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IEVADS
Kāpšanas sports ir jauns, patstāvīgs sporta veids, kurš atdalījies no tādiem jau izsenis
populāriem sporta veidiem kā klinšu kāpšana un alpīnisms. Pēdējos 20 gados tā popularitāte ir
ievērojami pieaugusi. Kāpšanas sporta strauja attīstība un izaugsme novērota daudzās valstīs,
un tas pierāda šā sporta veida galveno priekšrocību, proti, ar to var nodarboties visur gan
vīrieši, gan sievietes, turklāt bez vecuma ierobeţojuma.
Kāpšanas sporta sacensību disciplīnas ir pietiekami atšķirīgas gan sacensību
noteikumu, gan kāpēju fiziskās, tehniskās un psiholoģiskās sagatavotības ziľā. Kāpšanas
sporta disciplīnu un kāpšanas sienu daudzveidība daţādo šo sporta veidu, tādējādi padarot
kāpšanu pievilcīgu, interesantu un aizraujošu jebkura vecuma dalībniekam.
Gan daudzās Eiropas valstīs, gan bijušās Padomju Savienības republikās kāpšanas
sports ir iekļauts skolu ārpusstundu nodarbību programmās [105], turklāt vairākās valstīs
kāpšanas sports ir iekļauts bērnu un jauniešu skolu fiziskās audzināšanas programmās [105,
130].
2010. gada 12. februārī Starptautiskā Olimpiskā komiteja ratificēja un atzina
Starptautisko Kāpšanas sporta federāciju [25, 128], un tas ir būtisks solis ceļā uz to, lai
kāpšanas sports kļūtu arī par olimpisko sporta veidu. Par kāpšanas sporta iekļaušanu
2020. gada Olimpiskajās spēlēs lems 2013. gadā.
Kāpšana ir viens no nedaudzajiem sporta veidiem, kur treniľu procesā tiek aptverta
visa organisma muskuļu sistēma, tādējādi vienlaikus harmoniski tiek attīstīts viss cilvēka
ķermenis [145].
Pateicoties pēdējos gados aizvien pieaugošajai kāpšanas sporta popularitātei,
čempionātiem Eiropas un pasaules līmenī, pieaugusi arī zinātnieku interese par šo sporta
veidu. Pirmie pētījumi par klinšu kāpēju fizisko sagatavotību, treniľu procesu u. c.
jautājumiem šajā jomā aizsākās jau 1970. gadā, bet 1978. gadā, ko var uzskatīt par kāpšanas
sporta sacensību sākumu, parādījās pirmie pētījumi arī par kāpšanu mākslīgajās sienās, tātad –
par kāpšanas sportu.
Daţādu jomu speciālisti aizvien lielāku uzmanību pievērš tieši šim sporta veidam
raksturīgajām traumām, fizioloģijai, treniľu metodikai, sportistu fiziskajām un garīgajām
spējām, drošības aprīkojuma efektivitātei un citiem faktoriem.
Jau noskaidroti vairāki, pagaidām gan ne visi, kāpēja spējas raksturojoši faktori, kas
kopumā noteiktu kāpēja sportiskos panākumus [100]. Tikai daţos zinātniskos pētījumos
aplūkota daţādu fiziskās sagatavotības līmeľu pieaugušu kāpēju, galvenokārt vīriešu,
psiholoģiskā sagatavotība un atklāti vairāki psiholoģiskie aspekti daţādos kāpšanas veidos un
disciplīnās, pētītas šā sporta veida specifiskās traumas, kāpēju ķermeľa konstitūcija
(antropometrija) un izstrādāti sporta veidam specifiski pārbaudes testi elites kāpējiem. Maz ir
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pētījumu par jauniešiem, kas nodarbojas ar kāpšanu. Tādējādi var secināt, ka daudzu un
daţādu faktoru ietekme uz kāpēja, sevišķi – vēl jaunieša, panākumiem nav pilnībā izpētīta.
Vairākos literatūras avotos norādīts, ka koordinācija un līdzsvars ir ļoti būtiskas
fiziskās īpašības kāpšanas sportā, taču līdzsvara nozīme kāpšanā nav eksperimentāli pierādīta,
kā arī nav veikta šīs spējas salīdzināšana ar citām kāpējam nepieciešamām fiziskām prasmēm,
piemēram, vispārējo koordināciju, spēku, izturību, ātrumu; maz ir informācijas arī par
līdzsvara spēju sekmēšanas metodēm un līdzekļiem.
Viss iepriekš minētais noteica šā promocijas darba tē mas «Līdzsvara spēju sekmēšana
sporta kāpējiem» izvēli.
Pētījuma zinātniskā novitāte
 Pirmo reizi eksperimentāli tika pierādīta līdzsvara nozīme kāpšanas sportā bērniem
un jauniešiem. Tika noteikta statiskā līdzsvara un sacensību rezultāta kopsakarība.
 Izstrādāts zinātniski argumentēts inovatīvs līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu
kopums sporta kāpējiem, kas balstīts uz sensorām sajūtām.
Pētījuma praktiskais nozīmīgums
 Teorētiski analītiskais zinātnisko darbu un empīrisko pētījumu apkopojums par
kāpšanas sporta fizioloģiju un treniľa metodiku ir uzskatāms par nozīmīgu
informatīvo bāzi Latvijas sporta zinātnē.
 Izstrādāto līdzsvara spējas sekmējošo līdzekļu kopums ir praktiski pielietojams
mācību treniľu procesā bērniem un jauniešiem interešu izglītībā. Pētījuma rezultāti
atklāj iespējas sporta kāpēju sasniegumu uzlabošanai.
Pētījuma mērķis: teorētiski izstrādāt zinātniski pamatotu uz sensoro sistēmu balstītu
līdzsvara vingrinājumu kopumu un noteikt tā ietekmi uz līdzsvara spēju sekmēšanu sporta
kāpējiem.
Pētījuma hipotēze: sporta kāpējiem līdzsvara spēju sekmēšanu nodrošina daţādu līdzekļu
kopums, kas balstīts uz sensorām sajūtām, un tā pamatā ir:




līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumi;
spēles un rotaļas līdzsvara spēju sekmēšanai;
speciāls līdzsvara inventārs līdzsvara spēju sekmēšanai.

Pētījuma objekts: sporta kāpēju treniľu process.
Pētījuma priekšmets: līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļi sporta kāpēju sagatavošanā.
Pētījuma subjekts: daţādu sagatavotības līmeľu sporta kāpēji vecumā no 11 līdz 16 gadiem.
Pētījuma uzdevumi:
1) noteikt kāpšanas sporta sacensību dalībnieku raksturojumu, statiskā līdzsvara,
vispārējās koordinācijas un sacensību tehnisko rezultātu kopsakarības ;
2) izstrādāt līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumu sporta kāpējiem;
3) noteikt līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma ietekmi uz līdzsvaru,
proprioreceptīvajām sajūtām un vispārējo koordināciju sporta kāpējiem.
Aizstāvēšanai izvirzīts: inovatīvs līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums sporta kāpēju
sagatavošanā.
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Pētījuma bāze:


pilotpētījumā tika iesaistīti 33 sporta kāpēji līdz 18 gadu vecumam, kuri
piedalījās Latvijas atklātā čempionāta grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
2. posmā (13.03.2009.);



pedagoģiskajā eksperimentā piedalījās 36 audzēkľi no interešu izglītības
pulciľiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem; no tiem eksperimentālajā grupā –
Bērnu un jauniešu centra «Rīgas Skolēnu pils» 18 audzēkľi, kontroles grupā –
Bērnu un jauniešu centra «Daugmale» 18 audzēkľi (26.10.2010.–22.12.2010.).



konstatējošajā eksperimentā tika iesaistīti 37 sporta kāpēji (līdz 18 gadu
vecumam), kuri piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionāta grūtajā kāpšanā ar
augšējo drošināšanu 1. posmā (18.02.2011.).

Pētījuma metodoloģisko pamatu veido:
1. Ķermeľa līdzsvara terminoloģija un fizioloģija: Aberberga-Augškalne L. (2008.), Āboltiľa M.
(1998.), Bogdānovs P. (2006.), Enbom H. (1990.), Forands I. (1992.), Haas B. M. (2010.),
Ķīsis I. (2002.), Krauksts V. (2003., 2006.), Lanka J. (2005.), Lee D. N. (1974.), Logina I.
(2009.), Nashner L. M. (1985.), Ozoliľš N. G. (2006.), T. O. Bompa (2000.), Valtneris A.
(2001., 2004.).
2. Ķermeľa līdzsvara attīstīšanas metodes un līdzekļi: Fernāte A. (2002., 2006., 2008.),
Forands I. (1992.), Ķīsis I. (2002.), Scott S. (2008.).
3. Treniľa procesa metodika: Fernāte A. (2002., 2006., 2008.), Filins V. P. (1987.), Forands I.
(1992.), Ķīsis I. (2002.), Krauksta D. (2006.), Krauksts V. (2006.), Ozoliľš N. G. (2006.),
Tataja-Azlanaja S. (2007.), T. O. Bompa (1990., 1999., 2000.).
4. Kāpšanas sporta fizioloģiskais raksturojums: Giles L. V., Grant S. (1996.), Mermier C. (1997.,
2000.), Morrison A. B. un Schöffl V. R (2007.), Piratinskis A. E. (1987.), Rhodes E. C., Sheel
A. W. (2004.), Taunton J. E. (2006), Watts P. B. (2004.).
5. Kāpšanas sporta treniľu metodika: Hatting G. (2006.), Hörst E. J. (2003.), Luebben C.
(2004.), Mihailovs M. (2008.), Morrison A. B., Piratinskis A. E. (1987.), Schöffl V. R. (2007.),
Watts P. B. (2003., 2004.) u. c. zinātnieku, kā arī autores personīgā pieredze.
Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes:



izstrādāts līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums sporta kāpēju
sagatavošanā;
pamatota un eksperimentāli pierādīta līdzsvara kā vienas no galvenajām
īpašībām nozīme sporta kāpēju sacensību rezultātu paaugstināšanā.

Atslēgas vārdi: kāpšanas sports un sportisti, interešu izglītība, līdzsvara spēju sekmēšana,
proprioreceptīvās sajūtas, vispārējā koordinācija.
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1.
KĀPŠANAS SPORTA UN SPORTISTU RAKSTUROJUMS;
TRENIĽU METODIKAS, SPORTISTA FIZISKO ĪPAŠĪBU UN
LĪDZSVARA TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS
1.1. Kāpšanas sporta un sportistu raksturojums
1.1.1. Sporta kāpšana, disciplīnas un to raksturojums
Kāpšana ir viena no dabiskākajām cilvēka kustībām. Mūsdienās daţādu vecumu kāpēji
var nodarboties ar sporta kāpšanu visā pasaulē [28, 131]. Daţu pēdējo gadu laikā kāpšanas
sports ir piedzīvojis popularitātes pieaugumu visā pasaulē [15, 52, 53].
Kāpšanas sports ir guvis atzinību ne tikai, iespējams, tā ekstrēmās pievilcības, bet arī
sociālo vērtību dēļ, ko apliecina šīs sporta disciplīnas ieviešana mācību programmās daudzās
valstīs. Ātra šā sporta veida attīstība un izaugsme novērota arī daudzās jaunattīstības valstīs,
un tas pierāda, ka ar to var nodarboties visur un daţādu vecumu cilvēki [25].
ASV profesors P. B. Votss (P. B. Watts) atzinis, ka, tikai pateicoties pēdējos gados
aizvien pieaugošajai kāpšanas sporta popularitātei, bērnu un jauniešu aizvien lielākajai
interesei par piedalīšanos kāpšanas sacensībās, pieaugusi arī daţādu jomu speciālistu un
zinātnieku interese par šo sporta veidu un uzsākti daţādi pētījumi šajā jomā [139].
ASV strauji palielinās to skolu skaits, kur ir iekārtotas speciālās kāpšanas sienas un šis
sporta veids iekļauts fiziskās audzināšanas programmās. Pēdējos gados tieši ASV procentuāli
visvairāk kāpēju ir bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Daudzas no šīm skolām atbalsta gan
valsts, gan sporta federācijas, kas nodrošina finanšu līdzekļus inventāra iegādei un
speciālistu – treneru un skolotāju – izglītošanai [130].
Gan daudzās Eiropas valstīs, gan bijušās Padomju Savienības republikās kāpšanas
sports ir iekļauts skolu ārpusstundu pasākumu programmās [105].
Kāpšanas sporta popularitāte pēdējo 20 gadu laikā ir ievērojami pieaugusi arī
Lielbritānijā. Piemēram, 1988. gadā Lielbritānijā bija 40 iekštelpu mākslīgās kāpšanas sienas,
bet 2003. gadā – jau 254 kāpšanas sienas [47].
Citi dati liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā kāpēju skaits pasaulē pieaudzis no
7,3 miljoniem līdz 9,2 miljoniem interesentu [66].
Kāpšana – tas ir viens no nedaudzajiem sporta veidiem, kas treniľu procesā globāli
aptver visu organisma muskuļu sistēmu un tajā pašā laikā harmoniski attīsta cilvēka ķermeni
[145].
Kāpšanas sporta galvenā būtība ir izaicinājums, piedzīvojums, un tas var sekmēt ne
tikai spēku un veselību, bet arī pašpaļāvību un prāta spējas. Kāpšana – saprotams, līdz
zināmai pakāpei – ir relatīvi lēts atpūtas veids, ar kuru var nodarboties gan vīrieši, gan
sievietes bez vecuma ierobeţojuma [114].
Interese un zinātniski pētījumi par klinšu kāpēju fizisko sagatavotību, treniľu procesu,
kā arī citi ar to saistīti jautājumi kļuva aktuāli jau 1970. gadā, kad klinšu kāpšanas entuziastu
skaits strauji pieauga. Vienu no pirmajiem vērā ľemamajiem pētījumiem par sporta kāpēju
fizioloģiskajiem rādītājiem 1978. gadā veica un publicēja E. Viljamss (E. Williams ).
1978. gads raksturīgs arī ar to, ka daļa āra jeb klinšu kāpšanas entuziastu pārgāja uz treniľiem
iekštelpās, tā aizsākot atsevišķu sporta veidu – kāpšanas sportu. Šī pāreja sakrīt ar kāpšanas
sporta sacensību sākumu [97].
2010. gadā zinātnieki M. L. Mihailovs (М. Л. Михайлов), L. V. Mladenovs
(Л. В. Младенов) u. c. atzīmēja, ka vairāki faktori, kas nosaka kāpēja spējas, ir jau
noskaidroti, bet ne visi, un tādu faktoru, kas kopumā raksturotu kāpēja sportiskos panākumus,
vēl ir daudz [100].
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Maz ir pētījumu par kāpējiem jauniešu vecumā. Tāpat ir tikai daţi zinātniski pētījumi,
kuros aplūkota daţādu līmeľu pieaugušo kāpēju, galvenokārt vīriešu, psiholoģiskā
sagatavotība un atklāti daţādo kāpšanas veidu un disciplīnu atšķirīgie psiholoģiskie aspekti,
šā sporta veida specifiskās traumas, kāpēju ķermeľa konstitūcija (antropometriju) un sporta
veidam specifiskie pārbaudes testi elites kāpējiem [105].
Līdz ar to var secināt, ka, lai gan kāpšanas sports strauji attīstās visā pasaulē, to
daudzveidīgo faktoru, kas nosaka kāpēja panākumus, ietekme nav pilnībā izpētīta, sevišķi
jauniešu grupā. Zinātnieki ir sākuši vairāk pētīt šim sporta veidam raksturīgās traumas,
fizioloģiju, treniľu metodiku, sportistu fiziskās un garīgās spējas, drošības aprīkojuma
efektivitāti un citus faktorus.
1.1.1.1. Kāpšanas sporta attīstība
Salīdzinot ar citiem sporta veidiem, kāpšana ir samērā jauns sporta veids. Kas tad ir
kāpšanas sports? Lai to pilnībā izprastu, nedaudz jāielūkojas pagātnē.
Pirmās ziľas par klinšu kāpšanu saglabājušās no 1786. gada, kad ārsts Mišels Pakārs
(Michel Paccard) un vietējais mednieks Ţaks Balmā (Jacques Balmat) uzkāpa Alpu
augstākajā virsotnē Monblānā (4810 m v.j.l.), un šo brīdi pieľemts uzskatīt par alpīnisma
dzimšanas gadu. Kalnos kāpšana Alpos kļuva ļoti populāra, un tur šis sporta veids strauji
attīstījās, iegūstot nosaukumu – alpīnisms [150]. Arī klinšu kāpšanas vēsture aizsākās Alpu
kalnos, taču šajā sporta veidā raksturīgākais bija parādīt prasmes veikt īsus, bet grūtus
maršrutus [105].
Sacensības klinšu kāpšanā sākās ap 1940. gadu bijušās Padomju Savienības
republikās, kad tās tika organizētas uz ātrumu [1, 25]. Pirmās oficiālās sacensības klinšu
kāpšanā ar sacensību programmu, noteikumiem un balvām notika 1947. gada vasarā Dombajā
(Kaukāzs), alpīnistu nometnē «Molľija». Šo sacensību iniciators un organizētājs bija Ivans
Antonovičs
Pirmās starptautiskās sacensības klinšu kāpšanā notika 1976. gadā Padomju Savienībā,
netālu no Gagras Gruzijā, bet 1986. gadā Krimā risinājās pirmās neoficiālās Eiropas kausa
izcīľas sacensības [1]. Tikai 1985. gadā Bardonekijā (Itālija) notika pirmās oficiālās grūtās
kāpšanas sacensības.
Būtisks pavērsiens kāpšanas sporta vēsturē notika 1986. gadā Lionā (Francija), kad
pirmo reizi tika organizētas sacensības telpās. Tas pavēra ceļu kāpšanas sporta attīstībai un ir
uzskatāms par šā sporta veida sākumu. Tieši pēc pirmajām iekštelpu sacensībām Lionā radās
liela interese par mākslīgajām sienām un iekštelpu sacensību organizēšanu [25]. Jau
1987. gadā ASV tika izveidotas pirmās komerciālās kāpšanas zāles, kas deva iespēju gan
sportistiem, gan citiem interesentiem aktīvi trenēties un nodarboties ar šo sporta veidu [51].
Kāpšanas sienas nodrošināja iespēju attīstīt jaunus un efektīvus treniľu veidus [114, 124].
Pašlaik visvairāk mākslīgo kāpšanas sienu ir tādās valstīs kā Beļģija, Francija, Lielbritānija un
ASV [153].
Jaunās iespējas, ko deva mākslīgās kāpšanas sienas, padarīja kāpšanu pieejamāku arī
iesācējiem – tās imitēja dabīgās klintis un deva iespēja baudīt kāpšanu jebkādos laikapstākļos
vai nepakļaujot sevi potenciālajām briesmām, kas var draudēt, kāpjot klintīs dabiskos
apstākļos.
1988. gadā pēc Francijas ierosinājuma Starptautiskā alpīnisma asociāciju savienība
(Union Internationale Des Assosiasions D’Alpinisme – UIAA) asociācijas iekšienē izveidoja
kāpšanas sacensību komisiju (Comission d’Escalade de Competition – CEC) un Starptautisko
sacensību komiteju (Comite International des Competitions d’Escalade – CICE), kuras
nodarbojās ar kāpšanas sporta attīstīšanu, sacensību noteikumu izstrādi, organizēšanu un
tiesāšanu [25].
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1989. gadā notika pirmais Pasaules kauss ātruma un grūtajā kāpšanas disciplīnā. Šajā
gadā, lai novērstu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tika pieľemts lēmums, ka no 1990. gada
Pasaules kausa sacensības, Pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu drīkst organizēt tikai
uz mākslīgā reljefa [25].
Pirmais pasaules čempionāts kāpšanā jauniešiem notika 1992. gadā Bāzelē (Šveice) un
piesaistīja ļoti daudz dalībnieku; nu tas kļuvis par tradicionālu ikgadēju pasākumu [25].
1998. gadā oficiāli tika ieviesta jauna kāpšanas disciplīna – boldrings. Pirmās
boldringa sacensības notika 1999. gadā un tika organizētas kā «Top Rock Challenge» [25].
Kopš 2001. gada vairāk nekā 45 valstis regulāri rīko kāpšanas sporta sacensības, kas
oficiāli iekļautas starptautiskajā sacensību kalendārā. Sacensību mērogs ir daţāds – tie ir gan
pasaules, jaunatnes un kontinentālie čempionāti, gan arī augsta līmeľa starptautiskās
sacensības, kā arī kāpšanas sporta popularizēšanas pasākumi bērniem (spiderkids) un
amatieriem. Patlaban kāpšanas sporta sacensībās piedalās pārstāvji no vairāk nekā 75 pasaules
valstīm [25].
2006. gadā Starptautiskā sacensību kāpšanas padome (International Council for
Competition Climbing – ICC) atdalījās no UIAA un, lai reglamentētu šo sporta veidu,
2007. gadā Frankfurtē, piedaloties 48 federācijām, tika nodibināta neatkarīga starptautiska
federācija – Starptautiskā Kāpšanas sporta federācija (International Federation of Sport
Climbing – IFSC) [25].
Šobrīd IFSC pārstāvētas 76 valstis no pieciem kontinentiem [25].
Jau 1972. gadā Jaunatnes Olimpiskās nometnes laikā Minhenē notika diskusija par
kāpšanas sporta olimpiskajām perspektīvām. Tika atzīts, ka kāpšanas sports pilnībā atbilst
olimpiskajiem kritērijiem jauna sporta veida iekļaušanai Olimpiskajās spēlēs, proti:
- sacensības notiek vienā vietā un vienlaikus;
- sacensības var organizēt daţādās valstīs pēc vienotiem kritērijiem;
- visiem dalībniekiem ir vienādi apstākļi un iespējas uzvarēt;
- sacensības var objektīvi tiesāt un rezultātu iegūt ar mērierīcēm;
- sacensības ir atraktīvas [114].
2010. gada 12. februārī Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) 122. plenārās sesijas
sēdē Vankūverā (Kanāda) ratificēja un oficiāli atzina Starptautisko Kāpšanas sporta federāciju
(IFSC) [25, 128]. Intervijā IFSC prezidents Marko Skolari (Marco Scolari) paziľoja, ka tas ir
būtisks solis ceļā uz to, lai kāpšanas sports kļūtu par vienu no olimpiskajiem sporta veidiem.
Pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas pirmās, pagaidu, atzīšanas, kas notika 2007. gadā,
IFSC ir izturējusi «novērtēšanas periodu», un tas nozīmē, ka tagad ceļš uz Olimpiskajām
spēlēm ir atvērts. Šis ir izšķirošs, vēsturisks pavērsiens šā sporta veida attīstībā un nākotnē.
IFSC prezidents uzsver, ka «daudz kas būs atkarīgs no kāpšanas sportā izvirzītajiem mērķiem
un izvēles, kā tos sasniegt. Taču to pierādīs lielākais notikums kāpšanas sporta vēsturē –
pasaules čempionāts, kas 2011. gada jūlijā notiks Itālijas pilsētā Arko.» [128].
Kāpšanas sporta iekļaušana Olimpiskajās spēles varētu notikt 2020. gadā. Tā kā
Olimpisko spēļu programmu apstiprina ik pēc septiľiem gadiem, tad 2013. gadā tiks izlemts
par kāpšanas sporta veida iekļaušanu 2020. gada Olimpiskajās spēlēs [155].
Latvijā ar klinšu kāpšanu aktīvi sāka nodarboties jau no 1949. gada. Šo aktivitāšu
pamatā sportistiem bija mērķis gatavoties braucieniem uz alpīnisma nometnēm, kas ik gadu
notika Kaukāzā. Nodarbības un arī sacensības norisinājās uz dolomīta klintīm Oliľkalnā, kas
atrodas Daugavas krastā, 5 km no Pļaviľām un 1 km no Lokstenes pilskalna. Kalna vienu
malu veidoja stāva dolomīta siena – 20 m augstā Andreja klints. 16 gadus – no 1949. gada
līdz 1965. gadam – ik pavasari un rudeni šeit regulāri trenējās un sacentās klinšu kāpšanas
cienītāji. Diemţēl, būvējot Pļaviľu HES, pilskalnu applūdināja.
Pēc pilskalna applūdināšanas klinšu kāpēji sāka trenēties dolomīta klintīs pie Lielupes
ar mākslīgo torni virs tām. Par treniľu un sacensību bāzi izmantoja arī torni Valmieras sporta
bāzē «Baiļi» [110].
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Pirmās oficiālās klinšu kāpšanas sacensības Latvijā notika 1952. gada rudenī, un tās
organizēja Zelma Bej-Mamikonjana, Jānis Jaunrodziľš un Imants Mihaļskis. Grāmatā «No
Oliľkalna līdz Everestam» atrodama informācija, ka Latvijas kāpēji klinšu kāpšanas
sacensībās ārpus Latvijas pirmo reizi piedalījās 1962. gadā Krimā [114].
80. gados Rīgā, Civilās aviācijas institūta (tagad Transporta un sakaru institūts) un
Rīgas 39. vidusskolas (tagad Juglas vidusskola) sporta zālē, tika izveidotas pirmās mākslīgās
sienas. Šajā laikā klinšu kāpšana sāka attīstīties un kļuva aizvien populārāka arī jauniešu vidū.
Sākot ar 1982. gadu, notiek klinšu kāpšanas sacensības skolēniem [110].
20. gadsimta 90. gados Latvijā vairākos bērnu un jauniešu centros, piemēram, «Rīgas
Skolēnu pils», «Daugmale», «Kurzeme», un mākslinieciskās jaunrades centrā «Praktiskā
estētikas skola» tika izveidotas klinšu kāpēju sagatavošanas sekcijas, kur trenējās pavisam
jauni zēni un meitenes; tika izveidots Latvijas Jaunatnes kalnkāpēju sporta centrs.
Līdz 1991. gadam Rīgā notika Vissavienības sacensības klinšu kāpšanā jauniešiem
«Dzintara karabīne», kurās piedalījās sportisti no daudzām Padomju Savienības republikām,
arī Lietuvas un Igaunijas. Latvijas jaunieši šajās sacensībās regulāri ieľēma godalgotas vietas
[107].
Prioritāras tiesības attīstīt un vadīt alpīnismu, klinšu kāpšanu un kāpšanas sportu
Latvijā ir Latvijas Alpīnisma savienībai (LAS) [14]. Pēc Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 1992. gadā LAS kļuva par pilntiesīgu Starptautiskās alpīnisma asociāciju
savienības (UIAA) locekli, un tas pavēra iespēju Latvijai darboties arī ārpus savas valsts
robeţām un piedalīties starptautiskajās sacensībās [107].
Kopš 1997. gada Latvijā notiek kāpšanas sacensības uz mākslīgajām sienām, un
pamazām arī Latvijā terminu «klinšu kāpšana» nomaina termins «kāpšanas sports», lai gan
daudzi joprojām to sauc par klinšu kāpšanas sportu. Šajā pašā gadā kāpšanas sports kā viens
no pārbaudījumiem tika iekļauts daţādos izklaides un sporta pasākumos. Pateicoties sporta
veida atpazīstamībai, Latvijā daudzviet tika izveidotas speciālās kāpšanas sienas: Bauskas
1. vidusskolā, Madonas sporta hallē, Ogres, Ķeguma un Valkas vidusskolā, Līvānu
1. vidusskolā, bērnu un jauniešu centrā «Daugmale», Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā,
IU «Falkors» boldringa zāle rūpnīcas «Alfa» teritorijā, Gulbenes sporta centrā, RTU
Daugavpils filiālē, Banku augstskolā «Turība», sporta hallē «Pārventa» un sporta namā
«Centrs» Ventspilī, sporta klubā «City fitness», Ropaţu vidusskolā, Alūksnes rajona Liepnā,
Mālpils arodvidusskolā, Valmieras pamatskolā, Robeţniekos Krāslavas novadā.
Lai gan kāpšanas sienu skaits Latvijā pēdējos gados strauji pieaug, mūsu valsts
joprojām nevar konkurēt ar citām valstīm, kur gandrīz katrā lielākajā pilsētā un kūrorta centrā
ir uzcelta mākslīgā kāpšanas siena.
Kāpšanas sienu var izveidot gandrīz visur – gan dzīvoklī vai privātmājā, gan sporta
zālē un atpūtas centrā. Kāpšanas siena ir interesanta alternatīva jau ierastajiem sporta un
atpūtas veidiem, piemēram, basketbolam, volejbolam, slēpošanai utt. Tās var uzburt gan
Everestu, gan Gaiziľu Latvijas relatīvi līdzenajā reljefā. Skolās tās var nodrošināt bērniem
atraktīvu piedzīvojumu pilnīgi kontrolējamā vidē. Viss iepriekš minētais apliecina to, ka
kāpšanai Latvijā jau ir sava vēsture [69].
2007. gadā Latvijas Alpīnisma savienība iestājās Starptautiskajā Kāpšanas sporta
federācijā (IFSC), tādējādi dodot tiesības savas valsts sportistiem piedalīties starptautiskajās
sacensībās [85].
Nesamērīgi lielās biedra naudas dēļ, kā arī nesaskatot nekādu labumu no dalības
Starptautiskajā alpīnisma asociāciju savienībā (UIAA), 2010. gada 16. septembrī Latvijas
Alpīnisma savienībā tika pieľemts lēmums izstāties no UIAA. UIAA ģenerālsekretārs nāca
klajā ar paziľojumu, ka šis gadījums kalpos par negatīvu piemēru sadarbībā ar citām nelielām
organizācijām, un viľš cerot, ka nekas tāds vairs neatkārtosies. Tālākā nākotnē UIAA plāno
beidzot uzklausīt nelielo organizāciju vajadzības, sūdzības un ieteikumus [86].
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Kāpšanai kalnos ir trīs galvenie veidi, proti, alpīnisms, klinšu kāpšana un kāpšanas
sports. Atsevišķa sporta veida iezīmes sāk rasties arī ledus kāpšanai un boldringam. No
minētajiem trīs galvenajiem kalnos kāpšanas veidiem par sportu pārliecinoši var saukt tikai
kāpšanas sportu, kuram ir visas tam raksturīgās pazīmes: sistemātiski treniľi, sacensības,
skatītāji un, protams, uzvarētāji.
1.1.1.2. Sacensības kāpšanas sportā un kāpšanas sienu veidi
Sacensības kāpšanas sportā attīstījās vairākās valstīs kā dabīgs turpinājums
sacensībām klinšu kāpšanā. Neformālas sacensības bijušas vienmēr, piemēram, arī alpīnismā,
kur pastāv nosacījumi: uzkāpt augstāk, ātrāk, pa grūtāku maršrutu.
Kāpšanas sportā sacensības notiek trīs pamatveidos: grūtajā kāpšanā, ātruma kāpšanā
un boldringā [52, 92, 117, 148].
1. Grūtā kāpšana – sacensību rezultātu nosaka pēc tā, kurš no dalībniekiem distancē
uzkāpj visaugstāk. Sacensībās parasti kāpj ar apakšējo drošināšanu, dalībnieku drošinot no
apakšas, kur katra atsaite ir ieāķēta saskaľā ar noteikumiem un kur sasniegtais augstums
(maršrutā ir traversa vai griestu posmi, lielākais attālums gar maršruta trajektoriju) nosaka
dalībnieka pozīciju sacensību posmā. Sacensības grūtajā kāpšanā un grūtajā pāru kāpšanā var
būt maršruti, kurus veic:
 bez iepriekšējas iepazīšanās ar maršrutu;
 pēc atļautas maršruta apskates;
 pēc maršruta demonstrācijas, kuru veic apstiprināts demonstrētājs;
 pēc atļautas maršruta izmēģināšanas.
2. Ātruma kāpšana – sacensību rezultātu nosaka pēc laika, kādā dalībnieks distanci
veicis. Drošināšana notiek ar augšējo drošināšanu, un dalībnieka uzrādītais laiks, beidzot
maršrutu, nosaka dalībnieka pozīciju sacensību posmā. Ātruma sacensībās maršrutus kāpj pēc
maršruta demonstrācijas, kuru veic apstiprināts demonstrētājs.
3. Boldrings – sacensību gaitā jāveic vairāki (parasti 7–10) īsi, bet grūti maršruti;
rezultāts tiek noteikts pēc tā, cik maršrutus dalībnieks ir spējis izkāpt.
Sacensības var sastāvēt arī no atsevišķām kāpšanas disciplīnām: grūtās kāpšanas,
ātruma kāpšanas vai tikai boldringa.
Sacensības grūtajā kāpšanā un grūtajā pāru kāpšanā var notikt arī ar augšējo
drošināšanu, ja to ir atļāvusi LAS Kāpšanas sporta komisija [117]. Sacensības ar augšējo
drošināšanu bērniem un jauniešiem iesācējiem ir vairāk piemērotas gan no drošības viedokļa,
gan tīri psiholoģisku iemeslu dēļ, proti, tādējādi tiek samazinātas kāpēja bailes no
nepatīkamiem kritieniem.
Sacensības parasti notiek vairākās vecuma grupās, jaunākajā grupā ir dalībnieki līdz
12 gadu vecumam. Tālāk grupas tiek dalītas pa vecumiem ik pa diviem, trim gadiem [114].
Diemţēl vecuma grupu iedalījums katrā valstī ir atšķirīgs un grupu nesaderība pēc bērnu
vecuma ir visai liela, un tas nereti rada nelīdzvērtīgu sacensību [105]. Latvijā kāpšanas sporta
sacensību noteikumus ir izstrādājusi LAS Kāpšanas sporta komisija (2000. gads, ar
labojumiem).
Novērots, ka starptautisko sacensību maršrutos jaunieši elites kāpēji tagad spēj
vienlīdz labi konkurēt ar pieaugušajiem elites kāpējiem līdz pat 40 gadu vecumam. Piemēram,
2006. gada Eiropas kāpšanas sporta jauniešu čempionāta uzvarētāji bija 16 gadus veci, un šie
paši jaunieši kļuva par pieaugušo Pasaules kausa sacensīb u finālistiem [105].
No 2001. gada Latvijā tiek rīkotas lielākās Baltijas valstu sacensības «Baltic Open
Boldering edition» kāpšanas sportā. Tajās katru gadu piedalās 100–150 dalībnieku [114].
Latvijā regulāri notiek sacensības arī valsts līmenī. Tradicionāli ik gadu tiek organizēts
Latvijas jaunatnes čempionāts grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu sešos posmos un
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sacensības «Boldrings visiem» visu vecumu un sagatavotības līmeľu dalībniekiem septiľos
posmos.
Boldrings (bouldering).
Boldringa sienas ir aptuveni 4 metrus augstas. Tās izmanto kāpšanai bez virvēm, un
tās var būt gan slīpas, gan pārkārušās (70°–100°). Šāda veida sienas ir interesantas gan
iesācējiem, gan pieredzējušiem kāpējiem. To izveidošanas izmaksas ir salīdzinoši mazas, un
tās var novieto gandrīz jebkurā vietā. Drošību panāk, zem sienām novietojot vieglatlētikai
paredzētos biezos paklājus, starp kuriem nedrīkst būt spraugu [69].
Uzķeršana (spotting) ir drošināšanas veids, ko rekomendē boldringa veikšanas laikā.
Boldringu pielieto iesildīšanās nolūkos, kā arī apmācībā un sacensību laikā (sk.1. attēlu).
Sportisti, kas piedalās boldringā, pilnībā koncentrējas uz visgrūtāko maršruta vietu
pārvarēšanu. Boldrings pieprasa atkārtotas sēriju kustības, kas parasti ir daudz spraigākas un
spēcīgākas nekā tradicionālajā klinšu kāpšanā, un tas bieţi ir iemesls paaugstinātam traumu
riskam [66].

