3 piegājieni. Pildbumbas svars 2 – 3 kg. 
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4.att. Pārvietošanās uz sāniem ar pildbumbu (foto no autora arhīva) 

Vingrinājums attīsta veiklību, kā arī pārvietošanās kustības dažādību.  

 Sportists nostājas pie pirmā konusa ar sānu pret barjerām (sk.4.att.). Veic krustsoli uz 

sāniem, pēc tam ar sānu, ceļot kājas augšā, pārvar trīs barjeras, krustsolis līdz konusam. Pēc tam 

to pašu izpilda pretējā virzienā ar otru sānu. Pārvietošanās vienā virzienā un atpakaļ ir viens 

atkārtojums. 

Dozējums: 4 atkārtojumi, 3 piegājieni. Pildbumbas svars 4 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.att. Pieliekošie soļi sānis pa labi/kreisi ar pretestības gumiju (foto no autora 

arhīva) 

Vingrinājums attīsta kustību veiklību un ātrspēku. 

 

Sportists nostājas pie sienas ar sānu, jostas daļā aplikta pretestības gumijas viena puse, 

otra piestiprināta pie sienas (sk.5. att.). Veicot 6 pielikšanas soļus uz sāniem, sportists attālinās no  

sienas, pēc tam ar pielikšanas soļiem atgriežas sākuma stāvoklī.  

Dozējums: 3 atkārtojumi uz katru pusi, 3 piegājieni.  
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6.att. Atspoles skrējiens 6x4 m, pārvarot barjeras (foto no autora arhīva) 

 

Vingrinājums attīsta ātrspēku, koordināciju un kustību ātrumu.  

Sportists nostājas pie konusa, veic trīs izrāvienus uz priekšu un atpakaļ līdz norādītajam 

konusam, pa vidu pārvarot sķērsli – barjeru (sk.6.att.). Konusi atrodas 4 metru attālumā viens no 

otra, pa vidu starp konusiem atrodas barjera.  

Dozējums: 3 atkārtojumi.  

 

 

 

 

 

7.att. Izklupieni dažādos virzienos (foto no autora arhīva) 

Vingrinājums attīsta spēku. Sportists izpilda izklupienu ar labo kāju uz priekšu, pēc tam 

ar to pašu kāju uz sāniem, otra kāja paliek taisna, un trešo izklupienu izpilda uz aizmuguri 

(sk.7.att.). Pēc tam tas pats ar otru kāju.    

Dozējums: 3 atkārtojumi ar katru kāju, 3 piegājieni. 

 

 

 

 

 

 

 

8.att. Pietupiens uz vienas kājas, izmetot pildbumbu no krūtīm (foto no autora 

arhīva) 
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Vingrinājums attīsta spēku. 

Sportists, balstoties uz vienas kājas, atrodas uz vingrošanas sola (sk.8.att.). Turot 

pildbumu abās rokās krūšu augstumā, izpilda kāju saliekšanu/iztaisnošanu, pretējā kāja taisna, 

kustības beigu fāzē izpilda pildbumbas metienu pret sienu. Dozējums: 5 atkārtojumi uz katras 

kājas, 3 piegājieni. Pildbumbas svar 2 – 4 kg. 

 

 

 

 

 

9.att. Nolēciens no paaugstinājuma, lēciens augstumā, piezemējoties uz vienas kājas (foto no 

autora arhīva) 

 

Vingrinājums attīsta ātrspēku, nostiprina dziļo muskulatūru. 

Sportists nostājas uz paaugstinājuma un veic mazu lēcienu no paaugstinājuma uz priekšu 

(sk.9.att.). Piezemējoties iesēžas ceļa locītavās. Tad izpilda lēcienu uz augšu un piezemējas uz 

vienas kājas. Pēc tam izpilda to pašu vingrinājumu, piezemējoties uz pretējās kājas. Platformas 

augstums atkarīgs no sportista fiziskajām spējām (sk.9.att.).  

Dozējums: 5 atkārtojumi uz katras kājas, 3 piegājieni. 

Vingrinājuma kopuma pielietošana eksperimentālās grupas treniņu procesā 

Apkopoto vingrinājumu kopums tika pielietots Minusas volejbola skolas treniņu 

procesā, iekļaujot to treniņa ievadsagatavotājdaļā. 5 nedēļu treniņu periods bija sadalīts trīs 

mikrociklos. Pēc plāna bija paredzētas 6 nedēļas 3 treniņi nedēļā, bet epidemioloģiskās situācijas 

un ierobežojumu dēļ pēdējais mikrocikls tika saīsināts par vienu nedēļu. Treniņš ilga 1,5 stundu, 

bet tā ievaddaļā izstrādātais vingrojumu kopums aizņēma aptuveni 20 – 30 minūtes. Katrā treniņā 

sportisti izpildīja divus vingrinājumus. Kad mikrocikls noslēdzās, tad vingrinājumi mainījās. 

Zemāk ievietotajās tabulās var redzēt dienas un datumus, kuros notika treniņi, kā arī 

vingrinājumus, kurus sportisti izpildīja treniņu procesā.   

Pirmais mikrocikla vingrinājumu kopuma treniņu periods ilga no 14. līdz 

24. septembrim. Treniņi šajās dienās notika no  plkst.17:00 līdz 18.30 (sk.1.tab.). 
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1. tabula 

Pirmā mikrocikla treniņu plāns 

Diena/datums Vingrinājumi Min. 

Otrdiena, 14. septembris 1,4 20-30’ 

Ceturtdiena,16. septembris 2,5 20-30’ 

Piektdiena, 17. septembris 3,6 20-30’ 

Otrdiena, 21. septembris 1,4 20-30’ 

Ceturtdienas, 23. septembris 2,5 20-30’ 

Piektdiena, 24. septembris 3,6 20-30’ 

 

Otrā mikrocikla vingrinājumu kopuma treniņu nedēļas periods bija no 27. septembra līdz 

8. oktobrim. Treniņi šajās dienās notika no plkst.17:00 līdz 18.30 (sk.2.tab.). 

2. tabula 

Otrā mikrocikla treniņu plāns 

Diena Vingrinājumi Min. 

Otrdiena, 28. septembris 1,7 20-30’ 

Ceturtdiena, 30. septembris 2,8 20-30’ 

Piektdiena, 1. oktobris 3,9 20-30’ 

Otrdiena, 5. oktobris 1,7 20-30’ 

Ceturtdiena, 7. oktobris 2,8 20-30’ 

Piektdiena 8. oktobris 3,9 20-30’ 

 

Trešā mikrocikla vingrinājuma kopuma treniņu nedēļas periods bija no 11. oktobra līdz 

15. oktobrim. Treniņi šajās dienās notika no plkst.17:00 līdz 18.30 (sk. 3. tab.). 

3. tabula 

Trešā mikrocikla treniņu plāns 

Diena Vingrinājumi Min 

Pirmdiena, 11. oktobris 4,7 20-30’ 

Otrdiena, 12. oktobris 

 

5,8 20-30’ 

Ceturtdiena, 14. oktobris 6,9 20-30’ 

 

Šajās piecās nedēļās izveidotais vingrojumu kopums tika veiksmīgi pielietots Minusas 

volejbola skolas treniņu procesā. Vingrojumu izpilde ilga 20 – 30 minūtes treniņa 

ievadsagatavotājdaļā, kas pārējo izvirzīto uzdevumu izpildi neietekmēja, tāpēc treniņa laiks 

netika pagarināts. Komandas spēlētājiem piecu nedēļu laikā, kamēr tika izpildīts izstrādātais 

vispārīgās sagatavotības vingrojumu kopums, esot samazinājies kopējais nogurums un treniņa 

galvenajā daļā ir bijis spēks izpildīt visus trenera dotos uzdevumus. Tas liecina, ka vingrojumu 

intensitāte ir bijusi samērīga.  
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Vingrinājuma kopuma pielietošanas lietderības noteikšana 

 

Šajā pētījumā volejbolistu fizisko un tehnisko spēju noteikšanai/testēšanai tika izmantoti 

kontrolvingrinājumi. Testēšana notika divos posmos. Pirmajā posmā – 17. septembrī, izmantojot 

izvēlētos testus un kontrolvingrinājumus, jauniešiem tika testēti pieci fiziskie un četri tehniskie 

kontrolnormatīvi, kas noteica konkrētā perioda fizisko un tehnisko sagatavotību. Volejbolisti šos 

kontrolnormatīvus veica aktkārtoti, kad noslēdzās piecu nedēļu treniņu periods. Atkārtota 

testēšana bija nepieciešama, lai noteiktu vingrinājuma kopuma efektivitāti un, analizējot iegūtos 

rezultātus, pārbaudītu izvirzīto hipotēzi. 

 

Esksperimentālās un kontrolgrupas testu rezultātu analīze 

 

Testos tika izmantoti kontrolvingrinājumi: lēciens tālumā, atsperoties ar abām kājām; 2 

kg pildbumbas mešana stāvus; 2 kg pildbumbas mešana sēdus; lēciens augstumā no vietas, 

atsperoties ar abām kājām; atspoles skrējiens “Eglīte”; augšējā piespēle pret sienu; apakšējā 

piespēle pret sienu; augšējā frontālā serve un servju uzņemšana. Rīgas volejbola skolas (K grupa) 

un Minusas volejbola skolas (E grupa) audzēkņu rezultāti tika salīdzināti, lai noteiktu rādītāju 

pieaugumu vai kritumu. Lai novērtētu datu atbilstību normālajam sadalījumam, tika izmantots 

Šapiro – Vilka normalitātes tests. Pazīmes vērtības atbilst normālajam sadalījumam, ja p- vērtība 

ir lielāka par noteikto būtiskuma līmeni.  

 

Lēciens tālumā no vietas 

Vingrinājuma – lēciens tālumā no vietas, atsperoties ar abām kājām - rezultātu 

apkopojums un salīdzinājums dinamikā atklāj (sk.10.att.), ka E grupas un K grupas  lēcienam 

tālumā no vietas ar abām kājām ir redzama attīstības dinamika. Šeit ir redzami 10 E grupas 

audzēkņu rezultāti un 11 K grupas audzēkņu rezultāti. E grupas  vienam volejbolistam rezultāts ir 

pasliktinājies par 5 cm, trijiem uzrādītais  rezultāts palicis nemainīgs, pieci ir lēkuši tālāk par 5 

cm un viens ir uzlabojis lēcienu par 10 cm, kas jau ir ļoti ievērojams progress. K grupas vienam 

volejbolistam rezultāts par 5 cm pasliktinājies, trijiem palicis nemainīgs, sešiem uzlabojies par 

pieciem cm un vienam volejbolistam par 10 cm. Kopumā visas E  grupas vidējais lēciens 

uzlabojies par 2,9 cm un K grupas par 4,2 cm. Kā redzams attēlā, lielāks progress lēcienam 

tālumā ir bijis K grupas jauniešiem, kuri ir lēkuši par 1,3 cm tālāk nekā E grupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.att. Lēciens tālumā no vietas 
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2 kg pildbumbas mešana stāvus 
Vingrinājuma – 2 kg pildbumbas mešana stāvus – rezultātu apkopojums un 

salīdzinājums dinamikā atklāj (sk.11.att.), ka  pildbumbas mešanai stāvus ir redzama attīstības 

dinamika. Diviem E grupas  audzēkņiem rezultāti ir pasliktinājušies par 5 cm, vienam rezultāts ir 

palicis nemainīgs, bet septiņiem – uzlabojies, proti, labākajiem līdz pat 40 cm. Četriem K grupas 

audzēkņiem rezultāts ir pasliktinājies, diviem – palicis nemainīgs, pieciem – uzlabojies. E grupas 

vidējais rezultāts uzlabojies par 14 cm, K grupas rezultāts uzlabojies par 3 cm. Apkopojot iegūto 

informāciju, var secināt, ka jaunieši, kuri izpildīja izstrādāto vingrojumu kompleksu, ja salīdzina 

ar K grupu, ir uzlabojuši savus rezultātus vairāk nekā par 11 cm. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.att. 2 kg pildbumbas mešana stāvus 

 

Atspoles skrējiens “Eglīte” 

Vingrinājuma – atspoles skrējiena “Eglīte” – rezultātu apkopojums un salīdzinājums 

dinamikā atklāj (sk.12.att.), ka divi E grupas jaunieši rezultātus nav uzlabojuši, vienam rezultāts 

nav mainījies, bet deviņi savus atspoles skrējiena rezultātus uzlabojuši. Diviem K grupas 

jauniešiem  rezultāti ir pasliktinājušies, vienam no viņiem rezultāts būtiski pasliktinājies par 0,6 

sekundēm, vienam rezultāts nav mainījies, bet desmit savus rezultātus uzlabojuši. E grupa savu 

vidējo rezultātu uzlabojusi par 0,17 sekundēm, K grupa - par 0,12 sekundēm. Rezultātā lielāka 

attīstības dinamika ir E grupas audzēkņiem, proti,  par 0,5 sekundēm.  

 

 

12.att.  Atspoles skrējiens “Eglīte” 
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2 kg pildbumbas mešana sēdus 

Vingrinājuma – 2 kg pildbumbas mešana sēdus – rezultātu apkopojums un salīdzinājums 

dinamikā atklāj (sk.13.att.), ka E grupas vienam volejbolistam pildbumbas mešanas rezultāts 

pasliktinājies par 20 cm, vienam jaunietim rezultāts nav mainījies, desmit jauniešiem rezultāti 

uzlabojušies, vienam no viņiem pieaugums ir ļoti būtisks, proti, par 60 cm. K grupas trīs 

jauniešiem rezultāts pasliktinājies par 10 līdz 20 cm, deviņiem rezultāts – palielinājies. E grupa 

vidējo rezultātu uzlabojusi par 14 cm, K grupa – par 10 cm. Lielāka attīstības dinamika vērojama 

E grupas jauniešiem, t.i.,  vidējais rezultāts uzlabots par 4 cm. 