1. att. Boldrings izstādes «Atpūta un sports» ietvaros Ķīpsalas hallē 2010. gadā
Traverss.
Traversā arī ir raksturīgas zemas – no 2 m līdz 4 m augstas – sienas (sk. 2. attēlu), kas
paredzētas horizontālai kāpšanai. Sienas visbieţāk iekārto garās telpās (gaiteľos u.tml.), un, jo
tās ir garākas, jo interesantāk un daudzveidīgāk iespējams iekārtot traversa maršrutus. Sienas
slīpums – no 70° līdz 100° leľķī, un tās tiek izmantotas galvenokārt, lai iesildītos, vingrinātu
izturību vai organizētu bērniem rotaļas [69].

2. att. Trave rsa siena Ventspilī [69]
Traversu sienu popularitāte strauji aug, jo, lai uz tām nodarbotos, nav nepieciešama speciāla
tehnika un inventārs, piemēram, virves, ķiveres [130, 131]. Atšķirībā no augstajām kāpšanas
sienām, traversa sienas ir darbošanos daudz stimulējošākas, atraktīvākas un veselībai
draudzīgākas, jo īpaši bērniem un jauniešiem. Cits iemesls šo kāpšanas sienu popularitātes
pieaugšanai varētu būt tas, ka savā ziľā tās veicina dzīves mācību prasmes. Kāpšanā ir daudz
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vairāk dabisku kustību nekā citos sporta veidos un kustību izpildē kāpējam daudz vairāk
jāpaļaujas uz tehniku un līdzsvaru nekā fizisku spēku [130].
Kāpšana ar augšējo drošināšanu.
Sienas kāpšanai ar augšējo drošināšanu ir augstākas par boldringa sienām (sk. 3 attēlu)
un iekārtotas daţādos leľķos – no slīpas sienas līdz pārkarei (70°–120°). Tā kā drošināšanas
virve ir izlaista caur enkuru, kas nostiprināts sienas augšējā daļā, līdz kāpējam tā pienāk no
augšas, un tas neļauj smagi krist no liela augstuma «noraujoties». Drošināšanu veic kāpēja
partneris, kurš stāv sienas pakājē. Kāpjot pa šādu sienu, nepieciešams speciāls inventārs:
drošības jostas, karabīnes un drošināšanas ierīces, kā arī virves un ķiveres [69].

3. att. Kāpšana ar augšējo drošināšanu; Juglas vidusskola
Kāpšana ar apakšējo drošināšanu.
Sienas kāpšanai ar apakšējo drošināšanu arī ir augstākas par boldringa sienām,
iekārtotas daţādos leľķos un slīpumos (no 90° līdz pat 135°). Kāpjot pa sienu, kāpējs
nodrošina sevi, ik pa laikam virvi ieāķējot starpāķos (sk. 4 attēlu). Ja kāpējs «noraujas»,
atrodoties virs starpāķa, viľš krīt līdz starpāķim un vēl tikpat, līdz to notur drošinātājs. Šādas
sienas pēc drošināšanas sistēmas veida ir visvairāk līdzinās kāpšanai pa īstām klintīm. Tomēr
izbūves izmaksu ziľā tās ir visdārgākās, jo jāiekārto tā, lai siena izturētu pietiekami lielo
slodzi, kas rodas, sportistam krītot.
Katra maršruta individuālo grūtību nosaka aizķeru skaits un to izvietojums uz sienas.
Ja salīdzina kāpšanu ar augšējo un kāpšanu ar apakšējo drošināšanu, tad palielināta
psiholoģiskā spriedze ir kāpšanā ar apakšējo drošināšanu [69].

a
b
4. att. Grūtā kāpšana ar apakšējo drošināšanu: a) Rīgas Transporta un sakaru institūtā;
b) kāpšanas hallē Imstā (Austrija)
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Kāpjot ar apakšējo drošināšanu, aizliegts izlaist starpāķus, atrasties virs tiem,
neieāķējot virvi augstāk par ceļgalu līmeni (ķermeľa pēdējo punktu).
Rotējošā kāpšanas siena.
Rotējošā kāpšanas siena ir pārvietojama kāpšanas siena, kas ļauj izbaudīt kāpšanu bez
drošības jostām un drošinājuma, jo kāpējs nekad nav augstāk par 60 cm virs zemes. Pastāv
iespēja mainīt slīdošās lentes ātrumu un slīpumu. Maršruti uz sienas tiek iezīmēti daţādās
krāsās, tā norādot maršruta grūtības pakāpi. Rotējošo kāpšanas sienu izmanto gan par
kāpšanas trenaţieri, gan daţādiem sporta un izklaides pasākumiem.
Rotējošā kāpšanas siena paredzēta ķermeľa vispusīgam treniľam – izturības, spēka un
koordinācijas attīstīšanai. Uz sienas ir uzstādīts monitors, kas uzskaita gan veikto distanci,
gan tās veikšanai patērēto laiku, kā arī sirdsdarbības ātrumu. Lai kāpšana nekļūtu apnicīga, ir
iespēja mainīt kāpšanas maršrutus tāpat kā uz citām kāpšanas sienām. Siena var brīvi stāvēt uz
cietas virsmas vai tikt piestiprināta pie ēkas sienas [69].
Kāpšanas sporta sacensību disciplīnas ir pietiekami atšķirīgas gan sacensību
noteikumu, gan kāpēju fiziskās, tehniskās un psiholoģiskās sagatavotības ziľā. Tieši kāpšanas
sporta disciplīnu un kāpšanas sienu daudzveidība daţādo šo sporta veidu, tādējādi padarot šo
sporta veidu pievilcīgu, interesantu un aizraujošu jebkurā vecumā.
1.1.1.3. Drošība kāpšanas sportā, raksturīgākās traumas, skeleta deformācijas
Katram sporta veidam, ľemot vērā tā specifiku, ir raksturīgas specifiskas traumas.
Kāpšanas sportā, atšķirībā no, piemēram, klinšu kāpšanas, traumu ir daudz mazāk un to var
uzskatīt par salīdzinoši drošāku [124].
Risks gūt savainojumus pastāv jebkurā sporta veidā, un traumas nav nekas svešs
daudzos sporta veidos, pat tādos, kas netiek uzskatīti par ekstremāliem vai veselībai
bīstamiem. Arī kāpšanas sportā, tāpat kā jebkurā citā sporta veidā, ir potenciālas iespējas gan
savainoties, gan iet bojā. Tādēļ ikvienam kāpējam, arī pieredzējušam, ir jāapzinās visi
iespējamie riska faktori, jābūt uzmanīgam un jāuzľemas atbildība par savu rīcību.
Kāpšanas sienas ir veids, kā risku, kas rodas, piemēram, kāpjot klintīs, samazināt līdz
minimumam. Pētījumi ir pierādījuši, ka nodarboties ar kāpšanu telpās ir relatīvi droši. Vairāki
sporta centri Lielbritānijā atzinuši, ka kāpšanas sienas ir vienas no drošākajām publiskajām
sporta iestādēm ar vismazāko savainojumu skaitu. Vispārējais risk s iegūt nopietnas traumas
esot 1:18 600, t.i., kāpšanas sporta traumu skaits ir 0,5 traumas uz 1000 kāpšanas stundām.
Salīdzinājumam: futbolā sporta traumu skaits ir gandrīz 30 uz 1000 stundām [114].
Pēdējo 10 gadu laikā sporta kāpēju skaits pasaulē pieaudzis no 7,3 miljoniem līdz
9,2 miljoniem šā sporta veida entuziastu. Tas licis zinātniekiem pievērsties šim sporta veidam
raksturīgāko traumu rašanās cēloľu izpētei, kā arī teorētiski un praktiski pamatot
nepieciešamību pēc daudz efektīvāka drošības aprīkojuma [66].
Kādas tad ir šim sporta veida raksturīgās traumas?
Traumu bieţums un veids nav saistīts ne ar kāpēja dzimumu, kāpšanas pieredzi un
trenēšanās ilgumu, ne arī ķermeľa masas indeksu (ĶMI) vai kāpēja svaru. Visbieţākās ir
daţāda rakstura pirkstu un plecu traumas [53, 66]. G. Heitings (G. Hatting) savos pētījumos
visbieţāk konstatējis daţādas muskuļu un saišu traumas [153].
Daudziem elites kāpējiem konstatēta pēdu deformācija. Lai gan mediķi iebilst pret
mazāku apavu valkāšanu, novērots, ka daudzi kāpēji praktizē par 2,3±0,73 (angļu izmērs)
mazāka izmēra kāpšanas apavu valkāšanu, salīdzinot ar kājas reālo izmēru. Kāpšanas kurpes
nodrošina ne tikai kāpēja saskari ar atbalsta virsmu, stāvot uz tās, bet arī ļauj «pieturēties» pie
sienas, izjūtot aizķeres gandrīz tāpat kā ar rokām. Kāpšanas kurpes palīdz noturēt līdzsvaru,
ilgstoši noslogot pēdu pozā, kas bez speciāliem apaviem nebūtu tik viegli izdarāms. Kāpšanas
kurpes bieţi dēvē par kāpēja pēdas otro ādu. Lai novērstu ievainojumus un deformācijas,
trenerim, it īpaši darbā ar bērniem, jāraugās, lai netiktu pārmērīgi ierobeţots kāpšanas kurpju
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izmērs. Regulāra kāpšanas apavu izmēra kontrole nepieciešama vismaz līdz 15 gad u
vecumam. Arī kāpšanas kurpju novilkšana ik pēc laika varētu ierobeţot pēdu traumas un
deformācijas [105].
Intensīvi kāpšanas treniľi var būt iemesls organisma adaptīvām reakcijām, piemēram,
sirds hipertrofijai un pirkstu locītavu pietūkumam. Tomēr osteoartrīta pazīmes kāpējiem
jauniešiem konstatē reti. Zinātnieki V. R. Šēfls (V. R. Schöffl), T. Hokholcers (Hochholzer T.)
u. c., kas nonākuši pie šādiem secinājumiem, uzsver, ka pētījumus nepieciešams turpināt, lai
noskaidrotu, vai šīs adaptīvās stresa reakcijas var izraisīt osteoartrīta agrīnu stadiju [120].
Pētījumā par traumatismu boldringā, ko no 2004. līdz 2005. gadam veica zinātnieku
grupa Ziemeļamerikā, tika apsekoti 12 valstu kāpēji. Sportistiem, kuri trenējās apvidū, bieţāk
nekā kāpējiem iekštelpās tika konstatētas pirkstu traumas [66]. Zinātnieki H. Dţozefsens
(G. Josephsen), S. Šinemans (Shinneman S.) u.c., izanalizējuši iegūtos datus par traumām
sporta kāpējiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, nerekomendē jaunajiem sportistiem piedalīties
starptautiskas nozīmes boldringa sacensībās, kā arī samazināt intensīvus treniľus pirkstu
spēka attīstīšanai [105].
14–15 gadu veciem jauniešiem kaulu masa palielinās apmēram divas reizes, un šajā
laikā traumu risks ir lielāks. Straujā izaugsme sportā pēdējos pubertātes gados ir saistīta ar
paaugstinātu risku gūt daţādus ķermeľa savainojumus un kaulu lūzumus [105]. Lai
samazinātu traumu risku, Starptautiskā kāpšanas padome, uzklausot UIAA medicīniskās
komisijas ierosinājumus, pieľēma noteikumus, kuros norādīts, ka starptautiskās boldringa
sacensībās var piedalīties jaunieši, kas sasnieguši 16 gadu vecumu [105].
Kāpējs iesācējs, cenšoties iziet elites līmeľa maršrutus, var iedzīvoties ļoti nopietnās
fizioloģiska rakstura veselības problēmās [124]. Bērnu un jauniešu treneriem, kuri vada
apmācības kāpšanas sportā, jāpārzina arī šajā sporta veidā iespējamie riski veselībai un pēc
iespējas jācenšas tos novērst.
1.1.2. Kāpšanas sports interešu izglītībā Latvijā
Latvijā kāpšanas sports pašlaik nav skolu un sporta skolu mācību programmās, tomēr
kāpšanas sportu piedāvā daţādas interešu izglītības mācību programmas. Latvijā, pārsvarā
Rīgā, ir vairākas interešu izglītības iestādes, kurās tiek piedāvātas arī kāpšanas sporta
apmācību programmas vai kompleksās programmas, kurās ir iekļauts kāpšanas sports,
piemēram, sporta tūrisma, alpīnisma, klinšu kāpšanas mācību programmas.
Izglītības likums nosaka, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības
vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kuru
Latvijas Republikā īsteno valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes un sabiedriskās
organizācijas, interešu izglītības programmās iesaistot bērnus un jauniešus no 3 līdz 25 gadu
vecumam. Līdzdalība interešu izglītības programmās nodrošina saturīga un lietderīga brīvā
laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās un nacionālās identitātes attīstīšanu, radošu
pašizteiksmi un preventīvo darbu, lai novērstu negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms,
noziedzība u.c.) attīstību jaunatnes vidū [54, 56, 57, 132].
Līdz 2009. gada 1. jūlijam interešu izglītību valstī koordinēja Izglītības ministrijas
(IZM) pakļautības iestāde – 1996. gadā dibinātais Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs (VJIC).
Ar Ministra kabineta (MK) lēmumu 2002. gadā VJIC tika reorganizēts par IZM pakļautībā
esošu valsts pārvaldes iestādi jaunatnes politikas īstenošanai. 2004. gadā jaunatnes politikas
izstrādes, organizēšanas un koordinēšanas funkcijas tika nodotas Bērnu un ģimenes lietu
ministrijai, bet 2009. gadā, ministriju reorganizējot un sadalot tās funkcijas Labklājības,
Tieslietu un Izglītības un zinātnes ministrijai, valsts jaunatnes politikas izstrāde atkal tika
uzticēta Izglītības un zinātnes ministrijai. Šobrīd trīs IZM tiešās pārvaldes iestādes – Izglītības
satura un eksaminācijas centrs, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs un Valsts speciālās izglītības
centrs – ir apvienotas un izveidota jauna pārvaldes iestāde – Valsts izglītības satura centrs
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(VISC), kura vadītāja vietnieces un Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta
direktores amata pienākumus veic Agra Bērziľa [94].
Interešu izglītības mērķis ir:
 sekmēt bērnu un jauniešu spēju un talantu radošu izaugsmi;
 nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
 nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes apziľu;
 veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
 nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
 iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.
Interešu izglītībā tiek piedāvātas daţādas izglītojošas programmas [57]:
 kultūrizglītība (dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra
māksla u.c.);
 tehniskā jaunrade (tehniskā modelēšana, automodelisms, elektronika, video,
foto u.c. );
 vides izglītība (mazpulki, gidi, ekoloģija, floristika, vides pētnieki, zooloģija,
botānika u.c.);
 jaunatnes darbs (skolēnu pašpārvalde, jaunatnes klubi un interešu grupas, skauti un
gaidas u.c.);
 sports (sporta dejas, šahs un dambrete, orientēšanās, tūrisms, basketbols u.c.);
 citas (ţurnālistika, estētikas skola, stila mācība, svešvaloda, literārā jaunrade u.c.).
Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums un interešu izglītības programmu
īstenotāju piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās
situācijas specifika.
Interešu izglītības programmas tiek īstenotas pirmsskolas, vispārējās, speciālās,
interešu izglītības, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī privātajās
izglītības iestādēs un pedagogu privātpraksēs [94].
Interešu izglītības programmās ik gadu iesaistās aptuveni 250 tūkstoši bērnu un
jauniešu vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Interešu izglītības programmas tiek īstenotas pedagoga,
kam ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija, vadībā. Tāpat pedagogi rūpējas, lai izglītojamajiem
būtu pieejama piemērota materiāli tehniskā bāze. Interešu izglītība Latvijā tiek finansēt a pēc
programmu principa [57, 94]. Finansējuma avoti: valsts budţeta mērķdotācijas pašvaldībai,
pašvaldības budţeta programmas «Sporta un interešu izglītības iestādes», «Sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas», kā arī citu juridisko un fizisko personu finanšu līdzekļi [54]. No
valsts budţeta pirmām kārtām finansējams bērnu un jauniešu sports [127].
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RDIKSD) 2009. gada
9. jūnijā (ar grozījumiem 2010. gada 29. maijā) apstiprināja noteikumus Nr. 8-nts «Interešu
izglītības programmu īstenošanas kārtība un principi». Noteikumi nosaka interešu izglītības
programmu īstenošanas principus RDIKSD padotībā esošajās izglītības iestādēs un kārtību,
kādā iestādes var pretendēt uz finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām [58].
Interešu izglītības apakšprogrammu veido gadījumos, ja vairāki pedagogi strādā pēc
vienotas interešu izglītības mācību programmas vienā jomā, kopīgi īstenojot pēctecīgu
apmācības procesu.
Interešu izglītības mācību programmu izstrādā attiecīgās jomas pulciľa pedagogs,
norādot mērķi un uzdevumus, detalizētu īstenošanas plānu, programmas saturu, pielietotās
metodes un sagaidāmo rezultātu. Pedagogs izstrādā savu vai īsteno cita pedagoga izstrādātu
mācību programmu.
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Mācību programmas īsteno vienā vai vairākās izglītības pakāpēs (pabeigts izglītības
posms, kas ietver organizētu un secīgi īstenotu izglītības ieguvi):
1. izglītības pakāpe jeb pamatsagatavotības pakāpe – iesācēju pulciľi (1.–2. apmācības
gads);
2. izglītības pakāpe – mācību un treniľu pakāpe (2.–4. apmācības gads);
3.–4. izglītības pakāpe – zināšanu pilnveides pakāpe (3.–7. apmācības gads);
4.–5. izglītības pakāpe – meistarības pakāpe (4.–10. apmācības gads).
Katrai izglītības pakāpei gan individuālajos, gan komandas sporta veidos ir izstrādāti un
noteikti savi kritēriji (sk. 1. pielikumu).
Mācību programmas īstenošanas pamatvienība ir pulciľš. Nodarbības ilgums ir 40–50
minūtes, bet ir pieļaujamas arī 2–3 nodarbības pēc kārtas bez starpbrīţiem. Pulciľa darba
organizācijas formas [58]:
 pulciľa nodarbība, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas;
 pārgājiens, ekskursija;
 konkurss, sacensības, skate;
 koncerts, izstāde;
 nometne.
Atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 (14.03.2006.) «Sportistu un bērnu
ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība» visiem
sportistiem (piedalās sacensībās) un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi (trenējas, bet
nepiedalās sacensībās) līdz 18 gadu vecumam ir nepieciešams [43]:
 reizi gadā veikt padziļinātu profilaktisko medicīnisko pārbaudi pie sporta ārsta;
 veikt papildu profilaktiskās medicīniskās pārbaudes pēc akūtas slimības vai
traumas, hroniskas slimības paasinājuma vai vismaz pēc sešus mēnešus ilga sporta
treniľa (nodarbību) pārtraukuma;
 pirms sacensībām veikt posma profilaktiskās medicīniskās pārbaudes.
2002. gadā Rīgā bija 29 interešu izglītības iestādes [132]. Diemţēl arī interešu
izglītības attīstību skārusi ekonomiskā krīze valstī, un šobrīd Rīgā ir tikai 15 interešu
izglītības iestādes.
2010./2011. mācību gadā no visām Rīgas interešu izglītības programmām vispārējās
izglītības iestādēs sporta izglītības programmās bija iesaistīti 20,6% audzēkľi, bet interešu
izglītības iestādēs – 17,6% audzēkľi. Rīgā interešu izglītībā audzēkľi visvairāk darbojas
kultūrizglītības programmās – attiecīgi 70,6% un 56,0%.
2010./2011. mācību gadā RDIKSD padotībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs
interešu izglītības sporta programmā darbojās 36 555 bērni no 1. līdz 12. klasei.
Vispopulārākās ir sporta spēles, kurās darbojās 3641 skolēns, procentuāli visvairāk sporta
programmās iesaistīti 1.–4. klašu skolēni. Interešu izglītības iestādēs šie skaitļi atšķiras.
Interešu izglītības sporta programmās 2010./2011. mācību gadā darbojās 4897 bērni un
jaunieši. Vispopulārākās bija sporta deju (436) un orientēšanās (398) programmas (sk.
2. pielikumu) [108].
Rīgā ir četras interešu izglītības iestādes, kas jau vairākus gadus bērniem un
jauniešiem piedāvā mācību programmas, kurās ir iekļauta arī sporta kāpšana: bērnu un
jauniešu centrs «Daugmale», bērnu un jauniešu centrs «Rīgas Skolēnu pils», mākslinieciskās
jaunrades centrs «Praktiskās estētikas skola» un Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija.
2010./2011. mācību gadā šajās interešu izglītības iestādēs darbojās 24 pulciľi, kuros
nodarbojās 281 audzēkľi, tai skaitā arī visi sporta tūrisma (kāpšanas sports, tūrisma tehnika,
orientēšanās) mācību programmās. Pārskatu par izglītības iestādēm - pulciľiem, interešu
izglītības mācību programmas īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem, audzēkľu vecumu,
stundu sadalījumu pa izglītības pakāpēm, audzēkľu skaitu konkrētā izglītības pakāpē un
finansētājiem skatīt 3. pielikumā.)
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Pretstatā citām Eiropas un pasaules valstīm, tieši nelielais kāpšanas sporta zāļu skaits
un reizē to lielais noslogojums ierobeţo bērnu un jauniešu iespējas nodarboties ar šo sporta
veidu ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās.
1.1.3. Kāpšanas sporta treniņu procesa metodikas un sporta kāpēju anatomiski
fizioloģiskais un fizisko īpašību raksturojums
1.1.3.1. Kāpšanas sporta treniņu metodes un līdzekļi
Treniľa procesa mērķis ir sasniegt maksimāli iespējamo tehniski taktiskās, fiziskās un
psiholoģiskās sagatavotības līmeni, kurš nodrošina gatavību sasniegt maksimāli augstus
rezultātus sportā, kā arī ir virzīts uz personības fiziskās un garīgās pilnības sasniegšanu.
Treniľa procesa uzdevumi ir:
 apgūt izvēlētā sporta veida tehniku un taktiku;
 nodrošināt nepieciešamo fizisko īpašību attīstību un organisma to funkcionālo
sistēmu spēju, kuras konkrētajā sporta veidā veic pamatslodzi, attīstības līmeni, kā
arī audzināt morālās un gribas īpašības;
 nodrošināt nepieciešamo psiholoģiskās sagatavotības līmeni;
 apgūt teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi, kas nepieciešama sekmīgai
treniľu un sacensību darbībai;
 kompleksi pilnveidot sportista darbību sacensībās [39].
Labākais treniľš kāpēju sagatavošanā ir pati kāpšana [91, 150, 153].
Sporta kāpšana prasa gan fizisku, gan psiholoģisku sagatavošanos. Tikai ļoti neliela
daļa rokas un kājas ir saskarē ar kāpšanas virsmu neatkarīgi no tā, vai kāpšanu veic vertikāli
uz augšu vai horizontāli. Elites līmeľa kāpējiem, kuriem nepieciešams noturēt un pacelt savu
ķermeni kombinācijā ar sareţģītām vertikālām un sānu kustībām un pozīciju maiľām,
novērotas ļoti spēcīgas ķermeľa augšdaļas ekstremitātes un spēcīgi pirksti.
Pat tad, ja mērķis nav piedalīties pasaules līmeľa kāpšanas sacensībās, pareiza treniľa
metodika sniegs vairāk kāpšanas prieka. Jo vairāk tiks uzlabotas kāpšanas prasmes, jo vairāk
tiks gūts prieks no kāpšanas. Pietiekami nopietni nepieciešams plānot kāpšanas reţīmu, lai
kāpējs negūtu traumas [153].
Vēlamie rezultāti netiks sasniegti, ja kāpējs pievērsīsies tikai atsevišķu muskuļu grupu
trenēšanai. Tas būs iemesls ne tikai neveiksmēm, bet arī daţādām traumām. Tādēļ ļoti būtiski
ir attīstīt visas muskuļu grupas. Daudzi kāpēji pārvērtē savas spējas un vēlas kāpt grūtākus
maršrutus nekā praktiski var izdarīt. Kāpēja prasmēm progresējot, var sasniegt iespaidīgus
maršrutus, turklāt labākā progresa stratēģija ir pakāpeniski kāpt arvien grūtākus maršrutus, uz
ko arī tiecas lielākā daļa kāpēju.
Pieredzējušiem kāpējiem, arī bērniem un jauniešiem, viena no kāpšanas treniľu
metodēm ir tā sauktais vājā punkta posms. Veiksmīgu kāpšanu nosaka vairāki būtiski fakto ri,
to skaitā pirkstu spēks, labs darbs ar kājām, izturība, spēks, elastīgums, psiholoģiskā
sagatavotība, aprīkojums. Ja kāds no šiem faktoriem būs vājš, kāpējs nespēs sasniegt augstus
rezultātus. Efektīva treniľa priekšnoteikums ir arī stingrs un godīgs pašvērtējums [91, 153].
Lai realizētu izvirzītos mērķus un uzdevumus, kāpšanas sportā, tāpat kā citos sporta
veidos, tiek izmantoti daţādi līdzekļi (sk. 5. attēlu).
Kāpšanas sporta treniľos izmanto nespecifiskos līdzekļus (mācību līdzekļi,
audiovizuālie līdzekļi u.c.) un specifiskos līdzekļus (fiziskie vingrinājumi, specifiski tehniskie
līdzekļi), lai veicinātu sportiskās meistarības pilnveidošanu, stimulētu treniľa efek tivitāti un
paātrinātu atjaunošanās procesus pēc slodzēm.
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Sporta treniľu procesā pielietojamie līdzekļi

Speciāli sagatavojošie
vingrinājumi
Palīgvingrinājumi

Dabas faktori, higiēniskie faktori un
organisma atjaunošanas pasākumi

Sacensību vingrinājumi

Specifiski tehniskie līdzekļi –
informācijas devēji u.c.

Audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās
līdzekļi

Fiziskie vingrinājumi

Vispārsagatavojošie vingrinājumi
5. att. Sporta treniľu procesā visbiežāk pielietotie līdzekļi [39]

Lai realizētu mērķus, sporta treniľos nosacīti izmanto trīs metoţu grupas [17, 39, 44]:
1) izglītojošās metodes (audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas metodes);
2) kustību iemaľu un prasmju veidošanos sekmējošās metodes (sintētiski
konstruktīvā jeb veselā metode un analītiski konstruktīvā jeb dalītā
metode);
3) fizisko īpašību attīstīšanas un kustību iemaľu pilnveidošanas metodes
(nepārtrauktā treniľa metode, intervālā treniľa metode, atkārtojuma
treniľa metode, apļa treniľa metode, rotaļu un sacensību metode ).
Iesildīšanās. Zinātniski metodiskās publikācijās vairākkārt ticis akcentēts, ka pirms
kāpšanas nepieciešams iesildīties. Iesildīšanās daļai jābūt ikviena kāpēja katrā treniľā.
Vienmēr jāsāk ar viegliem vingrinājumiem, palēnām atbrīvojot un iesildot muskuļus, pēc tam
daţas minūtes jāvelta stiepšanās (stretching) vingrojumiem. Stiepšanās vingrojumi palīdzēs
izvairīties no traumām treniľa laikā, kāpējs būs daudz lokanāks un veiklāks, kas neapšaubāmi
palīdzēs kāpšanā [91].
Stiepšanās vingrinājumi pirms nopietna treniľa samazina muskuļu traumu iespējas
slodzes laikā un pēc slodzes, uzlabojas fiziskā un garīgā kondīcija gan treniľu, gan sacensību
slodzes realizēšanai, palielinās muskuļu darbspēju līmenis, pateicoties lielākai to darbības
amplitūdai, kā arī uzlabojas garīgā relaksācija [52, 77, 134].
Stiepšanās vingrinājumi jāveic pirkstiem, apakšdelmiem, augšdelma trīsgalvainajam
un divgalvainajam muskulim, pleciem, augšstilba četrgalvu muskulim un cīpslām. Stiepšanai
jābūt lēnai, vienmērīgai, un katra iestiepšana jāiztur 10–20 sekundes [91] vai 10–30 sekundes
[77]. Bulgāru autors M. Mihailovs norāda, ka aktīvai stiepšanai būtu jāvelta 10–20 sekundes,
bet pasīvai 10–30 sekundes [148]. Nedrīkstētu veikt «lēcienveidīgas» stiepšanas kustības vai
iestiept muskuli no visa spēka līdz sāpēm. Tādējādi ir liela iespēja vēl «auksto» muskuli
ievainot. Kad stiepšanās vingrinājumi veikti, jāvelta laiks mērenām fiziskām aktivitātēm, un
tikai tad ieteicams sākt galveno treniľu ar lielu slodzi. Stiepšanās vingrojumi ir ļoti ieteicami
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arī treniľa nobeiguma daļā – atsildoties. K. L. Lēbens (C. L. Luebben) uzsver, ka tieši treniľa
procesa nobeiguma daļā izpildītie stiepšanās vingrinājumi labi attīsta lokanību [91]. Nekādā
ziľā nav kaitīgi pēc treniľa stiepšanā iesaistīt visas muskuļu grupas [134].
Atpūtas periodi. Lai muskuļi pilnībā atjaunotos, pēc intensīvas kāpšanas nodarbības
nepieciešamas vismaz 48 stundas atpūtai. Līdz ar to, ja nodarbības laikā sportists trenējies līdz
spēku izsīkumam, tad treniľš jau nākamajā dienā maz ko dos. Tātad – ir svarīgi ievērot
organisma atjaunošanās laiku [153].
Veidojot kāpšanas sporta mācību programmas jauniešiem, nevar balstīties uz
pieaugušo elites kāpēju treniľu metodēm, neskatoties uz to, ka elites kāpēji jaunieši spēj
izkāpt tādus pašus maršrutus kā pieaugušie elites kāpēji [105]. Jāľem vērā gan jauniešu
fizioloģiskās, gan šā vecumposma psiholoģiskās īpatnības.
Lai sporta sasniegumi augtu, liela nozīme sportistu sagatavošanas sistēmā ir treniľu
darba organizācijai un materiāli tehniskajiem līdzekļiem, bet noteicošais faktors progresam ir
sporta treniľu sistēmas pilnveidošana. Sportistu sagatavošanas sistēmas raksturīgākie
komponenti ir:
1) sporta treniľš kā galvenais sagatavošanas komponents;
2) sacensības kā galvenais sagatavošanas komponents;
3) ārpustreniľa un ārpussacensību līdzekļu pielietošana, lai stimulētu treniľa
efektivitāti un paātrinātu atjaunošanās procesus [39].
Lai gan kāpšanas sports Latvijā kļūst arvien populārāks un rodas arvien vairāk jaunu
kāpšanas sienu, nav publicēta neviena grāmata ne par kāpšanas sportu, ne treniľu procesa
metodika latviešu valodā, pietrūkst arī augsti kvalificētu kāpšanas sporta treneru elites kāpēju
sagatavošanai.
1.1.3.2. Vispārējā un speciālā fiziskā sagatavotība kāpšanas sportā
Sporta kāpšanas pamatā ir laba vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS), un jo īpaši tas
attiecināms uz sportistiem iesācējiem. Kāpšana attīsta ķermeľa funkcionālās spējas, sportista
fiziskās īpašības, bagātina sportistu ar daudzveidīgām kustību iemaľām un prasmēm, veicina
vispārējo fizisko un psihisko attīstību [150]. Nepietiekama vispārējā fiziskā sagatavotība ir
iemesls kustību prasmju nestabilitātei un traumām pie ekstremālām fiziskām un psihiskām
slodzēm [41].
Vispārējā fiziskā sagatavošana balstīta uz tādu fizisko īpašību un funkcionālo spēju
daudzpusīgu attīstību, kas nodrošina augstas darbspējas un veido bāzi nodarbībām izraudzītajā
sporta veidā. VFS uzdevums ir nodrošināt visu svarīgāko fizisko spēju attīstīšanu, optimālu
vispārējo darbspēju sasniegšanu, vispusīgu organisma attīstīšanu, veselības nostiprināšanu
[39, 149].
Kāpēju vispārējā fiziskā sagatavošanā nepieciešams izmantot arī citus sporta veidus.
Skriešana, riteľbraukšana, peldēšana, aerobika, pārgājieni un cita veida aktivitātes ne tikai
daudzveido treniľu programmu, bet arī veicina aerobo sagatavotību, bet tādi sporta veidi kā
dţudo, vingrošana un dejošana attīsta plastiku un lokanību [153].
Var teikt, ka, lai kāpšanas sportā panāktu progresu, sportista maksimālajām
pilnveidošanas iespējām jābūt balstītām uz vispusīgu fizisko attīstību un bagātīgām kustību
zināšanām [152].
Speciālo fizisko sagatavotību (SFS) raksturo tāds fiziskās sagatavotības līmenis, kas
tieši nosaka sasniegumus izvēlētajā sporta veidā. SFS galvenie uzdevumi ir izkopt būtiskākās
fiziskās īpašības un kustību iemaľas, kas nodrošina optimālus rezultātus noteiktajā sporta
veidā, paaugstina organisma funkcionālās spējas, nostiprina orgānus un sistēmas, kas tieši
saistītas ar pamatslodzi konkrētajā sporta veidā. SFS raksturo arī sportistu spēju sasniegto
gatavību realizēt sacensībās [39].
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1. tabula
Vispārē jās fiziskās sagatavotības un speciālās fiziskās sagatavotības procentuālā
attiecība ilggadē jā treniľu procesā [152]
Sagatavošanas
veids
VFS
SFS

1. nod.
gads
70
30

2. nod.
gads
70
30

3. nod. 4. nod.
gads
gads
60
60
40
40

5. nod. 6. nod.
gads
gads
50
50
50
50

7. nod. 8. nod.
gads
gads
40
40
60
60

VFS un SFS procentuālās attiecības ilggadējā treniľu procesā mainās, augot sportista
meistarībai. Tai paaugstinoties, VFS daudzums relatīvi samazinās (sk. 1. tabulu). Šā principa
galvenās likumsakarības ir šādas:
1) VFS un SFS vienotības princips uzskatāms par personības attīstīšanas principu
izaugsmi;
2) VFS un SFS ir treniľa neatľemamas sastāvdaļas;
3) daţādos treniľa periodos VFS un SFS attiecības ir mainīgas;
4) lai labvēlīgi iespaidotu sasniegumus sportā, sacensību periodā SFS relatīvais
daudzums jāpalielina;
5) augot meistarībai, SFS līdzekļi daļēji veic VFS uzdevumus;
6) kaut arī samazinātā apjomā, tomēr arī visaugstākās meistarības posmā jālieto VFS,
kas šajā laikā daļēji veic arī rehabilitācijas uzdevumus [152].
Augstas klases kāpēji treniľos pavada no divām līdz pat piecām stundām dienā. Bez
speciāliem treniľiem uz klintīm un mākslīgajām kāpšanas sienām ir nepieciešamas arī
daţādas fiziskās nodarbības brīvā dabā jebkuros laika apstākļos, treniľi zālē un baseinā [107].
P. B. Votss (2004) apkopojis daţus vispārējās fiziskās sagatavotības ieteikumus
sporta kāpēju sagatavošanā [140]:
1) attīstīt vispārējo aerobo jaudu (palielināt un noturēt VO2 max 50–60 ml/kg/min.);
2) attīstīt izturību, izmantojot hipertrofijas un nervu adaptācijas metodes (īpatnējās
pretestības treniľš un pliometriskais treniľš);
3) attīstīt ritmisko izometrisko izturību;
4) palielināt kreatīnfosfāta rezerves;
5) palielināt muskuļu un asins bufersistēmu kapacitāti caur garākiem intervāliem ar
aktīvu atjaunošanos starp atkārtojumiem;
6) attīstīt un noturēt kustību amplitūdas stāvokļa sajūtu.
Treniľu slodzei jāatbilst bērna fiziskās sagatavotības līme nim. Slodze treniľos
nedrīkstētu pārsniegt bērna spējas. Atsevišķu iemaľu attīstīšana, nesekmējot vispusīgu fizisko
sagatavotību, pirms pusaudţa vecuma sasniegšanas nav ieteicama [43].
Vecums, kādā vēlams sākt trenēties, specializēties kāpšanas sportā, nav zināms [105].
Daţādos sporta veidos šis vecums atšķiras.
Viens no pasaulē slavenākajiem sportistu fiziskās sagatavotības ekspertiem, 11
olimpisko medaļnieku treneris Tjūdors O. Bompa (Tudor O. Bompa) iesaka konkrētos sporta
veidos specializēties no 15 līdz 19 gadu vecumā (sk. 6. attēlu), lai gan arī nenoliedz, ka ir
sporta veidi, kuros var specializēties agrāk [18].
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Augstākie
sasniegumi
Specializācija
sporta veidā

Vecums

Vispusīga fiziskā sagatavošana

6. att. Ilgtermiľa pieeja sporta veidu s pecializācijā [16, 18]
Speciālās fiziskās sagatavošanas mērķis ir attīstīt sportistā tās fiziskās īpašības, kuras
sekmētu konkrētās specializācijas sporta veida, piemēram, klinšu kāpšanas, tehnikas
apgūšanu.
Kāpšanas sportā speciālai fiziskajai sagatavošanai var rekomendēt: kāpšanu,
izmantojot vingrošanas rīkus, stabus, kokus, akmens un ķieģeļu sienas, interjera detaļas ēkās,
t. i., visur, izľemot kāpšanu klintīs un speciālos trenaţieros. Pie šīs grupas pieskaitāmi arī
daţādi soļošanas vingrinājumi pa slīpām sienām, izmantojot berzi, pārvietošanos pa slīpām
sienām (ar lieliem atbalsta laukumiem) bez roku palīdzības u.c. [144].
1996. gadā pētnieku grupa no Lielbritānijas secināja, ka elites kāpējiem ir lielāka
plecu joslas muskuļu izturība, lielāks pirkstu spēks un gūţas locītavu lokanība, salīdzinot ar
kāpējiem amatieriem un nekāpējiem. Līdz ar to elites kāpēju sagatavošanā treniľu programmā
jāiekļauj tādu īpašību kā spēks, izturība un lokanība attīstīšana. Tomēr paši pētnieki arī
atzīmē, ka šis pētījums neliecina, ka tieši šīs fiziskās īpašības ir noteicošās augstu rezultātu
sasniegšanai elites sporta kāpējiem [48].
Kāpšanas sports ir izteikti fizisks sporta veids, kurā izpauţas kāpēja spēks (strength),
jauda (power), izturība (endurance un stamina) un lokanība (flexibility). Lai paaugstinātu
spējas, kāpējam nepieciešams uzlabot savu fizisko kondīciju katrā no šiem fiziskajiem
komponentiem, kā arī jāpaaugstina savas tehniskās un intelektuālās spējas [51].
2. tabula.
Skolas vecuma bērnu attīstības raksturojums, T. O. Bomba [16, 18]
Posms
Pirmspubertāte
Pubertāte

Pēcpubertāte,
pusaudţa gadi

Attīstības raksturojums

Vecums
6–11 (meitenes)
7–12 (zēni)
11–13 (meitenes)
12–14 (zēni)

13–18 (meitenes)
14–18 (zēni)