 

 

 

 

 

 

13.att. 2 kg pildbumbas mešana sēdus  

Lēciens augstumā no vietas (cm) 
Vingrinājuma – lēciens augstumā no vietas (cm), atsperoties ar abām kājām – rezultātu 

apkopojums un salīdzinājums dinamikā atklāj (sk.14.att.), ka desmit E grupas jauniešiem rezultāti 

nav mainījušies, diviem jauniešiem rezultāts uzlabojies. K grupas trīs jauniešiem rezultāti 

pasliktinājušies, pieciem rezultāti nav mainījušies, pieciem rezultāti – uzlabojušies. Abām 

grupām rezultāti vidēji uzlabojušies par 3 cm, kaut gan K grupai rezultātu dinamika ir ievērojami 

lielāka nekā E grupai.  

 

14.att. Lēciens augstumā no vietas (cm) 



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2022  
(mācību metodiskais materiāls) 

73 

 

Daniels FOGELIS, Aldis KRISTHOLDS, Arnis RELIŅŠ, Andris RONIMOISS, 2022 

Augšējā piespēle pret sienu 

Vingrinājuma – augšējā piespēle pret sienu – rezultātu apkopojums un salīdzinājums 

dinamikā atklāj (sk.15.att.), ka diviem E grupas jauniešiem augšējās piespēles pret sienu rezultāts 

ir nemainīgs, deviņiem jauniešiem rezultāts ir uzlabojies no 1 līdz 2 reizēm un vienam spēlētājam 

piespēles rezultāts uzlabojies četras reizes. Diviem K grupas jauniešiem piespēļu rezultāts 

samazinājies par 1 reizi, vienam spēlētājam tas ir nemainīgs, bet desmit spēlētājiem – uzlabojies 

no 1 līdz 3 reizēm. E grupai vidēji augšējā piespēle uzlabojusies par 1,8 piespēlēm, bet K grupai 

vidēji par 1,3 piespēlēm. Līdz ar to var secināt, ka E grupai vidējais pieaugums ir labāks par 0,5 

piespēlēm.  

 

 

 

 

 

15. att. Augšējā piespēle pret sienu 

Apakšējā piespēle pret sienu 
Vingrinājuma – apakšējā piespēle pret sienu – rezultātu apkopojums un salīdzinājums 

dinamikā atklāj (sk.16.att.), ka lielā rezultātu atsķirība vienas kopas ietvaros ir skaidrojama ar 

jaunu audzēkņu iesaisti treniņu procesā, tāpēc piespēļu skaits E grupas jauniešiem ievērojami 

atsķīrās. Trijiem E grupas jauniešiem rezultāts bija pasliktinājies par 1 piespēli, vienam jaunietim  

tas palika nemainīgs, septiņiem rezultāts uzlabojās no 1 līdz 3 piespēlēm, bet vienam, kuram bija 

vājākais rezultāts pirmajā kontrolvingrinājumā, progress bija vislielākais un rezultāts uzlabojās 

par 4 piespēlēm. K grupas komandai trijiem spēlētājiem rezultāti pasliktinājās un desmit 

spēlētājiem rezultāti uzlabojās.  E grupa vidēji rezultātus uzlaboja par 1 piespēli, K grupa - par 

1,3 piespēlēm. Apakšējo piespēļu pret sienu rezultāts K grupai  bija par 0,3 piespēlēm labāks 

nekā E grupai. 

 

   

16.att. Apakšējā piespēle pret sienu 
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Serves pāri tīklam 

Vingrinājuma – serves pāri tīklam (augšējā frontālā serve) – rezultātu apkopojums un 

salīdzinājums dinamikā atklāj (sk.17.att.), ka E grupas vienam spēlētājam servju rezultāts par 1 

reizi pasliktinājās, vienam spēlētājam rezultāts nemainījās, deviņiem spēlētājiem tas uzlabojās par 

1 līdz 2 servēm. Vienam spēlētājam rezultāts uzlabojās par 4 servēm. K grupai trim spēlētājiem 

rezultāts pasliktinājās, diviem rezultāts nemainījās, astoņiem spēlētājiem uzlabojās. E grupai  

vidējais servju pieaugums bija par 1,4 reizēm, K grupai pieaugums bija par 0,5 reizēm. E grupai 

serves uzlabojums bijis par 0,9 servēm lielāks.  

 

  
17.att. Serves pāri tīklam 

 

Servju uzņemšana 
Vingrinājuma – servju uzņemšanas – rezultātu salīdzinājums dinamikā atklāj (sk.18.att.), 

ka E grupā rezultāts pasliktinājās sešiem volejbolistiem, vienam spēlētājam nemainījās, pieciem 

spēlētājiem uzlabojās. K grupas deviņiem spēlētājiem rezultāti pasliktinājās, četriem spēlētājiem - 

uzlabojās. E grupai  rezultāts uzlabojās par 0,1 balli, K grupai rezultāts pasliktinājās par 0,4 

ballēm.Var secināt, ka šajā testā uzlabojums ir nenozīmīgs, bet K grupai rezultāts pat 

pasliktinājies. Liela ietekme uz servju uzņemšanu ir partnera servei, Tas nozīmē, ja serve ir ātra 

un neprecīza, tad izpildīt servju uzņemšanu ir grūtāk un iegūto punktu skaits būs mazāks, 

savukārt, ja serve būs lēna un precīza, tad servi būs iespējams uzņemt precīzāk. 

 

  
18.att. Servju uzņemšana 
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Apkopojot vingrinājumu kopuma izpildes rezultātu dinamiku, var secināt, ka lielāka 

attīstības dinamika ir E grupai, kur būtiskus uzlabojumus jaunieši ir sasnieguši piecos testos un 

kontrolvingrinājumos, bet K grupai lielāks rezultātu pieaugums ir bijis trijos testos un 

kontrolnormatīvos. Testā – lēciens augstumā no vietas ar abām kājām - E grupai un K grupai 

pieaugums bija 3 cm, kas ir vienāds.  

 

Lai varētu izvērtēt eksperimenta rezultātus, jāsalīdzina eksperimentālās un kontrolgrupas 

rezultāti pēc vingrinājumu kopuma aprobācijas (sk.5.tab.).  

5. tabula 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti pēc vingrinājumu kopuma aprobācijas 

Nr. 

p.k. 

Tests un kontroles 

normatīvs 

Grupa  Vid. rez. X m   Shapiro-

Wilk 

p 

1. T/L no vietas E 

K 

229,6 

228,5 

5,6 

3,0 

0,93 

0,95 

0,412 

0,531 

2. 2 kg pildbumbas 

mešana stāvus (M) 

E 

K 

8,9 

8,5 

0,6 

0,3 

0,93 

0,95 

0,406 

0,549 

3. Atspoles skrējiens  

“Eglīte” (sek.) 

E 

K 

25,9 

26,2 

0,4 

0,3 

0,95 

0,97 

0,588 

0,92 

4. 2 kg pildbumbas 

mešana sēdus (m) 

E 

K 

5,2 

5,2 

0,3 

0,1 

0,96 

0,94 

0,816 

0,4 

5. Lēciens augstumā no 

vietas (cm) 

E 

K 

44,9 

44,5 

2,0 

1,3 

0,94 

0,97 

0,479 

0,932 

6. Augšējās piespēles pret 

sienu 

E 

K 

11,1 

10,9 

1,0 

0,7 

0,95 

0,94 

0,602 

0,463 

 

7. 

Apakšējās piespēles 

pret sienu 

E 

K 

6,6 

9,2 

0,5 

0,9 

0,94 

0,94 

0,485 

0,399 

 

8. 

Serves pāri tīklam E 

K 

5,3 

7,1 

0,5 

0,3 

0,89 

0,94 

0,11 

0,436 

9. Serves uzņemšana E 

K 

2,7 

3,3 

0,3 

0,1 

0,89 

0,96 

0,112 

0,729 

 

Apzīmējumi tabulā:  

E; K  –  eksperimentālā un kontroles grupa; 

X – vidējais rezultāts grupā; 

m – vidējā rezultāta standarta kļūda; 

Shapiro-Wilk – ticamības intervāla robežas; 

p – būtiskuma lielums. 

 

Testu rezultāti tāllēkšanā no vietas pēc vingrinājumu kopuma aprobācijas ir ticami abām 

grupām, E grupai  m – 5,6 (0,94>0,05),  K grupai m – 3 (0,96>0,05), kas liecina, ka E grupas 

jauniešu rezultātu starpība starp maksimālo un minimālo rezultātu ir ievērojami lielāka nekā K 

grupai.   

Pildbumbas mešanā stāvus rezultāti ir statistiski ticami, jo ticamības intervāls E grupai – 

(0,93>0,05),  K grupai - (0,95>0,05). Vidējā rezultāta standarta kļūda E grupai – 0,6 un K grupai 

0,3, proti, atšķirība ir nebūtiska.  
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Pildbumbas mešanā sēdus vidējie rezultāti pēc vingrinājumu kopuma aprobācijas E 

grupai  un K grupai ir 5,2 m. Vidējā rezultāta standarta kļūda E grupai – 0,3 un E grupai – 0,1. 

Abas kopas  ir viendabīgas.  

Atspoles skrējienā “Eglīte” iegūtais eksperimentālās grupas vidējais rezultāts ir 25,9 

sekundes (0,95>0,05). Kontroles grupai – 26,2 sekundes (0,97>0,05). Abi iegūtie rezultāti ir 

statistiski ticami, un, salīdzinot kopas, tika izmantots Šapiro – Vilka tests.  

Lēciena augstumā iegūtie E grupas vidējie rezultāti – 44,9 cm, K grupai – 44,5 cm. 

Statistikas dati ir ticami,  jo vidējā rezultāta standarta kļūda E grupai ir 2 un K grupai 1,3.  

Pēc vingrojumu kopuma aprobācijas iegūtie dati par augšējo piespēli pret sienu ir 

statistiski ticami, t.i., E grupai – (0,95>0,05), K grupai – (0,94>0,05),  kā arī vidējo rezultātu 

standarta kļūdai nav būtiskas atšķirības -1,0 un 0,7.  

Apakšējās piespēles pret sienu E grupas vidējais rezultāts ir 6,6 (0,94>0,05), bet K 

grupai – 9,2 (0,94>0,05).  Abi iegūtie dati ir statistiski ticami.  

Servēs pāri tīklam E grupas vidējais rezultāts ir 5,3 ar vidējā rezultāta standarta kļūdu 

0,5, bet K grupas vidējais rezultāts ir 7,1 ar vidējā rezultāta standarta kļūdu 0,3. Abas grupas ir 

viendabīgas.  

Serves uzņemšanas vidējais rezultāts E grupai ir 2,7 (0,89>0,05), K grupai – 3,3 

(0,96>0,05).  

 

Eksperimentālās grupas testa rezultāti pirms un pēc vingrojumu kopuma aprobācijas 

 

Lai varētu izvērtēt eksperimenta rezultātus, pirms un pēc vingrojuma kopuma 

aprobācijas tika salīdzināti eksperimentālās grupas rezultāti (sk.6.tab.). 

Salīdzinot eksperimentālās grupas rezultātus pirms un pēc vingrojuma kopuma 

aprobācijas, var secināt, ka tāllēkšanā no vietas uzlabojums ir par 0,8 %, kur empīriskā vērtība ir 

2,5. Šim kontrolvingrinājumam nav būtiska uzlabojuma. Pildbumbas mešanā stāvus un atspoles 

skrējienā “Eglīte” uzlabojums ir par 2,3 %, kas īsajam piecu nedēļu vingrinājumu izpildes laikam 

ir labs rādītājs. Lēciena augstumā rezultāts pirms vingrojumu kopuma aprobācijas bija 44,6 cm, 

pēc aprobācijas uzlabojums ir par 0,7%, kas ir 3 cm. Var secināt, ka šis kontroles vingrinājums 

būtiski  nav uzlabojies. Pildbumbas mešanas sēdus rezultāts uzlabojies par 2 %. Sākotnēji tie bija 

5 m, bet pēc izstrādāto vingrinājumu kopuma izpildes uzlabojums ir par 10 cm un tie ir 5,1 m. 

Kopumā, izpētot visus fiziskos kontrolvingrinājumus, rezultāti ir uzlabojušies vidēji  par 0,7%  

līdz 2,3 %.  

Tehniskajos kontrolvingrinājumos uzlabojumi ir ievērojami labāki. Vienīgais 

kontrolvingrinājums, kura rezultāts ir palicis nemainīgs, ir serves uzņemšana, proti, pirms 

vingrinājumu kopas aprobācijas un pēc tie ir 2,7 punkti,  bet vidējā rezultāta standarta kļūda ir 

0,3, ko var izskaidrot ar papildu blakus faktoriem, partnerim izpildot servi. Kā jau iepriekš minēts 

– jo vieglāka un precīzāka serve, jo būs lielāka iespēja labāk uzņemt servi. Vislielākais 

uzlabojums vērojams  serves izpildījumam pāri tīklam, proti, tie ir 36,7 %, kas jaunajā mācību 

gadā skaidrojams ar jaunu audzēkņu pievienošanos treniņu grupai bez volejbola iemaņām. Pirms 

vingrinājuma kopuma izpildes viens jaunietis ieguva 0 punktus, jo nepārservēja pāri tīklam 

nevienu servi, bet labākajiem rezultāts bija 6 serves. Šajā kontrolvingrinājumā tehniskās 

meistarības līmenis bija atšķirīgs. Jāatzīmē, ka precīzākus rezultātus varētu iegūt, ja pāri 

volejbola tīklam tiktu izpildītas vairāk par 10 servēm. Izpētot augšējās un apakšējās piespēles, 

interesants bija fakts, ka apakšējā piespēlē rezultātu uzlabojumi ir ievērojami (lielāki par 21,8%), 

nekā augšējās piespēlēs pret sienu (12,8%). E grupai trijos no četriem tehniskajiem 
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kontrolvingrinājumiem uzlabojums bija no 12,8% līdz 36,7 %. Lielais procentuālais uzlabojums 

varētu būt izskaidrojams ar jauniešu atgriešanos treniņos pēc vasaras brīvlaika. Manuprāt, lai 

pārbaudītu izstrādātā vingrinājuma kopuma lietderību ar tehniskajiem kontrolvingrinājumiem, šo 

eksperimentu vajadzētu atkārtot sezonas laikā, kad E grupas jaunieši būtu tehniski gatavāki 

kontrolvingrinājumu izpildei.  