Lēna un līdzsvarota attīstība, atsevišķu
orgānu funkcijas kļūst daudz efektīvākas.
Strauji aug un attīstās ķermenis un svars,
palielinās atsevišķu orgānu efektivitāte;
seksuālā nobriešana ar mainīgām interesēm
un uzvedību.
Lēna, līdzsvarota un samērīga attīstība;
funkcionālā nobriešana.
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Novērots, ka sacensību maršrutos jauniešu grupas elites kāpēji spēj vienlīdz labi
konkurēt ar pieaugušajiem elites kāpējiem līdz 40 gadu vecumam. Tomēr tas nenorāda uz
kopīgām vai vienādām pieaugušo un jauniešu grupu fiziskajām īpašībām [105].
Vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana ir svarīga treniľu sastāvdaļa katram
kāpējam. Tai jānotiek atbilstoši bērnu attīstības raksturojumam. 2. tabulā sniegts pārskatāms
T. O. Bombas sagatavots skolas vecuma bērnu attīstības raksturojums, kas jāľem vērā,
plānojot un organizējot treniľu procesu.
1.1.3.3. Tehniskā un psiholoģiskā sagatavošana kāpšanas sportā
Tehniskā sagatavotība nozīmē tādu kustību sistēmas apguves pakāpi, kas sekmē
optimālu rezultātu sasniegšanu kāpšanas sportā.
Tehnisko sagatavotību pēc kustību apguves pakāpes raksturo trīs līmeľi [38, 39]:
1) priekšstatu veidošanās par kustību darbībām;
2) kustību prasmju veidošanās;
3) kustību iemaľu veidošanās.
Apmācība uz kāpšanas trenaţiera galvenokārt ir vērsta uz kāpšanas paľēmienu apguvi
pa daţādu reljefu. Mācīties uz trenaţiera sāk ar pārmaiľus vieglu un grūtu reljefu. Sākumā
jāļauj sportistiem pašiem kāpt pa atsevišķiem maršrutiem 2 m augstumā un traversiem
trenaţieru apakšējā daļā [150].
Tā kā kāpēji kāpšanai galvenokārt izmanto rokas un kājas, viľu tehniskajā
sagatavošanā vispirms uzmanība jāpievērš roku un kāju darbībai [91, 150]. Apgūstot kāpšanas
tehniku, nepieciešams tiekties uz to, lai pārvietošanās pa kāpšanas sienu vairāk līdzinātos
soļošanai vai skriešanai, rokām turot ķermeni līdzsvarā [150]. Šāds ieteikums būtu labs 1., 2.
un 3. kategorijas maršrutiem, kuri nav īpaši sareţģīti, bet augstākas klasifikācijas maršrutiem
tas neder [144].
Atbalstam pret kāpšanas sienu izmanto vai nu kājas un rokas, vai arī kombinējot tās ar
ķermeni. Kāpējam ir jāmāk noturēt savu svaru, turoties pie aizķerēm tikai ar pirkstu pirmajām
falangām un bez droša kāju atbalsta, bet pēc tam pievilkties un pat iziet atbalstā.
Pa kāpšanas sienu jāpārvietojas pēc iespējas nepārtraukti, bez apstāšanās, līgani. Asus
rāvienus, izmantojot inerces spēku, var veikt tikai tad, ja ir kaut viens atbalsta punkts.
Nav ieteicams nevajadzīgi noslogot izstieptas rokas pār pārkarēm, kā arī noslogot
rokas bez neviena kāju atbalsta, pat karnīzēs [150].
Bērniem līdz aptuveni 12 gadu vecumam ir ierobeţotas spējas attīstīt adaptīvās
vielmaiľas reakciju (adaptive metabolic responses) specifiskos treniľos, bet piemīt paātrināta
motoro spēju attīstīšanas iespēja. Tas liek domāt, ka uzsvars treniľu plānā jāliek uz kāpšanas
apjoma palielināšanu un daţādību kāpšanas maršrutos tādējādi, lai attīstu veiklību un
tehniskās prasmes, nevis lai palielinātu treniľa intensitāti [105].
Ja sportists nestrādā pie kāpšanas tehnikas vai nestrādā sistemātiski, no kļūdām nebūs
iespējams izvairīties. Turklāt izstrādāsies nepareizas iemaľas un treniľi nedos vēlamo
rezultātu [150]. Iespējamo kļūdu cēloľi tehniskās sagatavošanas procesā var būt [38]:
1) fiziskā nepietiekamība (nepietiekama fiziskā sagatavotība, nepietiekama
koordinācija, ķermeľa uzbūves īpatnības, nepietiekamas kustību iemaľas);
2) trūkumi mācību procesā (kļūdaina tehnikas izpilde, metodiskas kļūdas mācībās,
negatīvs iemaľu pārnesums, nepietiekama iemaľu kontrole);
3) psihogēnie traucējumi (nepietiekama kontrole, ārējo apstākļu psiholoģiskā
iedarbība, nepārliecinātība, šaubas, bailes, emocionālā spriedze);
4) neparasti apstākļi (ārējo apstākļu īpatnības, partnera vai pretinieka īpatnības,
darbības nosacījumu īpatnības, trūkumi psiholoģiskajā nostādnē);
5) negaidīti apstākļi (spontāni, negaidīti ārējie faktori, ārējo un iekšējo faktoru
sakritība, nesistemātiski, neskaidras izcelsmes apstākļi).
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Kāpšanas tehnikas apguvē var palīdzēt izglītots treneris, videofilmu par kāpšanu
skatīšanās, kā arī augsta līmeľa kāpēju treniľu procesa, sacensību utt. vērošana. Amerikāľu
alpīnists Kreigs Lēbens (Craig Luebben) iesaka vienmēr, kad ir tāda iespēja, novērot augstas
klases kāpējus un pievērst uzmanību [91]:
 kā kāpējs kustas;
 kā novietotas viľa pēdas un kā ķermenis tiek balstīts uz kājām;
 kāda ir viľa kustību dinamika;
 cik bieţi un kā viľš atsperas ar zemāko kāju, kāpjot augšup;
 kā viľš apstājas utt.
Vēlāk, treniľu procesā, ir jāmēģina imitēt viľa stilu, koncentrējoties uz pēdām un līdz
minimumam samazinot svaru uz rokām, un «kolosāli turēties».
Kustību precizitāte, stabilitāte un efektivitāte ir atkarīga no psihisko procesu un
funkciju attīstības līmeľa: psihomotorikas, sajūtām, uztveres, atmiľas un domāšanas
priekšstatiem, uzmanības. Tātad tehnikas pamatā ir mērķtiecīga to procesu un funkciju
pilnveidošana, kas ir katra konkrētā sporta veida kustību iemaľu regulācijas pamatā [67].
Sportā kustību sajūtām ir galvenā nozīme tehnikas apgūšanā. Signāli no kustību
aparāta apziľā veidojas par kustību sajūtām un uztveri, ko sportisti sauc par muskuļu kustību
sajūtām [67].
Līdzsvara sajūtas ir saistītas ar vestibulārā aprāta darbību un ietekmē kustību
koordināciju, kas sportā ir saistītas ar pārvietošanās ātrumu, ķermeľa stāvokli, kustību
paātrinājumiem, kustību saskaľotību. Līdzsvara sajūtas ir ciešā mijiedarbībā ar kustību un
redzes sajūtām, un tās būtiski ietekmē psihomotoros un sensoros procesus un funkcijas.
Vestibulārā aparāta kairinājuma rezultātā tiek traucēta kustību koordinācija un precizitāte,
roku un kāju kustības palēninās vidēji par 15–20% [67].
Taustes sajūtas tehnikas paľēmiena izpildes laikā realizējas caur pieskāriena,
pretestības, piepūles un vibrācijas sajūtām. Kompleksā ar muskuļu un kustību sajūtām taustes
sajūtas dod iespēju kāpējam izjust, piemēram, aizķeres formas gan ar rokām, gan kājām, ar
vienu roku turoties pie aizķeres, bet ar otru veicot virves ielikšanu karabīnē un savu darbību
izjūtot kā vienotu sistēmu. Redzes un dzirdes sajūtas palīdz orientēties situācijā, koriģē
darbību, regulē atsevišķus parametrus, novērtē izpildījumu.
Proprioreceptīvajām sajūtām ir signalizējoša loma. Fiziskās slodzes laikā tās
informē par kustību aparāta stāvokli, daţādām nelabvēlīgām izmaiľām, sāpēm muskuļos un
locītavās, viegluma vai smaguma sajūtām [67].
Iekšējās sajūtas atspoguļo gan visa organisma stāvokli kopumā, gan katra orgāna, kas
iesaistīts darbībā, fizisko stāvokli, gan arī sportista subjektīvo pašsajūtu. Tieši pašsajūta ļoti
lielā mērā ietekmē kustību izpildījuma kvalitāti un sportista sniegumu.
Uztvere ir priekšmetu vai parādību atspoguļojums, tiešs izziľas process [67].
Kāpšanas sportā svarīga ir gan kustību uztvere, gan laika un telpiskā uztvere, gan specializētās
uztveres. Kāpējiem specializētā uztvere veidojas treniľu procesā un pilnveidojas, iegūstot
kustību pieredzi. Specializētās uztveres rezultātā kāpējs labāk izjūt sienas reljefu, maršrutu,
vajadzīgo piepūli, aizķeres utt. Specializētās uztveres ir nenoturīgas, tādēļ, lai tās nezustu,
sistemātiski jātrenējas. Specializētās uztveres visaugstākais attīstītais līmenis parasti sakrīt ar
visaugstāko trenētības pakāpi un ir viens no labas sportiskās formas rādītājiem.
Viens no psiholoģiskās sagatavošanas uzdevumiem ir iemācīt sportistu aktīvi domāt,
t. i., atrast optimālos kāpšanas darbības un rīcības variantus, redzēt un izprast savas nepilnības
visos sagatavošanas posmos, mācēt treniľos vai iesildīšanā s procesā radīt tās izjūtas, kas būtu
adekvātas tām, kuras būs nepieciešamas trases izpildīšanas laikā atbildīgās sacensībās.
Psiholoģiskā sagatavotība nodrošina augsta līmeľa uzmanības un gribasspēka
koncentrāciju stipra noguruma apstākļos. Prasme pārvarēt sāpes, spēja ātri orientēties un
izvēlēties optimālo ceļu, kontrolēt savas darbības – tas viss sareţģītos apstākļos ir saistīts un ir
atkarīgs no sportista psiholoģiskajām spējām [150].
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Psiholoģiskā sagatavotība ir vērsta arī uz baiļu no augstuma pārvarēšanu, pārliecību
par kvalitatīvu drošināšanu, virves, karabīľu u.c. inventāra izturību. Laba psiholoģiskā
sagatavotība liecina par sportista spējām nebaidīties kāpt pa augstām sienām, pārvarēt lielu
uztraukumu un liekas emocijas, spējām regulēt savu pašsajūtu pirms starta un sacensību gaitā.
Kāpējam bieţi vien jāpārvar psiholoģisks stress, veicot nezināmus maršrutus. Kāpēji
regulāri meklē jaunus maršrutus, tādējādi uzlabojot savas kāpšanas tehniskās iespējas [105].
Pētījumi par sportistu psiholoģisko sagatavotību un daţādiem psiholoģiskiem
aspektiem sportistu darbībā un rīcībā kāpšanas sportā ir tikai sākuma stadijā [105]. Tikai
2010. gadā pirmo reizi eksperimentāli tika pētīta vizuālās uztveres (maršruta priekšskatījums)
nozīme kāpšanas sportā, ko uzskata par ļoti būtisku priekšnoteikumu veiksmīgai maršruta
veikšanai. Eksperimentu veica Skandināvijas pētnieki, un tā mērķis bija pārbaudīt kāpēju
uztveres, izziľas prasmju efektivitāti maršruta veikšanā iekštelpu sporta kāpšanas sacensībās.
Pētījuma rezultāti liecina, ka maršruta iepriekšēja apskate gala rezultātu neietekmēja, proti,
kāpēji, kam tika dota iespēja vizuāli iepazīties ar maršrutu, nebija veiksmīgāk uzkāpuši finišā,
salīdzinot ar kāpējiem, kuriem netika dota iespēja iepriekš vizuāli apskatīt maršrutu. Tomēr
jāatzīmē, ka kāpēji, kuri veica maršruta iepriekšēju vizuālo apskati, maršrutā kāpa ar daudz
mazāk un īsākām apstāšanās reizēm, kas liecina par to, ka maršruta vizuālās apskates iespēja
ir svarīga kāpšanas sastāvdaļa maršruta veikšanā [118].
Regulāri nodarbojoties ar sportu, ir ļoti svarīgi, lai bērniem un jauniešiem attīstītos
tādas rakstura īpašības kā drosme, uzľēmība, godīgums, komunikabilitāte, atbildība, izturība
un spēja atlikt gandarījumu uz vēlāku laiku. Tieši šīs īpašības veicina personības psiholoģisko
briedumu. Sports ir būtisks faktors socializācijas procesa attīstībā [41].
Lai sasniegtu augstus rezultātus kāpšanas sportā, tehniskajai un psiholoģiskajai
sagatavotībai ir ļoti liela nozīme. Kāpšanas tehnikas pamatā ir mērķtiecīga kustību iemaľu
regulācija.
1.1.3.4. Kāpšanas sporta antropometriskie rādītāji un fizioloģiskie pamati
Vairākos pētījumos ir veikta pieaugušo sporta kāpēju ķermeľa konstitūcijas
izvērtēšana – antropometrija. Kopumā elites kāpēji ir raksturoti kā neliela auguma, ar nelielu
procentu ķermeľa tauku un ķermeľa masas [47, 124, 139, 140].
2000. gadā Ľūmeksikas štata (ASV) universitātes pētnieku K. M. Mermjē
(C. M. Mermier), Dţ. Ţano (J. Janot), D. Pārkera (D. Parker) un Dţ. Svāna (J. Swan) veiktais
eksperiments neapstiprināja, ka augstas klases sporta kāpējiem p iemīt kādas noteiktas
antropometriskas īpašības. Pētījumā tika testēti daţād u sagatavotības līmeľu kāpēji (24 vīrieši
un 20 sievietes). Lai gan tradicionāli tiek uzskatīts, ka kāpšanas sportā antropometriskajām
īpašībām, piemēram, roku garumam, ķermeľa masai, ir ļoti liela nozīme, tomēr veiktā
pētījuma dati liecina, ka daudz lielāka nozīme sporta kāpšanā ir sportista fiziskās
sagatavotības līmenim. Joprojām ir nepieciešami pētījumi, lai noteiktu visefektīvāko sporta
kāpēju sagatavošanas programmu [97].
Zinātnieku grupa L. V. Dţailza (L. V. Giles) vadībā veica pētījumu, kurā tika noteikti
kāpēju antropometriskie parametri. Iegūtie rezultāti liecināja, ka pieaugušu kāpēju vīriešu
vidējais ķermeľa garums un ķermeľa masa ir attiecīgi 177 cm un 65 kg, ķermeľa tauki –
aptuveni 6% procenti, savukārt sievietēm šie dati attiecīgi ir 164 cm, 51–52 kg, ķermeľa
tauki – aptuveni 12%. Tomēr, kā paši pētnieki norāda, nepieciešams veikt vēl daudz pētījumu
ar lielāku dalībnieku skaitu un daţādās kāpšanas disciplīnās, jo iegūtie rezultāti būtiski
atšķiras no citu zinātnieku pētījumu rezultātiem. Iespējams, ka iemesls ir sportistu daţādais
kontingents fiziskās sagatavotības ziľā, kā arī daţādās spēju novērtēšanas un aprēķinu
metodes [47].
Mazs augums un ķermeľa masa kāpējiem palīdz vieglāk pārvietoties pa kāpšanas
maršrutu. Vieglākam sportistam nepieciešams mazāks spēka patēriľš, lai noturētu pozu [139].
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Profesors P. B. Votss (P. B. Watts) u. c. zinātnieki no ASV veica pirmos pētījumus par
antropometriskajiem rādītājiem sporta kāpējiem jauniešiem, norādot, ka jaunieši, iespējams,
var manipulēt ar ķermeľa masas galējībām, mēģinot no tā gūt labumu. Pētījumā piedalījās 90
sporta kāpēji vecumā no 13,5 ± 3 gadiem, kuri regulāri piedalās sporta kāpšanas sacensībās.
Tika konstatēts, ka šie jaunieši, tāpat kā elites pieaugušie kāpēji, ir salīdzinoši neliela auguma
un ar mazāku ķermeľa masu nekā vidēji šā vecuma jaunieši, kas ar sportu nenodarbojas.
Tomēr baţas, ka jaunie kāpēji var manipulēt ar ķermeľa masas galējībām, neapstiprinājās. Lai
gan ķermeľa masas indeksam (ĶMI) nebija atšķirības starp kāpējiem un nekāpējiem, tika
atrastas atšķirības tauku procentu sadalījumā. Neatrisināts paliek jautājums par jauniešu
ķermeľa audu blīvumu [139].
2007. gadā pirmo reizi tika noteikti antropometriskie rādītāji pieaugušajiem
sportistiem boldringa kāpšanas disciplīnā. Pētījums tika veikts Pasaules boldringa kausa
izcīľas sacensībās Sofijā (Bulgārija). Tika iegūti šādi antropometriskie rezultāti: sievietēm
augums (cm) 162,6 ± 11,6; ķermeľa masa (kg) 54 ± 6,8; ķermeľa masas indekss
20,4 ± 1,1,%; muskuļu masa 41,6 ± 4,3; plaukstas saliecējmuskuļa spēks (kg) 28 ± 8,7.
Vīriešiem kāpējiem: augums (cm) 174,6 ± 5,6; ķermeľa svars (kg) 67,3 ± 6; ķermeľa masas
indekss 22 ± 1,4%; muskuļu masa 47,4 ± 1,8 un plaukstas saliecējmuskuļa spēks (kg)
58,6 ± 11,4. Salīdzinot ar citu zinātnieku veiktajiem antropometriskajiem pētījumiem sporta
kāpējiem, šie dati ir ļoti līdzīgi, tomēr ir novērotas arī nelielas atšķirības. Augsta līmeľa
boldringa kāpēji no citu kāpšanas disciplīnu kāpējiem atšķīrās ar procentuāli lielāku ķermeľa
tauku daudzumu un lielāku roku stiprumu [100].
Sporta kāpšana ir fizioloģiski unikāls sporta veids tādā ziľā, ka kāpēja fiziskā
sagatavotība var ievērojami mainīties atkarībā no kāpšanas veida, maršruta un grūtības
pakāpes. Kāpšana ir fizioloģiski neparasta slodze, jo tā prasa saraustītas un ilgstošas
izometriskas muskuļu kontrakcijas [52, 124].
Sporta kāpšanai raksturīga augsta fiziskā aktivitāte, kas palielina sirds un asinsrites
sistēmas darbspējas un muskuļu spēka izturību. Skābekļa patēriľa pieaugums kāpšanas laikā
ir līdzvērtīgs pastaigai vidējā tempā, un kāpjot sirds darbība vidēji palielinās par 74–85%.
Ľūmeksikas štata (ASV) zinātnieku veiktā pētījuma dati liecina, ka kāpšanas sports
pielīdzināms vidējas fiziskas slodzes darbam, kāpšana paaugstina kardiorespiratorās spējas,
muskuļu izturību un līdz ar to tā ir ļoti piemērota mazkustīgiem cilvēkiem [98].
Francijas zinātnieku 1995. gadā veiktā pētījumā konstatēts, ka kāpšanas sacensību
laikā kāpējiem sirdsdarbība ir paātrināta, bet skābekļa patēriľa (VO 2 ) rādītāji ir salīdzinoši
zemi [15]. Sirds darbība pieaug, palielinoties kāpšanas maršruta grūtībai. Kāpēja pulss ir no
129 līdz 180 sit./min. Sirds ritma atšķirības var tikt attiecinātas uz daţādām kāpšanas
intensitātēm vai kāpšanas pieredzi un sportistu sagatavotības līmeni. Tomēr ir skaidrs, ka sirds
ritms aerobā slodzē pieaug proporcionāli VO 2 kāpšanas laikā. Kāpšanā nepieciešamas
atkārtotas izometriskas kontrakcijas apakšdelma muskulatūrā. Asinsspiediens, sirdsdarbības
ātrums krasi pieaug samērīgi ar skābekļa patēriľu. Bailes vai uztraukums var daļēji izskaidrot
nesamērīgu sirdsdarbības pieaugumu, salīdzinot ar VO 2 [124].
Kāpšanas laikā sportistiem nedaudz paaugstinās skābekļa patēriľš, paātrinās
sirdsdarbība un, pieaugot kāpšanas grūtības pakāpei, paaugstinās laktāta līmenis asinīs. Tas
norāda, ka kāpējiem svarīga ir gan ķermeľa aerobā kapacitāte, gan anaerobā enerģijas sistēma
[124]. Zinātnieki P. B. Votss (P. B. Watts), P. Delīzs (P. Delise), U. Guiduči (U. Guiducci)
u. c., secinājuši, ka kāpējiem nepieciešamas mērenas aerobās spējas, bet tas nav
ierobeţojošais faktors kāpšanas sportā [28, 140].
Itālijā pieľemts likums, kas noteic, ka visiem sportistiem regulāri jāveic sirds
veselības pārbaude – ehokardiogramma. Šo pārbauţu rezultāti ir lieliska datu bāze sirdsasinsvadu sistēmas izpētei, un tajā ik gadu tiek iesaistīti aptuveni 33 735 jauno sportistu.
Kāpšana tika raksturota kā «sports ar sirds un asinsvadu «spiediena» līdzdalību; tam
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raksturīga submaksimāla sirds izsviede, augsta maksimālā sirdsdarbība un vidēji izteikts
perifērās pretestība pieaugums» [28].
Kāpējiem ir augsta ķermeľa augšdaļas izturība attiecībā pret svaru, augsta muskuļu un
izometriskā izturība, augsta ķermeľa augšdaļas jauda [48, 140].
Trases veikšanas laikā sportists veic fizisku darbu. Atkarībā no attīstāmā spēka jaudas
darbu dala zonās. Dalīšanas pamatam kalpo savstarpējās ātruma un darba izpildes laika
attiecības: darbs noteiktā zonā ar nosacītu spēku tiek veikts, līdz iestājas ievērojams
vingrinājuma izpildes tempa samazinājums, kuru izraisa pieaugošais nogurums [150].
Zinātnieki A. B. Morisons (A. B. Morrison) un V. R. Šēfls (V. R. Schöffl ) no
Lielbritānijas 2007. gadā savās publikācijās [105] atzīmē, ka informācija par elites sporta
kāpēju fiziskajām īpašībām un fizioloģiskajiem rādītājiem joprojām ir nepietiekama. Autori
analizējuši vairāk nekā 200 pētījumu, kas saistīti ar kāpēju fizioloģiskajiem rādītajiem, un
tikai 50 pētījumu rezultātus viľi atzinuši par vērā ľemamiem. Balstoties uz pētījumu datiem
par traumām kāpšanas sportā jauniešiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, zinātnieki secinājuši, ka
dalībniekiem līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai nevajadzētu piedalīties starptautiskās
boldringa sacensībās, kur nepieciešams intensīvs pirkstu spēks, kā arī secināja, ka daudzos
pētījumos pierādīta kāpēju kāju traumu saistība ar pārāk mazu vai nedabiskas formas
kāpšanas apavu valkāšanu. Tāpat zinātnieki konstatējuši, ka pēdējos gados ir ļoti maz
pētījumu par kāpējiem jauniešiem.
Zinātnieki L. V. Dţailzs (L. V. Giles), E. K. Rods (E. C. Rhodes) u.c. secinājuši, ka
panākumi kāpšanā nav saistīti ar atsevišķiem fizioloģiskajiem rādītājiem, bet ir komplekss
fizioloģisko un psiholoģisko faktoru mijiedarbības rezultāts [47].
Lai gan kāpšanas sporta popularitāte strauji pieaug, sportistu fiziskās īpašības nav labi
definētas un ir maz pētījumu par sporta kāpēju sagatavošanu [124].
Bērnu attīstībā katrā vecumposmā ir savas, atšķirīgas fizioloģiskās īpatnības, kas
norāda, kādas fiziskās īpašības (ātrums, veiklība, lokanība, spēks un izturība) būtu vēlams
attīstīt. Katrai no fiziskajām īpašībām ir savi sensitīvie periodi, kad noteikto īpašību vislabāk
attīstīt. Neizmantojot izdevīgo periodu, šo fizisko īpašību vairs tik izteikti attīstīt nevar.
Promocijas darba nākamajā sadaļā sniegts katras šīs fiziskās īpašības raksturojums,
ľemot vērā pētījuma subjekta – sporta kāpēja – vecumu.
1.1.3.5. Sporta kāpējam nepieciešamās fiziskās īpašības
Fizisko īpašību attīstīšanas efektivitāti nosaka tas, cik racionāli ir izvēlēti un pielietoti
fiziskās sagatavošanas līdzekļi un metodes.
Fiziskās īpašības ir tādas motoriskās darbības, kurām ir vienādi kustību parametri, kas
izmērāmi ar vienu un to pašu mērvienību, kurām piemīt analoģiski fizioloģiskie un
bioķīmiskie mehānismi un kuras prasa līdzīgas psihisko īpašību izpausmes [82]. Sporta
terminu skaidrojošajā vārdnīcā fiziskās īpašības tiek definētas kā īpašības, kas raksturo
cilvēka fizisko attīstību un viľa spējas veikt darbības [81].
Lai pilnveidotu fiziskās īpašības, būtiska nozīme ir apzinātai gribas kontrolei. Fizisko
īpašību attīstības pamatā ir ne tikai progresīvas morfoloģiskas, bioķīmiskas pārmaiľas, bet arī
pilnveidotas muskuļdarbības vadības (regulācijas) norises un saskaľotas somatiskās un
veģetatīvās funkcijas [10].
Spēks ir cilvēka fiziskā īpašība, kas izpauţas viľa spējā ar muskuļa piepūli pārvarēt
ārējo pretestību, deformēt ķermeľus un pārvietot tos [17, 18, 52, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 147].
Kāpšanas sportā sportista spēka līmeni nosaka viľa spēja pārvarēt karnīzes, maršrutu
ar sareţģītu reljefu un sienas ar mazām aizķerēm. Fiziskais spēks ietekmē arī atsevišķu
tehnisko paľēmienu izpildes ātrumu. Pirkstu spēks palīdz noturēt ķermeni, bet roku muskuļu
spēks palīdz kāpējam pievilkties. Sareţģītos maršrutos elites kāpēji, lai noturētu savu
ķermeni, izmanto tikai vienu vai divus pirkstus, kas prasa gan spēku, gan izturību.
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Kāpējiem svarīgs ir nevis maksimālais, bet gan relatīvais spēks – absolūtā spēka
attiecība pret cilvēka ķermeľa masu [91]. Sporta kāpējiem muskuļu spēku un izturību
galvenokārt mēra apakšdelma muskuļiem, plaukstas un pirkstu muskuļiem, izmantojot
dinamometru. Sporta kāpējiem salīdzinājumā ar citiem aktīviem indivīdiem absolūtā spēka
atšķirības ir mazas, bet, kad tās izsaka attiecībā pret ķermeľa masu, tad elites līmeľa kāpējiem
tās ir ievērojami augstākas, tādējādi apliecinot mazas ķermeľa masas nozīmi [47].
Tomēr nevar noliegt arī maksimālā spēka nepieciešamību kāpējiem. Maksimālā spēka
attīstīšanas veidi ir:
1) maksimālās pretestības pārvarēšana (ļoti sareţģīts spēka izgājiens);
2) maksimāls atkārtojumu skaits (sareţģītu maršrutu iziešana vairākas reizes);
3) spēka vingrinājumu izpildīšana maksimālā ātrumā [147, 150].
Izvēloties speciālos spēka vingrinājumus, jābūt pārliecībai, ka, tos izp ildot, aktīvi būs
tieši tie muskuļi, kuru spēku paredzēts palielināt, un ka šie muskuļi aktīvi darbojas konkrētajā
spēka vingrinājumā. Citiem vārdiem sakot, jānoskaidro vadošās muskuļu grupas [83].
Vienlaicīgi ar spēka slodzēm nedrīkst aizmirst arī aerobos treniľus. Pēc spēka
treniľiem uzlabojas arī aerobās darbspējas [74].
Speciālā spēka un starpmuskuļu koordinācijas pilnveidošanai plaši izmanto pašu
sporta veidu vai tam līdzīgas kustības apgrūtinātos apstākļos [83].
Treneri, kuri trenē elites kāpējus, treniľu programmā iekļauj pirkstu spēka attīstīšanas
vingrojumus, plecu joslas spēka un izturības vingrojums, gūţas kustīguma vingrojumus [48].
Balstoties uz datiem par traumām sporta kāpējiem, kuri jaunāki par 16 gadiem,
pētnieki nerekomendē intensīvus treniľus pirkstu spēka attīstīšanai un neiesaka piedalīties
starptautiskās boldringa sacensībās [105]. Tomēr Latvijā, kur ik gadu notiek Baltijā lielākās
starptautiskās kāpšanas sporta sacensības «Baltic Open boldering edition», vienā no četrām
vecuma grupām startē dalībnieki vecumā līdz 15 gadiem.
Publicēti vairāki pētījumi par daţādiem faktoriem, kas ietekmē kāpēja spēku. Piemēram:
 2006. gadā pēc vairāku pētījumu rezultātu apkopošanas Vācijas sporta medicīnas
pētnieki kā galveno ierobeţojošo faktoru sporta kāpšanā min anaerobā spēka izturību
apakšdelma saliecējmuskulī [121]. Boldringa sacensību video analīze parādīja, ka
elites kāpējiem ir ilgstoša kontrakcija apakšdelma muskuļos, un tas liecina, cik svarīgs
ir šo muskuļu spēks un izturība [141];
 kāpējiem jauniešu vecuma grupā absolūtais spēks ļoti būtiski atšķiras no aktīviem
vienaudţiem nekāpējiem [139];
 P. B. Votss konstatējis, ka kāpējiem ir augsta ķermeľa augšdaļas muskuļu jauda un
augsta ķermeľa augšdaļas izturība attiecībā pret savu svaru [140].
Tas, ka pirkstu spēks, pirkstu un plecu joslas muskuļu izturība ir ierobeţojoši faktori
kāpšanas veiktspējā, ir vispāratzīts un vairākkārt norādīts fakts [48, 105]. Tomēr visi šie
pētījumi tikuši veikti ar daţādiem testiem un ar nelielu skaitu dalībnieku.
Spēka treniľa efekts lielā mērā ir atkarīgs no vingrinājuma izpildes ātruma un tempa
[83]. Izometriskā un eksplozīvā spēka pieaugums ir cieši saistīts ar pēdējo
dzimumnobriešanas posmu un īpaši individuālām attīstības īpatnībām, lai gan motorās spējas
šajā posmā pasliktinās [105].
Savā grāmatā «Conditionig for Climbers», kas izdota 2008. gadā, Ē. Hērsts (E. Hörst)
apraksta vairāk nekā divdesmit efektīvus vingrinājumus spēka, jaudas un izturības attīstīšanai
pirkstiem, rokām un ķermeľa augšdaļai [51].
Daudz laika kāpšanas apmācības programmām veltījis profesors H. M. Miranda
(J. M. Miranda) no Argentīnas, kurš pētījis kāpšanas teorijas un metodikas visu sagatavotības
līmeľu sportistiem (austrumu metodoloģija) [104].
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Spēku vienmēr nepieciešams kombinēt ar ātrumu vai izturību. Spēka un ātruma
kombinācijas rezultāts ir jauda jeb pakāpe, kādā atlēts spēj attīstīt spēku. Šāda veida kustības
ir ātras, eksplozīvas, piemēram, lēkšanas veidi [75, 80]. Jauda ir tieši atkarīga no muskuļu
spēka un asinsvadu sistēmas funkcionālā stāvokļa [75].
Jauda ir ātrums, ar kādu muskuļi rada spēku, piemēram, laikā, kad ķermenim ātri
jāatgrūţas no mazas aizķeres. Jaudas rezerves izsīkst strauji [78, 91]. Kāpējiem jauda ir
būtiski nepieciešama boldringa sacensībās, it sevišķi, ja pie nākamās aizķeres var tikt tikai ar
lēcienu.
Lēciena augstums (ķermeľa kopējā masas centra pacelšanas augstums) ir
proporcionāls mehāniskajam darbam, ko lēcējs paveic atspēriena laikā, un apgriezti
proporcionāls ķermeľa svaram. Tāpēc lēciena augstums nav atkarīgs no lēcēja ķermeľa
izmēriem, bet tikai no trenētības līmeľa. Vienādi trenēti, bet atšķirīga garuma vai svara
cilvēki principā var lēkt vienādi augstu, t. i., nodrošināt vienādu kopējā masas centra
izlidošanas ātrumu [83].
11–14 gadus vecu bērnu treniľu procesā pakāpeniski var iekļaut vingrinājumus spēka
attīstīšanai. Šajā vecuma periodā un atlētiskās formēšanās stadijā jāsāk veidot spēka
sagatavošanas pamatus turpmākajiem, daudz intensīvākajiem spēka treniľiem un jaudas
palielināšanas slodzēm. Pamatā jāizmanto vingrinājumi ar apmācāmā personīgā ķermeľa
masu, pavisam nedaudz vingrinājumos izmantojot speciālo inventāru. Spēka attīstīšanu var
uzsākt arī ar viegliem smagumiem, piemēram, hantelēm.
15–18 gadu vecumā spēka treniľus nepieciešams iesākt ar nelielām pretestībām un
lielāku atkārtojuma skaitu. Pakāpeniski palielinot pretestību, samazināt atkārtojumu skaitu.
Šajā vecuma periodā ieteicams izvairīties no maksimālām pretestībām, kuras sportists var
pacelt mazāk nekā četras reizes, it īpaši tas attiecināms uz pusaudţiem, kuri vēl turpina augt
garumā [80].
Izturība ir cilvēka spēja pretoties nogurumam fiziskas slodzes laikā, nesamazinot
darba efektivitāti [18, 44, 80, 82]. Daţādas aktivitātes var radīt daţādas noguruma formas, un
bieţi vien cilvēki, kas pretojas vienam noguruma veidam, ar grūtībām pretojas citam tā
veidam.
Izšķir šādus noguruma tipus [44]:
 garīgais nogurums;
 sensorais (analizatoru) nogurums;
 emocionālais nogurums;
 fiziskais nogurums.
Sportā nogurums ir kā kompleksa parādība, kurā iesaistīti gan fiziskie, gan arī garīgie
faktori. To uzskata par galveno faktoru, kurš limitē atlētu fizisko darbspēju dinamiku. Fiziska
rakstura nogurums izpauţas nespējā turpināt slodzi iepriekšējā intensitātes līmenī. Vispārējais
nogurums var būt jebkuras slimības simptoms. Psiholoģiska rakstura nogurums ir saistīts ar
nespēju motivēt un koncentrēties slodzes realizēšanai [79].
Nogurums ir pārejošs, bet īpašs cilvēka funkcionāls stāvoklis, kas rodas ilgstoša vai
intensīva darba ietekmē un veicina darba efektivitātes samazināšanos [39]. Sportista
pārmērīgs nogurums izpauţas vairākos parametros: zūd vēlme trenēties, pasliktinās miegs,
zūd apetīte, samazinās līdzsvara izjūta, paātrinās pulss miera stāvoklī, pasliktinās funkcionālo
testu rādītāji [7].
Atkarībā no slodzes realizēšanā iesaistītās enerģijas resintēzes mehānismiem iedala
trīs nogurumu veidojošās sistēmas [79]:
1) nogurums, kas veidojas maksimālas intensitātes un īslaicīgu slodţu rezultātā;
2) nogurums, kas veidojas mērenas intensitātes un nosacīti vidēji ga ru slodţu laikā;
3) nogurums, kas veidojas zemas intensitātes ilgstošu slodţu laikā.
Sportista spēja iziet maršrutu bez redzamas vidējā ātruma samazināšanas, neskatoties
uz pieaugošo nogurumu, raksturo viľa izturības līmeni.
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Kāpējiem kustību darbības īpatnības slēpjas lielā izpildāmo kustību daudzveidībā un
nepieciešamībā tās pastāvīgi kontrolēt. Tas prasa augstu uzmanības koncentrēšanu un atmiľas
sasprindzināšanu (ja trase ir iepriekš apskatīta), turklāt lielas fiziskas slodzes apstākļos.
Tādējādi var runāt par kompleksu – fiziskā, garīgā, sensorā un emocionālā – noguruma
pārvarēšanu [151].
Daţi autori spēka izturību uzskata par svarīgāko īpašību kāpšanas sportā [99, 101,
120, 121, 138]. Nosacīti izturību var iedalīt divos veidos [80]:
 aerobā izturība – atlēts savas fiziskās aktivitātes enerģētisko nodrošinājumu īsteno
ar bioķīmiskajām reakcijām, kuras notiek ar skābekļa klātbūtni;
 anaerobā izturībā – fiziskās aktivitātes ir ātras, jaudīgas un īslaicīgas, kad sirds
nespēj nodrošināt slodzes intensitātei adekvātu skābekļa daudzumu, līdz ar to
enerģētiskās reakcijas notiek bez skābekļa klātbūtnes.
Kāpējiem nepieciešama mērena aerobā jauda, augsta ķermeľa augšdaļas muskuļu
izturība attiecībā pret svaru, augsta muskuļu un izometriskā izturība [140].
Kāpējs izturību var attīstīt, kāpjot garus boldringa un traversa maršrutus, kāpjot
maršrutus ar apakšējo drošināšanu un kāpjot garus grūtās kāpšanas maršrutus. Izturības
attīstīšanai kāpēji var izmantot arī aerobas aktivitātes, piemēram, pārgājienus (vislabāk –
kalnos), apvidus skriešanu, riteľbraukšanu, kalnu riteľbraukšanu un distanču slēpošanu.
Aerobā izturība īpaši svarīga ir garo maršrutu kāpējiem [91].
11–14 gadus veciem bērniem jāturpina aerobās kapacitātes pilnveidošana. Pamatīgas
izturības bāzes izveidošana veicinās darbspēju dinamiku un treniľu slodţu palielināšanas
iespējas nākamajai atlētiskās attīstības stadijai un sacensību darbībai kāpšanas sportā. Šajā
vecumā var uzsākt arī mērenas intensitātes anaerobās kapacitātes un jaudas treniľus. Radīsies
iespēja labāk pielāgoties augstas intensitātes anaerobajām slodzēm nākamajā etapā, kad
sāksies specializētie treniľi izvēlētajā sporta veidā. Atlētiem šajā vecumposmā neiesaka
piedalīties sacensībās, kurās jāuzrāda ekstremāli augstas prasības laktātajai enerģijas
producēšanas sistēmai. Pusaudţiem jāsacenšas garākās vai ilgākās slodzēs, kurās ir zemāka
intensitāte vai pārvietošanās ātrums.
15–18 gadu vecumā jāturpina attīstīt aerobo kapacitāti, it īpaši tiem atlētiem, kuru
izvēlētais sporta veids ir saistīts ar izturības izpausmēm, kā arī pakāpeniski un progresējoši
jāpalielina anaerobo treniľu slodţu apjoms un intensitāte. Šajā vecumā atlēti pakāpeniski
uzlabo savas spējas pretoties slodzēm, kuru laikā ak umulējas pienskābe (laktāts) [80].
Ātrums kā fiziska īpašība ir cilvēka spēja izpildīt kustību (kustības uzdevumu, motoro
darbību) dotajos apstākļos minimālā laikā. Tā kā ātruma izpausmes var būt daţādas, ātrums
nav fiziska īpašība, ko var novērtēt ar vienu mērījumu. Cilvēka ātruma iespējas atkarīgas no
kustības uzdevuma, kurā ātrums tiek demonstrēts [44, 83].
Pamata kustības kāpšanas procesā raksturo: reakcijas laiks, atsevišķu kustību ātrums
un temps. Ātrumu var palielināt, pilnveidojot katru no šīm kustību sastāvdaļām [145].
Kā kustību iespējas kopumā, tā arī kustību izpildes tehnikas individuālās īpatnības
lielā mērā ir atkarīgas no cilvēka ķermeľa uzbūves īpatnībām. Vislielākā ietekme ir totālajiem
izmēriem: ķermeľa garumam, svaram, ķermeľa daļu garumam. Vienādi trenētiem cilvēkiem,
bet ar atšķirīgiem ķermeľa izmēriem, kustību iespējas var būtiski atšķirties.
Daudzos pētījumos noskaidrots, ka reakcijas ātrums, atsevišķas kustības ātrums vai
temps nav atkarīgs no cilvēka ķermeľa uzbūves rādītājiem. Vienādi ātri soļo t, skriet, slēpot
utt. var cilvēki ar atšķirīgu ķermeľa svaru un garumu. Tajā pašā laikā atsevišķos sporta
veidos, piemēram, mešanas disciplīnās, sportista ķermeľa izmēriem rīka izlidošanas ātruma
palielināšanā var būt ļoti būtiska nozīme [83].
Ātrums kāpšanas sportā vislielāko nozīmi iegūst tādā disciplīnā kā ātruma kāpšana,
turklāt sacensības šajā sporta veidā var tikt pārstāvētas arī Olimpiskajās spēlēs [104].
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Ātrums ir spēja minimālā laikā ar maksimālu efektivitāti realizēt motoras darbības.
Ātruma treniľa mērķis ir [104]:
 samazināt reakcijas laiku;
 palielināt pārvietošanās paātrinājumu;
 palielināt atsevišķas kustības ātrumu;
 panākt kustību bieţumu;
 samazināt katras saskares kontakta laiku;
 samazināt ātruma zudumu.
Reakcijas laiks – laika moments no muskuļa stimulu sākuma līdz muskuļa atbildei jeb
kontrakcijai. Reakcijas ātrums ir fiziska īpašība, ko ļoti grūti trenēt, jo runa ir par
milisekundēm. Sporta kāpšanā ātrumkāpšanas disciplīnā reakcijas laikam ir būtiska nozīme.
Profesors H. M. Miranda kāpējiem rekomendē reakcijas laiku trenēt, vadoties no šādiem
kustības izpildes nosacījumiem:
 sākt ar vienkāršiem izpildes nosacījumiem;
 pāriet uz sareţģītākiem nosacījumiem;
 izmantot zema apjoma darbības un uzdevumus treniľa pirmajā daļā;
 uzlabot vizuālos un proprioreceptīvos atbildes mehānismus [104].
Reakcijas ātrums. Sareţģītu kustību momentāla izpilde, orientēšanās ātrums trasē,
aizķeru optimālās secības noteikšana un to izturības novērtēšana – tas viss ir saistīts ar klinšu
kāpēja reakcijas ātrumu. Klinšu kāpējam ir jāmāk ātri reaģēt uz straujām – gan paredzētām,
gan negaidītām – izmaiľām trasē [150].
Reakcijas laika trenēšanu vienmēr jācenšas sākt tad, kad vēl nav iestājies nogurums,
un ar vienkāršiem uzdevumiem.
Ātrums sporta kāpšanā ir atkarīgs no diviem faktoriem: ilguma un atsevišķas kustības
bieţuma. Ātrumam ir svarīga nozīme gan kāpšanas tehnikā, gan koordinācijā. Maksimālai
izturībai un spēkam sporta kāpšanā ir pozitīva ietekme uz maksimālā spēka, izturības un
ātruma dinamisku vienotību. Muskuļu nelīdzsvarotība ir nelabvēlīga ātruma attīstības la ikā.
Maksimālo ātrumu attīstīt var tikai ar kompleksu un labi izstrādātu treniľa s lodzes plānošanu
un kontroli [104].
Atsevišķu kustību ātrums. Daţu kāpšanas sporta maršrutu iziešanā tehniskie paľēmieni
ir atkarīgi tieši no ātruma, ar kādu virzās sportists.
Lai trenētu ātrumu, ir jāatceras, ka kopējais trases iziešanas ātrums summējas no
atsevišķu tehnikas paľēmienu izpildes ātruma.
Runājot par maksimālo ātrumu, jāmāk to atšķirt no galēji iespējamā ātruma. Ātrumam
ir jābūt nedaudz zem maksimāli iespējamā, lai netiktu izkropļota tehnika un sportists paspētu
koriģēt kustības, nezaudējot ātrumu [145].
Atsevišķu kustību ātruma treniľam ir jāatbilst šādām prasībām [145]:
1) sportista tehniskās sagatavotības līmenim ir jābūt tādam, lai viľš spētu veikt
attiecīgo trasi ar maksimālo ātrumu;
2) trasei (vai tehniskajam paľēmienam) ir jābūt apgūtam tik labi, lai kāpšanas laikā
(tehnikas paľēmiena izpildes laikā) sportista uzmanība būtu vērsta uz maksimālā
ātruma attīstīšanu, nevis uz kustību izpildi;
3) darba ilgumam ir jābūt tādam, lai atkārtojuma beigās noguruma dēļ netiktu zaudēts
ātrums.
Zēnu un meiteľu spēja palielināt savu kustību ātrumu parasti ir novērojama
pirmspubertātes perioda beigu posmā. Ātruma palielināšana nav saistīta tikai ar sprinta
vingrinājumu mācīšanos, bet arī ar muskuļu savstarpējās koordinācijas uzlabošanos. Ātruma
attīstīšana turpinās un palielinās pubertātes laikā. Lielākā daļa bērnu šajā vecumposmā veic
slodzes, kurās attīstās paātrinājuma izpausmes. Tas vienādā pakāpē attīstās kā zēniem, tā arī
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meitenēm. Šīs izmaiľas ir saistītas ar ķermeľa un muskuļu masas palielināšanos. Palielinoties
spēka izpausmēm, it īpaši zēniem, ir novērojama kustību ātruma palielināšanās, kas uzlabo
ķermeľa augšdaļas ātrumu un pārvietošanās ātrumu skrienot. Palielinoties kāju muskuļu
spēkam, palielinās spēja ar lielāku spēku atgrūsties no atbalsta virsmas un palielinās spēja
pārvietoties ar lielāku ātrumu [80].
Veiklība ir cilvēka spēja apgūt jaunas kustības un pārveidot tās atbilstoši mainīgo
apstākļu prasībām [82, 148].
Veiklībai ir daţādi izpausmes veidi [82]:
1) koordinācija (sakārtošana, saskaľošana) – telpā, laikā, piepūles;
2) motorā adaptācija (pielāgošana) – iepriekš zināmos apstākļos un mainīgos
apstākļos ar laika deficītu.
Par veiklības izpausmes formu tiek uzskatīts arī līdzsvars (statiskais, dinamiskais,
taisnvirziena, leľķiskais) un trāpīgums [82].
Kāpšanas sportā veiklību nosaka jaunu tehnikas elementu apguves ātrums un prasme
ātri pārkārtoties, pastāvīgi mainoties reljefam trases iziešanas gaitā.
Veiklības attīstīšanas pamatā ir daudzveidīgi vingrinājumi, bet galvenais – līdzsvara
un kāpšanas tehnikas elementu treniľš. Šeit jāpiezīmē, ka, jo vairāk kustīb u pazīst un pārvalda
cilvēks, jo vieglāk viľš apgūst jaunas kustības [145]. Bez tam sportistam ir jāizstrādā spējas
veikt tehniskos paľēmienus arī pie kāpšanas apstākļu maiľas atbilstoši konkrētai situācijai
[144].
Koordinācija pēc būtības ir cilvēka spēja veikt (izpildīt) vienkāršas un sareţģītas
kustības. Daţādu kustību izpildes ātrums, precizitāte, ritms, ekono miskums u.tml. ir ļoti
svarīgi nosacījumi kustību koordinācijas veidošanā un pilnveidošanā. Koordinācijas
pilnveidošanai ir vairāki līmeľi – stadijas un formas, kas atkarīgi no iepriekš minētajiem
faktoriem. Var izdalīt trīs koordinācijas tipus [76]:
1) vienkāršu un sareţģītu (kompleksu) kustību precīzs izpildījums;
2) vienkāršu un sareţģītu (kompleksu) kustību pareizs izpildījums pēc iespējas
lielākā ātrumā vai laika ierobeţojumā;
3) vienkāršu un sareţģītu (kompleksu) kustību precīzs izpildījums pēc iespējas
lielākā ātrumā vai laika ierobeţojumā mainīgos apkārtējās vides apstākļos vai
pretinieka darbības ietekmē.
Kustības uzdevums ir kustība ar stingri reglamentētiem izpildes nosacījumiem vai
parametriem. Kustību uzdevumi var būtiski atšķirties gan pēc apjoma, gan izpildes
intensitātes, gan ilguma, gan muskuļu grupas vai to ķermeľa daļu skaita, kas piedalās
uzdevuma realizēšanā [83]. Kāpējs nedrīkst zaudēt kustību kontroli nekādos apstākļos [150].
Kustību izpildes laiks, līdz ar to izpildes ātrums, var būt atkarīgs no cilvēka ķermeľa
vai to daļu izmēriem, piemēram, solis skriešanā. Ātrums nav atkarīgs no skrējēja vai soļotāja
ķermeľa izmēriem Pētījumi rāda, ka starp kustības ātruma (laika) rādītājiem un cilvēka
ķermeľu uzbūves rādītājiem ciešas sakarības nav [83].
Koordinācija sastāv no vairākiem elementiem, piemēram, līdzsvara, reakcijas ātruma,
orientēšanās telpā, lēkšanas spējas, ritma u. c.[76]. Šī fiziskā īpašība cieši saistīta ar veiklības
izpausmes formām. Daţi autori uzskata, ka koordinācija ir veiklības izpaus mes forma, daţi –
ka koordinācija ir kaut kas vairāk par veiklību, daţi uzskata, ka koordinācija un veiklība
būtībā ir viens un tas pats.
Līdzsvars ir cilvēka spēja saglabāt stabilu ķermeľa stāvokli. Izšķir statisko (pozu) un
dinamisko (kustību) līdzsvaru. Patiesībā arī statiskā līdzsvara stāvoklī ķermenis nedaudz
kustas, svārstās. Jo pilnīgākas ir līdzsvara spējas, jo mazākas ir svārstību amplitūdas [44].
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Saglabāt līdzsvaru, kāpjot pa maršrutu, ir liels ieguvums kāpējam, it īpaši sareţģītos
posmos. Labs līdzsvars palīdz, kāpjot pa sienu ar mazām aizķerēm un tikai nelielu pēdas
atbalstu. Daţkārt var apbrīnot sportistus, kas, pārvarot kāpšanas sienu, spēj noturēt līdzsvaru
ar pavisam niecīgu ķermeľa atbalstu, turklāt mainot ķermeľa pozas.
Daudzi kāpēji līdzsvaru trenē, izmantojot sleklainu jeb kustīgu lenti, kas novilkta
starp, piemēram, diviem kokiem. Arī jogas vingrinājumi vai pilates kāpējam var palīdzēt
attīstīt līdzsvaru un lokanību, koriģēt ķermeľa nelīdzsvarotību, pilnveidot stāju, veicināt labu
ķermeľa pozu prasmi, asinsriti un koncentrēšanās spējas [91]. (Plašāk par līdzsvara
attīstīšanas līdzekļiem kāpšanas sportā – promocijas darba 3. daļā.)
Lokanība ir cilvēka muskuļu un locītavu spēja veikt kustības lielā amplitūdā jeb
apjomā. Sportā izšķir trīs lokanības veidus: statiski aktīvā lokanība, kad to realizē ar lēnām un
konkrētām kustībām; dinamiski aktīvā lokanība, kad to realizē ar spēcīgām un ātrām muskuļu
kontrakcijām; pasīvā lokanība, kad to realizē ārējie spēki [77, 78, 82, 148]. Ar stiepšanās
vingrinājumiem ir iespējams palielināt lokanību līdz dabīgi noteiktajam līmenim. Stiepšanās
ir neatľemama spēka un aerobo vingrinājumu sastāvdaļa [77]. Lokanība ir viena no tām
fiziskajām īpašībām, kas kāpējiem ir maz pētīta. Uzskata, ka kāpējiem tā noteikti
nepieciešama, bet nav noteicošā, lai sasniegtu vērā ľemamus panākumus kāpšanas sportā.
Lokaniem kāpējiem ir vieglāk ieľemt sareţģītu pozu, augstāk pacelt kāju atbalstam un
tādējādi pārvarēt sareţģītus maršrutus.
11–14 gadu vecums ir vispiemērotākais laiks, kad bērniem sākt attīstīt lokanību,
pilnveidot koordināciju un izkopt līdzsvaru. 15–18 gadu vecumā galvenā uzmanība jāvelta
dominējošo motoro spēju (fizisko īpašību) attīstīšanai izvēlētajā sporta veidā, t. i., jaudai,
anaerobajai kapacitātei, specifiskajai koordinācijai, aktīvajai lokanībai. Jāpalielina speciālo
treniľu līdzekļu un vingrinājumu slodţu apjomi, lai stimulētu darbspēju dinamiku. Atlētam
jāadaptējas – jāpielāgojas – speciālām treniľu slodzēm, lai vislabākajā veidā sagatavotos
sacensībām.