6. tabula  

Eksperimentālās grupas rezultātu salīdzinājums pirms un pēc vingrojumu kopuma 

aprobācijas 

Nr. 

p.k. 

Tests un kontroles 

normatīvs 

Grupa  Vid. rez. 

X 

m   d% t 

1. T/L no vietas E1 

E2 

226,7 

229,6 

6,3 

5,5 

0,8 2,5 

 

2. 2 kg pildbumbas 

mešana stāvus (M) 

E1 

E2 

8,7 

8,9 

0,6 

0,6 

2,3 3,1 

 

3. Atspoles skrējiens  

“Eglīte” (sek.) 

E1 

E2 

26,1 

25,9 

0,5 

0,4 

2,3 -3,2 

 

4. 2 kg pildbumbas 

mešana sēdus (m) 

E1 

E2 

5,0 

5,1 

0,3 

0,3 

2 2,5 

 

5. Lēciens augstumā no 

vietas (cm) 

E1 

E2 

44,6 

44,9 

1,9 

2,0 

0,7 1,3 

 

6. Augšējās piespēles 

pret sienu 

E1 

E2 

9,3 

11,1 

1,2 

1,0 

12,8 5,0 

 

7. Apakšējās piespēles 

pret sienu 

E1 

E2 

5,5 

6,6 

0,7 

0,5 

21,8 2,4 

 

8. Serves pāri tīklam E1 

E2 

3,8 

5,3 

0,5 

0,5 

36,7 4,0 

 

9. Serves uzņemšana E1 

E2 

2,7 

2,7 

0,3 

0,3 

0 0,2 

 

 

Apzīmējumi tabulā:  

E1  – eksperimentālā grupa pirms aprobācijas; 

E2  –  eksperimentālā grupa pēc aprobācijas; 

X – vidējais rezultāts grupā; 

m – vidējā rezultāta standarta kļūda; 

d% - rezultātu dinamika procentos; 

t – Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība. 

 

Apkopojot pētījuma rezultātus, var secināt, ka pētījumā izvirzītā hipotēze: „Ja katrā  

nedēļas mikrociklā trīs reizes nedēļā, katrā treniņā ~20% laika, nepalielinot treniņu nodarbību 

skaitu, mērķtiecīgi tiks pielietoti spēka un ātruma attīstīšanas vingrinājumi, tad paaugstināsies ne 

tikai 14 – 15 gadus vecu volejbolistu fiziskās sagatavotības rādītāji, bet arī viņu tehniskās 

sagatavotības līmenis,” ir apstiprinājusies daļēji.  

Manuprāt, šī vingrojumu kopuma efektivitāti varētu labāk noteikt ilgtermiņā, kad 

vingrinājumi tiek pielietoti regulāri katrā treniņā un kontrolvingrinājumi pielietoti citā gada plāna 

etapā, piemēram, pirmssacensību vai sacensību etapā. 
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Secinājumi: 
Izpētot un izanalizējot zinātnisko literatūru par volejbolistu fizisko sagatavošanu un 

volejbola tehnikām, var secināt:  

1. Ir liels skaits zinātniski metodisko publikāciju, kurās sporta speciālisti informē par dažāda 

vecuma volejbolistu fiziskās, tehniskās sagatavošanas saturu un metodiku, tai skaitā arī par 

14 – 15 gadus veciem spēlētājiem. Taču publikācijas par treniņiem, kuros integrēti fiziskās 

un tehniskās sagatavošanas veidi, to savstarpējā mijiedarbība 14 – 15 gadus veciem 

volejbolistiem, netika atrasta. Tas ļāva gūt pārliecību par šī pētījuma nepieciešamību. 

2. Eksperimentālās un kontroles grupas spēlētāju fiziskā un tehniskā sagatavotība, uzsākot 

pētījumu, bija līdzvērtīga. Par to liecina grupu dalībnieku testēšanas rezultāti, kuru atšķirības, 

analizējot ar Šapiro-Vilka kritēriju, neuzrādīja statistiski ticamas atšķirības (p<0,05). 

Izņēmums ir kontroles vingrinājuma - augšējās piespēles pret sienu - rezultāti, kuri K un E 

grupu audzēkņiem bija statistiski ticami atšķirīgi (p >0,05). 

3. Izveidoti 3 vispusīgo fizisko īpašību kopumi, kas E grupas audzēkņiem tika piedāvāti trīs 

reizes nedēļā, katrs divas nedēļas pēc kārtas.  

4. Vingrinājumu kopumu pielietošana devusi pozitīvu rezultātu, par ko liecina testu un  

kontroles vingrinājumu izpildes rezultātu dinamika eksperimenta nobeigumā. Piecos no 

deviņiem testu rādītājiem E grupai pieaugums bija straujāks nekā K grupas audzēkņiem. E 

grupas jauniešiem straujāks pieaugums bija vērojams tādos fiziskajos kontrolvingrinājumos 

un testos kā 2 kg pildbumbas mešana stāvus, atspoles skrējiens “Eglīte”, 2 kg pildbumbas 

mešana sēdus, augšējā piespēle pret sienu, serve pāri tīklam un serves uzņemšana. Testā - 

lēciens tālumā no vietas - rezultāta pieaugums bija līdzvērtīgs abām grupām. Salīdzinot E 

grupas rezultātu pirms vingrinājumu kopuma aprobācijas un pēc, pieaugums bija vērojams 

astoņos testos un kontrolvingrinājumos no deviņiem, īpaši liels pieaugums bija vērojams 

tehniskajos kontrolvingrinājumos – augšējā piespēle pret sienu un apakšējā piespēle. E grupas 

rezultāts palika nemainīgs serves uzņemšanā.  

5. Testēšanas rezultātu vidējo rezultātu salīdzinājums starp abu grupu audzēkņu testēšanas 

rezultātiem ļauj apgalvot, ka izstrādātā 14 – 15 gadus vecu volejbolistu fiziskās un tehniskās 

sagatavotības sagatavošanas vingrinājumu kopumu pielietošana ir ieteicama, jo E grupas  

sagatavotības rādītāji, noslēdzot eksperimentu, kopumā bija  augstāki, un rezultātu pieaugums 

vidēji visos kontrolvingrinājumos un testos bija statistiski ticami lielāki (p>0,05) nekā K 

grupas volejbolistiem. 

Apkopojot pētījuma rezultātus, var secināt, ka pētījumā izvirzītā hipotēze: „Ja katrā  

nedēļas mikrociklā trīs reizes nedēļā, katrā treniņā ~20% laika, nepalielinot treniņu nodarbību 

skaitu, mērķtiecīgi tiks pielietoti spēka un ātruma attīstīšanas vingrinājumi, tad paaugstināsies ne 

tikai 14-15 gadus vecu volejbolistu fiziskās sagatavotības rādītāji, bet vienmērīgi paaugstināsies 

arī viņu tehniskās sagatavotības līmenis,” ir apstiprinājusies.  
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AUGŠSTILBA ČETRGALVAINĀ MUSKUĻA ATTĪSTĪŠANAS IETEKME 

UZ TAKU ULTRAMARATONISTU SPECIĀLO FIZISKO 

SAGATAVOTĪBU 
 

Lai arī mūsdienās cilvēki ļoti garās distances pārsvarā veic ar dažādu palīglīdzekļu, 

pārsvarā motorizēto transportlīdzekļu, palīdzību, ultra garo distanču skriešana kļūst arvien 

populārāka. Kā savā grāmatā The Rise of Ultra Runners: A Journey to the Edge of Human 

Endurance raksta tās autors Adharanands Fins, tad ultra garo distanču skriešana nepakļaujas 

nekādai loģikai, tā ir gara, grūta un izaicinoša. Tomēr šis izaicinošais sporta veids šobrīd ir viens 

no visstraujāk augošajiem sporta veidiem pasaulē. Kāpēc tā? Vai tā ir pretinde mūsdienu dzīves 

stilam (Adharanand Finn, 2019)? 

Sporta veida nosaukumā vārds – ultramaratons - nozīmē to, ka distance ir garāka par 

klasiskā maratona distanci jeb 42.195 km. Tomēr pārsvarā šīs distances ir ievērojami garākas par 

klasiskā maratona distanci. Piemēram, Pasaules tūrē (angļu v. – Ultra Trail World Tour), kas ir 

prestižākais seriāls šajā sporta veidā, distances garumi variē no 100  līdz 250 km. Vārds “taku” 

sporta veida nosaukumā nozīmē to, ka distances pārsvarā ved pa šaurām tūristu takām kalnos. Lai 

arī  sporta veida nosaukumā tas nav minēts, pārsvarā augstākā līmeņa sacensības notiek kalnos, 

augstkalnes apstākļos un viens no galvenajiem pamatrādītājiem ir vertikālie jeb augstummetri, 

kas tiek savākti konkrētajās sacensībās. Tā, piemēram, Pasaules tūres ietvaros augstummetri variē 

no 3000 līdz pat 11000 metru. Ņemot vērā gan distances garumu, gan distances reljefu un trases 

mainīgo, nereti ļoti sarežģīto segumu, trasē pavadītais laiks Pasaules tūres posmā labākajiem 

skrējējiem variē no 10 līdz 30 stundām. 

Pēdējos gados cilvēki no visas pasaules steidz pieteikties dažāda garuma un grūtības 

pakāpes taku ultramaratonos, izaicinot savu mentālo noturību un spēku robežas. 2021. gadā 

Starptautiskās taku skriešanas asociācijas (ITRA) mājaslapā vien ir reģistrēti vairāk nekā 1.7 

miljoni taku skrējēju un vairāk nekā 6 tūkstoši dažādu sacensību visās pasaules malās, un šie 

skaitļi tikai turpina pieaugt.  

Taku ultramaratonu attīstība Latvijā sākusies 2004. gadā, kad pirmo reizi tika rīkots 

pirmais taku ultramaratons Latvijā, kas tagad zināms kā Siguldas kalnu maratons. Šīs sacensības 

norisinās vēl šobrīd, un 2018. gadā 70 km garā distance bija arī Latvijas čempionāts. 2015. gadā 

Latvijas izlase pirmo reizi startēja Taku ultramaratonu Pasaules čempionātā. Nepilnu 83 

kilometru garajā distancē Latviju pārstāvēja trīs vīri (Jānis Viškers, Kristaps Broks, Matīss 

Vecvagaris) un trīs dāmas (Irita Puķīte, Baiba Močāne, Sigita Vāce). Līdz šim labākie Latvijas 

sportistu sasniegumi taku ultramaratonos ir Andra Ronimoisa 11. vieta 2018. gada Taku 

ultramaratonu Pasaules čempionātā Spānijā, Andra Ronimoisa 2018. gadā izcīnītā uzvara 

Pasaules tūres posmā 115 km garajā distancē Madeiras salā, Anetes Švilpes 2021. gadā izcīnītā 

uzvara Pasaules tūres posmā 100 km garajā distancē Penyagolosa Trails un Romāna Evarta 6. 

vieta 2018. gada prestižajā 170 km garajā UTMB skrējienā.  

Lai arī taku ultramaratoni sporta pasaulē ieņem arvien nozīmīgāku lomu, tas ir sporta 

veids, kas ārkārtīgi maz pētīts, un trūkst zinātniski pierādītu pētījumu par to, kā uzlabot taku 

ultramaratonistu fizisko sagatavotību. Taku skriešanā var izšķirt vairākas  fāzes – skriešanu, 

skriešanu pret kalnu, skriešanu lejup no kalna, kāpšanu pret kalnu. Skriešanas ciklā muskuļi 
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galvenokārt ir aktīvāki mirkli pirms sagaidāmās piezemēšanās un uzreiz pēc piezemēšanās. 

Augšstilba četrgalvainais muskulis iesaistās īsi pirms piezemēšanās, lai uzņemtu triecienu pret 

zemi un beidz savu darbu kontakta fāzes laikā. Tas ir dominējošais muskulis kontakta fāzes 

sākuma daļā, veicot apakšstilba ekstenziju. Tikai viena no tā galvām, ciskas taisnais muskulis, ir 

aktīvs arī lidojuma fāzē, lai noturētu ķermeņa pareizu kustību brīdī, kad tiek saliekts celis (T.F. 

Novachek, 1998). Augšstilba četrgalvainais muskulis, skrienot augšup, koncentriskajā fāzē tiek 

izmantots vairāk, nekā skrienot pa līdzenumu, bet, skrienot lejup, tā izmantošana ir apmēram tik 

pat liela, kā skrienot pa līdzenumu. Ekscentriskajā fāzē augšstilba četrgalvainais muskulis veic 

krietni lielāku darbu, tieši skrienot lejup (Sloniger, 1997). 

Pētījuma problēma: Taku ultramaratonisti un viņu treneri zināšanu trūkuma dēļ 

nepietiekami izmanto vingrinājumu kompleksus, lai attīstītu speciālo fizisko sagatavotību. 

Pētījuma aktualitāte: Taku ultramaratons ir strauji augošs sporta veids. Spēka treniņu 

ietekme uz taku ultramaratonistu speciālo fizisko sagatavotību ir nepietiekami pētīta.  

Pētījuma novitāte: Vingrinājumu komplekss augšstilba četrgalvainajam muskulim un šī 

kompleksa pielietošana taku ultramaratonistu ikdienas treniņos, lai attīstītu speciālo fizisko 

sagatavotību.  

Pētījuma nozīmīgums: Ja vingrinājumu komplekss augšstilba četrgalvainajam 

muskulim pozitīvi ietekmēs taku ultramaratonistu speciālo fizisko sagatavotību, to varēs izmantot 

ikdienas treniņos, lai sasniegtu labākus rezultātus dažāda līmeņa sacensībās.  

Pētījuma objekts:  Taku ultramaratonistu speciālā fiziskā sagatavošana. 

Pētījuma priekšmets: Augšstilba četrgalvainā muskuļa attīstīšana un taku 

ultramaratonistu speciālā fiziskā sagatavotība.  

Pētījuma bāze vai pētījuma materiāls: Taku ultramaratonisti vīrieši vecumā no 20 līdz 

45 gadiem ar dažādu līmeni – gan taku skriešanas Latvijas izlases dalībnieki un kandidāti, gan 

taku ultramaratonisti iesācēji. 

Pētījuma mērķis: Augšstilba četrgalvainā muskuļa vingrinājumu kompleksa 

pielietošanas ietekmes izvērtējums uz taku ultramaratonistu speciālo fizisko satagavotību. 

Pētījuma hipotēze: Ja 20-45 gadus veci vīrieši, taku ultramaratonisti, divas reizes 

nedēļā astoņu nedēļu periodā treniņu grafikā iekļaus 30 minūšu garu vingrinājumu kompleksu 

augšstilba četrgalvainajam muskulim, tad uzlabosies viņu speciālā fiziskā sagatavotība. 

Aizstāvēšanai izvirzīts: Vingrinājumu komplekss augšstilba četrgalvainajam muskulim 

taku ultramaratonistiem vīriešiem vecumā no 20 līdz 45 gadiem.  

Skaidrojošie termini: Taku ultramaratons – skrējiens apvidū pa dažādiem dabīgiem 

segumiem, piemēram,  pa meža takām, smiltīm, akmeņiem, ietverot skrējienu augšup, lejup un pa 

līdzenumu, kura distance ir garāka par 42.195 km.  

Pētījuma uzdevumi:  

1. Teorētiski izpētīt augšstilba četrgalvainā muskuļa un taku ultramaratonistu 

speciālās fiziskās sagatavotības attīstīšanas iespējas; 

2. Noteikt atlasīto dalībnieku speciālo fizisko sagatavotību pirms vingrinājumu 

kompleksa pielietošanas;  

3. Izveidot un pielietot augšstilba četrgalvainā muskuļa vingrinājumu kompleksu 

taku ultramaratonistiem;  

4. Analizēt iegūtos rezultātus, salīdzinoši izvērtējot tos pēc eksperimenta. Izstrādāt 

rekomendācijas taku ultramaratonistu speciālās fiziskās sagatavotības uzlabošanai. 

Pētījuma metodes:  

1.Literatūras un informācijas izpēte un analīze; 
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2.Antropometrija; 

3.Fiziskās sagatavotības testu un kontroles vingrinājumu metode;  

4.Konstatējošs eksperiments;  

5.Matemātiskās statistikas metode. 

Pētījuma rezultāti: Veicot literatūras izpēti un analīzi, apzināta taku ultramaratonu 

skriešanas vēsture, šī sporta veida pētījumos analizētā treniņu metodoloģija, kā arī prakse un 

pieredze. Noskaidrots, kādi muskuļi ir nepieciešami taku ultramaratonu skriešanā, un padziļināti 

izpētīta augšstilba četrgalvainā muskuļa nozīme un funkcijas šajā sporta veidā, biežāk lietotie 

vingrinājumi šī muskuļa attīstīšanai. Padziļināti apskatīta spēka treniņu metodoloģija, spēka 

treniņu izmantošana taku ultramaratonu skriešanā.  

Balstoties uz izpēti, secināts, ka taku ultramaratonistiem galvenokārt nepieciešama 

izturība, kam seko spēks un visbeidzot veiklība. Taku ultramaratonisti, lai attīstītu speciālo 

fizisko sagatavotību, pārsvarā trenē izturību, kas nereti iekļauj ļoti garu distanču pievarēšanu 

treniņos, kas var pārsniegt arī maratona distanci. Ne visi sportisti savos treniņos attīsta spēku, lai 

arī dažādi pētījumi liecina, ka spēka attīstīšana varētu sniegt pozitīvus uzlabojumus sportistu 

sniegumā. Secināts, ka 2 – 3 spēka treniņi nedēļā ar noslogojumu lielāku par 70% vai 

pliometriskie vingrinājumi, veicot 2 – 6 sērijas ar 3 – 10 atkārtojumiem, nes pozitīvus rezultātus 

(Blagrove et al, 2018). Pozitīvi rezultāti ir arī tad, ja šos abus spēka treniņu veidus kombinē viena 

treniņa ietvaros. Izpētot dziļāk spēka treniņu metodoloģiju, secināts, ka visefektīvākais spēka 

treniņa veids šī pētījuma ietvaros varētu būt maksimālā spēka attīstīšana, izmantojot 

submaksimālu noslogojumu 70-80% no 1 AM robežās. Tāpat, balstoties uz izpēti, izvēlēts treniņu 

skaits nedēļā (divi), vingrinājumu skaits (četri), atkārtojumu skaits (3 – 6) un sēriju skaits (2 – 6), 

kā arī atpūtas paužu garums (2 – 3 minūtes) (Bompa, 2015). Šādas izvēles atbilst gan teorijai, gan 

pētījumiem, kuros ir iegūti pozitīvi rezultāti.  

Secināts, ka par galvenajiem vingrinājumiem augšstilba četrgalvainā muskuļa spēka 

attīstīšanai tiek uzskatīti dažādi pietupieni, izklupieni un lēcieni. Veicot padziļinātu izpēti, 

secināts, ka šī pētījuma ietvaros piemērotākie varētu būt pietupieni, izklupieni, soļojot uz priekšu, 

kāpšana uz kastes, atrodoties ar sānu pret kasti un lēcieni uz kastes. 

 Balstoties uz testu un kontroles vingrinājuma rezultātiem pirms eksperimenta veikšanas, 

tika nolemts veikt eksperimentu 14 dalībnieku sastāvā, 7 no tiem iekļaujot eksperimentālajā 

grupā un 7 no tiem – kontroles grupā. Eksperimentālā grupa pirms eksperimenta uzrādīja vidēji 

labākus rezultātus visos trijos veiktajos testos un kontroles vingrinājumā – taku skriešanas testā, 1 

AM ceļgala ekstensijas testā un skrējienā uz laiku. Lielākās atšķirības bija 1 AM ceļgala 

ekstensijas testā, kurā eksperimenta grupas rezultāti bija par 6.2% labāki (p=0.46 > =0.05). 

Taku skriešanas skrejceļa testā atšķirības bija vismazākās, t.i., eksperimentālā grupa bija par 

0,5% labāka (p=0.94 > =0.05). Visbeidzot skrējienā uz laiku eksperimentālā grupa bija par 

2.3% labāka (p=0.69 >=0.05). Statistiski abas grupas varēja uzskatīt par pietiekami līdzīgām, lai 

eksperimentu turpinātu.  

 Vingrinājumu komplekss tika izveidots, balstoties uz zinātniskās literatūras izpēti un 

analīzi. Tajā tika izvēlēti četri vingrinājumi – pietupiens, lēciens uz paaugstinājuma, kāpšana uz 

paaugstinājuma, atrodoties ar sānu pret paaugstinājumu, un izklupiens, soļojot uz priekšu. 

Vingrinājumu komplekss tika veikts 2 reizes nedēļā tā, lai starp vingrinājuma kompleksa norisi 

nav mazāk par 48 stundām. Katrs eksperimenta dalībnieks astoņu nedēļu periodā šo kompleksu 

veica 16 reizes. Pirmā reize bija 2022. gada 22. februārī, pēdējā reize – 2022. gada 15. aprīlī. 

Eksperimenta dalībnieki vingrinājumu kompleksu veica katru nedēļu otrdienās un piektdienās. 

Eksperimenta dalībnieki 2022. gada 19. februārī tika iepazīstināti ar vingrinājumu kompleksu, 
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ieskaitot iesildīšanos un atsildīšanos. Pēc vingrinājuma kompleksa iepazīšanas, dalībnieki 

eksperimenta laikā vingrinājumu kompleksu veica patstāvīgi. Veicot vingrinājumu kompleksu, 

tika ievērots horizontālās secības princips. Pielietojot vingrinājuma kompleksu, tika izmantota 

progresīvā metode.  

 Abām grupām uzlabojās testu un kontroles vingrinājuma rezultāti. Taku skriešanas testā 

uz skrejceļa pēc eksperimenta eksperimentālās grupas vidējais rezultāts bija 571.9±64.2 

sekundes, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 3.6% (p=0.02). Šīs var uzskatīt par statistiski 

nozīmīgām izmaiņām. Kontroles grupas taku skriešanas testā uz skrejceļa pēc eksperimenta 

uzrādītais vidējais rezultāts bija 554.4±69.8 sekundes, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 1.1% 

(p=0.16). Šīs nevar uzskatīt par statistiski nozīmīgām izmaiņām. Eksperimentālā grupa pēc 

eksperimenta uzrādīja vidēji par 3% labākus rezultātus (p=0.64) nekā kontroles grupas dalībnieki. 

Salīdzinoši pirms eksperimenta šī atšķirība bija 0.5%. Var secināt, ka vingrinājuma komplekss ir 

devis vēlamos rezultātus, jo eksperimentālajai grupai taku skriešanas testa uz skrejceļa rezultāti ir 

uzlabojušies vairāk nekā kontroles grupai un rezultātu uzlabojums ir statistiski nozīmīgs. 

1 AM ceļgala ekstensijas testā pēc eksperimenta eksperimentālā grupa uzrādīja vidējo 

rezultātu 94.3±17.1 kilogrami, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 9.1% (p=0.01). Šīs var uzskatīt 

par statistiski nozīmīgām izmaiņām. Kontroles grupa pēc eksperimenta uzrādīja vidējo rezultātu 

81.8±15.1 kilogrami, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 1.7% (p=0.1). Šīs nevar uzskatīt par 

statistiski nozīmīgām izmaiņām. Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta 1 AM ceļgala 

ekstensijas testā uzrādīja par 13.3% labākus rezultātus (p=0.17) nekā kontroles grupas dalībnieki. 

Salīdzinoši pirms eksperimenta šī atšķirība bija 6.2%. Var secināt, ka vingrinājuma komplekss ir 

devis vēlamos rezultātus, jo eksperimentālajai grupai pēc eksperimenta 1 AM ceļgala ekstensijas 

testa rezultāti ir uzlabojušies vairāk nekā kontroles grupai un rezultātu uzlabojums ir statistiski 

nozīmīgs. 

Skrējienā uz laiku pēc eksperimenta eksperimentālā grupa uzrādīja vidējo rezultātu 

52.9±4.5 minūtes, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 4.3% (p=0.0005). Šīs var uzskatīt par 

statistiski nozīmīgām izmaiņām. Kontroles grupa pēc eksperimenta uzrādīja vidējo rezultātu 

56.1±6.0 minūtes, uzlabojot savu rezultātu par 0.6% (p=0.55). Šīs nevar uzskatīt par statistiski 

nozīmīgām izmaiņām. Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta skrējienā uz laiku uzrādīja par 

6.0% labākus rezultātus (p=0.28) nekā kontroles grupa. Salīdzinoši pirms eksperimenta šī 

atšķirība bija 2.3%. Var secināt, ka vingrinājumu komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo 

eksperimentālajai grupai skrējienā uz laiku rezultāti ir uzlabojušies vairāk nekā kontroles grupai 

un rezultātu uzlabojums ir statistiski nozīmīgs. 

 Pēc vingrinājuma kompleksa pielietošanas veiktie testi un kontroles vingrinājumu 

rezultāti ir ar pozitīvu tendenci. Uzlabojumi ir abās grupās, ko varētu skaidrot ar to, ka 

eksperiments notika pēc ilgāka  laika, kopš pagājusi starpsezona, kopējais sakrātais skriešanas 

treniņu apjoms ir lielāks, līdz ar to subjektīvi trenētībai vajadzētu būt labākai. Tomēr 

eksperimentālajai grupai rezultātu dinamika ir ievērojami labāka. Visos testos un kontroles 

vingrinājumā eksperimentālajai grupai ir vērojamas statistiski nozīmīgas izmaiņas, kamēr 

kontroles grupā šādu izmaiņu nav.   
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 Augšstilba četrgalvainā muskuļa un taku ultramaratonistu speciālās 

fiziskās sagatavotības attīstīšanas iespēju teorētiskā izpēte 
 

Veicot literatūras izpēti, secināts, ka muskuļi skriešanas ciklā galvenokārt ir aktīvāki 

mirkli pirms sagaidāmās piezemēšanās un uzreiz pēc piezemēšanās. Augšstilba četrgalvainais 

muskulis iesaistās īsi pirms piezemēšanās, lai uzņemtu triecienu pret zemi un beidz savu darbu 

kontakta fāzes laikā. Tas ir dominējošais muskulis kontakta fāzes sākuma daļā, veicot apakšstilba 

ekstensiju (Novachek, 1998). Augšstilba četrgalvainais muskulis skrienot augšup koncentriskajā 

fāzē tiek izmantots vairāk, nekā skrienot pa līdzenumu, bet, skrienot lejup tā izmantošana ir 

apmēram tik pat liela, kā skrienot pa līdzenumu. Ekscentriskajā fāzē augšstilba četrgalvainais 

muskulis veic krietni lielāku darbu, tieši skrienot lejup (Sloniger, 1997). Pētījumi liecina, ka 

regulāra augšstilba četrgalvainā muskuļa trenēšana ļauj vieglāk veikt apakšstilba ekstensiju ceļa 

locītavā un augšstilba fleksiju gūžas locītavā un uzlabo vispārējās fiziskās spējas, ieskaitot 

dažādus lēcienus (Willigenburg, 2014). Secināts, ka par galvenajiem vingrinājumiem augšstilba 

četrgalvainā muskuļa spēka attīstīšanai tiek uzskatīti dažādi pietupieni, izklupieni un lēcieni. 