1.2. Līdzsvars un tā raksturojums
1.2.1. Terminoloģija
Līdzsvara izpētē terminoloģija ir atkarīga no tā, kādā perspektīvā šis stāvoklis tiek
pētīts. Saskaľā ar starptautisko vārdnīcu [59] termins postural apzīmē attiecību uz pozu vai
stāju, savukārt termins posture tiek skaidrots kā ķermeľa fiziskais izvietojums, poza un
ķermeľa daļu kārtība.
Līdzsvaru (balance) var apzīmēt kā spēju saglabāt stabilu ķermeľa pozu jeb stāvokli
[18, 20, 44, 45, 82, 126] attiecībā pret tā pamatu vai atbalstu [126]. J. Lanka līdzsvaru formulē
kā spēju noturēt savu balsta un kustību aparātu statiskā stāvoklī, spēju efektīvi darboties vai
kontrolēt pozu kustības laikā [83], spēju stabilizēt brīvās kustības un reaģēt uz ārējiem
kairinātājiem [20].
Līdzsvaru jeb balansēšanu iedala statiskajā un dinamiskajā līdzsvarā [44, 59, 76, 82]
atkarībā no tā, vai pamats ir nekustīgs vai kustīgs [126]. Jo lielākas ir līdzsvara spējas, jo
mazāka ir svārstību amplitūda [44, 82]. Tā kā cilvēka ķermenis nekad nav absolūti stabils, ir
nepieciešama kontroles sistēma, kas stabilizē ķermeni. Tādi vārdu savienojumi kā «stājas
kontrole» un «līdzsvara kontrole» bieţi tiek lietoti kā sinonīmi, lai apzīmētu ķermeľa
noturēšanu tuvu līdzsvara punktam [68]. Stājas kontrole nozīmē noturēt ķermeľa smaguma
centru balstā [70, 106].
Daţi autori, vadoties no fizioloģijas un biomehānikas viedokļa, šos divus līdzsvara
veidus apzīmē atšķirīgi – par stabilo līdzsvaru un labilo līdzsvaru [9, 10, 146]. Stabils
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līdzsvars ir tad, ja ķermenis bez ārēju vai iekšēju spēku palīd zības atgrieţas iepriekšējā
stāvoklī. Stabilā līdzsvarā ķermeľa kopējais smaguma centrs atrodas zem balsta laukuma. Lai
cik savādi tas varētu šķist, cilvēks stabilā līdzsvarā atrodas kārienā, bet gandrīz visās citās
situācijās cilvēks ir labilā līdzsvarā [9, 10]. Bulgāru autors P. Bogdanovs (П. Богданов) bez
iepriekš minētajiem līdzsvara veidiem izšķir vēl trešo, proti, nenozīmīgo līdzsvaru. To
raksturo fakts, ka jebkurā situācijā iestājas līdzsvars. Sporta praksē gan tas tā nenotiek [146].
Stājas stabilitāte, cilvēkam esot pamatstājā, tiek definēta kā ķermeľa noturēšana stāvus
pozā [32, 135]. Tādējādi ķermeni atbalstošās daļas ir jāstabilizē svārstību laikā [115].
Pārsvarā uzskata, ka cilvēkam ir piecas galvenās fiziskās īpašības: izturība, spēks,
ātrums, lokanība, veiklība [10, 44, 82]. Pie kuras ir pieskaitāms līdzsvars? Kas ir kustību
koordinācija? Šajā jautājumā viedokļi ir ļoti daţādi. Piemēram, V. Ļovs (В. Лëв) fiziskās
īpašības iedala kondīcijas (enerģētiskās) īpašībās (spēka, izturības, ātruma, lokanības
kondīcija) un atsevišķās koordinācijas spējas, kas attiecas uz atsevišķām kustību grupām, un
specifiskās koordinācijas spējās (t.sk. līdzsvars) [41]. Nedaudz atšķirīgs ir citu zinātnieku
viedoklis, kuri sportā fizisko kondīciju iedala divās grupās: kvantitatīvās spējas (spēks,
izturība, ātrums, lokanība) un kvalitatīvās spējas (koordinācija, veiklība, precizitāte un
līdzsvars) [103].
Veiklība ir cilvēka spēja apgūt jaunas kustības un pārveidot tās atbilstoši mainīgo
apstākļu prasībām [82]. Tā ir augstākā spēja koordinēt savas kustības [149]. Veiklība attiecas
uz sportista spējām ātri un precīzi mainīt virzienu, viegli pārvietoties vai veikt pretdarbības
katrai pretinieka kustībai [18, 80].
Veiklībai ir daţādi izpausmes veidi [82]:
 koordinācija (sakārtošana, saskaľošana) – telpā, laikā, piepūles;
 motorā adaptācija (pielāgošana) – iepriekš zināmos apstākļos, mainīgos
apstākļos ar laika deficītu.
 līdzsvars – statiskais, dinamiskais;
 trāpīgums.
Līdz ar to var secināt, ka līdzsvars, tāpat kā koordinācija, ir veiklības izpausmes
forma. Tomēr ir arī pretējs viedoklis, proti, ka tieši veiklība ir viena no jauno atlētu
koordinācijas izpausmes formām [80].
Koordinācija ir kompleksa motorā spēja [18, 80], darbības un organisma funkciju
saskaľošana, to savstarpējās atbilstības radīšana [18, 82]. Kustību koordinācija ir cilvēka
spēja apgūt jaunas kustības un ātri pārveidot tās atbilstoši mainīgo apstākļu prasībām,
nodrošinot to precizitāti, efektivitāti un atbilstību specifiskajam darbības mērķim [41].
Koordinācija pēc būtības ir cilvēka spēja veikt (izpildīt) vienk āršas un sareţģītas kustības
[76].
Kustību koordinācija – prasme saskaľot daţādu ķermeľa daļu kustības, izpildot
vingrinājumu elementus un savienojumus. Fizioloģiski to raksturo spēja ātri no jauna sadalīt
muskuļu sasprindzinājuma un atslābuma pakāpi [81]. Kustību koordinācija nodrošina noteiktu
darbību izpildi, kā arī ķermeľa līdzsvara saglabāšanu miera stāvoklī (statiskais līdzsvars) un
kustoties (dinamiskais līdzsvars) [18].
Literatūrā minēts, ka koordinācijas pamatā ir:
 līdzsvars;
 reakcijas ātrums;
 orientēšanās telpā;
 lēkšanas spējas;
 spēja diferencēt kustības
ar sajūtām,
precīzi realizējot
sasprindzinājumu, spēku, ātrumu;
 koncentrēšanās un laika kontrole distancēs u. c. [76].
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Līdzsvars ir koordinācijas izpausmes forma [41, 76, 80], kas norāda uz atlēta spēju
kontrolēt un saglabāt ķermeľa stāvokļus un pozu, kā arī ķermeľa pozas stabilitāti daţādu
motoro darbību laikā [80].
L. Aberberga-Augškalne vārdam «veiklība» dod sinonīmu «kustību koordinācija» [8].
Atsevišķu fizisko īpašību nosaukumi ir ļoti vispārīgi un to definīcijas neprecīzas. Tās nav
iespējams viennozīmīgi izmērīt [83].
No tā izriet, ka līdzsvars ir gan veiklības, gan koordinācijas izpausmes forma.
1.2.2. Līdzsvara spēju kontrole
1.2.2.1. Ķermeņa poza un tās regulācija
Dr. H. Rotbārts (G. Rothbart) norāda, ka līdzsvars ir spēja saglabāt ķermeni vertikālā
stāvoklī visas dienas garumā. Ķermenis pastāvīgi pārvietojas. Šīs kustības ir smalkas, pat
nemanāmas, jo ķermenis visu laiku nedaudz šūpojas uz priekšu un atpakaļ, no vienas puses uz
otru pusi. Ja tas nešūpotos nemaz, nebūtu iespējams reaģēt uz pēkšľām līdzsvara izmaiľām.
Nelielām kustībām jābūt, bet ir svarīgi tās kontrolēt. Ja ķermenis šūpojas par daudz un cilvēks
to nespēj kontrolēt, tas liecina par sliktu līdzsvaru [116].
Līdzsvars ir spēja saglabāt stabilu ķermeľa pozu. Lai veiksmīgi izstrādātu līdzsvara
attīstīšanas vingrinājumus, svarīgi ir izprast cilvēka ķermeľa pozas un to regulāciju.
Ķermeľa poza ir cieši saistīta ar kustībām: izdarot kustības, atbilstoši mainās arī
ķermeľa poza, tādējādi ļaujot saglabāt līdzsvaru, kā arī veikt plānotās kustības. Lai varētu tās
veikt, bieţi ir nepieciešama konkrētu locītavu fiksācija, ko panāk ar tonisku muskuļu
sprindzinājumu. Bet ķermeľa pozas maiľa notiek ar kustību palīdzību [72].
Ķermeľa vertikālo pozu nosaka tas, ka, cilvēkam stāvot, daudzas muskuļu grupas
atrodas tonusa stāvoklī. Muskuļu tonuss ir ilgstošs sasprindzinājums. Sasprindzinātie muskuļi
fiksē locītavas un notur ķermeni vertikālā stāvoklī. Cilvēkam patvaļīgi mainot ķermeľa pozu
un izdarot kustības, notiek tonusa pārdale starp daţādiem muskuļiem, kas nodrošina līdzsvara
saglabāšanu [72]. Stājas kontrolei nepieciešama koordinēta muskuļu darbība [64, 126].
Muskuļu tonusa regulāciju veic nervu sistēma [2, 33, 72, 111].
Muskuļu ilgstošu sasprindzinājumu jeb tonusu nosaka lēno muskuļšķiedru darbība
[22, 72, 129]. Lēnās kustību vienības darbojas asinhroni, tāpēc muskulis ir nepārtrauktā
sasprindzinājuma stāvoklī. Muskuļa toniskā darbība var turpināties ilgi, jo lēnās
muskuļšķiedras lēni nogurst. Tās darbojas atsevišķu kontrakciju reţīmā, tādēļ pēc katras
kontrakcijas var atjaunot savu enerģētisko potenciālu.
Arī atslābinātiem muskuļiem ir neliels spriegums. To rada muskuļu elastīgie elementi,
kas muskuļu iestiepuma dēļ ir sprieguma stāvok lī. Muskuļi arī atslābuma stāvoklī vienmēr ir
iestiepti – pat tad, kad muskulis ir visīsākais [72].
Muskuļa tonusa uzturēšana un regulācija notiek reflektoriski – šajā procesā piedalās
visi smadzeľu nodalījumi, sākot ar muguras smadzenēm un beidzot ar lielo pusloţu garozu.
Toniskos refleksus izraisa impulsi no kustību aparāta receptoriem, vestibulārā aparāta un ādas
receptoriem.
Muguras smadzenes uztur un regulē muskuļu tonusu ar strečrefleksu palīdzību.
Atrodoties vertikālā stāvoklī (sēţot, stāvot), cilvēka ķermenis ritmiski svārstās ap frontālo un
sagitālo asi. Reģistrējot šīs ķermeľa svārstības, iegūst līkni, ko sauc par stabilogrammu.
Nepārtraukto ķermeľa svārstību iemesls ir periodiska ķermeľa krišana vertikālā stāvoklī, kuru
tūlīt nomaina ātra līdzsvara atjaunošana. Ķermeľa krišanu izraisa ķermeľa daļu svars,
respektīvi, Zemes gravitācijas spēks, kas izmaina locītavu leľķus. Tiem izmainoties, iestiepjas
attiecīgas muskuļu grupas un rodas iestiepuma refleksi jeb strečrefleksi: iestieptie muskuļi
saraujas un sasprindzinās, un ķermeľa līdzsvars atjaunojas. Tiklīdz locītavu leľķi samazinās,
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samazinās arī muskuļu iestiepums, strečrefleksi pārtrauc darboties un ķermeľa krišana
atsākas. No jauna rodas strečrefleksi, un ķermenis atkal iztaisnojas. Tā muskuļu tonusu uztur
pastāvīgā organisma cīľā ar Zemes gravitācijas spēku. Ķermeľa daļu svars arī jaunajā pozā
izraisa ritmisku ķermeľa krišanu un tai sekojošu līdzsvara atjaunošanos.
Muguras smadzeľu strečrefleksi muskuļu tonusa uzturēšanai un regulācijai ir ļoti
piemēroti, jo strečrefleksu loku veido tikai aferentais neirons un motoneirons. Tādēļ šie
refleksi noris ļoti ātri.
Strečrefleksus veicina arī smadzeľu stumbra retikulārās formācijas (RF) aktivizējošā
ietekme uz muskuļu vārpstu proprioreceptoriem. Nomoda stāvoklī RF pastāvīgi raida
aktivējošos impulsus uz muguras smadzenēm, arī uz gamma motoneironiem, un uztur darbīgā
stāvoklī. Savukārt gamma motoneironi raida impulsus uz muskuļu vārpstām – uz intrafuzālo
muskuļšķiedru galiem. Tādējādi šķiedru gali tiek uzturēti pastāvīgā kontrakcijas stāvoklī.
Rezultātā intrafuzālo šķiedru vidusdaļa un proprioreceptors tiek iestiepti. Iestieptā
proprioreceptora jutība ir lielāka, un strečrefleksi parādās jau neliela musk uļu iestiepuma
gadījumā.
Liela nozīme muskuļu tonusa uzturēšanā un regulācijā ir galvas smadzeľu stumbra
kustību kodoliem (laterālajam vestibulārajam kodolam, sarkanajam kodolam) un retikulārajai
formācijai.
Laterālais vestibulārais kodols saľem impulsus no vestibulārā aparāta, uzbudinās un
pa vestibulospinālo traktu raida impulsus uz muguras smadzenēm, kur tie ierosina muskuļu
ekstenzoru centrus un pastiprina šo muskuļu tonusu. Vienlaikus tie kavē muskuļu fleksoru
centru darbību, pavājinot fleksoru tonusu. Mainoties galvas (ķermeľa) stāvoklim telpā,
impulsi no vestibulārā aparāta ar laterālā vestibulārā kodola starpniecību izraisa ekstenzoru
tonusa maiľu, kas palīdz saglabāt ķermeľa vertikālo pozu.
Sarkanais kodols saľem informāciju no kustību aparāta proprioreceptoriem un
vestibulārā aparāta un reflektoriski regulē muskuļu tonusu.
Impulsus uz muguras smadzenēm sarkanais kodols noraida pa rubrospinālo traktu. Tie
pastiprina fleksoru un pavājina ekstenzoru tonusus.
Nomoda stāvoklī smadzeľu stumbra retikulārā formācija paaugstina muskuļu tonusu,
pateicoties difūzai aktivējošai iedarbībai uz muguras smadzeľu neironiem. Paaugstinoties
muguras smadzeľu aferento neironu un motoneironu uzbudināmībai, muguras smadzeľu
strečrefleksi paātrinās un pastiprinās. Rezultātā pastiprinās arī muskuļu tonuss. Iegareno
smadzeľu un smadzeľu tilta retikulārajā formācijā ir kodoli, kas specifiski iedarbojas tieši uz
ekstenzoru un fleksoru centriem un līdz ar to ietekmē attiecīgo muskuļa tonusu. Šos kodolus
pamatoti var uzskatīt par retikulārās formācijas kustību kodoliem.
Smadzenītes un lielo pusloţu bazālie kodoli raida impulsus uz smadzeľu stumbra
kustību kodoliem un retikulārās formācijas kustību kodoliem. Smadzenīšu un bazālo kodolu
impulsi, saskaľojot daţādu smadzeľu stumbra kustību kodolu darbību, panāk līdzsvara
saglabāšanai nepieciešamā tonusa sadali starp daţādām muskuļu grupām [72]. Smadzenītes
un bazālie kodoli piedalās arī ķermeľa pozas pielāgošanā veicamajām kustībām [22, 33, 65,
72].
Smadzenītes pilda šādas funkcijas:
1) reflektoriska kustību koordinācijas un līdzsvara regulēšana;
2) skeleta muskulatūras tonusa uzturēšana;
3) apzināto kustību amplitūdas, precizitātes un spēka regulēšana un
saskaľotība; piešķir kustībām individuālu nokrāsu;
4) pielāgo veģetatīvos procesus (sirdsdarbību, elpošanu, gremošanu,
termoregulāciju, asinsradi, metabolismu) kustību norisei [33].
Visaugstākie muskuļa tonusa regulācijas centri ir lielo pusloţu garozas motoriskajā
zonā [33, 72]. No tās iet vadītājtrakti uz svītroto ķermeni, sarkano kodolu, smadzenītēm un
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smadzeľu stumbra retikulāro formāciju [72]. Ķermeľa muskulatūras pārstāvniecība primārajā
motoriskajā zonā attēlota 7. attēlā. Šeit beidzas proprioreceptoru aferentie neironi, kas
pārvada ierosu no receptoriem muskuļos, kaulos, cīpslās, locītavās. Te projicējas arī impulsi
no smadzenītēm. Tas nodrošina gribai pakļauto kustību koordināciju [33]. Tātad garoza,
raidot kustību impulsus uz šiem smadzeľu veidojumiem, regulējot un saskaľojot to darbību,
funkcionē kā augstākais muskuļu tonusa regulētājs organismā.

7. att. Ķerme ľa pārstāvniecība primārajā motoriskajā zonā
(pēc L. Sherwood, 1991) [33]
Atbilstoši tam, kādas kustības cilvēks vēlas veikt, smadzenēs secīgi uzbudinās un
savstarpēji sadarbojas centri un neironu grupas daţādos smad zeľu līmeľos. Turklāt
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darbojošos centru sistēmā iesaistās iedzimto kustību izraisoši kustību centri (piemēram,
muguras smadzeľu neironu sistēmas, kuras realizē iedzimtos soļošanas refleksus), kā arī
muskuļu tonusa regulācijas mehānismi, t. i., toniskie refleksi, kas nodrošina līdzsvara darbību
tā, lai ķermenis izdarītu vajadzīgās kustības, ieľemtu atbilstošu pozu un saglabātu līdzsvaru.
Šajā sistēmā iesaistās arī veģetatīvo sistēmu darbība palielinātām muskuļu prasībām pēc
skābekļa un enerģētiskām vielām [72].
Lai izprastu cilvēka ķermeľa pozu un to regulācijas darbību, promocijas darba
nākamajā nodaļā tiek apskatīta fizioloģisko funkciju reflektoriskā darbība.
1.2.2.2. Fizioloģisko funkciju reflektoriskā darbība
Pirms cilvēks nolemj izdarīt noteiktas kustības, notiek aferentās sintēzes process, kurā
smadzenes galvenokārt izvērtē un sintezē informāciju, kas tām pienāk no daţādiem
receptoriem.
Aferentās sintēzes procesā smadzenes analizē un sintezē : 1) apkārtējās situācijas
kairinātājus; 2) dominējošo motivāciju; 3) atmiľā reproducētās agrākās situācijas un kustību
pieredzi; 4) starta signālus. Jāatzīmē, ka dominējošā motivācija ir bioloģiskās (izsalkums,
slāpes, bailes, pašaizsardzības instinkts u. c.) un sociālās (vēlēšanās mācīties, uzvarēt
sacensībās u. c.) vajadzības, kas stimulē cilvēku darboties. Dominējošā motivācija mudina
cilvēku darboties, kā arī piešķir noteiktu virzību aferentās sintēzes procesam [72].
Muguras smadzeľu aferentā impulsācija uz galvas smadzenēm nes no
eksteroreceptoriem taustes, pieskares, spiediena, temperatūras un sāpju informāciju, no
proprioreceptoriem informāciju, kas ar aizvērtām acīm ļauj noteikt locekļu stāvokli, muskuļu
sasprindzinājumu, kustību plašumu un virzienu, no iekšējo orgānu interoreceptoriem nes
mehānisko, temperatūras un sāpju informāciju [33].
Izvērtējot un sintezējot saľemto informāciju, cilvēks pieľem lēmumu, ko darīt, kādas
kustības izpildīt. Lēmuma pieľemšana realizējas lielo pusloţu garozas pieres daivas trešējā
zonā. Atbilstoši pieľemtajam lēmumam smadzenes programmē kustības. Kustību programma
arī veidojas pusloţu pieres daivas garozas trešējā zonā un, domājams, izpauţas kā dinamiska
uzbudinājuma un kavēšanas procesu mozaīka pieres daivas garozā.
Kustību veikšanā svarīga nozīme ir atgriezeniskai afere ntācijai, t. i., impulsiem no
daţādiem receptoriem, kas ziľo par kustību norisi un kustību rezultātiem. Atgriezeniskā
aferentācija, cilvēkam izdarot kustības, kalpo kā atgriezeniskā saikne smadzeľu darbībā.
Atgriezenisko aferentāciju P. Anohins (П. К. Анохин) iedala pašreizējā aferentācijā un
rezultējošajā aferentācijā. Pašreizējā atgriezeniskā aferentācija notiek kustības laikā. Tā ļauj
cilvēkam apzināti, vadoties pēc redzes, proprioreceptīvajām, taustes un vestibulārajām
sajūtām, sekot kustību veikšanai un ķermeľa pozas maiľām. Pašreizējā atgriezeniskā
aferentācija ir svarīga arī automātiskā kustību koordinācijā, kas noris bez cilvēka apziľas
līdzdalības. Rezultējošā atgriezeniskā aferentācija ziľo smadzenēm par kustību rezultātu, kura
konstatēšanā vislielākā nozīme ir redzei. Rezultējošo atgriezenisko aferentāciju iedala etapus
rezultējošā un sankcionējošā atgriezeniskajā aderentācijā. Etapus rezultējošā aferentācija ziľo
par kustību akta atsevišķu etapu rezultātu, bet sankcionējošā – par visa kustību akta gala
rezultātu.
Svarīga funkcionālās sistēmas sastāvdaļa ir darbības akceptors. Tās ir nervu šūnas, kas
salīdzina ieplānoto kustību rezultātu ar faktiski sasniegto. Ja faktiskais rezultāts atbilst
plānotajam, funkcionālās sistēmas darbība izbeidzas, jo kustības akts ir sasniedzis mērķi.
Turpretim, ja kustības nav sasniegušas savu mērķi, darbības akceptors sāk ģenerēt
«neatbilstību impulsiem» un impulsi tiek raidīti uz daţādiem garozas un arī zemgarozas
rajoniem, un rodas uzmanības reakcija: cilvēks pievērš uzmanību savai neveiksmei, no jauna
ātri izvērtē situāciju un ieprogrammē jaunu kustības aktu tā, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu
[72].
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Kustību laikā smadzenes kontrolē ne tikai kustību norisi, bet turpina arī apkārtējās
situācijas kairinātāju analīzi un sintēzi.
1.2.2.3. Nervu sistēma ķermeņa pozas regulācijā
Cilvēkam patvaļīgi mainot ķermeľa pozu un izdarot kustības, notiek tonusa pārdale
starp daţādiem muskuļiem, kas nodrošina līdzsvara saglabāšanu. Muskuļu tonusa re gulāciju
veic nervu sistēma [50, 72, 142].
Nervu sistēmas funkcijas ir:
1) apstrādāt informāciju, kas ienāk tajā no ārējās vides, kairinātājiem
iedarbojoties uz receptoriem perifērijā;
2) regulēt motoro darbību, atbildot uz šo informāciju;
3) augstākajiem nervu sistēmas centriem piemīt arī augstākās izziľas
funkcijas [111].
Nervu sistēmu var iedalīt centrālajā un perifērajā. Centrālo nervu sistēmu (CNS) veido
galvas un muguras smadzenes [2, 45, 61, 111, 142]. Muguras smadzenes saľem informāciju
no perifērajiem receptoriem un sūta motorus signā lus uz perifēriju caur spinālajiem nerviem.
Perifēro nervu sistēmu veido nervi, receptori jušanas nervu galos (nervgaļi), kā arī spinā lie un
veģetatīvie gangliji [111]. Centrālā nervu sistēma piedalās stājas kontrolē [4, 8].
Nervu sistēmu var iedalīt arī somatiskajā un veģetatīvajā nervu sistēmā. Somatisko
nervu sistēmu veido jušanas un motorie nervi, kas inervē gribai pakļautos skeleta muskuļus,
proprioreceptorus muskuļos, cīpslās, locītavu somiľās un receptorus, kas uztver ārējās vides
kairinātāju iedarbību (ādas [taustes, termoreceptorus], redzes, dzirdes, līdzsvara, oţas, garšas,
sāpju receptorus).
Veģetatīvā nervu sistēma sastāv no simpātiskās un parasimpātiskās daļas. Tā koordinē
nepatvaļīgās un, lielā mērā, neapzinātās gludās muskulatūras kontrakcijas, kā arī iekšējo
orgānu darbību. Tas tiek sasniegts, darbojoties simpātiskajiem un parasimpātiskajiem nerviem
[111].
Smadzenes jeb CNS ir saistītas ar perifēro nervu sistēmu caur galvas smadzeľu
stumbru un muguras smadzenēm.
Galvas smadzeľu stumbru veido: iegarenās smadzenes, tilts, vidussmadzenes un
starpsmadzenes. Šajās struktūrās ir svarīgi neironu sakopojumi jeb centri. Tiem ir ievērojama
nozīme kustību motorajā kontrolē, un tos ietekmē lejupejošie un augšupejošie impulsi gan no
galvas, gan no muguras smadzenēm.
Muguras smadzenes pārstāv nervu sistēmas zemāko integratīvo līmeni. To darbību
kontrolē liels skaits augstāko nervu sistēmu centru. Tomēr muguras smadzeľu funkcionālās
spējas ir pilnīgi pietiekamas liela daudzuma sareţģītu kustību veikšanai bez a ugstāku neirālo
centru līdzdalības. Tās spēj noteikt motorneironu secīgu aktivitāti, kas nepieciešama
ritmiskām soļošanas kustībām, stereotipiskām nervu sistēmas atbildes reakcijām uz
noteiktiem kairinātājiem – spinālajiem refleksiem.
Muguras smadzenes saľem informāciju no perifērajiem receptoriem un sūta impulsus
uz skeleta un gludajiem muskuļiem, iekšējiem orgāniem caur spinālajiem jeb muguras
smadzeľu nerviem. Informācija nonāk muguras smadzenēs pa aferentajām nervu šķiedrām,
kas no perifērajiem receptoriem ieiet spinālajā ganglijā, tur veido sinapsi ar otro jušanas
neironu un tālāk virzās pa mugurējām muguras smadzeľu saknītēm muguras smadzenēs.
Lejupejošie signāli no muguras smadzenēm iznāk laukā pa spinālo nervu priekšējām
saknītēm, ceļojot pa eferentajām nervu šķiedrām uz izpildorgānu, piemēram, skeleta muskuli.
Spinālie nervi iznāk no muguras smadzenēm abās pusēs noteiktos līmeľos, tādā veidā iedalot
tās segmentos. Atkarībā no spinālo nervu saknīšu iziešanas līmeľa mugurkaulāja muguras
smadzeľu segmentus iedala kakla, krūšu, jostas un krustu segmentos.
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Spinālie nervi katrs inervē noteiktus muskuļus, nosakot to motoro darbības regulāciju,
un savāc jušanas informāciju no noteiktiem ādas un balsta un kustību sistēmas rajoniem.
Tāpēc noteiktiem ādas rajoniem ir segmentāra inervācija [111].
Nervu sistēma ar refleksu palīdzību (atbildes reakcija uz ārēju vai iekšēju kairinātāju)
regulē kustību norisi un orgānu darbību [8, 111]. Visvienkāršākais refleksu veids ir spinālie
refleksi. To refleksa loks iet caur muguras smadzenēm. Spinālie refleksi veido pamatu
sareţģītākiem refleksiem, kurus regulē augstāki nervu sistēmas centri.
Refleksā ietilpst:
1) augšupejošā impulsācija, kas ieiet no perifērijas (receptoriem) muguras
smadzenēs;
2) impulsu vadīšana un apstrāde CNS;
3) lejupejošā impulsācija no smadzenēm uz perifēriju (izpildorgānu).
Refleksa anatomisko pamatu veido refleksa loks (sk. 8. attēlu). Augšupejošā
impulsācija sākas no ārējiem receptoriem (piemēram, taus tes, redzes, termoreceptoriem u. c.)
vai kustību aparāta receptoriem (piemēram, cīpslu receptoriem), kurus uzbudina atšķirīgi
kairinātāji. Uzbudinājuma impulsi pa jušanas neironiem, kuru šūnas ķermenis atrodas
spinālajā ganglijā, aferento (augšupejošo) nervu šķiedru sastāvā sasniedz muguras smadzenes
pa spinālajiem nerviem un ieiet muguras smadzenēs (CNS) pa to mugurējām saknītēm.
Muguras smadzeľu pelēkajā vielā jušanas neironi veido sinapses ar starpneironiem.

V
O
8. att. Spinālais refleksa loks: O – neirona ķerme nis,
V – sinapse aksona galā, līnija – ne rvu šķiedra [111]
Tālāk notiek uzbudinājuma impulsa vadīšana CNS. Lejupejošā impulsācija no
muguras smadzenēm pa somatiskās nervu sistēmas šķiedrām nosaka skeleta muskulatūras
motoro aktivitāti. To tieši nosaka refleksa loka pēdējais neirons jeb motorais neirons, kas
lokalizēts muguras smadzeľu pelēkās vielas priekšējos ragos. Tā nervu šķiedras iziet no
muguras smadzenēm un tiek sauktas par eferentajām (informāciju prom no CNS aiznesošām)
nervu šķiedrām. Šīs nervu šķiedras «izceļo» no muguras smadzenēm to priekšējo saknīšu
sastāvā un tālāk dodas uz perifēriju kā spinālo nervu šķiedras. Motorās nervu šķiedras
sasniedz skeleta muskuli, tur sazarojas un inervē muskuļšķiedras.
Muskuļa kontrakcijas laikā CNS turpina kontrolēt kustības izpildi, izmantojot
atgriezenisko aferentāciju. Kustību laikā tiek uzbudināti kustību aparāta receptori (muskuļu un
cīpslu vārpstas, locītavu somiľu receptori), kā arī citi – redzes, vestibulārie un taustes –
receptori. Impulsi no šiem receptoriem nonāk galvas smadzeľu jušanas un motorajos centros.
Tur impulsi tiek analizēti un sintezēti, un notiek gan neapzināta kustību koordinācija, gan
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apzināta to regulācija (iesaistoties lielo pusloţu garozai). Tādā veidā CNS var koriģēt un
regulēt kustības to norises laikā [111].
Nervu sistēma ar refleksu palīdzību regulē kustību norisi un orgānu darbību. Ķermeľa
pozas regulācijā liela loma ir arī sensorajām sistēmām.
1.2.2.4. Sensorās sistēmas
Sensus – sajūtas, maľa [8, 45, 123, 137]. Sensorā sistēma jeb analizatori ir nervu
sistēmas struktūras, kas uztver un analizē kairinātāju iedarbību [61, 111]. Cilvēkam ir astoľas
sensorās sistēmas: redzes, dzirdes, vestibulārā jeb līdzsvara, kustību jeb kinestētiskā, ādas,
oţas, garšas un viscerālā sistēma [111]. 20. gadsimta 60.–90. gados Latvijas Eksperimentālās
un klīniskās medicīnas institūta kaulu fiziologi, pētot kaulos esošo nervu saistību ar muguras
un galvas smadzenēm, atklāja arī kaulu sensoro sistēmu [125]. Vairākas no šīm sensorajām
sistēmām sportā ir ļoti svarīgas [123, 142].
Katrai sensorajai sistēmai ir specializēti receptori, kas uztver noteikta veida
kairinātājus, piemēram, taustes receptori ādā uztver spiedienu, pieskārienu, vibrāciju.
Iedarbojoties pietiekama stipruma adekvātajam jeb atbilstošajam kairinātājam, receptori
ritmiski uzbudinās. Uzbudinājuma impulsi pa jušanas (aferentajām) nervu šķiedrām nonāk
sensorās sistēmas zemākajos centros, kas atrodas muguras smadzenēs vai galvas smadzeľu
stumbrā. Tālāk impulsi pa augšupejošiem vadītājtraktiem tiek novadīti zemgarozas sensorajos
centros, kas atrodas starpsmadzenēs, izľemot oţas sistēmu. Pa augšupejošiem vadītājtraktiem
impulsi no starpsmadzenēm nonāk lielo pusloţu garozas attiecīgajā zonā. Uzbudinoties
garozas sensorās zonas šūnām, cilvēkiem rodas attiecīgā – redzes, dzirdes, taustes, kustību
u.c. – sajūta.
Visu līmeľu sensorajos centros notiek kairinātāju analīze un sintēze. Sensorās
sistēmas neironi saistās arī ar daţādiem citiem smadzeľu centriem un tādā veidā var izraisīt
refleksus, kam ir nozīme cilvēka funkcionēšanā, piemēram, aizsargrefleksus [111].
Galvenais maľu sistēmu uzdevums ir sniegt informāciju par apkārtnes un paša cilvēka
stāvokli. Informācija tiek nodota no maľu receptoriem uz CNS [37, 123, 137, 142].
Sensorajai sistēmai izšķir perifēro daļu jeb receptorus, vadītājdaļu un centrālo daļu
galvas smadzeľu garozā. Ir sensorās sistēmas, kuras kalpo ārējās vides analīzei. Tās ir redzes,
dzirdes, taustes, oţas, garšas un temperatūras sensorās sistēmas. Iekšējās vides analīzei kalpo
vestibulārā, proprioreceptīvā un visceroreceptīvā sistēma [137].
Izšķir eksteroreceptorus (exterior – ārīgs), kuri uztver ārējās vides kairinājumus,
interoreceptorus (internus – iekšķīgs), kuri uztver iekšējās vides parametru izmaiľas, un
proprioreceptorus (proprius – paša, pašam piederošs) – kustību un balsta aparāta receptorus,
kas atrodas muskuļos, cīpslās, locītavās un kontrolē šo struktūru mehānisko slodzi. Receptoru
darbību kontrolē CNS [137].
Sensoro sistēmu (redzes, dzirdes, vestibulārā jeb līdzsvara, ādas, oţas, garšas) nozīme
ir uztvert ārēju kairinātāju iedarbību, izraisot attiecīgās sajūtas, tādā veidā dodot iespēju
orientēties ārējā vidē un pēc vajadzības pielāgot tai savu darbību.
Sajūtas no redzes, vestibulārajiem, taustes un kustību aparāta receptoriem rada
cilvēkam priekšstatu par ķermeľa un tā daļu stāvokli telpā, ļauj kontrolēt un koriģēt kustību
norisi.
Dzirdes un redzes sistēmas uztver valodu izrunātā un rakstītā veidā, tāpēc cilvēki var
savstarpēji sazināties un nodot informāciju no iepriekšējām paaudzēm nākamajām [111].
Ādas sensorajā sistēmā atrodas trīs veidu receptori: tautes jeb taktilie, termoreceptori
un sāpju receptori. Ar taustes sajūtām cilvēks var noteikt priekšmetu formu, lielumu, reljefu,
konsistenci. Tumsā ar taustes palīdzību cilvēks orientējas telpā [111]. Daţādiem ādas
rajoniem ir atšķirīga jutība, jo atšķirīgs ir receptoru blīvums. Ādā seklāk novietoti vieglu
pieskārienu uztverošie taustes un spiediena receptori, bet dziļāk novietotie spiediena receptori
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uztver spēcīgāku kairinājumu [33]. Ādas taustes receptoriem ir būtiska nozīme kustību
kontrolē, piemēram, ja ir traucēta ādas taustes receptoru jutība pēdu ādā, cilvēkam ir grūti
noturēt ķermeľa līdzsvaru. Termoreceptori ir specializēti aukstuma un siltuma receptoros.
Vadoties pēc sajūtām, cilvēks var apzināti veikt darbības, kas maina siltuma atdevi, kā arī
termoreceptori automātiski piedalās ķermeľa temperatūras regulācijā. Sāpju receptori ir kaili
sazaroti jušanas nervu šķiedru gali. Tie ir nespecializēti receptori, kurus uzbudina spēcīgi
termiski, mehāniski, ķīmiski un elektriski kairinātāji. Šo kairinātāju iedarbības rezultātā rodas
sāpju sajūta [111]. Ādas niezēšanu vai kutēšanu izraisa neliels sāpju receptoru kairinājums
[33].
Kaulu sensorajai sistēmai ir nozīme balsta, kustības, ķermeľa līdzsvara, pozas
nodrošināšanā, svarīgi, ka spongiozajos kaulaudos nervgaļi veidojas no lēni vadošajām
mielinizētajām un nemielinizētajām A∆ un C nervu šķiedrām. Kaulu nervu šķiedras būtiski
atšķiras no ādas un muskuļu ātri vadošajām nervu šķiedrām. Tam, ka ner vu impulsu plūsma
no kaulu receptoriem galvas smadzeľu daţādās struktūrās, kas regulē kustību, balstu, ķermeľa
līdzsvaru, pienāk pēdējā, t. i., dodot priekšroku nervu impulsu plūsmai no ādas un muskuļu
receptoriem, ir nozīme stabila balsta, koordinētu un precīzu kustību, stabila un reizē fleksibla
ķermeľa līdzsvara nodrošināšanā uz Zemes un Mēness virsmas [125].
Sensorajām sistēmām ir raksturīga somatotopiskā organizācija, t. i., noteiktiem
receptoriem atbilst noteikti vadītājsistēmas elementi un zona galvas smadzeľu garozā. Jušanas
neironi veido sinapses ar daţādiem citiem smadzeľu centriem un var izraisīt refleksus, kam ir
nozīme cilvēka dzīvē.
Augstākos sensoros centrus iedala pirmējos, otrējos un trešējos centros.
Receptoru impulsiem nonākot pirmējo sensoro centru neironos, rodas sajūtas.
Atbilstoši noteiktajam centram tās ir redzes, dzirdes, oţas, garšas u.c. sajūtas. Receptorus, no
kuriem attiecīgais garozas neirons saľem impulsāciju, sauc par neirona receptīvo lauku.
Pirmējās sensorās zonas veic kairinātāju analīzi. Ja kāda no pirmējām sensorajām zonām
cilvēkam ir bojāta (galvas traumas vai audzēja dēļ), attiecīgie kairinātāji vairs neizraisa
sajūtas.
Pirmējā redzes zona atrodas lielo pusloţu pakauša daivā, pārsvarā tās mediālajā
virsmā ap putna pieša rievu. Dzirdes zona ir novietota deniľu daivas augšējā krokā. Zonas
priekšējā daļā atrodas neironi, kas uztver zemas frekvences skaľas, bet virzienā uz mugurpusi
lokalizēti arvien augstākas skaľas uztveroši neironi. Vestibulārā zona garozā aizľem to pašu
rajonu, ko dzirdes zona (atrodas augšējā deniľu krokā). Kustību un ādas sensorās zonas
atrodas lielo pusloţu garozas paura daivas pēccentrālajā krokā. To sauc par somatosensoro
zonu (sk. 9. attēlu).
Visās sensorajās sistēmās (izľemot oţas) labās puslodes zonās nonāk impulsi no
kreisās ķermeľa puses receptoriem un otrādi.
Garozas otrējās sensorās jeb asociatīvās zonas apľem pirmējās sensorās zonas 1–5 cm
platā joslā. Šo zonu bojājumi izraisa kairinātāju pazīšanas un izpratnes traucējumus.
Piemēram, ja bojāta otrējā somatosensorā zona, cilvēks nespēj izvērtēt kustības un ķermeľa
pozas, ar grūtībām atšķir savas ķermeľa daļas ar aizvērtām acīm [111].
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9. att. Galvas smadzeľu lielo pusložu garozas late rālā (sānu) virs ma [111]
Otrējos laukos notiek kairinātāju sintēze un tālāka analīze. Garozas trešējās jeb
asociatīvās zonas aizľem gandrīz pusi lielo pusloţu garozas virsmas: pieres daivas priekšējo
daļu, plašus deniľu, paura un pakauša daivu rajonus. Tur notiek daţādu sensoro sistēmu
(redzes, vestibulārās, taustes, proprioreceptīvās u.c.) kairinātāju sintēze. Šīs zonas:
1) izraisa precīzu priekšstatu par ķermeľa uzbūves shēmu, pozu, kustībām;
2) rada vienotu priekšstatu par vidi, kurā cilvēks atrodas;
3) pieľem lēmumus izdarīt kustības, programmē kustības, veic domāšanu;
4) izprot runu un rakstītu tekstu [111].
1.2.2.4.1. Redzes sensorā sistēma
Cilvēkam viena no nozīmīgākajām sensorajām sistēmām ir redzes sistēma [111, 137].
Tā ļauj uztvert ārējo pasauli gan ar pirmo signālsistēmu, tieši redzot priekšmetus, gan ar otro
signālsistēmu, piemēram, lasot par tiem pašiem priekšmetiem grāmatā [137].
Vizuālā informācija no tīklenes uz smadzenēm tiek piegādāta vismaz divās daţādās
vietās, un tiek pieľemts, ka šie informācijas ceļi ir specializēti daţādiem nolūkiem – fokusa
sistēma objekta identifikācijai un apkārtējās vides sistēma kustību kontrolei [119]. Ir pierādīts,
ka pēdējā spēj būtiski ietekmēt gan stabilitāti, gan līdzsvaru [88].
Redze ir svarīga ortostatiskai kontrolei, bet to var kompensēt ar citiem informāc ijas
avotiem. Redze iespaido līdzsvaru, reaģējot uz kustību kā relatīvu attēlu kustīb u uz tīklenes,
un tas arī izraisa muskuļu aktivizēšanos stājas korekcijai. Redzes posturālas kontroles
efektivitāte ir atkarīga no redzes asuma, redzes kontrastu izšķirtspējas, objektu attāluma un
telpu apgaismojuma. Vizuālās sistēmas līdzsvara kontrole ir vislabākā, ja vizuālais attālums ir
mazāks par 2 m [19]. Vecāki indivīdi, salīdzinot ar gados jaunākiem cilvēkiem, vairāk
paļaujas uz vizuālo informāciju [88].
1.2.2.4.2. Dzirdes un vestibulārā sensorā sistēma
Dzirdes sistēma cilvēkam ir otra nozīmīgākā sensorā sistēma, jo arī š ī sistēma ļauj
ārējo pasauli uztvert gan ar pirmo signālsistēmu, gan otro [137]. Dzirdes sistēma dod iespēju
cilvēkam orientēties apkārtējā vidē pēc skaľu signāliem, uztvert valodu un sazināties savā
starpā. Dzirde ļauj noteikt kustību tempu sporta veidos, kur kustības izraisa skaľas [111].
Dzirdes un līdzsvara orgāns ir auss, kurā atrodas skaľu uztvērēji receptori un receptori, kas
uztver ķermeľa un tā atsevišķo daļu stāvokļa maiľu telpā, kā arī pārmaiľas ķermeľa kustības
virzienā un ātrumā [33].
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Ausij ir trīs daļas: ārējā auss, vidusauss, iekšējā auss. Ar iekšējo ausi ir saistīta vēl
viena sensorā sistēma – vestibulārā sensorā sistēma [111, 112]. Dzirdes receptori ir lokalizēti
gliemezī, bet līdzsvara receptori novietoti iegarenajā un apaļajā priekštelpas jeb vestibila
maisiľā un trijos pusloka kanālos [111].
Vestibulārā sistēma sniedz informāciju par ķermeľa stāvokli telpā un kustībā [112,
137]: par galvas novietojumu telpā (ľemot vērā smaguma spēka iedarbību), galvas lineāru
paātrinājumu jeb ātruma izmaiľām taisnvirziena kustībā un leľķisko paātrinājumu jeb
virziena vai ātruma izmaiľām, notiekot galvas rotācijas kustībām [111]. Vestibulārie receptori
uztver galvas vai ķermeľa lineāros un leľķiskos paātrinājumus, tādējādi palīdzot pielāgot
muskuļu tonusu kustību veidam un saglabāt ķermeľa līdzsvaru.
Šī informācija galvas smadzenēs tiek apkopota ar impulsiem no redzes sistēmas un
kustību sensorās sistēmas receptoriem. Locītavas somiľu receptori dod informāciju par
locītavas kustību amplitūdas leľķi, muskuļu receptori – par muskuļu iestiepuma pakāpi, cīpslu
receptori – par muskuļu sasprindzinājumu un iestiepumu. Tāpēc visas trīs sensorās sistēmas –
redzes, dzirdes un vestibulārā – ir vissvarīgākās kustību iemaľu apguvē [137].
Vestibulārās sistēmas receptori atrodas otolītu membrānā, pusloku kanāla
paplašinājumos jeb ampulās [12, 137]. Vestibulārie receptori ir mehanoreceptori, un to
adekvātais kairinātājs ir otolītu membrānas vai kupulas pārbīdīšanas izraisītā ma tiľu
deformācija (nosliece).
Vestibulārās sistēmas garozas daļa atrodas deniľu daivas 21. un 22. laukā. No
vestibulārās sistēmas receptoriem tiek ierosināta reflektoriska skeleta muskuļu tonusa maiľa,
ko sauc par labirinta refleksiem. Šie refleksi var būt statiski (no iegarenā un apaļā maisiľa
receptoriem) vai statokinētiski (no pusloka kanālu receptoriem) [137].
Tāpat kā dzirdes receptori, arī vestibulārie receptori ir matiľšūnas. Šos receptorus
kairina galvas virziena izmaiľas vai paātrināta kustība. Kairinājumus uztver divi daţādi
vestibulāro receptoru veidi, kas ir novietoti atšķirīgās vietās. Matiľšūnām ir viens garš
izaugums (kinocīlija) un liels skaits sīkāku matiľu. Vestibulārie receptori ir izvietoti iekšējā
ausī piecās vietās, lai labāk uztvertu galvas kustības.
Galvas stāvokli telpā un lineāru paātrinājumu uztver divas receptorās zonas jeb
receptorie plankumi: viens iegarenajā jeb ovālajā, otrs – apaļajā maisiľā (sk. 10. attēlu a).
Rotācijas kustības uztver matiľšūnas vienā no trim pusloka kanāliem (atkarībā no rotācijas
virziena) (sk. 10. attēlu c).
Tāpat kā gliemezi, arī abus maisiľus un trīs pusloka kanālus piepilda endolimfa.
Receptorās zonas jeb plankumi abos maisiľos sastāv no receptoršūnām, kuras noklāj
ţelejveida membrāna, kurā ir sīki kalcija karbonāta kristāliľi – otolīti. Receptoršūnu matiľi
iesniedzas ţelejveida membrānā (sk. 10. attēlu b). Katrs no abiem receptorplankumiem ir
novietots savā plaknē: iegarenajā maisiľā – horizontālā plaknē, bet apaļajā – vertikālā plaknē.
Trīs pusloka kanāli ir novietoti trijās savstarpēji perpendikulārās plaknēs:
1) horizontālā, 2) sagitālā un 3) frontālā plaknē. Katram no pusloka kanāliem lejasdaļā
iegarenā maisiľa tuvumā ir paplašinājums, ko sauc par ampulu. Ampula satur audu pauguriľu
jeb ampulas šķautnīti, uz kuras atrodas matiľšūnas un balstšūnas. Receptoršūnu matiľi
iesniedzas ţelejveida sekstītē jeb kupulā, kas miera stāvoklī noslēdz pusloka kanāla lūmenu
(sk. 10. attēlu c). Daudzus gadus valdīja uzskats, ka sekstīte brīvi var kustēties endolimfā, jo
tās savienojums ar pretējo ampulas sienu ir ļoti trausls un, izgatavojot audu paraugu apskatei
mikroskopā, tika pārrauts. Tagad tas, ka kupula ir piestiprināta pretējai ampulas sienai, ir
pierādīts. Tāpēc vestibulārās sistēmas funkcionēšanu ir vieglāk izskaidrot [111].
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10. attēls: a) iegarenā un apaļā maisiľa novietojums iekšējā ausī,
b) otolītu membrāna ar matiľšūnām iegarenajā un apaļajā maisiľā,
c) pusloka kanālu ampulas receptororgāns (sekstīte jeb kupula) [111]
Receptorie plankumi abos iekšējās auss maisiľos ļauj noteikt galvas telpisko stāvokli
un lineāro paātrinājumu [42, 111]. Iegarenajā maisiľā matiľšūnu plankums ir novietots
horizontāli. Tāpēc, galvai atrodoties vertikālā stāvoklī, otolītu membrānas kristāliľi smaguma
spēka ietekmē spieţ uz leju, uz matiľšūnām (sk. 11. attēlu a). Kad galva tiek noliekta uz
sāniem, smaguma spēka ietekmē otolītu membrāna novirzās attiecībā pret matiľšūnām.
Daţādām matiľšūnām plankumā ir atšķirīga visgarākā un resnākā matiľa jeb kinocīlijas
orientācija. Ja kairinājuma rezultātā matiľi noliecas uz kinocīlijas pusi, receptors uzbudinās,
bet, ja matiľi atliecas projām no kinocīlijas, receptora aktivitāte mazinās. Tas nozīmē, ka
galvas noliekšana daţādos virzienos uzbudina atšķirīgas matiľšūnas un atkarībā no galvas
kustības virziena uzbudinājuma impulsi nonāk CNS pa noteiktām vestibulārajām nerva
šķiedrām (sk. 11. attēlu b) [111].
Lineārs taisnvirziena paātrinājums ir līdzīgs galvas noliekšanai atpakaļ, jo abos
gadījumos inerces dēļ smagā otolītu membrāna iegarenajā maisiľā atpaliek no galvas
kustības. Tā iestiepj receptoršūnu matiľus. Daţas matiľšūnas vairāk uzbudinās smaguma
spēka ietekmē, kad galva atrodas normālā vertikālā stāvoklī. Galvas noliekšana izmaina
impulsāciju no receptoriem: atkarībā no noliekšanas virziena uzbudinās noteiktas matiľšūnas.
Kad galva novietota horizontāli, smaguma spēks velk uz leju otolītu membrānu un tā iestiepj
receptoršūnu matiľus iegarenajā maisiľā. Tā kā receptorie plankumi iegarenajā un apaļajā
maisiľā ir orientēti savstarpēji perpendikulāri, impulsācija no tiem piegādā CNS informāciju
par visiem galvas telpiskajiem stāvokļiem un lineārajiem paātrinājumiem.
Veicot jebkuru pārvietošanos, galva izdara ritmiskas kustības – periodiski pavirzās uz
augšu un uz leju, pārvietojas pa labi un pa kreisi. Nepārtraukti tiek kairināti receptorie
plankumi abos maisiľos un CNS saľem impulsus no vestibulārajiem receptoriem. Šiem
impulsiem no otolītu aparāta ir būtiska nozīme atliecējmuskuļu (ekstenzoru) tonusa
uzturēšanā, kā arī muskuļu tonusa regulācijā, t. i., ķermeľa līdzsvara saglabāšanā.
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11. att. Ovālā maisiľa vestibulāro receptoru loma ķermeľa līdzsvara noturēšanā [111]
Receptori reaģē uz galvas stāvokļa izmaiľām attiecībā pret smaguma spēka virzienu (sk.
11. attēlu):
a) kad galva ir vertikālā stāvoklī, otolītu membrāna rada vienmērīgu spiedienu uz
matiľšūnām,
b) noliecot galvu uz priekšu, smagā otolītu membrāna nobīdās attiecībā pret
matiľšūnām; līdzīgas izmaiľas var izraisīt paātrināta taisnvirziena kustība, piemēram,
pasīvas kustības, paceļoties liftā vai mainot braukšanas ātrumu automašīnā, kā arī
aktīvas kustības, sākot skrējienu.
Vestibulārie receptori pusloka kanālos dod iespēju noteikt leľķisko paātrinājumu.
Leľķiskais paātrinājums izraisa endolimfas pārvietošanos un iekustina jeb noliec sekstīti.
Piemēram, ja tiek uzsākta rotācijas kustība horizontālā plaknē, inerces dēļ endolimfa atpaliek
no pusloka kanāla kustības. Attiecībā pret pusloka kanālu endolimfa plūst galvas rotāc ijas
kustībai pretējā virzienā. Ja galvas griešanās kustība notiek pa labi, tad labajā horizontālajā
pusloka kanālā endolimfas relatīvā kustība notiek pa kreisi, be t kreisajā pusloka kanālā – pa
labi (sk. 12. attēlu a un b).
Receptoršūnu matiľu nobīde vai nu uzbudina, vai arī kavē matiľšūnas atkarībā no tā,
vai matiľi noliecas uz kinocīlijas pusi, vai atliecas projām no tās. Horizontālajos pusloka
kanālos visām receptoršūnām kinocīlijas ir orientētas vienādi – uz iegarenā maisiľa pusi.
Tāpēc endolimfas pārvietošanās iegarenā maisiľa virzienā uzbudina visas matiľšūnas. Galvas
rotācija pa labi uzbudina vestibulāros receptorus labajā pusloka kanālā, bet izraisa kavēšanu
kreisā pusloka kanāla receptoršūnās.

12. attēlu Pusloku kanālu vestibulāro receptoru loma ķe rmeľa
līdzsvara noturēšanā [111]
Matiľšūnas pusloku kanālos kairina rotācijas kustības (sk. 12. attēlu):
a) miera stāvoklis, vestibulārie receptori horizontālajā pusloka kanālā nav uzbudināti,
b) uzsākot griešanos, endolimfa noliec sekstīti pretēji rotācijas kustības virzienam, tāpēc
kupula nobīdās attiecībā pret matiľšūnām,
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c) pēkšľi pārtraucot rotācijas kustību, endolimfa pēc inerces turpina kustēties un noliec
sekstīti rotācijas kustības virzienā [111].
Pretējas izmaiľas notiek, strauji pārtraucot rotācijas kustību. Šoreiz inerces spēka ietekmē
endolimfa turpina uzsākto kustību, noliecot sekstīti pretējā virzienā nekā uzsākot kustību.
Analoģiskas izmaiľas notiek arī sagitālajā un frontālajā pusloka kanālā, atšķiras tikai rotācijas
kustības plakne, kas maksimāli kairina sekstīti katrā no trim pusloka kanāliem. Visi trīs
pusloka kanāli kopā dod informāciju par rotācijas kustībām jebkurā plaknē [111].
Lai gan ir zināms, ka vestibulārā sistēma var palīdzēt ķermeľa orientācijas uztverei un
tādējādi iesaistīties stājas kontrolē, daţi pētījumi ir parādījuši, ka vestibulārajam aparātam nav
nozīmīgas lomas normālas pamatstājas noturēšanā [42].
Līdzsvara sajūtas ir saistītas ar vestibulārā aparāta darbību, ķermeľa stāvokli, kustību
paātrinājumiem, kustību saskaľotību. Līdzsvara sajūtas ir ciešā mijiedarbībā ar kustību un
redzes sajūtām, un tās būtiski ietekmē psihomotoros un se nsoros procesus un funkcijas.
Vestibulārā aparāta pārmērīgi spēcīga kairinājuma rezultātā tiek traucēta kustību koordinācija
un precizitāte, roku un kāju kustības palēninās vidēji par 15–20% [67].
Lai novērtētu cilvēka noturību pret vestibulāriem kairinājumiem, ir ieviests jēdziens
«vestibulārā stabilitāte». Spēcīgi un neparasti vestibulārā aparāta kairinājumi var izraisīt
daţādas vestibulāras reakcijas: līdzsvara traucējumus, muskuļu tonusa izmaiľas, galvas
reiboľus, veģetatīvas reakcijas. Cilvēki ļoti atšķirīgi reaģē uz virssliekšľa vestibulāriem
kairinājumiem. Cilvēka vestibulāro stabilitāti nosaka vestibulāro receptoru uzbudināmības
pakāpe, tomēr tas nav vienīgais noteicošais faktors. Par to liecina fakts, ka sporta veidu
pārstāvjiem, kuriem ir pastāvīgi «apdraudēts» ķermeľa līdzsvars, vienlaikus ir gan augsta
vestibulārā stabilitāte, gan arī vestibulāro receptoru uzbudināmība [111]. Augsta vestibulāro
receptoru uzbudināmība sportistiem ir ļoti svarīga, jo jau nelielas galvas novirzes telpā
reflektori izmaina muskuļu tonusu un palīdz saglabāt ķermeľa līdzsvaru.
1.2.2.4.3. Kustību sensorā – proprioreceptīvā sistēma
Kustību sensorās sistēmas receptorus sauc par proprioreceptoriem jeb paša
receptoriem. Tie lokalizēti kustību sistēmā: muskuļos, cīpslās, locītavu somiľās, saitēs [35,
45, 111, 137] un periostā (kaulu plēvē) [35, 137]. Muskuļu un cīpslu receptori atrodas īpašos
receptoros orgānos – muskuļu un cīpslu vārpstās. Uzbudinājuma impulsi no
proprioreceptoriem izraisa cilvēkam sajūtas par ķermeľa un tā daļu stāvokli telpā, t. i., par
ķermeľa pozu, un par kustībām – to virzienu, ātrumu, kustību apjomu, muskuļu
sasprindzinājuma pakāpi [8, 50, 71, 111, 112, 137].
Kustību un ķermeľa pozas sajūtas netrenētam cilvēkam ir visai neskaidras, viľš nevar
precīzi noteikt muskuļu sasprindzinājuma pakāpi, kustību amplitūdu u. c. kustību parametrus.
Regulāri trenējoties un izpildot sareţģītas kustības, sajūtas, ko rada proprioreceptori, kļūst
skaidrākas un asākas. Tāpēc, piemēram, kvalificēti vingrotāji un akrobāti spēj ļoti precīzi
izvērtēt savas kustības pēc proprioreceptīvajām sajūtām un izpildīt sareţģītus vingrinājumus
arī ar aizvērtām acīm [111].
Impulsi no proprioreceptoriem piedalās arī automātiskajā, neapzinātajā kustību
koordinācijā, ko veic centrālā nervu sistēma. Piemēram, impulsi no muskuļu vārpstu
receptoriem iet uz muguras smadzenēm un izraisa iestiepuma refleksus jeb strečrefleksus, kas
uztur muskuļu tonusu un palīdz saglabāt līdzsvaru [111].
Proprioreceptīvās sajūtas ceļa pirmais neirons ir muguras smadzenēs, spinālajā
ganglijā [72, 111]. To dendrīti novietoti kustību sistēmā un veido proprioreceptorus, bet
aksoni iestiepjas muguras smadzenēs: daļa virzās uz augšu smadzeľu baltās vielas traktu
sastāvā, otra daļa iesniedzas muguras smadzeľu pelēkajā vielā, kur piedalās spinālo (muguras
smadzeľu) refleksu norisē.
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Iegarenajās smadzenēs ir novietoti otrie kustību sensorās sistēmas neironi. Pa tiem
uzbudinājuma impulsi nonāk starpsmadzeľu pauguros. Daļa nervu šķiedru aiziet uz
smadzenītēm, kur piedalās automātiskajā kustību regulācijā.
Trešie aferentie neironi lokalizēti pauguros. No tiem impulsācija virzās uz galvas
smadzeľu lielo pusloţu somatosensoro zonu, kas atrodas pēccentrālajā (postcentrālajā) krokā.
Turpat aiziet impulsi arī no ādas taustes un termoreceptoriem [111]. 13. attēlā attēloti sensorie
receptori un to ceļš uz galvas un muguras smadzenēm.
Ir daţi būtiski dati ortostatiskās kontroles laikā, ko sniedz proprioreceptori. Pirmkārt,
jāatzīst, ka no potītes locītavas saľemto informāciju ietekmē s maguma centra kustības, kā
rezultātā notiek sagriešanās ap potītes locītavu. Otrkārt, informācija no kakla muskuļiem dod
svarīgas norādes attiecībā uz galvas kustībām saistībā ar ķermeni. Treškārt, acu muskuļi
atspoguļo acu stāvokli attiecībā pret galvu [126].
Interoreceptīvās sajūtas apzīmē kā organisma sajūtas, kas sniedz informāciju par
organisma iekšējiem kairinājumiem sāpju, bada, slāpju un citu sajūtu veidā.
Eksteroreceptīvās sajūtas sniedz informāciju par apkārtējo pasauli. Tās iedala divās
grupās: kontaktās sajūtas (garša un tauste) un distantās sajūtas (redze, dzirde un oţa) [83].
Eksteroreceptīvā informācija tiek saľemta no daţāda veida spiediena receptoriem pēdā.
Eksteroceptīvie receptori atrodas ādas un zemādas audos [63]. Galvenie ādas receptori ir
Meisnera receptori un Merķeļa diski, kas atrodas vistuvāk ādas virsmai, kā arī Ruffini gali un
Pačīni receptori – dziļāk ādā [84].
Sajūtas no proprioreceptoriem un ādas taustes receptoriem sauc par kinestētiskajām
sajūtām [111].
Motorā
zona
Sensorā
zona
Talāms

Kailie nervu
gali (sāpes,
temperatūra)

Āda

Smadzenītes

Tilts
Iegarenās
smadzenes

Retikulārā formācija
Proprioreceptori

Meisnera
ķermenīši
(pieskāriens)
Pačīni
ķermenīši
(spiediens)

Goldţī cīpslas
orgāns
Muskuļu
vārpstiľa

13. att. Sensorie receptori un to ceļš uz galvas un muguras smadzenē m [142]
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Muskuļu receptori
Skeleta muskuļos proprioreceptori ir novietoti speciālos receptororgānos – muskuļu
vārpstās [95, 111, 137] (sk. 14. attēlu). Muskuļu vārpsta ir īpašs receptororgāns, kurš sastāv
no sīkākām muskuļšķiedrām, kas spēj kontrahēties. Muskuļu vārpstas nodrošina CNS
informāciju par:
1) muskuļu absolūto iestiepuma pakāpi;
2) noteikta muskuļa iestiepšanas ātrumu.
Šī informācija ir nepieciešama gan motoro refleksu norises kontrolei, gan arī patvaļīgo
kustību koriģēšanai un kontrolei to norises laikā.
Skeleta muskuļu šķērssvītroto muskuļšķiedru saraušanos izraisa impulsācija no CNS,
kas pienāk pa alfa motorneironiem. Šīs lielā diametra muskuļšķiedras kontrahējas vienmērīgi
pa visu to garumu un izraisa attiecīgā muskuļa saraušanos. Tās sauc par ekstrafuzālām
(ārpusvārpstas) muskuļšķiedrām. Paralēli ekstrafuzālajām muskuļšķiedrām ir novietotas
muskuļu vārpstas, kuras aptver plāns saistaudu apvalks un kas galos ir piestip rinātas skeleta
muskuļšķiedrai. Vārpstu iekšienē atrodas mazāka diametra muskuļšķiedras, kuras sauc par
intrafuzālajām (sk. 14. attēlu). Tās atšķiras no ekstrafuzālajām muskuļšķiedrām, jo:
1) ir sīkākas, to kontrakcijas nespēj izraisīt visa skeleta muskuļa saraušanos;
2) tās inervē nevis attiecīgā muguras smadzeľu segmenta alfa motorneironi, bet gan
neatkarīgi no tiem gamma motorneironi, kuru aktivitāti nosaka galvas smadzenes pa
lejupejošiem ceļiem;
3) muskuļšķiedras spēj kontrahēties tikai to galos, bet ne vidusdaļā, jo tur nav kontraktilo
aktīna un miozīna pavedienu, bet ir novietota kodolu somiľa ;
4) tām pienāk jušanas nervu gali jeb proprioreceptori, kas nosūta uzbudinājuma impulsus
uz muguras smadzenēm.