Veicot padziļinātu izpēti, secināts, ka šī pētījuma ietvaros piemērotāks varētu būt pietupiens, 

izklupiens, soļojot uz priekšu, kāpšana uz kastes, atrodoties ar sānu pret kasti, un lēcieni uz 

kastes. Kādā pētījumā tika secināts, ka pietupieni ar svaru stieni pret krūtīm rada lielāku 

aktivizāciju Vastus medialis muskulī, nekā pietupieni ar svaru stieni uz pleciem, lai gan 

apsmagojums ir mazāks. Tāpat secināts, ka pietupiens ar svaru stieni veic lielāku muskuļu 

aktivizāciju, salīdzinot ar dažādiem spēka trenažieriem kāju spēka attīstīšanai (Yavuz et al, 2014). 

Kādā citā pētījumā, kur dalībniekiem bija jākāpj uz 10 cm un 20 cm paaugstinājuma, atrodoties ar 

sānu pret paaugstinājumu, tika secināts, ka, veicot kāpšanu uz augstākā paaugstinājuma, tika 

ievērojami vairāk iesaistīti Rectus femoris un Vastus medialis muskuļi (Brask et al, 1984). Tikmēr 

citā pētījumā, kur tika salīdzināta muskuļu aktivizācija, veicot pakāpienu uz priekšu, esot ar 

sāniem pret paaugstinājumu un veicot kāpšanu lejup, tika secināts, ka lielāka muskuļu 

aktivizācija notiek, veicot kāpšanu augšup nevis lejup, bet lielāka augšstilba četrgalvainā 

muskuļu iesaiste – veicot kāpšanu, atrodoties ar sānu pret paaugstinājumu (Mohan, 2008). Kādā 

pētījumā, kur tika salīdzināts pietupiens izklupienā ar izklupienu, soļojot uz priekšu, tika secināts, 

ka iesācējiem labvēlīgāks vingrinājums ir pietupiens izklupienā, jo, veicot soli, iesācējiem ceļa 

locītavā ir ievērojami mazāka fleksija. Abi vingrinājumi veic Vastus medialis un Vastus lateralis 

aktivizēšanu, bet Vastus lateralis aktivizācija ir lielāka, tieši veicot izklupienu un soļojot uz 

priekšu (Stastny, 2015). Kombinējot pliometriskos vingrinājumus kopā ar maksimālā spēka 

vingrinājumiem, tiek izmantotas divas galvenās metodes – kompleksā treniņu metode un 

kontrasta treniņu metode. Pētījumi liecina, ka abas metodes apmēram vienādi uzlabo 1 AM 

rezultātus, tāpat abas uzlabo vertikālā lēciena augstumu, virziena maiņu un sprinta ātrumu, tomēr 

kompleksā treniņu metode šos rādītājus uzlabo labāk (Cormier et al, 2020). 

Veicot izpēti, secināts, ka spēka treniņa galvenie uzdevumi ir uzlabot muskuļu darbības 

mehānismu iespējas un veicināt muskuļu darbības iespēju realizāciju. Noteiktu spēka 

vingrinājumu izvēle, to izpilde noteiktā secībā, intensitātē, apjomā, noteiktās nedēļas dienās, 

ievērojot visus nepieciešamos metodiskos norādījumus, ir tas kopums, kas veido spēka treniņu 

(Konrads, 2000, 29.lpp.). Treniņu procesā ir jādomā par īpašu vingrinājumu pielietošanas secību 

un spēka treniņa programmas papildināšanu ar ātras kustības vingrinājumiem, kas trenē nervu 

sistēmu, nepiemirstot lēnu kustību treniņu, kas attīstīs pašu muskuli (Konrads, 2000, 36.-39.lpp.). 

Tiek uzskatīts, ka maksimāls un submaksimāls noslogojums ir optimālākais maksimālā spēka 

attīstīšanai. Lai izmantotu maksimālā noslogojuma metodi, ir nepieciešama vismaz viena gada 
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spēka treniņu pieredze, tāpēc submaksimālais noslogojums ir piemērotāks iesācējiem. Ieteicamais 

dozējums atšķiras, balstoties uz sportista pieredzi, sporta veidu un konkrēto treniņu ciklu. Lai 

stimulētu nepieciešamās fizioloģiskās un morfoloģiskās izmaiņas centralajā nervu sistēmā, lielāks 

sēriju skaits vienmēr ir svarīgāks par lielāku atkārtojumu skaitu. Ieteicamais vingrinājumu skaits 

ir no diviem līdz pieciem (Bompa, 2015). Veidojot vingrinājumu kompleksu, var izmantot 

vairākus vingrinājumu secību variantus. Horizontālā secībā sportists veic vienu vingrinājumu, 

izpildot visas konkrētā vingrinājuma sērijas, un tikai tad pāriet uz nākamo vingrinājumu. Šāda 

metode ir labi piemērota tad, ja tiek izmantota submaksimālā noslogojuma metode (Bompa, 

2015).  

Spēka treniņu metodoloģiju pētot dziļāk, secināts, ka visefektīvākais spēka treniņa veids 

šī pētījuma ietvaros varētu būt maksimālā spēka attīstīšana, izmantojot submaksimālu 

noslogojumu 70-80% no 1 AM robežās. Tāpat, balstoties uz izpēti, izvēlēts treniņu skaits nedēļā 

(divi) vingrinājumu skaits (četri), atkārtojumu skaits (3-6) un sēriju skaits (2-6), kā arī atpūtas 

paužu garums (2-3 minūtes) (Bompa, 2015). Šādas izvēles atbilst gan teorijai, gan pētījumiem, 

kuros ir iegūti pozitīvi rezultāti.  

Veicot literatūras izpēti, secināts, ka sportistu fiziskās un tehniskās sagatavotības līmeni 

nosaka ar kontroles normatīviem – testiem. Normatīvu sistēma ir būtisks stimuls, kurš mudina 

sportistus paaugstināt savu fiziskās sagatavotības vai sporta sasniegumu līmeni, kā arī ļauj 

operatīvi noteikt sportisko sagatavotību. Testēšana ir standartizēta, zinātniski pamatota un sportā 

plaši lietota metode, ar kuras palīdzību nosaka sportistu fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un 

organisma funkcionālās spējas (Ķīsis, 2015, 28.lpp.). Pēc literatūras materiālu izpētes, var 

secināt, ka šī pētījuma ietvaros vispiemērotākais ir taku skriešanas skrejceļa tests (Volker Scheer 

et al, 2017), 1 AM ceļgala ekstensijas tests (Dong-Il Seo et al, 2012) un kontroles sacensības jeb 

skrējiens uz laiku, kas tiek uzskatīts par uzticamāko testēšanas veidu, salīdzinot ar testiem, kuru 

ietvaros sportists veic slodzi līdz spēku izsīkumam (Stevens, 2015). 

 

Augšstilba četrgalvainā muskuļa vingrinājumu kompleksa izveide 

 

 Vingrinājumu komplekss tika izveidots, balstoties uz zinātniskās literatūras izpēti un 

analīzi. Tajā izvēlēti četri vingrinājumi: 

1. Pietupiens; 

2. Lēciens uz paaugstinājuma; 

3. Kāpšana uz paaugstinājuma, atrodoties ar sānu pret paaugstinājumu; 

4. Izklupiens, soļojot uz priekšu. 

 

Pietupiens 

S.st. – pamatstāja, svaru stienis pret krūtīm; 

1 – pietupiens; 

2 – s.st.  

Dozējums: 3 reizes. Pirmās 4 nedēļas – 2 sērijās, otrās 4 nedēļas – 3 sērijās.  

Norādījumi: Galva – neitrālā pozīcijā, skatiens uz priekšu. Augšdelmi paralēli grīdai, pēdas 

nedaudz izvērstas uz āru. Visa vingrinājuma laikā ceļgali vienā līnijā ar pēdām. Tuvojoties 

zemākajam punktam, kustību palēnina, zemākajā punktā augšstilbi ir paralēli grīdai. Visa 

vingrinājuma izpildes laikā ķermeņa augšdaļu notur pēc iespējas staltāku, bet svaru stieni - pēc 

iespējas nekustīgi (sk.1.att.). Atpūtas intervāls starp sērijām pirmās 4 nedēļas ilgst 3 minūtes, 

otrās 4 nedēļas – 2 minūtes. Intensitāte: 80% no 1 AM.  
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1. att. Pietupiens (Simply Fitness, 2022) 

 

Lēciens uz paaugstinājuma 

S.st. – pamatstāja; 

1 – puspietupiens; 

2 – lēciens uz paaugstinājumu; 

3 – nokāpt no paaugstinājuma; 

4 – s.st. 

Dozējums: Pirmās četras nedēļas – 6 lēcieni 4 sērijās, otrās četras nedēļas – 5 lēcieni 6 sērijās.  

Norādījumi: S.st. apmēram vienas pēdas attālumā no 40 līdz 60 cm augsta paaugstinājuma. 

Veicot puspietupienu, saglabā ceļgalus vienā līnijā ar pēdām. Veicot lēcienu, neilgi pirms 

piezemēšanās ceļa un gūžas locītavās neliela fleksija, lai piezemēšanās būtu “mīkstāka”. Visa 

vingrinājuma laikā galva neitrālā pozīcijā, skatiens uz priekšu, ķermeņa augšdaļa tiek turēta pēc 

iespējas taisnākā pozīcijā (sk.2.att.). Kastes augstums jāizvēlas tāds, lai visus atkārtojumus varētu 

veikt kvalitatīvi un atbilstoši norādījumiem. Atpūtas intervāls starp sērijām – 2 minūtes. 

 
2. att. Lēciens uz paaugstinājuma (Fazeli, 2019) 

 

Kāpšana uz paaugstinājuma, atrodoties ar sānu pret paaugstinājumu 

S.st. – pamatstāja ar  labo sānu pret paaugstinājumu, rokās hanteles;  

1 – uzkāpt ar labo kāju; 

2 – uzkāpt ar kreiso kāju; 

3 – nokāpt ar kreiso kāju; 

4 – nokāpt ar labo kāju. 
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Dozējums: 4 reizes ar katru sānu. Pirmās četras nedēļas – 2 sērijas, otrās četras nedēļas – 3 

sērijas.  

Norādījumi: Paaugstinājuma augstums ir 30 – 40 cm. Visa vingrinājuma izpildes laikā galva un 

mugura neitrālā pozīcijā, skatiens uz priekšu (sk.3.att.). Atpūtas intervāls starp sērijām pirmajās 4 

nedēļās ilgst 3 minūtes, otrās četras nedēļas – 2 minūtes. Intensitāte – 70% no 1 AM.  

 
3. att. Kāpšana uz paaugstinājuma, atrodoties ar sānu pret paaugstinājumu (Fitness 

Programmer.Com, 2022) 

 

Izklupiens, soļojot uz priekšu 

S.st – pamatstāja, rokās hanteles; 

1 – Izklupiens ar labo kāju; 

2 – Izklupiens ar kreiso kāju; 

3 – 9 - atkārtot 1. un 2.  

Dozējums: 4 soļi ar katru kāju, pirmās 4 nedēļas 2 sērijās, otrās 4 nedēļas 3 sērijās.  

Norādījumi: Galva un mugura neitrālā pozīcijā, skatiens uz priekšu. Visa vingrinājuma izpildes 

laikā katras puses auss, gurns, elkonis un roka ir vertikāli vienā līnijā. Ceļgali ir vienā līnijā ar 

pēdām (sk.4.att.). Atpūtas intervāls starp sērijām pirmās 4 nedēļas ilgst 3 minūtes, otrās četras 

nedēļas – 2 minūtes. Intensitāte – 70% no 1 AM.  

 
4. att. Izklupiens, soļojot uz priekšu (Fitness Programmer.Com, 2022) 
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 Dalībniekiem katru reizi pirms vingrinājuma kompleksa izpildes bija jāveic konkrēta 

iesildīšanās, bet pēc vingrinājumu kompleksa realizācijas – konkrēta atsildīšanās procedūra (sk. 

1. un 2. tab.). Šīs treniņu daļas visa eksperimenta gaitā palika nemainīgas.  