14. att. Muskuļu vārpstas uzbūve [111]
Muskuļu vārpstas satur divu veidu proprioreceptorus:
1) primāros receptorus, kas ir spirālveidīgi apvijušies intrafuzālajām muskuļšķiedrām to
centrālajā daļā un no kuriem sākas Ia tipa jušanas nervu šķiedras; tie dod informāciju
par muskuļa garuma izmaiľu jeb kontrakcijas ātrumu un muskuļa garumu kustības
beigās, t. i., tie ir iestiepuma ātruma un garuma jutīgi;
2) sekundāros receptorus, kas sākas intrafuzālo muskuļšķiedru kontrahēties spējīgajos
galos un no kuriem uz CNS virzās II tipa jušanas nervu šķied ras; tie ir jutīgi pret
muskuļa iestiepumu (gala garumu kustības beigās), bet mazjutīgi pret muskuļa
kontrakcijas ātrumu.
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Muskuļa iestiepums pagarina arī muskuļu vārpstu un iestiepj primāros receptorus. Tas
pastiprina uzbudinājuma impulsu bieţumu pa Ia tipa aferentajām nervu šķiedrām. Tādā veidā
nervu sistēma saľem informāciju par muskuļa garuma izmaiľām jeb iestiepuma pakāpi.
Skeleta muskuļa saraušanās laikā kontrahējas arī intrafuzālās muskuļšķiedras. Tas
paaugstina primāro proprioreceptoru jutību pret iestiepumu, t. i., kustību laikā muskuļu
vārpstu uzbudināmība pieaug.
No sekundārajiem receptoriem atiet lēnākās II tipa aferentās šķiedras, kas dod
informāciju par muskuļa iestiepuma pakāpi [111].
Cīpslu receptori
Cīpslās (saistaudos, kas savieno muskuli ar kaulu) ir novietotas cīpslu vārpstas jeb
Goldţī orgāni. Šie receptororgāni ir lokalizēti cīpslā muskuļa tuvumā starp kolagēna saistaudu
šķiedrām. Proprioreceptori ir ievijušies kolagēna šķiedru tīklā (sk. 15. attēlu). No tiem uz
muguras smadzenēm atiet Ib tipa aferentās jušanas nervu šķiedras. Goldţī orgānu kairina
cīpslas iestiepums. Cīpsla, savukārt, tiek iestiepta muskuļa kontrakcijas laikā. Tad kolagēna
šķiedras tiek iestieptas un receptori, kas starp tām atrodas, tiek saspiesti un kairināti. Pieaug
impulsu bieţums no receptoriem uz CNS. Muskulim atslābstot, tā cīpslas iestiepums mazinās.
Tādā veidā cīpslu vārpstas un muskuļa vārpstas tiek kairinātas atšķirīgos gadījumos un
līdzsvaro viena otras darbību. Cīpslu vārpstas uzbudinājums ir maksimāls br īdī, kad muskuļu
vārpsta ir miera stāvoklī, un pretēji – Goldţī orgāna aktivitāte ir minimāla, kad uzbudinās
muskuļu vārpsta.

15. att. Cīpslu vārpstas novietojums un uzbūve [111]
Cīpslu vārpstai ir divas galvenās funkcijas kustības norises kontrolē:
1) aizsargfunkcija: pārāk stipri iestiepjot cīpslu, pārmērīgs cīpslu vārpstu kairinājums
pa Ib jušanas nervu šķiedrām aiziet uz muguras smad zenēm, kur pārslēdzas uz
alfa motorneironu, kas inervē attiecīgo muskuli, un to kavē. Tā muskuļa un cīpslas
savienojuma vieta tiek pasargāta no traumatizācijas. Šajā ziľā Goldţī orgāna
darbību cīpslā var salīdzināt ar drošinātāju elektriskā ķēdē;
2) cīpslas vārpsta nodrošina pastāvīgu jušanas impulsāciju uz muguras smadzenēm
pat neliela tās iestiepuma gadījumā. Tādā veidā informācija par muskuļa
sasprindzinājuma pakāpi nepārtraukti nonāk CNS un nodrošina kustību kontroli to
norises laikā [111].
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Locītavu receptori
Locītavu somiľās un apkārt esošajos audos ir sastopami trīs receptoru veidi, un tie visi
ir mehanoreceptori. Kustības locītavā izraisa locītavas somiľu un saišu deformācijas un līdz ar
to arī uzbudina receptorus.
Locītavas somiľā atrodas modificēti Pačīni taustes ķermenīši, kas neatšķiras no
līdzīgiem receptoriem ādā, un kaili sazaroti nervu gali. Goldţī orgāni, tieši tādi paši kā
cīpslās, ir atrodami saitēs, kas stabilizē locītavas.
Galvenā visu šo receptoru funkcija ir signalizēt CNS par locītavas kustību amplitūdu,
tajā skaitā – par galējiem kustību apjoma stāvokļiem. Tādējādi proprioreceptori locītavā
pasargā to no traumatizācijas un informē CNS par pilnas kustību amplitūdas sasniegšanu.
Impulsācija uz CNS aiziet pa II tipa jušanas nervu šķiedrām [111].
Lai gan receptori locītavu somiľās sniedz informāciju par ķermeľa daļu kustībām un
pozīcijām attiecībā vienai pret otru, to loma stājas kontrolē nav pilnībā izzināta [37].
Taustes receptori
Taustes receptori uztver ādas virsmas deformāciju, ko izraisa, piemēram, kustības vai
sava ķermeľa svara nešana. Tādā veidā taustes sajūtas palīdz kontrolēt patvaļīgās kustības to
norises laikā. Uzturot daţādas ķermeľa pozas vai izpildot kustības, āda saskaras ar grīdu,
apkārtējiem priekšmetiem un drēbēm, savstarpēji saskaras arī daţādu ķermeľa daļu āda. Tad
rodas taustes sajūtas, pēc kurām var noteikt ķerme ľa stāvokli telpā un izvērtēt kustību norisi.
Ja ir traucēta ādas taustes receptoru jutība pēdu ādā, cilvēkam grūti noturēt ķermeľa līdzsvaru.
Ar taustes sajūtām cilvēks var noteikt priekšmetu formu, lielumu, reljefu, konsistenci.
Tumsā ar taustes palīdzību cilvēks orientējas telpā. Taustes receptori ir nevienmērīgi izvietoti
ķermeľa ādā. Visblīvāk tie ir izvietoti pirkstu galos, sejas ādā ap lūpām un deguna galā.
Izšķir vairākus taustes receptoru veidus (sk. 13. attēlu):
1) Meisnera ķermenīši ādas virsējā epidermā, Merķeļa diski neapmatotajās
ādas daļās, t. i., plaukstu un pēdu ādā, jušanas nervu galos, kas apvijušies ap
mata sakni. Šie receptori uztver vieglu pieskārienu un zemas frekvences
vibrācijas;
2) Pačīni ķermenīši ir lokalizēti dziļākos ādas slāľos, labāk uztver spiediena
sajūtas un augstas frekvences vibrācijas. Pačīni ķermenīši ātri adaptējas,
ilgstošs vienmērīgs spiediens neizraisa to kairinājumu [111].
2001. gadā Austrālijas zinātnieki publicēja pētījuma secinājumu, ka vizuāli telpisko
procesu jeb redzes uztveri ir grūti nodalīt no kompleksā taustes un kinestētiskā procesa [129].
Izpētot un analizējot zinātnisko literatūru, tika secināts, ka kustību sensorās sistēmas
receptori jeb proprioreceptori izraisa sajūtas par ķermeni un tā daļu stāvokli telpā (ķermeľa
pozu), par kustībām, to virzienu, ātrumu, kustību apjomu un muskuļu sasprindzinājumu. Tika
secināts, ka šīs sajūtas ir trenējamas, it īpaši ar aizvērtām acīm. Līdz šim nav novērtēts, vai un
cik lielā mērā proprioreceptīvajām sajūtām ir nozīme augstu rezultātu sasniegšanā sporta
kāpējiem, kā arī tas, kādi būtu labākie vingrinājumi šo sajūtu attīstīšanai. Tomēr, pirms veikt
eksperimentus, ir nepieciešams noskaidrot faktorus, kas ietekmē cilvēka līdzsvara spējas.
1.2.3. Līdzsvaru limitējoši traucējošie faktori
Par cilvēka antropometrisko rādītāju ietekmi uz cilvēka stāju, līdzsvaru ir ļoti
pretrunīgi pētījumu secinājumi.
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Garāka roka, t. i., lielāks augums, rada lielāku kustību amplitūdu nekā īsāks augums
[106]. Ķermeľa īpašību atšķirības ietekmē stājas stabilitātes robeţas, un šīs atšķirības var
ietekmēt motoriskās stratēģijas izvēli, lai saglabātu stājas līdzsvara kontroli [143].
1996. gadā tika pierādīts, ka īss ķermeľa garums un ceļgalu augstums bija iemesls
palielinātam krišanas riskam vecāka gadagājuma sievietēm; vēl citā plašā starpvalstu
salīdzinošajā pētījumā tika konstatēts, ka maza ķermeľa masa saistāma ar sliktāku stājas
kontroli. Atšķirības līdzsvara vērtībās tika analizētas gados vecākiem indivīdiem, kas dzīvo
daţādos ģeogrāfiskos apgabalos [113]. Par bērniem, jauniešiem netika atrasti šāda veida
pētījumi.
Pētījumi par kāju garuma ietekmi uz stājas stabilitāti, līdzsvaru ir pretrunīgi. Kāju
antropometrija un kāju problēmas, piemēram, pēdas deformācijas, veicina funkciju
traucējumus, tādējādi negatīvi ietekmē stājas stabilitāti. Tomēr nav veikti pētījumi par saistību
starp normālas pēdas antropometriskajiem rādītājiem un stājas stabilitāti. Gluţi otrādi – vairāk
pētījumu, šķiet, ir par pēdu problēmām, kas rada stājas nestabilitāti. Pēdas problēmu izplatībai
ir tendence palielināties vecākā gadagājuma cilvēku grupām, un tas var būt saistīts ar hronisku
sistēmisko slimību kumulatīvo iedarbību, kas ietekmē pēdu anatomisko struktūru, kā arī ar
nepiemērotu apavu (piemēram, apavu ar augstiem papēţiem vai šauru purngalu) ietekmi, kas
savukārt ietekmē stājas stabilitāti [96]. Šī ir aktuāla problēma arī jauniešiem, kas nodarbojas
ar kāpšanas sportu. Ilgstoši nēsājot kāpšanas kurpes, kuras ir par mazu, īpašas deformācijas ar
laiku rada daţādas pēdu problēmas.
Dzimuma un vecuma ietekme uz stājas stabilitāti. Tiek uzskatīts, ka daţādie ķermeľu
garumi ir iemesls vīriešu vājākai stājas stabilitātei salīdzinājumā ar sievietēm, un ir iespējams,
ka līdzsvara atšķirības starp vīriešiem un sievietēm galvenokārt saistītas ar daţādajiem
antropometriskajiem rādītājiem [71].
Dzimumu atšķirības kustību amplitūdās un ātrumā rāda atšķirīgus rezultātus daţādos
pētījumos. K. Ekdāls (C. Ekhdahl) pētīja līdzsvara stāju 78 sievietēm un 74 vīriešiem ar
daţādu tradicionālo funkcionālo līdzsvaru pārbauţu un spēka platformu palīdzību un
konstatēja, ka sievietes ir stabilākas nekā vīrieši [34]. Vēl ir daudz pētījumu, kuros neizdevās
atrast būtiskas atšķirības starp dzimumiem. Tātad – jebkuri rezultāti par sakarībām starp
dzimumu un stājas stabilitāti jāsalīdzina piesardzīgi, jo metodes un populācijas atšķiras.
Vecuma ietekme uz stājas kontroles sistēmām. Līdz ar vecumu samazinās stājas
kontroles sistēmu fizioloģija. Vizuālās, vestibulārās un somatosensorās funkcijas samazinās,
kļūst vājākas līdz ar normālu novecošanos. Par līdzsvara traucējumu iemeslu bieţi vien var
uzskatīt samazināto jušanu, palēninātās mehāniskās atbildes un atbalsta trūkumu [24]. Arī
slimības, medikamenti un skeleta ierobeţojumi veicina līdzsvara problēmas [75].
Tā kā cilvēkam līdzsvaru nodrošina vairākas svarīgas sistēmas (sk. 16. attēlu) un visu
šo sistēmu receptoru impulsi tiek novadīti uz smadzenēm, kas saľemto informāciju apstrādā,
tad gadījumā, ja kāda no šīm sistēmas funkcijām ir traucēta, cieš cilvēka līdzsvara sajūta.
Kustību koordinācijas traucējumus sauc par ataksiju jeb inkoordināciju. Ataksijas
pamatā ir vai nu reciprokās inesvācijas, vai arī propriorecepcijas traucējumi, ja to rezultātā
tiek pārtraukta impulsācija, kas signalizē par muskuļu saspringuma pakāpi ikvienā momentā.
Tiek traucēta arī atgriezeniskā aferentācija [36].
Smadzenīšu bojājuma gadījumā novērojamas šādas galvenās pārmaiľas kustībās:
1) distonija, kad izmainīts muskuļu sasprindzinājums. Sākotnēji novēro atliecējmuskuļu
pārmēra sasprindzinājumu, ko vēlāk nomaina ilgstošs muskuļu atslābums. Īpaši liela nozīme
muskuļu saspringuma nodrošināšanā ir zobainajam kodolam; 2) disekvilibrācija – līdzsvara
traucējumi, kas izpauţas, cilvēkam pārvietojoties un sēţot; tā rodas, ja tra umētas pārslas;
3) astāzija – muskuļu nespēja ilgstoši (tetāniski) sasprindzināties, kas izpauţas kā
muskulatūras drebēšana, trīcēšana un astēnija – viegla muskuļu nogurdināmība sakarā ar
neekonomiskām muskuļu kustībām un traucētām smadzenīšu veģetatīvām funkcijām, kuras
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pielāgo veģetatīvos procesus kustību norisei; 4) ataksija – nekoordinētas kustības, ko izraisa
kontrakcijas spēks, ātrums un virziens, rodas daudz pavadošu un papildkustību [33].
Neirālā kustību regulācija

Lielo pusloţu
garozas motorā zona
(piramidālā sistēma)

Realizē
apzinātās jeb
gribai pakļautās,
jeb patvaļīgās
kustības u.c.

Kustības vienība
perifērais
motoneirons
muguras smadzeľu
motorajos kodolos,
neiromuskulārā
sinapse un
muskuļšķiedras.
Realizē
kustības izpildi,
refleksa loka
efektorajā daļā

Smadzenītes un ar
tām saistītās nervu
sistēmas daļas
Ekstrapiramidālā
sistēma

Regulē
kustību daudzumu,
ātrumu, apjomu, mm
tonusu

Regulē
līdzsvaru,
kustību
koordināciju

16. att. Neirālā kustību regulācija [90]
Kustību koordinācijas traucējumi attīstās arī daţādu nervu sistēmu daļu bojājumu
gadījumā. Tie var rasties sakarā ar galvas smadzeľu pusloţu (it īpaši pieres un deniľu daivas),
zemgarozas kodolu (sevišķi talāma), smadzenīšu un to saistības ar s madzeľu sānu saišķu un
mugurējo saišķu un perifērās nervu sistēmas bojājumu. Visspilgtāk kustību koordinācijas
traucējumi izpauţas smadzenīšu bojājuma gadījumā [36].
Visbieţākie līdzsvara traucējumi ir galvas reiboľi, kas raksturīgi cilvēkiem ar iedzimtu
līdzsvara sistēmas vājumu (nespēju saistīt vestibulāro aparātu ar redzes raidītajiem signāliem),
kā arī iekšējās auss slimības – infekcijas, asinsrites slimības.
1.2.4. Metodes un līdzekļi līdzsvara spēju sekmēšanai
Koordinācijas, tai skaitā līdzsvara spējas ir trenējamas, jo tās lielā mērā nosaka cilvēka
kustību pieredze. Koordinācija bērniem visstraujāk attīstās 7 gadu vecumā. Optimāls posms
kustību koordinācijas attīstīšanai zēniem ir no 9 līdz 12 gadiem, meitenēm – no 8 līdz 11
gadiem. Agrīnā pubertātē (10–13 gadu vecumā) koordinācijas spējas ir pilnībā trenējamas.
Trenerim maksimāli jāpievēršas koordinācijas spēju attīstīšanai, kustību prasmju un iemaľu
pilnveidošanai [41]. Novērots, ka 14–15 gadu vecumā koordinācijas spējas nedaudz
pasliktinās, bet 16–17 gadu vecumā kustību koordinācija turpina attīstīties līdz sasniedz
pieaugušo līmeni [154].
Līdzsvara vingrinājumus, tāpat arī koordinācijas vingrinājumus, var iekļaut jebkurā
nodarbības daļā, bet lielāku efektu šo īpašību sekmēšanā dos minēto vingrinājumu izpilde
nodarbības sākumā, kad dalībnieki nav noguruši. Noguruma stāvoklī vingrinājumu izpilde ir
mazāk efektīva [41, 154].
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Fiziskais vingrinājums – specifisks pamatlīdzeklis fiziskai pilnveidei, īpašs kustību
darbības veids, ar kura palīdzību tiek realizēta mērķtiecīga iedarbība uz sportista organismu.
Bet fiziskie vingrinājumi – kustību darbība, ko veic, lai risinātu izglītojošos, audzinošos un
fizisko īpašību attīstošos uzdevumus. Sportista trenētības paaugstināšanas galvenais
līdzeklis – fiziskie vingrinājumi – nosacīti dalāmi četrās grupās [40]:
1) vispārsagatavojošie vingrinājumi;
2) palīgvingrinājumi;
3) speciāli sagatavojošie vingrinājumi;
4) sacensību vingrinājumi.
Fizisko vingrinājumu pamatā ir daudzveidīgu sajūtu komplekss, galvenokārt kustību,
līdzsvara, taustes, redzes, dzirdes un proprioreceptīvās sajūtas. Kustību sajūtām sportā ir
vadoša nozīme pareizas tehnikas apgūšanā.
Izpildot ikvienu fizisku vingrinājumu, cilvēks risina noteiktu kustību uzdevumu:
aizlēkt, aizskriet, aizmest u.tml. Daudzos gadījumos vienu un to pašu uzdevumu var atrisināt
daţādi.
Par fizisko tehniku sauc daţādus paľēmienus kustību uzdevumu risināšanā. Fizisko
vingrinājumu tehnika ir visefektīvākais un racionālākais šo vingrinājumu izpildes veids, ar
kuru vislabāk atrisināt kustību uzdevumus [38].
Metodika ir līdzekļu un metoţu sistēma, kas izveidota noteikta rezultāta sasnie gšanai
fiziskajā audzināšanā [44].
Līdzsvara komponenti [82]:
1) racionāls ķermeľa stāvoklis;
2) kustību sistēmas brīvības pakāpes minimalizācijas īpašības;
3) dozējums un muskuļu pieplūdes sadale;
4) laika un telpas orientācijas līmenis.
Līdzekļi – tas, ko radījis cilvēks, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Sporta treniľu
procesā, lai realizētu izvirzītos mērķus un uzdevumus, tiek pielietoti šādi līdzekļi [38, 39, 40,
44]:
 nespecifiskie līdzekļi izglītojošo un audzināšanas uzdevumu risināšanai
pedagoģiskajā procesā, piemēram, mācību līdzekļi, mācīšanās līdzekļi –
audiovizuālie, literatūra u.c.
 specifiskie līdzekļi, kur kā galvenais līdzeklis ir fiziskie vingrinājumi
sagatavošanas procesā, palīglīdzekļi – dabas faktori, higiēniskie faktori un
atjaunošanās pasākumi; specifiskie tehniskie līdzekļi – trenaţieri un
informācijas devēji.
Līdzsvaru attīsta galvenokārt ar līdzsvara vingrinājumiem un ar speciāliem tehniskiem
līdzekļiem, pilnveidojot vestibulāro aparātu un kustību analizatorus [44, 82]. Vestibulārās
funkcijas uzlabošanai lieto vingrinājumus ar taisnvirziena un leľķisko paātrinājumu. Kustību
analizatorus attīsta, līdzsvara stāvoklī izdarot vieglas kustības locītavās, kas tuvas atbalsta
punktam [44]. Līdzsvaru attīstīt var, mainot daţādu veidu virsmas, inventāru, mūziku,
ţonglējot [122].
Vestibulāro stabilitāti var palielināt, veicot atbilstošu treniľu. Izšķir divus treniľa
veidus:
1) pasīvs treniľš, piemēram, šūpošanās, griešanās speciālās centrifūgās vai
karuseļos utt.; intensīvs pasīvais treniľš ievērojami pazemina vestibulāro
receptoru jutību;
2) aktīvs treniľš, piemēram, līdzsvara un akrobātiskie vingrinājumi, galvas
apļveida kustības u. c. paaugstina vestibulāro stabilitāti un vestibulāro
receptoru jutību, tādēļ ir ieteicami sportistiem [111].
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Risinot sporta treniľā izglītojoši audzinošos, fizisko attīstību veicinošos uzdevumus,
pedagogam ir ļoti būtiski izvēlēto līdzekļu pielietošanai atrast optimālākos paľēmienus jeb
metodes. Visbieţāk jēdziens «metode» apzīmē paľēmienu kopumu, lai sasniegtu izvirzīto
pedagoģisko mērķi; apzinātu secīgu darbību kompleksu, ko izmanto par darbības principu
kāda darba, uzdevuma risināšanai; pedagoga un audzēkľa savstarpējās sadarbības paľēmienu
kopumu konkrētu uzdevumu risināšanai [39].
Metode – pedagoga darbības izstrādāta sistēma, ľemot vērā pedagoģiskās
likumsakarības, kuras mērķtiecīgs pielietojums zināmā mērā nodrošina audzēkľa teorētiskās
un praktiskās darbības organizāciju, lai sekmētu kustību darbības apguvi, fizisko īpašību
attīstību un personības pašattīstību. Metodiskais paľēmiens – noteiktas metodes realizācijas
veids konkrētā pedagoģiskā situācijā.
Pastāv trīs metodes, kas sekmē konkrētu uzdevumu risinājumu – izglītojošo,
audzinošo un fizisko īpašību attīstošo. Tās ir [39]:
 izglītošanā pielietotās metodes;
 kustību iemaľu un prasmju veidošanos sekmējošās metodes;
 fizisko īpašību un spēju attīstību veicinošās metodes.
Līdzsvara un koordinācijas attīstīšanai visbieţāk izmanto kustību iemaľu un prasmju
veidošanos sekmējošās metodes, kuras vērstas uz sporta veida tehnikas apgūšanu, kustības
prasmju un iemaľu apgūšanu, kuras raksturīgas izvēlētajam sporta veidam un kur galvenā
loma ir kustību darbības mācīšanas metodēm:
 veselai metodei (sintētiski konstruktīvā);
 dalītai metodei (analītiski konstruktīvā).
Sporta veida tehnikas apguvē galvenokārt pielieto ievirzošos un imitācijas
vingrinājumus. A. Fernāte praktiskās metodes iedala divās grupās [39]:
 metodes, kuras izmanto sporta veida tehnikas apgūšanai, t. i., to kustību
prasmju un iemaľu apgūšana, kuras raksturīgas izvēlētajam sporta veidam;
 metodes, kuras izmanto fizisko īpašību attīstīšanai un kustību iemaľu
pilnveidošanai: nepārtrauktā, intervāla, atkārtojuma, apļa treniľa, rotaļu un
sacensību metode.
Nodarbībās ar bērniem galvenā vērība ilgstoši jāpievērš bērna vispusīgai attīstībai [29,
41]. Speciālie treniľi pielietojami galvenokārt tikai tajos sporta veidos, kuros augsti
sasniegumi ir iespējami gados jauniem sportistiem. Treniľiem būs lielāks efekts, ja tie būs
interesanti, daudzveidīgi un pēc iespējas – ar rotaļu raksturu [41]. Bērnu un jauniešu sportā
visefektīvākā ir orientācija uz uzdevumu, kurā dominē savu rezultātu izaugsmes
salīdzināšana, nevis salīdzināšana ar citu dalībnieku rezultātiem.
Kāpšanas sportā, kā jebkurā sporta veidā, kur ir sareţģītas koordinācijas, tehniskā
sagatavotība izpauţas kā pastāvīgs process vai jaunu elementu sasaistes paľēmienu apguve.
Fizisko slodţu daudzveidība attīsta ne tikai fiziskās īpašības, be t arī pilnveido tehniski
taktisko meistarību un psihiskās īpašības. Metoţu grupas ir savstarpēji cieši saistītas, šo
metoţu vienotība nodrošina efektīvu sporta treniľu uzdevumu risināšanu.
Darba teorētisko daļu veido «Ievads» un «Literatūras darbu analīze». Ievadā pamatota
pētāmā problēma no praktiskā, teorētiskā un sociālā aspekta un raksturota pētījuma zinātniskā
novitāte, teorētiskā un praktiskā nozīmība. Definēts pētījuma mērķis, hipotēze, pētījuma
priekšmets, objekts, subjekts, pētījuma uzdevumi, metodes un pētījuma organizēšana.
Darba pirmajā apakšnodaļā apkopota informācija par kāpšanas sporta un sportistu
raksturojumu. Sporta kāpšana, salīdzinot ar citiem, ir jauns sporta veids, līdz ar to pirmajā
apakšnodaļā ietverta informācija par sporta kāpšanas disciplīnām un to raksturojums, dots
neliels ieskats sporta kāpšanas vēsturē, apkopojums par kāpšanas sporta sacensībām un
kāpšanas sienu veidiem. Šajā apakšnodaļā ietverts arī zinātniskās literatūras apkopojums par
55

kāpšanas sporta antropometriskajiem rādītājiem un fizioloģiskajiem pamatiem, kā arī par
kāpšanas sporta treniľu procesa metodiku un fiziskajām īpašībām sporta kāpšanā.
Praktiski tika veikts teorētiski analītiskais zinātnisko darbu un empīrisko pētījumu
apkopojums un tulkojums par kāpšanas sporta fizioloģiju un treniľu metodiku, kas ir
uzskatāms par nozīmīgu informatīvo bāzi Latvijas sporta zinātnē, jo Latvijā līdz šim nav
publicēta literatūra par kāpšanas sportu.
Darba otrajā apakšnodaļā apkopota informācija par līdzsvaru un tā raksturojums. Tika
secināts, ka līdzsvars ir viena no tām fiziskajām īpašībām, kurai nav precīzas definīcijas.
Līdzsvara spējas ir gan veiklības, gan koordinācijas izpausmes forma. Šajā apakšnodaļā tika
analizēta līdzsvara spēju kontrole, līdzsvaru limitējoši traucējošie faktori un līdzsvara spēju
sekmēšanas metodes un līdzekļi. Tika secināts, ka kustību sensorās sistēmas receptori –
proprioreceptori izraisa sajūtas par ķermeni un tā daļu stāvokli telpā (ķermeľa pozu), par
kustībām, to virzienu, ātrumu, kustību apjomu un muskuļu sasprindzinājumu. Līdz šim nav
novērtēts, vai un cik lielā mērā proprioreceptīvajām sajūtām ir nozīme augstu rezultātu
sasniegšanā sporta kāpējiem un kādi ir vingrinājumi šo sajūtu sekmēšanai. Tas tiks pētīts un
analizēts turpmākā promocijas darba gaitā.
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2.

PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN
ORGANIZĒŠANA
2.1. Darba uzdevumi

Katrs sporta veids prasa savas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Sporta veidam
attīstoties, rodas izteiktāki līderi sacensībās, tādēļ tiek meklētas aizvien jaunas metodes un
līdzekļi, kā uzlabot rezultātus. Kāpšanas sports ir salīdzinoši jauns sporta veids, kurš strauji
attīstās. Notiek gan Eiropas, gan pasaules čempionāti. Katrs treneris meklē arvien jaunas un
jaunas metodes, līdzekļus, kā uzlabot sava sportista rezultātus.
Balstoties uz literatūras avotu izpēti un analīzi, jākonstatē, ka daudzveidīgo faktoru
ietekme uz kāpēju, sevišķi jauniešu, panākumiem nav pilnībā izpētīta. Zinātnieki ir
pievērsušies šim sporta veidam raksturīgo traumu un fizioloģijas izpētei, ir pieejamas daţas
treniľu metodikas, pētītas daţas sporta kāpēju fiziskās īpašības, piemēram, spēks, spēka
izturība, ātrums, bet netika atrasta neviena publikācija, kas eksperimentāli pierādītu līdzsvara
nozīmi kāpšanas sportā un līdzsvara nozīmi kāpšanas sacensībās.
Līdz ar to par darba mērķi tika izvirzīts: teorētiski izstrādāt zinātniski pamatotu uz
sensoro sistēmu balstītu līdzsvara vingrinājumu kopumu un noteikt tā ietekmi uz līdzsvara
spēju sekmēšanu sporta kāpējiem.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika izvirzīta darba hipotēze: sporta kāpējiem
līdzsvara spēju sekmēšanu nodrošinās speciāls līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums,
kas balstīts uz sensorām sajūtām, un to veido:




līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumi;
spēles un rotaļas līdzsvara spēju sekmēšanai;
speciāls līdzsvara inventārs līdzsvara spēju sekmēšanai.

Pamatojoties uz darba mērķi un hipotēzi, darbā tika izvirzīti šādi pētījuma uzdevumi:
1) noteikt kāpšanas sporta sacensību dalībnieku raksturojumu, statiskā līdzsvara,
vispārējās koordinācijas un sacensību tehnisko rezultātu kopsakarības;
2) izstrādāt līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumu sporta kāpējiem;
3) noteikt līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma ietekmi uz līdzsvaru,
proprioreceptīvajām sajūtām un vispārējo koordināciju sporta kāpējiem.