1. tabula 

Augšstilba četrgalvainā muskuļa vingrinājumu komplekss 1. – 4. nedēļā 

Nodarbības saturs Dozējums Norādījumi 

Ievada – sagatavotāja daļa 

1. Viegls skrējiens aerobā 

slodzē 

 

 

2. Apļveida kustības locītavās 

ar mazu amplitūdu 

 

3. Iesildošie vingrinājumi 

 

3.1.  Vēzieni ar labo kāju 

3.2.  Pamatstāja. Ar rokām 

pamīšus pastiepšanās lejā pie 

pirkstgaliem, augšā 

3.3.  Pietupieni  

 

3.4.  Izklupiens ar labo kāju, ar 

rokām pastiepšanās augšā 

3.5. No pamatstājas pāriet balstā 

guļus 

3.6. Balstā uz ceļiem, labo kāju 

atceļ sānis 

15’ 

8’ 

 

 

 

2’ 

 

 

5’ 

 

8x 

8x 

 

 

8x 

 

4x 

 

4x 

 

8x 

 

Kontrolēt sirdsdarbības frekvenci, lai 

tā nepārsniegtu 70% no maksimālās 

sirdsdarbības frekvences 

Veikt nelielas amplitūdas kustības 

plecu, elkoņu, plaukstu, gūžu, ceļgalu 

un potīšu locītavās   

 

 

Pēc tam ar kreiso 

 

 

Ceļgali vienā līnijā ar pēdām, mugura 

taisna, skatiens vērsts uz priekšu 

Pēc tam ar kreiso 

 

Vēdera muskulatūra aktivizēta, lai 

noturētu ķermeni taisnu. Pēc tam tas 

pats ar kreiso 

Galvenā daļa – vingrinājumu 

komplekss 

1. Pietupiens 

 

2. Lēciens uz paaugstinājuma 

 

3. Kāpšana uz paaugstinājuma, 

atrodoties ar labo sānu pret 

paaugstinājumu 

4. Izklupiens, soļojot uz 

priekšu 

30’ 

 

2x3 reizes 

 

4x6 reizes 

 

2x4reizes  

 

 

2x4soļi ar 

katru kāju 

 

 

80% no 1 AM, atpūtas intervāls -

3minūtes  

Atpūtas intervāls 2minūtes 

 

Pēc tam tas pats ar kreiso. 70% no 1 

AM, atpūtas intervals - 3minūtes  

 

70% no 1 AM, atpūtas intervāls -

3minūtes  

Nobeiguma daļa  

1. Viegls skrējiens aerobā 

slodzē 

5’ 

5’ 

 

Kontrolēt sirdsdarbības frekvenci, lai 

tā nepārsniegtu 60% no maksimālās 

sirdsdarbības frekvences 
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2. tabula 

Augšstilba četrgalvainā muskuļa vingrinājumu komplekss 5. – 8. nedēļā 

Nodarbības saturs Dozējums Norādījumi 

Ievada – sagatavotāja daļa 

 

1. Viegls skrējiens aerobā 

slodzē 

 

2. Apļveida kustības locītavās 

ar mazu amplitūdu 

3. Iesildošie vingrinājumi 

3.1.  Vēzieni ar labo kāju 

3.2.  Pamatstāja. Ar rokām 

pamīšus pastiepšanās lejā pie 

pirkstgaliem, augšā 

3.3.  Pietupieni  

 

3.4. Izklupiens ar labo kāju, ar 

rokām augšā  

3.5. No pamatstājas pāriet balstā 

guļus 

3.6.  Balstā uz ceļiem, labo kāju 

atceļ sānis 

15’ 

 

8’ 

 

 

2’ 

 

5’ 

8x 

8x 

 

 

8x 

 

4x 

 

4x 

 

8x 

 

 

Kontrolēt sirdsdarbības frekvenci, lai tā 

nepārsniegtu 70% no maksimālās 

sirdsdarbības frekvences 

Veikt nelielas amplitūdas kustības plecu, 

elkoņu, plaukstu, gūžu, ceļgalu un potīšu 

locītavās   

 

 

 

 

Ceļgali vienā līnijā ar pēdām, mugura 

taisna, skatiens vērsts uz priekšu 

Pēc tam ar kreiso 

Vēdera muskulatūra aktivizēta, lai 

noturētu ķermeni taisnu. Pēc tam tas pats 

ar kreiso  

Galvenā daļa – vingrinājumu 

komplekss 

1. Pietupiens 

 

2. Lēciens uz paaugstinājuma 

 

3. Kāpšana uz paaugstinājuma, 

atrodoties ar labo sānu pret 

paaugstinājumu 

4. Izklupiens, soļojot uz 

priekšu 

30’ 

 

3x3 reizes 

 

6x5 reizes 

 

3x4reizes  

 

 

3x4soļi ar 

katru kāju 

 

 

80% no 1 AM, atpūtas intervāls-2 

minūtes  

Atpūtas intervals – 2 minūtes 

 

Pēc tam tas pats ar kreiso. 70% no 1 AM, 

atpūtas intervals – 2 minūtes  

 

70% no 1 AM, atpūtas intervāls-2 

minūtes 

Nobeiguma daļa  

1. Viegls skrējiens aerobā 

slodzē 

5’ 

5’ 

 

Kontrolēt sirdsdarbības frekvenci, lai tā 

nepārsniegtu 60% no maksimālās 

sirdsdarbības frekvences 

 

 Eksperimenta dalībnieki šo vingrinājumu kompleksu iepazina 2022. gada 19. februārī, 

ieskaitot iesildīšanos un atsildīšanos. Eksperimenta laikā vingrinājumu kompleksu dalībnieki 

veica patstāvīgi, ievērojot horizontālās secības principu, kas nosaka, ka vispirms tiek izpildītas 

visas viena vingrinājuma sērijas un tikai tad pāriet pie nākamā vingrinājuma. Pielietojot 

vingrinājuma kompleksu, tika izmantota progresīvā metode, t.i., pirmajās četrās nedēļās bija 

jāveic mazāks sēriju skaits, bet pēdējās četrās nedēļās – lielāks sēriju skaits. Vingrinājumiem ar 

papildu apsmagojumu pirmajās četrās nedēļās tika plānotas 2 sērijas, bet pēc tam – 3 sērijas. 
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Lēcieniem uz paaugstinājuma sēriju skaits ir lielāks, jo dalībniekiem pliometriskie vingrinājumi 

bija jau zināmi, tāpēc nebija  nepieciešama tik izteikta adaptācijas fāze. Pietupiens ar svaru stieni 

tika veikts ar 80% no 1 AM, bet pārējie vingrinājumi – ar 70% no 1 AM. Šāda izvēle notika 

tāpēc, ka kāpšana uz paaugstinājuma, atrodoties ar sānu pret paaugstinājumu, un izklupiens, 

soļojot uz priekšu, ir subjektīvi tehniski sarežģīti vingrinājumi, un lai panāktu pēc iespējas 

kvalitatīvāku izpildījumu un mazāku traumu risku. Atpūtas intervāli pirmajās četrās nedēļās starp 

vingrinājumiem ar papildu apsmagojumu bija 3 minūtes, lēcieniem – 2 minūtes. Pēc tam visiem 

vingrinājumiem tika noteikts 2 minūšu  atpūtas intervāls. Tas nepieciešams, lai iekļautos 

plānotajā laika limitā.  

 Gan eksperimentālās, gan kontroles grupas dalībniekiem tika norādīts, ka eksperimenta 

laikā savus pārējos treniņu ieradumus nedrīkst mainīt. Eksperimentālā grupa vingrinājumu 

kompleksu veica otrdienā un piektdienā, aizstājot treniņu programmā šajās pašās nedēļas dienās 

pirms tam esošos spēka treniņus ar savu svaru visam ķermenim (sk. 3. tab.).  Kontroles grupa 

eksperimenta laikā savus treniņu ieradumus nemainīja. Spēka treniņi ar savu svaru visam 

ķermenim tika aizvadīti tāpat kā pirms eksperimenta uzsākšanas (sk. 4. tab.).  

3. tabula 

Treniņu grafiks eksperimentālajai grupai eksperimenta laikā 

Nedēļas diena Treniņu apjoms 

 Rīts Vakars 

Pirmdiena Brīvs Brīvs 

Otrdiena Skriešana: 30-60’ aerobā slodzē Vingrinājumu komplekss 

Trešdiena Brīvs Skriešana: 45-70’ aerobā slodzē 

Ceturtdiena 30 – 45’ aerobā slodzē vai brīvs Skriešana: 60-90’ ar intervālu 

metodi 

Piektdiena 30- 60’ aeroba slodze vai brīvs Vingrinājumu komplekss 

Sestdiena Skriešana: 90’-150’ aeroba slodze Brīvs 

Svētdiena Skriešana: reljefa treniņš 90-120’ Brīvs 

 

4. tabula 

Treniņu grafiks kontroles grupai eksperimenta laikā 

Nedēļas diena Treniņu apjoms 

 Rīts Vakars 

Pirmdiena Brīvs Brīvs 

Otrdiena Skriešana: 30-60’ aerobā slodzē Spēka treniņš ar savu personīgo 

svaru 

Trešdiena Brīvs Skriešana: 45-70’ aerobā slodzē 

Ceturtdiena 30 – 45’ aerobā slodzē vai brīvs Skriešana: 60-90’ ar intervālu 

metodi 

Piektdiena 30- 60’ aeroba slodze vai brīvs Spēka treniņš ar savu personīgo 

svaru 

Sestdiena Skriešana: 90’-150’ aeroba slodze Brīvs 

Svētdiena Skriešana: reljefa treniņš 90-120’ Brīvs 

 

Pētījuma ietvaros izveidotais vingrinājumu komplekss augšstilba četrgalvainajam 

muskulim ir relatīvi vienkāršs, realizējams jebkurā aprīkotā sporta zālē, bet, nedaudz investējot 

ekipējumā, veicams arī mājas apstākļos. Lai arī izpildījuma kvalitāte ir ļoti svarīga, vingrinājumu 
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komplekss tehniski nav ļoti sarežģīts, turklāt neprasa daudz laika, kas, balstoties uz personīgajiem 

novērojumiem, bieži vien ir viens no iemesliem, kāpēc taku ultramaratonisti nelabprāt veic spēka 

treniņus. Treniņu intensitāte jeb % no 1AM ir pietiekami augsts, lai, balstoties uz teoriju, sniegtu 

rezultātu, bet pietiekami zems, lai sportisti kvalitatīvāk spētu veikt atkārtojumus, vismaz 

salīdzinot ar augstākas intensitātes atkārtojumiem.   

 

Augšstilba četrgalvainā muskuļa vingrinājumu kompleksa ietekmes analīze uz taku skrējēju 

speciālo fizisko sagatavotību  

  

 Pēc vingrinājuma kompleksa augšstilba četrgalvainajam muskulim pielietošanas 8 

nedēļu garumā, kura laikā eksperimenta dalībnieki 16 reizes izpildīja vingrinājumu kompleksu, 

dalībnieki atkal tika aicināti uz tiem pašiem testiem, lai noskaidrotu rezultātus un vēlāk varētu 

izanalizēt rezultātu dinamiku un secināt, vai šāds vingrinājumu komplekss ir pielietojams taku 

ultramaratonistu speciālās fiziskās sagatavotības attīstīšanai. Taku skriešanas testu un viena 

atkārtojuma maksimuma ceļgala ekstensijas testu dalībnieki veica 2022. gada 18. aprīlī 18:00 

Siguldas Sporta centrā, bet skrējienu uz laiku – 2022. gada 19.aprīlī 10:00 Ziediņkalnā, Siguldā. 

 Apskatot eksperimenta treniņos vidēji pavadīto laiku, var redzēt, ka eksperimentālā 

grupa eksperimenta laikā treniņos vidēji pavadīja 8.3±2.0 stundas nedēļā, bet pirms eksperimenta 

astoņu nedēļu periodā eksperimentālā grupa treniņos vidēji pavadīja 8.2±2.0 stundas nedēļā. 

Salīdzinot veikto treniņu apjomu pirms eksperimenta ar eksperimenta laiku (p=0.09), konstatēts 

treniņu apjoma pieaugums par 0.9%. Statistiski šīs var uzskatīt par nenozīmīgām izmaiņām,  jo 

p=0.09 > =0.05.  

 Kontroles grupa treniņos eksperimenta laikā vidēji pavadīja 9.2±2.9 stundas nedēļā, bet 

astoņu nedēļu periodā pirms eksperimenta kontroles grupas dalībnieki treniņos vidēji pavadīja 

9.1±2.9 stundas nedēļā. Salīdzinot veikto treniņu apjomu pirms eksperimenta ar eksperimenta 

laiku (p=0.95), konstatēts treniņu apjoma pieaugums par 0.2%. Statistiski šīs var uzskatīt par 

nenozīmīgām izmaiņām, jo p=0.95 > =0.05. 

 Salīdzinot eksperimentālās grupas un kontroles grupas (sk.5.att.) treniņu apjomu 

eksperimenta laikā (p=0.53), var secināt, ka eksperimentālā grupa treniņos pavadīja 8.3±2.0 

stundas nedēļā, bet kontroles grupa – 9.2±2.9 stundas nedēļā, kas bija par 10.3% stundām nedēļā 

vairāk. Statistiski šīs atšķirības nav nozīmīgas, jo p=0.53 >  = 0.05.  

 

 
 

5. att. Treniņu apjoms eksperimentālajā un kontroles grupā  
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 Izpētot eksperimentālās grupas vidējo noskrieto kilometrāžu eksperimenta laikā, var 

redzēt, ka grupa vidēji nedēļā noskrēja 75.0±20.3 kilometrus. Pirms eksperimenta eksperimentālā 

grupa vidēji nedēļā noskrēja 74.4±20.0 kilometrus. Salīdzinot eksperimenta periodu ar periodu 

pirms eksperimenta (p=0.54), eksperimentālā grupa eksperimenta laikā noskrēja par 0.8% vairāk 

nekā pirms eksperimenta. Statistiski šīs var uzskatīt par nenozīmīgām izmaiņām, jo p=0.54 >  = 

0.05.   

 Savukārt, apskatot kontroles grupas vidējo noskrieto kilometrāžu, var redzēt, ka grupa 

vidēji eksperimenta laikā noskrēja 86.0±23.7 kilometrus nedēļā, bet pirms eksperimenta kontroles 

grupa vidēji nedēļā noskrēja 86.6±23.8 kilometrus nedēļā. Salīdzinot ar periodu pirms 

eksperimenta (p=0.57), kontroles grupai nedēļā tika novērots 0.7% noskrieto kilometru 

pieaugums. Statistiski šīs var uzskatīt par nenozīmīgām izmaiņām, jo p=0.57 >  = 0.05.  

 Salīdzinot eksperimentālās  un  kontroles grupas (p=0.35) noskrietos kilometrus 

(sk.6.att.),  var secināt, ka eksperimenta laikā kontroles grupa vidēji nedēļā noskrēja par 15.5% 

vairāk nekā eksperimentālā grupa. Statistiski šīs atšķirības nav nozīmīgas, jo p=0.35 >  = 0.05. 

 

 
 

6. att. Eksperimentālās un kontroles grupas noskrietais apjoms (km) 

 

 Pēc eksperimenta, atkārtojot taku skriešanas testu, rezultāti uzlabojās abām grupām. 

Eksperimentālās  grupas vidējais rezultāts pēc eksperimenta bija 571.9±64.2 sekundes. Vidējais 

uzlabojums bija par 20.9 sekundēm (p=0.02)  jeb 3.6% lielāks, salīdzinot ar veikto testu pirms 

eksperimenta. Eksperimentālajā grupā visi dalībnieki, izņemot vienu, savu sniegumu pēc 

eksperimenta uzlaboja (sk.15. att.). Labākais individuālais uzlabojums absolūtās vērtībās bija 44 

sekundes jeb par 9.1% (no 483 uz 527 sekundēm), bet vienīgais individuālais rezultāts, kas 

pasliktinājās, bija par 9 sekundēm jeb 1.8% sliktāks kā pirms eksperimenta (no 509 un 500 

sekundēm). Labākais uzrādītais rezultāts grupā bija 655 sekundes, bet sliktākais rezultāts – 500 

sekundes. Var uzskatīt, ka  vidējās izmaiņas eksperimentālajā grupā ir statistiski nozīmīgas,  jo 

p=0.02 <  = 0.05.  
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7. att. Taku skriešanas testa rezultāti (s) eksperimentālajā grupā 

 

 Kontroles grupai pēc eksperimenta taku skriešanas testa vidējais rezultāts bija 

554.4±69.8 sekundes. Vidējais uzlabojums absolūtās vērtībās, salīdzinot ar pirms eksperimenta 

veikto testu, bija 6 sekundes (p=0.16)  jeb 1.1%, salīdzinot ar pirms eksperimenta veikto testu. 

Kontroles grupā seši dalībnieki uzlaboja savu rezultātu, bet vienam dalībniekam rezultāts 

pasliktinājās (sk.7.att.). Labākais individuālais uzlabojums absolūtajās vērtībās bija 16 sekundes 

jeb 2.5% (no 646 uz 662 sekundēm), bet procentuāli vislielākais individuālais uzlabojums bija 

3.2% (no 458 uz 473 sekundēm). Vienīgais samazinājums absolūtos skaitļos bija par 13 

sekundēm jeb 2.4% (no 565 uz 552 sekundēm). Individuāli labākais rezultāts kontroles grupā bija 

662 sekundes, bet sliktākais rezultāts – 473 sekundes. Var uzskatīt, ka izmaiņas kontroles grupā ir 

statistiski nenozīmīgas, jo p=0.16 >  = 0.05.   

 

 
 

8. att. Taku skriešanas testa rezultāti (s) kontroles grupā 

 

 Salīdzinot grupu rezultātus (sk.8.att.), redzams, ka eksperimentālajai grupai bija lielāks 

uzlabojums, t.i., 3.6% (p=0.02) pret 1.1% (p=0.16). Pēc eksperimenta eksperimentālās grupas 

vidējais testa rezultāts bija 571.9±64.2 sekundes, bet kontroles grupas dalībnieku vidējais 

rezultāts – 554.4±69.8 sekundes. Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta uzrādīja vidēji par 3% 

labākus rezultātus (p=0.64) nekā kontroles grupas dalībnieki, bet pirms eksperimenta šī atšķirība 

bija tikai 0.5%. Var secināt, ka vingrinājuma komplekss ir devis vēlamos rezultātus, un pēc 

astoņu nedēļu 16 treniņiem eksperimentālajai grupai rezultāti ir uzlabojušies labāk nekā kontroles 

grupai, proti, eksperimentālajai grupai rezultātu uzlabojums ir statistiski nozīmīgs.  
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9. att. Taku skriešanas testa rezultāti (s) pēc eksperimenta 

  

 Pēc eksperimenta veiktajā viena atkārtojuma maksimuma (1 AM) ceļgala ekstensijas 

testā abas grupas uzrādīja labākus rezultātus nekā pirms eksperimenta (sk.10.att.). Pēc 

eksperimenta eksperimentālās grupas vidējais  rezultāts bija 94.3±17.1 kilogrami. Labākais 

rezultāts eksperimentālajā grupā bija 102.5 kg, bet sliktākais – 75 kg. Tikai viens eksperimentālās 

grupas dalībnieks šī testa rezultātu neuzlaboja. Vidējais uzlabojums eksperimentālajā grupā bija 

8.6 kilogrami jeb par 9.1% vairāk nekā pirms eksperimenta (p=0.01). Vislielākais individuālais 

uzlabojums absolūtajās vērtībās bija 15 kilogrami jeb 15.4% (no 97.5 uz 112.5 kilogramiem), bet 

vislielākais individuālais uzlabojums procentuāli bija 16.7% (no 75 uz 87.5 kilogramiem). Var 

uzskatīt, ka  vidējās izmaiņas eksperimentālajā  grupā ir statistiski nozīmīgas, jo p=0.01 <  = 

0.05. 

 

 
 

10. att. 1 AM ceļgala ekstensijas testa rezultāti (kg) eksperimentālajā grupā 

 

 Kontroles grupa pēc eksperimenta uzrādīja vidējo rezultātu 81.8±15.1 kilogrami. 

Labākais rezultāts kontroles grupā pēc eksperimenta bija 110kg, bet sliktākais – 65kg. 3 kontroles 

grupas dalībnieki uzrādīja labāku rezultātu, bet 4 kontroles grupas dalībnieki uzrādīja tādu pašu 

rezultātu kā pirms eksperimenta (sk.10.att.). Vidējais uzlabojums kontroles grupā bija 1.4kg jeb 

1.7% (p=0.1). Vislielākais individuālais uzlabojums absolūtajās vērtībās bija 5 kilogrami jeb 



Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2022  
(mācību metodiskais materiāls) 

95 

 

Daniels FOGELIS, Aldis KRISTHOLDS, Arnis RELIŅŠ, Andris RONIMOISS, 2022 

4.8% (no 105 uz 110 kilogramiem), kas procentuāli bija lielākais uzlabojums. Var uzskatīt, ka  

vidējās izmaiņas kontroles grupā nav statistiski nozīmīgas, jo p=0.1 >  = 0.05. 

 

 
 

11. att. 1 AM ceļgala ekstensijas testa rezultāti (kg) kontroles grupā 
 

 Salīdzinot grupu  rezultātus (sk.12.att.), redzams, ka eksperimentālajai grupai bija 

ievērojami lielāks uzlabojums, t.i., 9.1% (p=0.01) pret 1.7% (p=0.1). Pēc eksperimenta 

eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais testa rezultāts bija 94.3±17.1 kilogrami, bet kontroles 

grupas dalībnieki uzrādīja vidējo rezultātu 81.8±15.1 kilogrami. Eksperimentālā grupa pēc 

eksperimenta uzrādīja vidēji par 13.3% labākus rezultātus (p=0.17) nekā kontroles grupas 

dalībnieki, bet pirms eksperimenta šī atšķirība bija 6.2%. Var uzskatīt, ka vingrinājumu 

komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo pēc astoņu nedēļu, proti, 16 treniņiem, izpildot 

vingrinājumu kompleksu, eksperimentālās grupas rezultāti ir uzlabojušies labāk nekā kontroles 

grupai, tāpēc eksperimentālās grupas rezultātu uzlabojums ir statistiski nozīmīgs. 

 

 
 

12. att. 1AM ceļgala ekstensijas testa rezultāti (kg) pēc eksperimenta 
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 Pēc eksperimenta veiktajā skrējienā uz laiku abas grupas uzrādīja labākus rezultātus. 

Eksperimentālās grupa uzrādītais vidējais rezultāts bija 52.9±4.5 minūtes, bet šīs grupas  labākais 

rezultāts bija 46 minūtes un 50 sekundes, bet sliktākais – 58 minūtes un 54 sekundes. Salīdzinot 

ar skrējienu pirms eksperimenta, redzams, ka visi eksperimentālās grupas dalībnieki savus 

rezultātus uzlaboja (sk.13.att.). Vislielākais individuālais uzlabojums absolūtās vērtībās bija par 3 

minūtēm un 51 sekundi jeb 6.7% (no 1:01:05 uz 57:14). Šis bija arī lielākais uzlabojums 

procentuāli. Mazākais uzlabojums procentāli bija 2.4% (no 56:30 uz 55:12). Kopējais grupas 

uzlabojums, salīdzinot ar rezultātiem pirms eksperimenta, vidēji bija 2.2 minūtes jeb 4.3% 

(p=0.0005). Var uzskatīt, ka  vidējās izmaiņas eksperimentālajā grupā ir statistiski nozīmīgas, jo 

p=0.0005 <  = 0.05.  

 

 
 

13. att. Skrējiena uz laiku rezultāti (min) eksperimentālajā grupā 
 

 Kontroles grupa pēc eksperimenta veiktajā skrējienā uz laiku uzrādīja vidējo rezultātu 

56.1±6 minūtes. Individuāli augstvērtīgākais rezultāts grupā bija 48 minūtes un 28 sekundes, bet 

sliktākais – 1 stunda 4 minūtes un 42 sekundes. Salīdzinot ar skrējienu uz laiku pirms 

eksperimenta, savu rezultātu uzlaboja 4 grupas dalībnieki,  bet 3 no kontroles grupas 

dalībniekiem noskrēja lēnāk kā iepriekš (sk.14.att.). 

 

 
14. att. Skrējiena uz laiku rezultāti (min) kontroles grupā 
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 Lielākais individuālais uzlabojums absolūtajās vērtībās bija 2 minūtes un 25 sekundes 

(no 1:04:45 uz 1:02:31). Ar 3.9% šis bija arī labākais individuālais uzlabojums procentuāli. 

Vislielākais rezultāta kritums bija par 1 minūti un 36 sekundēm (no 56:20 uz 57:56). Šis bija arī 

lielākais individuālais kritums procentuāli (2.8%). Kontroles grupa kopumā uzrādīja vidēji par 22 

sekundēm ātrākus rezultātus, bet procentuāli tas nozīmē 0.6% uzlabojumu (p=0.55). Var uzskatīt, 

ka vidējās izmaiņas kontroles grupā nav statistiski nozīmīgas, jo p=0.55 >  = 0.05. 

 Salīdzinot grupas (sk.15.att.), redzams, ka eksperimentālajai grupai bija ievērojami 

lielāks uzlabojums, t.i.,  4.3% (p=0.0005) pret 0.6% (p=0.55). Pēc eksperimenta skrējienā uz 

laiku eksperimentālās grupas dalībnieku uzrādītais vidējais rezultāts bija 52.9±4.5 minūtes, bet 

kontroles grupas dalībnieku vidējais rezultāts – 56.1±6 minūtes. Eksperimentālā grupa pēc 

eksperimenta uzrādīja vidēji par 6.0% labākus rezultātus (p=0.28) nekā kontroles grupas 

dalībnieki, bet pirms eksperimenta šī atšķirība bija 2.3%. Var uzskatīt, ka vingrinājumu 

komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo pēc astoņu nedēļu, t.i., 16 treniņiem, izpildot 

vingrinājumu kompleksu, eksperimentālajai grupai rezultāti ir uzlabojušies labāk nekā kontroles 

grupai, un eksperimentālajai grupai rezultātu uzlabojums ir statistiski nozīmīgs.   

 

 
 

15. att. Skrējiena uz laiku rezultāti (min) pēc eksperimenta 

 

Apkopojot pēc vingrinājuma kompleksa veikšanas iegūtos datus, var secināt, ka 

eksperimentālā grupa eksperimenta laikā treniņos vidēji pavadīja 8.3±2.0 stundas nedēļā, kas bija 

par 0.9% vairāk nekā periodā pirms eksperimenta (p=0.09). Kontroles grupa eksperimenta laikā 

treniņos vidēji pavadīja 9.2±2.9 stundas nedēļā, kas bija par 0.2% vairāk nekā periodā pirms 

eksperimenta (p=0.95). Eksperimentālā grupa eksperimenta laikā treniņos vidēji pavadīja par 

10.3% mazāk laika kā kontroles grupa (p=0.53). Eksperimentālā grupa eksperimenta laikā 

treniņos vidēji noskrēja 75±20.0 kilometrus nedēļā, kas bija par 0.8% vairāk nekā periodā pirms 

eksperimenta (p=0.54). Kontroles grupa eksperimenta laikā treniņos vidēji noskrēja 86.6±23.8 

kilometrus nedēļā, kas bija par 0.7% vairāk nekā periodā pirms eksperimenta (p=0.57). Kontroles 

grupa eksperimenta laikā treniņos vidēji noskrēja par 15.5% vairāk kilometru nekā 

eksperimentālā grupa (p=0.35).  

 Abu testu un kontroles vingrinājuma rezultāti gan eksperimentālajā, gan kontroles grupā 

uzlabojās. Taku skriešanas testā uz skrejceļa pēc eksperimenta eksperimentālās grupas vidējais 

rezultāts bija 571.9±64.2 sekundes, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 3.6% (p=0.02). Šīs var 
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uzskatīt par statistiski nozīmīgām izmaiņām. Kontroles grupas taku skriešanas testā uz skrejceļa 

pēc eksperimenta uzrādītais vidējais rezultāts bija 554.4±69.8 sekundes, uzlabojot savu vidējo 

rezultātu par 1.1% (p=0.16). Šīs nevar uzskatīt par statistiski nozīmīgām izmaiņām. 

Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta uzrādīja vidēji par 3% labākus rezultātus (p=0.64) nekā 

kontroles grupas dalībnieki,  jo pirms eksperimenta šī atšķirība bija 0.5%. Var secināt, ka 

vingrinājuma komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo eksperimentālās grupas taku skriešanas 

testa uz skrejceļa rezultāti ir uzlabojušies vairāk nekā kontroles grupai, un eksperimentālajai 

grupai rezultātu uzlabojums ir statistiski nozīmīgs. 

1 AM ceļgala ekstensijas testā pēc eksperimenta eksperimentālās grupas vidējais 

rezultāts bija 94.3 ± 17.1 kilogrami, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 9.1% (p=0.01). Šīs var 

uzskatīt par statistiski nozīmīgām izmaiņām. Kontroles grupas pēc eksperimenta vidējais rezultāts 

bija 81.8 ± 15.1 kilogrami, uzlabojot savu vidējo rezultātu par 1.7% (p=0.1). Šīs nevar uzskatīt 

par statistiski nozīmīgām izmaiņām. Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta 1 AM ceļgala 

ekstensijas testā uzrādīja par 13.3% labākus rezultātus (p=0.17) nekā kontroles grupas dalībnieki, 

jo pirms eksperimenta šī atšķirība bija 6.2%. Var secināt, ka vingrinājuma komplekss ir devis 

vēlamos rezultātus, jo  eksperimentālajai grupai 1 AM ceļgala ekstensijas testā pēc eksperimenta 

rezultāti ir uzlabojušies vairāk nekā kontroles grupai,  un rezultātu uzlabojums ir statistiski 

nozīmīgs. 

Skrējienā uz laiku pēc eksperimenta eksperimentālās grupas vidējais rezultāts bija 52.9 ± 

4.5 minūtes, uzlabojot vidējo rezultātu par 4.3% (p=0.0005). Šīs var uzskatīt par statistiski 

nozīmīgām izmaiņām. Kontroles grupas pēc eksperimenta uzrādītais vidējais rezultāts bija 56.1 ± 

6.0 minūtes, uzlabojot savu rezultātu par 0.6% (p=0.55). Šīs nevar uzskatīt par statistiski 

nozīmīgām izmaiņām. Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta skrējienā uz laiku uzrādīja par 

6.0% labākus rezultātus (p=0.28) nekā kontroles grupa, jo pirms eksperimenta šī atšķirība bija 

2.3%. Var secināt, ka vingrinājumu komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo eksperimentālajai 

grupai kontroles sacensību rezultāti ir uzlabojušies labāk nekā kontroles grupai, tāpēc  

eksperimentālajai  grupai rezultātu uzlabojums ir statistiski nozīmīgs. 

 Pēc vingrinājuma kompleksa pielietošanas veiktie testi un kontroles vingrinājumi uzrāda  

pozitīvu tendenci. Uzlabojumi ir abās grupās, ko varētu skaidrot ar eksperimentam izvēlēto laiku, 

proti, kopš starpsezonas ir pagājis ilgāks laiks, kopējais sakrātais skriešanas treniņu apjoms ir 

lielāks, līdz ar to subjektīvi trenētībai vajadzētu būt labākai. Tomēr eksperimentālajai grupai 

rezultātu dinamika ir ievērojami labāka. Visos veiktajos testos eksperimentālajai grupai ir 

vērojamas statistiski nozīmīgas izmaiņas, kamēr kontroles grupā šādu izmaiņu nav.   

  

Rekomendācijas taku ultramaratonistu speciālās fiziskās sagatavotības uzlabošanai 

 

Balstoties uz literatūras un informācijas izpēti, kā arī konstatējošā eksperimenta laikā 

iegūtajiem rezultātiem, taku ultramaratonu skrējējiem un taku ultramaratonu skriešanas treneriem 

taku ultramaratonu skrējēju fiziskās sagatavotības uzlabošanai treniņu programmās 

rekomendējami spēka treniņi. Autors iesaka taku skriešanas treneriem un sportistiem pielietot 

spēka treniņus, koncentrējoties uz maksimālā spēka attīstīšanu sagatavošanās periodā un 

izmantojot submaksimālu noslogojumu (virs 70% no 1 AM). Vienā treniņā ieteicami 2 – 5 

galvenie vingrinājumi, izpildot 2 – 6 sērijas ar 2 – 6 atkārtojumiem. Starp sērijām paredzamas 2 – 

3 minūtes atpūtai. Veicot vingrinājumus, rekomendē izmantot horizontālo secību. Papildus 

vingrinājumiem ar submaksimālo noslogojumu spēka treniņos ieteicams iekļaut arī pliometriskos 
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vingrinājumus. Šo vingrinājumu kombinēšanai iesakāma  kompleksā metode. Šādus treniņus 

ieteicams organizēt 2 – 3 reizes nedēļā. 

Balstoties uz konstatējošā eksperimenta laikā iegūtajiem rezultātiem, taku 

ultramaratonistu treniņu programmās ieteicams iekļaut pētījumā izstrādāto vingrinājumu 

kompleksu augšstilba četrgalvainajam muskulim, lai labāk pilnveidotu taku ultramaratonistu 

speciālo fizisko sagatavotību. Lai arī vingrinājumu kompleksa galvenais mērķis ir attīstīt 

augšstilba četrgalvainā muskuļa spēku, vingrinājumu izpildē piedalās arī citi muskuļi (sēžas 

muskulatūra, augšstilba mugurējās daļas muskulatūra, muguras muskulatūra u.c.). Tajā pašā laikā 

jāsaprot, ka tas nav pilnvērtīgs vingrinājumu komplekss visam ķermenim, un šāda vingrinājuma 

kompleksa izstrādei būtu nepieciešama papildu izpēte.  

 
Secinājumi: 

1. Apkopojot zinātniskās literatūras avotus, tika iegūta nepieciešamā informācija par 

augšstilba četrgalvainā muskuļa un taku ultramaratonistu speciālās fiziskās sagatavotības 

attīstīšanas iespējām. Tika apkopoti un analizēti šādi apakštemati: taku skriešana, tās vēsture, 

taku skrējēju treniņu metodoloģija, prakse un pieredze, fiziskā sagatavotība un fiziskās īpašības, 

taku skriešanā nepieciešamās fiziskās īpašības un izmantotie muskuļi, augšstilba četrgalvainā 

muskuļa īpašības, tā nozīme taku skriešanā, augšstilba četrgalvainā muskuļa trenēšana, spēka 

treniņi, to veidi, to izmantošana taku skriešanas treniņos un  fizisko īpašību testēšana. Iegūtā 

informācija ļāva izveidot augšstilba četrgalvainā muskuļa vingrinājuma kompleksu taku 

ultramaratonistiem.  

2. Pirms eksperimenta, nosakot speciālo fizisko sagatavotību 16 dalībniekiem, 20 – 45 

gadus veiciem taku ultramaratonistiem ar dažādu sportisko līmeni, tika izvēlēti testi un kontroles 

vingrinājums: taku skriešanas tests, viena atkārtojuma maksimuma ceļgala ekstensijas tests un 

skrējiens uz laiku. Balstoties uz atšķirīgajiem eksperimentālās un kontroles grupas rezultātiem, 

tika nolemts no katras grupas izslēgt pa vienam dalībniekam, līdz ar to eksperimentā piedalījās 14 

dalībnieki. Pēc tam, kad tika veiktas izmaiņas grupās, tika secināts, ka grupas ir statistiski 

pietiekami līdzīgas, lai eksperimentu varētu turpināt. Eksperimentālās grupas taku skriešanas 

testa vidējais rezultāts bija 551±65 sekundes, bet  vidējais rezultāts kontroles grupā – 548.4±68.8 

sekundes. Eksperimentālās grupas dalībnieki pirms eksperimenta uzrādīja par 0.5% labākus 

rezultātus nekā kontroles grupa. Eksperimentālās grupas 1 AM ceļgala ekstensijas testa vidējais 

rezultāts bija 85.7±13.2 kilogrami, bet kontroles grupai – 80.4±13.2 kilogrami. Eksperimentālā 

grupa uzrādīja vidēji par 6.2% labākus rezultātus nekā kontroles grupa. Skrējienā uz laiku 

eksperimentālās grupas dalībnieki distancē vidēji pavadīja 55.2±4.7 minūtes, bet kontroles grupa 

– 56.5±6.9 minūtes. Skrējienā uz laiku eksperimentālā grupa uzrādīja vidēji par 2.3% labākus 

rezultātus nekā kontroles grupa. 

3. Balstoties uz zinātniskās literatūras avotu izpēti, tika izveidots augšstilba četrgalvainā 

muskuļa vingrinājuma komplekss taku ultramaratonistiem. Konstatējošais eksperiments 

norisinājās no 2022. gada 19. februāra līdz 2022. gada 19. aprīlim. Pēc dalībnieku speciālās 

fiziskās sagatavotības noteikšanas eksperimentālā grupa 8 nedēļu garumā 2 reizes nedēļā veica 

vingrinājumu kompleksu augšstilba četrgalvainajam muskulim. Vingrinājumu komplekss 

sastāvēja no 4 vingrinājumiem – pietupiens, lēciens uz paaugstinājuma, kāpšana uz 

paaugstinājuma, atrodoties ar sānu pret paaugstinājumu, un izklupiens, soļojot uz priekšu. 

Vingrinājuma kompleksu eksperimentālā grupa izpildīja patstāvīgi. Veicot vingrinājumu 

kompleksu, tika ievērots horizontālās secības princips. Pielietojot vingrinājuma kompleksu, tika 
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izmantota progresīvā metode. Pietupiens tika veikts ar 80% no 1 AM, bet pārējie vingrinājumi – 

ar 70% no 1 AM. Lēcieni tika izpildīti bez papildu apsmagojuma.  

4. Pēc 8 nedēļu vingrinājuma kompleksa izpildes, tika atkārtoti iepriekš veiktie testi un 

kontroles vingrinājums – taku skriešanas tests, viena atkārtojuma maksimuma ceļgala ekstensijas 

tests un skrējiens uz laiku. Eksperimentālās grupas dalībnieku taku skriešanas testa vidējais 

rezultāts bija 571.9±64.2 sekundes, uzlabojot savus rezultātus par 3.6%, kas ir statistiski nozīmīgs 

uzlabojums. Kontroles grupas dalībnieku vidējais rezultāts bija 554.4±69.8 sekundes, uzlabojot 

savus rezultātus par 1.1%. Eksperimentālā grupa uzrādīja vidēji par 3% labākus rezultātus nekā 

kontroles grupas dalībnieki, jo pirms eksperimenta šī atšķirība bija tikai 0.5%. Var secināt, ka 

vingrinājuma komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo eksperimentālajai grupai rezultāti ir 

uzlabojušies labāk nekā kontroles grupai, un eksperimentālajai grupai rezultātu uzlabojums ir 

statistiski nozīmīgs. Eksperimentālās grupas 1 AM  ceļgala ekstensijas testa vidējais rezultāts bija 

94.3±17.1 kilogrami, kas ir par 9.1% labāks nekā pirms eksperimenta, un tas jau ir statistiski 

nozīmīgs uzlabojums. Kontroles grupas vidējais rezultāts bija 81.8±15.1 kilogrami, kas ir par 

1.7% labāks nekā pirms eksperimenta. Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta uzrādīja vidēji par 

13.3% labākus rezultātus nekā kontroles grupas dalībnieki, jo pirms eksperimenta šī atšķirība bija 

6.2%. Var uzskatīt, ka vingrinājumu komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo eksperimentālajai 

grupai rezultāti ir uzlabojušies labāk nekā kontroles grupai, un eksperimentālajai grupai rezultātu 

uzlabojums ir statistiski nozīmīgs. Eksperimentālās grupas skrējiena uz laiku vidējais rezultāts 

bija 52.9±4.5 minūtes, uzrādot 4.3% uzlabojumu, un šis ir statistiski nozīmīgs uzlabojums, bet 

kontroles grupas vidējais rezultāts bija 56.1±6 minūtes, uzrādot 0.6% uzlabojumu. 

Eksperimentālā grupa pēc eksperimenta uzrādīja vidēji par 6.0% labākus rezultātus nekā 

kontroles grupas dalībnieki, jo pirms eksperimenta šī atšķirība bija 2.3%. Var uzskatīt, ka 

vingrinājumu komplekss ir devis vēlamos rezultātus, jo eksperimentālajai grupai rezultāti ir 

uzlabojušies labāk nekā kontroles grupai, un eksperimentālajai  grupai rezultātu uzlabojums ir 

statistiski nozīmīgs. 

 Var secināt, ka pētījuma hipotēze ir apstiprinājusies, jo eksperimentālās grupas testu un 

kontroles vingrinājumu rezultāti pēc veiktā eksperimenta, t.i., izmantojot vingrinājumu 

kompleksu, liecina par statistiski ticamiem  un nozīmīgiem uzlabojumiem, salīdzinot testa 

rezultātus  pirms un pēc  eksperimenta, kamēr kontroles grupa, kura vingrinājumu kompleksu 

neizmantoja, nav uzrādījusi statistiski nozīmīgus uzlabojumus. Jāatzīmē, ka eksperimentālā 

grupa ir sasniegusi procentuāli labākus uzlabojumus nekā kontroles grupa. Balstoties uz 

zinātniskās literatūras izpēti un iegūtajiem rezultātiem, taku skriešanas treneriem var rekomendēt 

šo vingrinājumu kompleksu augšstilba četrgalvainajam muskulim, lai uzlabotu taku 

ultramaratonistu speciālo fizisko sagatavotību. Skaidrs, ka augšstilba četrgalvainais muskulis nav 

vienīgais muskulis, kura spēku nepieciešams attīstīt, tomēr šis ir labs pirmais solis, kura laikā 

secināts, ka spēka treniņi taku ultramaratonistu speciālo fizisko sagatavotību ietekmē pozitīvi. 

Turpmāk būtu nepieciešami padziļinātāki pētījumi, lai varētu izstrādāt plašākus vingrinājumu 

kompleksus, kas potenciāli ļautu sasniegt vēl labākus rezultātus. Autors rekomendē taku 

skriešanas treneriem un sportistiem pielietot spēka treniņus, koncentrējoties uz maksimālā spēka 

attīstīšanu sagatavošanās periodā, organizējot šādus treniņus 2 reizes nedēļā un ievērojot gan 

slodzes intensitāti (virs 70% no 1 AM), gan samērīgu sēriju un atkārtojumu skaitu. 
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