2.2. Izmantotās pētījuma metodes
Teorētiskās metodes: zinātniski pētnieciskās literatūras avotu izpēte un analīze, citu
pētījumu atziľu analīze, personīgās pedagoģiskās pieredzes refleksija, sacensību tehnisko
rezultātu analīze.
Empīriskās metodes: pilotpētījums, pedagoģiskais un konstatējošais eksperiments,
statiskā līdzsvara, vispārējās koordinācijas un proprioreceptīvo sajūtu testēšanas metodes.
Matemātiski statistiskās metodes.
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2.2.1. Zinātniski pētnieciskās literatūras avotu izpēte un analīze
Literatūras avotu izpēte un analīze ir jebkura pētnieciskā darba neatľemama sastāvdaļa
[3]. Šajā darba posmā tika izvērtēta situācija attiecīgajā jomā un precizēta tēma, noteikti
uzdevumi un pētījuma galvenā ideja, izstrādāta hipotēze un zinātniskā darba metodika.
Literatūras avotu analīze tika veikta visā darba izstrādes laikā. Izpētīti 155 avoti, no
kuriem 65 – latviešu valodā, 78 – angļu valodā, 10 – krievu valodā, 2 – bulgāru valodā.
Literatūras pētījumos analizētas autoru domas un atziľas, kas palīdzē ja izprast šādus
jautājumus:
 kāpšanas sporta fizioloģiskais raksturojums;
 kāpšanas sporta treniľu metodika;
 ķermeľa līdzsvara terminoloģija un fizioloģija;
 ķermeľa līdzsvara sekmēšanas metodes un līdzekļi;
 treniľa procesa metodika.
2.2.2. Pilotpētījums
Pilotpētījums ir iecerētā projekta sākotnējs veidols, iestrādne, ko izmēģina praksē
maksimāli dabiskos apstākļos [46]. Pilotpētījums nosaka daţādu ieplānotā pētījuma aspektu
efektivitāti un pabeigtu detalizētu pētījuma projekta plānošanu [55].
Pēdējos gados zinātniskajā literatūrā arvien vairāk tiek pētīts kāpšanas sports.
Vairākkārt uzsvērts, ka kāpējiem nepieciešamas visas fiziskās īpašības, to skaitā – līdzsvars.
Daţas no fiziskajām īpašībām, piemēram, spēka izturība, ir pētīta sacensību apstākļos elites
pieaugušajiem kāpējiem, bet ļoti maz ir eksperimentāli pierādītu pētījumu par jauniešiem
kāpšanas sportā. Pilotpētījuma mērķis bija noteikt statiskā līdzsvara nozīmi kāpšanas
sacensībās.
Pilotpētījums notika 2009. gada 13. martā Latvijas Republikas atklātā čempionāta
2. posma laikā grūtās kāpšanas disciplīnā ar augšējo drošināšanu. Sacensībās piedalījās
jaunieši līdz 18 gadu vecumam divās vecuma grupās, atsevišķi zēniem un meitenēm.
Pilotpētījumā brīvprātīgi piedalījās 30 sacensību dalībnieki. Pilotpētījuma laikā notika
dalībnieku anketēšana, statiskā līdzsvara testēšana pirms un pēc katra dalībnieka starta.
2.2.3. Aptauja (anketēšana)
Aptaujas metode anketēšana ir noteiktā veidā organizēts jautājumu kopums, ko nosaka
pētījuma uzdevumi. Anketa ir speciāli izstrādāts rakstveida izziľas līdzeklis informācijas
iegūšanai [46].
Pētījumā tika izmantota rakstveida aptauja – anketēšana ar iepriekš izstrādātiem tiešas
formas jautājumiem pilotpētījumam, pedagoģiskajam un konstatējošajam eksperimentam.
Anketu mērķis bija noskaidrot sporta kāpēju treniľu stāţu, antropometriskos rādītājus,
informāciju par kāpšanas apaviem, ar kuriem sportists piedalās sacensībās, un sportista
traumu vēsturi, kas var ietekmēt līdzsvara spējas.
Anketu dati tika analizēti kopskatā ar statiskā līdzsvara datiem, vispārējās
koordinācijas testu un kāpšanas sacensību rezultātiem.
2.2.4. Testēšana
Pētījumā tika izmantotas divas fizisko spēju testēšanas metodes: pamatā – statiskā
līdzsvara spēju testēšana, otra – vispārējās koordinācijas testēšanas metode. Pētījumā tika
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izmantota arī proprioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas un rokas muskuļu
sasprindzinājuma dozēšanas kontroles.
Tests vispārējai koordinācijai tika izvēlēts, pamatojoties uz zinātnieku viedokli, ka
koordinācija ir prasme saskaľot daţādu ķermeľu daļu kustības, spēja ātri no jauna sadalīt
muskuļu sasprindzinājuma un atslābuma pakāpi [81] un ka tā kopā ar proprioreceptīvajām
sajūtām, kuras izraisa cilvēka sajūtas par ķermeľa un tā daļu stāvokli telpā, t.i., par ķermeľa
pozu, un par kustībām [8, 72, 111, 137], nosaka līdzsvara sajūtas.
Statiskā līdzsvara testēšana tika pielietota trīs promocijas darba pētījuma uzdevumu
ietvaros:
1) pilotpētījumā – statiskā līdzsvara un sacensību tehnisko rezultātu kopsakarību
noteikšanai kāpšanas sportā;
2) kontroles un eksperimentālās grupas identiskuma novērtēšanai un līdzsvara spēju
sekmēšanas līdzekļu kopuma efektivitātes novērtēšanai;
3) konstatējošajā eksperimentā – statiskā līdzsvara un sacensību tehnisko rezultātu
kopsakarību noteikšanai kāpšanas sportā, kā arī statiskā līdzsvara un vispārējās
koordinācijas kopsakarību noteikšanai sporta kāpējiem.
Statiskā līdzsvara testēšana notika iekštelpās ar DBA (Digital Balance Analyzer)
platformu. Platforma tika lietota kopā ar datoru un pievienoto programmu DBA–Ruler.
DBA ar datorprogrammas palīdzību pilnībā tiek kontrolēts, un visi dati tiek nosūtīti uz
datora cieto disku. DBA platforma fiksē līdzsvara svārstības, pēc kurām attiecīgi tiek
aprēķināts līdzsvara stabilitātes indekss (Stability Index) (sk. 17. attēlu). Līdzsvara stabilitātes
indekss tiek izteikts līknes veidā. Jo līkne ir stāvāka, jo vairāk testētā persona ir novirzījusies
no ideālā līdzsvara stāvokļa. Tiek noteikta indeksa vērtība starp 0 un 10, kur 0 ir statisks
stāvoklis un 10 ir ļoti nestabils stāvoklis.
Abos attēlos (sk. 17. un 18. attēlu) atspoguļoti Latvijas labākās kāpējas (16 g. v.)
līdzsvara testēšanas rezultāti 2009. gadā.

17. att. Līdzsvara svārstību diagramma
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18. att. Līdzsvara stabilitātes indeksa diagramma
DBA platforma ir sertificēta; raţotājfirma «New Development Technologies AB»
(Zviedrija). Platforma izstrādāta sadarbībā ar atzītiem fizioterapeitiem un zinātniekiem.
(Platformas specifikācija – 4. pielikumā.)
Platforma paredzēta [27]:
- treniľu efektivitātes vai rehabilitācijas programmu vērtēšanai;
- jaunu treniľa metoţu izstrādāšanai;
- lai attīstītu stabilitāti treniľa laikā;
- diagnostikas un pētījumu datu salīdzināšanai;
- riska pacientu ar kāju veselības problēmām novērtēšanai u.c.
Sadarbībā ar Stokholmas Sporta un veselības zinātnes augstskolas (GIH) zinātniekiem
ir pārbaudīta DBA līdzsvara platformas funkcionalitāte un ticamība, kā arī publicēti daudzi
pētniecības un projektu rezultāti [27].
Vispārējās koordinācijas tests. Nepieciešams kāju spēks, ātri pārvietoties un vienlaikus
saglabāt līdzsvaru, lai gūtu labus testa rezultātus. Tests ir labs veids, kā novērtēt arī sportista
spējas pārvietoties vairākos virzienos. Daţi autori to dēvē par veiklības testu [11, 26, 109].
Pirms testa veikšanas uz grīdas uzzīmē sešstūri, kura malas ir 61 cm (24 collas) garas,
malu iekšējie leľķi 120º. Malas apzīmē ar burtiem no A līdz F (sk. 19. attēlu).

19. attēls. Vispārējās koordinācijas jeb sešstūra testa vizuāls piemērs [6, 93, 109]
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Sportistam pirms testa jāiesildās un jāveic tests submaksimālā ātrumā. Testa sākumā
sportists stāv sešstūra vidū. Pēc komandas «hop» (tiek fiksēts laiks) dalībnieks lec ar abām
kājām kopā pāri malai B un tūdaļ atpakaļ uz vidu. Tāpat – secīgi pāri pārējām malām
pulksteľa rādītāju kustības virzienā trīs apļus pēc kārtas (kopā 18 lēcieni). Laiku fiksē, kad
sportists pārlec malai A uz centru. Sportists ir vērsts vienā virzienā visa testa laikā.
Ja lēcienu laikā kļūdās – zaudē līdzsvaru un izpilda papildu soli, maina virzienu vai
uzlec uz līnijas –, tests jāpārtrauc un pēc pāris minūtēm jāsāk no jauna. Tests jāpilda trīs
reizes; vērtēts tiek labākais rezultāts sekundēs ar precizitāti līdz 0,1 sekundei [11, 26, 109].
3. tabula
Koordinācijas testa normatīvi jauniešiem vecumā no 16 līdz 19 gadiem [6, 93]
Dzimums
Vīrietis
Sieviete

Izcili
(sekundes)
<11,2
<12,2

Virs vidējā
(sekundes)
11,2-13,3
12,2-15,3

Vidēji
(sekundes)
13,4-15,5
15,4-18,5

Zem vidējā
(sekundes)
15,6-17,8
18,6-21,8

Vāji
(sekundes)
>17,8
>21,8

Koordinācijas jeb sešstūra tests aprakstīts arī latviešu literatūrā [13, 60]. Tika secināts,
ka vienīgā būtiskā atšķirība ir tā, ka testa aprakstā nav minēts, ka jālec trīs apļi pēc kārtas (18
lēcieni), bet rezultātu normas (sk. 3. tabulu) ir ļoti tuvas trīs apgriezieniem (sk. 4. tabulu). Pēc
šādiem kritērijiem vērtētas arī 7–10 gadu vecas mākslas vingrotājas, kas visas saľēmušas
augstākos vērtējumus [102]; literatūrā netika atrasta šāda testa modifikācijas ticamība.
4. tabula
Koordinācijas normas [13]
Jaunieši
Vairāk par 9,0
12,2-9,1
15,5-12,3
18,8-15,6
Mazāk par
18,9

Izcili
Teicami
Labi
Apmierinoši
Vāji

Jaunietes
Vairāk par 9,0
13,7-9,1
18,5-13,8
23,3-18,6
Mazāk par 23,4

2000. gadā pētnieki K. Pauole (K. Pauole), K. Madole (K. Madole),
Dţ. Garhammers (J. Garhammer) u. c. pārbaudīja sešstūra testa (ar trīs apgriezieniem)
ticamību un pamatotību. Tika secināts, ka testam ir augsta korelācija ar citiem testiem un šis
tests uzskatāms par drošu, kā arī tas, ka vīrieši šo testu izpilda ievērojami labāk nekā sievietes
[109].
Vispārējās koordinācijas tests «Sešstūris» tika izmantots, lai salīdzinātu statiskā
līdzsvara, sacensībās sasniegtā rezultāta un koordinācijas kopsakarības kāpšanas sportā, kā arī
līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma efektivitātes novērtēšanai.
Proprioreceptīvo sajūtu pārbaudes tests pēc kustību amplitūdas kontroles [61, 154].
Literatūrā tests sastopams arī ar citu nosaukumu – kinestēzisko sajūtu asumu noteikšana [89].
Ar kinestēziskām sajūtām apzīmē sajūtas, ko izraisa aferentie impulsi no kustību
aparāta – locītavu somiľu, saišu, cīpslu un muskuļu – receptoriem. Tās ir sajūtas ar daţādiem
kustību parametriem (kustību amplitūdas, ātruma, virzienu), muskuļu sasprindzinājuma
pakāpi un ātrumu, par muskuļu atslābuma un iestiepuma pakāpi [61].
Testa veikšanai nepieciešama finiera vai kartona plāksne, uz kuras ir uzzīmēts grādos
sadalīts riľķa sektors (1/4 daļa no riľķa). Šajā pētījumā tika izmantota kartona plāksne.
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Testējamā persona, kurai nosaka kinestēziskās sajūtas, nosēstas ar muguru pret plāksni
tā, lai plecs atrastos riľķa sektora centrā. Persona aizver acis un paceļ kreiso roku izvēlētā
augstumā attiecībā pret riľķa sektora leľķa grādiem. Roku notur paceltu daţas sekundes un
atkal nolaiţ. Novērotājs nolasa kustību amplitūdu leľķa grādos. Pēc tam testējamais kustību
atkārto, cenšoties pēc iespējas precīzi pacelt roku iepriekšējā augstumā. Novērotājs atkal
nosaka kustības amplitūdu un aprēķina atkārtotās kustības kļūdu. Tā raksturos attiecīgā
cilvēka kustību amplitūdu sajūtu precizitāti. Novērojumus ar kreiso roku atkārto trīs reizes.
Katru pāra reizi kustība jāveic ar daţādu amplitūdu, tuvu 45º; 100°; 160° leľķim. Pēc tam tādā
pašā veidā nosaka arī labās rokas kustību amplitūdas izvērtēšanas spējas.
Rezultātus atzīmē tabulā. Pēc iegūtajiem rezultātiem izvērtē pārbaudītā cilvēka kustību
amplitūdu un muskuļu sasprindzinājuma kinestēziskās sajūtas.
Rokas muskuļu sasprindzinājuma pakāpes izvērtēšanas spēju noteikšanas tests [45, 62,
89, 154] arī ir kinestēzisko sajūtu pārbaudes tests. Rokas muskuļu sasprindzinājuma sajūtu
noteikšanai izmanto rokas dinamometru. Vispirms nosaka maksimālo spēku. Tad
dinanometru 3 reizes saspieţ ar 50% no maksimālā spēka un iegūst kontrolrādītāju. Pēc tam
jācenšas dinamometru saspiest ar to pašu spēku bez redzes kontroles, balstoties tikai uz
proprioceptīvo izjūtu. Nolasa rezultātus. Tādu pašu pārbaudi veic ar 20% un 80% no
maksimālā spēka. Nolasa rezultātus, aprēķina atkārtotā sasprindzinājuma kļūdu kg. Ar katru
roku izdara trīs šādas pārbaudes. Pēc tam tādā pašā veidā nosaka arī otras rokas muskuļu
sasprindzinājumu.
Rezultātus atzīmē tabulā. Pēc iegūtajiem rezultātiem izvērtē pārbaudītā cilvēka kustību
amplitūdu un muskuļu sasprindzinājuma kinestēzisko sajūtu precizitāti.
2.2.5. Pedagoģiskais eksperiments
Pedagoģiskā eksperimenta mērķis bija noteikt izstrādātā līdzsvara spēju sekmēšanas
līdzekļu kopuma lietderīgumu kāpšanas sportā.
Eksperimenta veikšanai tika nokomplektētas divas grupas (kontroles un
eksperimentālā) ar 18 sporta kāpējiem katrā. Grupā tika iekļauti 11–16 gadus veci sporta
kāpēji, kuri trenējas interešu izglītības 1.–2. izglītības pakāpē. Abu grupu sportistiem tika
novēroti līdzīgi antropometriskie rādītāji (sk. 18. tabulu). Nodarbības abās grupās notika trīs
reizes nedēļā, kopā sešas akadēmiskās stundas nedēļā. Eksperiments ilga astoľas nedēļas:
kontroles grupai – no 2010. gada 26. oktobra līdz 2010. gada 21. decembrim,
eksperimentālajai grupai – no 2010. gada 27. oktobra līdz 2010. gada 22. decembrim.
Nodarbību galvenās atšķirības grupām bija šādas: kontroles grupa strādāja pēc
vispārpieľemtās mācību programmas – treniľu programmas, bet eksperimentālās grupas
darbā tika pielietots autores izstrādātais līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums.
2.2.6. Konstatējošais eksperiments
Promocijas darba ietvaros notika divi konstatējošie eksperimenti. Pirmā
eksperimenta mērķis bija noteikt kāpšanas sporta sacensību dalībnieku raksturojumu, statiskā
līdzsvara, vispārējās koordinācijas un sacensību tehnisko rezultātu kopsakarības. Otrā
konstatējošā eksperimenta mērķis bija noteikt līdzsvara spēju sekmēšanas kopuma ietekmi uz
proprioreceptīvajām sajūtām un vispārējo koordināciju.
Konstatējošais eksperiments notika 2011. gada 18. februārī Latvijas Republikas
atklātā čempionāta pirmajā posmā grūtās kāpšanas disciplīnā ar augšējo drošināšanu
sportistiem līdz 18 gadu vecumam Juglas vidusskolā (Rīgā, Kvēles ielā 64).
Eksperimentā brīvprātīgi piedalījās 37 sporta kāpēji, kopā sacensībās piedalījās 40
sportisti. Pirms sacensībām notika dalībnieku anketēšana un līdzsvara testēšana ar DBA
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līdzsvara platformu. Testēšana notika gan ar atvērtām (15 sek.), gan aizvērtām (15 sek.) acīm
balstā uz labās un kreisās kājas. Kopā tika iegūti četri līdzsvara indeksi.
Pēc dalībnieka finiša un 10 minūšu atpūtas notika dalībnieku vispārējās
koordinācijas testēšana, pielietojot sešstūra testu. Dalībnieki testu pildīja trīs reizes. Vērā tika
ľemts sportista labākais rezultāts.
Pēc nedēļas notika otrs konstatējošais eksperiments. Eksperiments notika kā
papildinājums pedagoģiskajam eksperimentam, un tā mērķis bija ar papildu testiem pārbaudīt
līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma lietderību. Konstatējošajā eksperimentā notika
proprioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas noteikšanas, rokas muskuļu
sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude un vispārējās koordinācijas tests. Konstatējošajā
eksperimentā piedalījās visi dalībnieki no pedagoģiskā eksperimenta kontroles un
eksperimentālās grupas.
2.2.7. Sacensību rezultātu analīze
Lai izvērtētu sporta kāpēju sniegumu kāpšanas sporta sacensībās, tika veikta divu
čempionāta posmu tehnisko protokolu analīze.
Tika analizēti divi Latvijas Republikas atklātā čempionāta posmi grūtās kāpšanas
disciplīnā ar augšējo drošināšanu sportistiem līdz 18 gadu vecumam. Pirmās sacensības
pilotpētījuma ietvaros notika 2009. gada 13. martā, bet otrās – 2011. gada 18. martā.
Sacensībās distances ir atklātas, dalībnieki var vērot, kā startē citi. Dalībnieki startē
trīs maršrutos, kuru kopējais garums ir 23–24 metri. Rezultātus nosaka, summējot punktus
augstākajai aizsniegtajai aizķerei, – par katru izmantoto aizķeri tiek piešķirti 3 punkti.
Dalībniekam noraujoties un uzsākot kāpšanu nākamajā maršrutā, par katru izmantoto aizķeri
tiek piešķirts par 1 punktu mazāk [87].
Pilotpētījumā tika skatīta sacensību rezultātu sakarība ar sacensību dalībnieku
raksturojumu un statisko līdzsvaru, bet otrajā pētījumā – ar sacensību dalībnieku
raksturojumu, statisko līdzsvaru un vispārējās koordinācijas testu.
2.2.8. Matemātiski statistiskā analīze
Promocijas darba uzdevumu realizēšanai tika pielietotas vairākas matemātiskās datu
apstrādes metodes.
Primārās matemātiskās datu apstrādes metodes: aprakstošās statistikas metoţu
uzdevums ir raksturot pētāmās pazīmes vērtības un to reprezentativitāti (vidējais aritmētiskais,
standartnovirze, bieţumu sadalījumi, centrālās tendences, variācijas, asimetrijas un ekscesa
rādītāji).
Sekundārās datu apstrādes metodes: korelāciju analīze (P īrsona korelācijas
koeficients), Kolmogorova-Smirnova metode (Kolmogorov-Smirnov Z test), Stjūdenta tkritērijs saistītām un neatkarīgām kopām.
Promocijas darba uzdevuma statiskā līdzsvara un sporta kāpšanas sacensību tehnisko
rezultātu kopsakarību datu apstrādē (pilotpētījuma un konstatējošais eksperiments) tika
izmantots Microsoft Excel un SPSS (The Statistical Package for Social Science ) programmas
18. versija un Excel programma.
Promocijas darba pedagoģiskā eksperimenta un konstatējošā eksperimenta datu
apstrādei (vispārējās koordinācijas, proprioreceptīvo sajūtu pārbaudes pēc kustību amplitūdas
kontroles un rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaudes) tika izmantota
J. Dravnieka izstrādātā programma STATISTIKA (pievienojumprogramma veidota,
izmantojot Visual Basic for MS Excel).
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Ar Kolmogorova-Smirnova (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) testa palīdzību
bija iespējams noteikt, vai eksperimentālajos pētījumos iegūtie empīriskie dati atbilst
normālajam sadalījumam. Empīriskā sadalījuma novirze no normālā sadalījuma tiek uzskatīta
par būtisku, ja signifikance p (Asymp. Sig.) ir mazāka par 0,05 [5].
Promocijas darbā visos gadījumos signifikance p bija lielāka par 0,05. Tātad
empīriskais sadalījums atbilst normālajam sadalījumam un turpmākajā pētījuma gaitā tika
lietotas normālā sadalījuma metodes – Stjūdenta t-kritērijs saistītām paraugkopām un
Stjūdenta t-kritērijs neatkarīgām paraugkopām, Pīrsona rangu korelācijas analīze.
Korelācijas analīzes mērķis ir noteikt sakarību ciešumu starp faktoriālo un rezultatīvo
pazīmi [5, 55]. Darbā tika izmantota pāru korelācija, kas raksturo sakarību ciešumu starp
divām pazīmēm – faktoriālo un rezultatīvo. Pāru korelācija ir atkarīga no citu pazīmju jeb
fona ietekmes rakstura un intensitātes [5, 30]. Pīrsona korelācijas koeficientu izmainot –
nominālās un skaitļu skalas datiem.
5. tabula.
Korelācijas koeficienta vērtības un tām atbilstošais sakarības ciešuma raksturojums [5]
Korelācijas koeficienta r vērtība
-1
0
1
| r | < 0,5
0,5≤ | r | ≤ 0,8
| r | > 0,8

Lineārā sakarība
funkcionāla negatīva
neeksistē
funkcionāla pozitīva
vāja
vidēji cieša
cieša
6. tabula

Korelācijas koeficienta r nozīmes [133]
Korelācijas koeficienta r vērtība
0 < r > 0,2
0,2 < r > 0,5
0,5 < r > 0,7
0,7 < r > 0,9
0,9 < r > 1

Interpretācija
Ļoti vāja korelācija
Vāja korelācija
Vidēja korelācija
Stipra korelācija
Ļoti stipra korelācija

Korelācijas interpretācija daţādos zinātniskās literatūras avotos ir nedaudz, bet tomēr
atšķirīga (sk. 5. un 6. tabulu).

2.3. Pētījuma organizēšana
Pētījums tika veikts trijos posmos laika posmā no 2008. gada septembra līdz
2011. gada martam (sk. 20. attēlu). Katrs posms sastāvēja no divām daļām.
Pētījuma pirmais posms. Pētījuma pirmajā daļā tika veikta zinātniski pētnieciskās
literatūras avotu izpēte un analīze un izvirzīta pētījuma sākotnējā hipotēze.
Pētījuma otrās daļas mērķis – noteikt sporta kāpšanas dalībnieku raksturojuma,
statiskā līdzsvara un sporta kāpšanas sacensību tehnisko rezultātu kopsakarīb u. Lai atrisinātu
šo mērķi, tika veikts pilotpētījums. Pilotpētījums notika 2009. gada 13. martā Latvijas
Republikas atklātā čempionāta posmā grūtās kāpšanas disciplīnā ar augšējo drošināšanu
sportistiem līdz 18 gadu vecumam Juglas vidusskolā (Rīgā, Kvēles ielā 64). Pilotpētījumā
brīvprātīgi piedalījās 30 sporta kāpēji, kopā sacensībās piedalījās 33 sportisti.
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Lai atrisinātu promocijas darba pirmo uzdevumu, tika veikta anketēšana, sacensību
dalībnieku līdzsvara spēju testēšana pirms un pēc starta, kā arī matemātiski statistiskā analīze.

20.att. Promocijas darba norises shēma
Pētījuma otrais posms. Pirmajā daļā tika izstrādāts inovatīvs līdzsvara spēju
sekmēšanas līdzekļu kopums, kurš balstīts uz piecu sensoro sajūtu attīstīšanu sporta kāpējiem.
Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums tika izstrādāts, pamatojoties gan uz zinātniskās
literatūras izpēti un analīzi, gan arī balstoties uz personīgo pieredzi, kas gūta, 14 gadus
strādājot bērnu un jauniešu centrā «Rīgas Skolēnu pils» par sporta tūrisma, tai skaitā kāpšanas
sporta, pedagogu. Tika izstrādāti 15 līdzsvara vingrinājumi, 14 rotaļas un spēles un 37
vingrinājumi ar speciālu līdzsvara sekmēšanas inventāru.
Otrajā daļā notika izstrādātā līdzsvara sekmēšanas līdzekļu kopuma aprobācija. Tika
noorganizēts pedagoģiskais eksperiments. Eksperimentā piedalījās interešu izglītības iestāţu
audzēkľi – 18 audzēkľi no bērnu un jauniešu centra «Daugmale» (kontroles grupa) un 18
audzēkľi no bērnu un jauniešu centra «Rīgas Skolēnu pils» (eksperimentālā grupa).
Pedagoģiskajā eksperimentā gan kontroles, gan eksperimentālās grupas audzēkľu
vecums bija 13 ± 3 gadi. Gan kontroles, gan eksperimentālās grupas audzēkľi darbojās pēc
interešu izglītību iestāţu īstenotās interešu izglītības mācību programmas 1. un 2. izglītības
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pakāpes. Abām grupām nodarbības notika vienādi – 4 stundas 1. izglītības pakāpes
audzēkľiem un 6 stundas 2. izglītības pakāpes audzēkľiem (sk. 7. tabulu).
7. tabula
Kāpšanas nodarbību norise kontroles un eksperime ntālajai grupai
Diena
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Kontroles grupa
/BJC «Daugmale»/
16:00-16:40 1. izglītības pakāpe
16:45-18:05
18:10-19:30 2. izglītības pakāpe
19:40-20:20
16:00-17:20 2. izglītības pakāpe
17:30-18:50

16:00-17:20
17:30-18:10
Ceturtdiena 16:00-18:10
18:20-20:20
Piektdiena

1. izglītības pakāpe

Eksperimentālā grupa
/BJC «Rīgas Skolēnu pils»/
18:00-18:40
1. izglītības pakāpe
18:40-19:20

18:00-18:40
18:40-19:20
18:40-19:20
19:20-20:00
18:00-18:40
18:40-19:20

1. izglītības pakāpe

18:00-18:40
18:40-19:20

2. izglītības pakāpe

2. izglītības pakāpe
2. izglītības pakāpe

2. izglītības pakāpe

Kāpšanas nodarbības kontroles grupai notika BJC «Daugmale» sporta zālē (Rīgā,
Aglonas ielā 39). Tā kā eksperimentālajai grupai BJC «Rīgas Skolēnu pils» nav savas sporta
zāles, nodarbības notika īrētās telpās: pirmdienās, trešdienās un piektdienās J uglas vidusskolā
(Rīgā, Kvēles ielā 64), bet otrdienās – Rīgas Transporta un sakaru institūta sporta zālē (Rīgā,
Lomonosova ielā 1).
Pedagoģiskais eksperiments ilga astoľas nedēļas laika posmā no 2010. gada
26. oktobra līdz 2010. gada 22. decembrim. Pirmajā un pēdējā eksperimenta dienās visi
audzēkľi tika testēti uz DBA līdzsvara platformas, lai noteiktu audzēkľu līdzsvara spēju.
Pirms eksperimenta notika arī audzēkľu anketēšana.
Pētījuma trešais posms. Pirmajā daļā notika konstatējošais eksperiments, kura mērķis
bija noteikt kāpšanas sacensību dalībnieku raksturojuma, līdzsvara spēju, vispārējās
koordinācijas un sporta kāpšanas sacensību tehnisko rezultātu kopsakarības.
Konstatējošais eksperiments notika 2011. gada 18. februārī Latvijas Republikas
atklātā čempionāta pirmajā posmā grūtās kāpšanas disciplīnā ar augšējo drošināšanu
sportistiem līdz 18 gadu vecumam Juglas vidusskolā (Rīgā, Kvēles ielā 64). Eksperimentā
brīvprātīgi piedalījās 37 sporta kāpēji, kopā sacensībās piedalījās 40 sportisti.
Pēc nedēļas notika otrs konstatējošais eksperiments. Eksperiments notika kā
papildinājums pedagoģiskajam eksperimentam, un tā mērķis bija pārbaudīt ar papildu testiem
līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma lietderību. Konstatējošajā eksperimentā notika
proprioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas noteikšanas, rokas muskuļu
sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude un vispārējās koordinācijas tests. Konstatējošajā
eksperimentā piedalījās visi dalībnieki no pedagoģiskā eksperimenta kontroles un
eksperimentālās grupas.
Pētījuma trešā posma otrajā daļā tika apkopoti izanalizētās literatūras un visu
eksperimentu dati. Uzrakstīts darbs «Līdzsvara spēju sekmēšana sporta kāpējiem».
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3.
LĪDZSVARA, VISPĀRĒJĀS KOORDINĀCIJAS UN
SACENSĪBU REZULTĀTU KOPSAKARĪBAS KĀPŠANAS
SPORTĀ; INOVATĪVS LĪDZSVARA SPĒJU SEKMĒŠANAS
LĪDZEKĻU KOPUMS, TĀ IETEKME UZ SPORTA KĀPĒJU
LĪDZSVARA SPĒJĀM
Darba mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi, kuru ietvaros tika veikti
vairāki pētījumi un analizēti iegūtie rezultāti. Kāpšanas sporta sacensībās tika analizēts
sportistu raksturojums, tika novērtēta līdzsvara spēju un vispārējās koordinācijas nozīme
kāpšanas sportā. Novērtējot līdzsvara spēju un sacensību rezultātu kopsakarības, pilotpētījumā
tika nolemts izstrādāt līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumu sporta kāpējiem.
Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzē gūtajām atziľām un personisko pieredzi, tika
izstrādāts līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums sporta kāpējiem. Izstrādātais līdzsvara
līdzekļu kopums tika pārbaudīts mācību treniľu procesā un pārbaudīta tā ietekme uz statisko
līdzsvaru, vispārējo koordināciju un proprioreceptīvajām sajūtām.

3.1. Kāpšanas sporta sacensību dalībnieku raksturojums, statiskā līdzsvara,
vispārējās koordinācijas un sacensību tehnisko rezultātu kopsakarības
Analizējot zinātnisko literatūru un daţādu pētījumu rezultātus, tika secināts, ka arvien
vairāk daţādos aspektos tiek pētīts kāpšanas sports, tomēr vēl joprojām ir maz pētījumu tieši
par bērniem un jauniešiem, to skaitā – pētījumu par fiziskajām īpašībām, kas var ietekmēt
kāpšanas sporta sacensību rezultātus. Zinātniskajā literatūrā vairāki autori norāda uz to, ka
līdzsvaram kā vienai no fiziskajām īpašībām ir būtiska nozīme kāpšanas sportā, tomēr
eksperimentāli tas līdz šim nav pierādīts. 2009. gada 13. martā Latvijas Republikas atklātā
čempionāta 2. posma laikā, grūtās kāpšanas disciplīnā ar augšējo drošināšanu, tika veikts
pilotpētījums, kura mērķis bija noteikt kāpšanas sporta sacensību dalībnieku raksturojumu,
statiskā līdzsvara, vispārējās koordinācijas un sacensību tehnisko rezultātu kopsakarības.
3.1.1. Kāpšanas sporta sacensību dalībnieku raksturojums, statiskā līdzsvara un sacensību
rezultātu kopsakarības pilotpētījumā
Pilotpētījumā – Latvijas atklātajā čempionātā grūtajā kāpšanā jauniešiem – piedalījās
30 dalībnieki (17 meitenes un 13 zēni). Analizējot visu pētāmo dalībnieku aprakstošo
statistiku, tika secināts, ka sacensību dalībnieku aritmētiski vidējais vecums ir 14 gadi (n=26;
SD=1,68), jaunākajam dalībniekam bija 12 gadi, bet vecākajam – 17 gadi. (Visu pilotpētījuma
dalībnieku individuālos raksturojumus skatīt promocijas darba 5. pielikumā.)
Riľķa diagrammā (sk. 21. attēlu) parādīts visu pētāmo dalībnieku vecuma
procentuālais sadalījums, kas, kā redzams, ir ļoti līdzīgs, jo īpaši starp 13, 14 un 15 gadus
veciem (13,33%), nedaudz lielāks 12 gadus veciem (16,67%) un 16 gadus veciem (23,33%),
bet mazāks 17 gadus veciem (6,67%) sportistiem. 13,33% dalībnieku anketā netika norādīts
precīzs vecums. Līdz ar to var secināt, ka pētījumā pēc % sadalījuma piedalījās salīdzinoši
līdzīga vecuma sportisti.
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21. att. Kāpšanas sporta sacensību dalībnieku vecums pilotpētījumā
Neskatoties uz to, ka šīs sacensības ir Latvijas čempionāts, tika secināts, ka tajās
piedalās sporta kāpēji ar ļoti daţādu treniľu stāţu (sk. 5. pielikumu). Starp čempionāta
dalībniekiem bija sportisti, kuri trenējas jau 6 gadus, kā arī tādi, kuri ar sporta kāpšanu sākuši
nodarboties pavisam nesen (1–2 mēnešus). Vidējais sacensību dalībnieku treniľu stāţs
(sk. 6. pielikumu) ir 1,75 gadi (viens gads un septiľi ar pusi mēnešu, SD=1,28).
Tā kā sacensību dalībnieku diapazons treniľu stāţa ziľā bija samērā plašs (0,2–6
gadi), tika veikta treniľu stāţa analīze pa vecuma grupām.

39%

28%

Līdz 1 gadam
1–2 gadi
2–3 gadi

33%
22. att. Jaunākās grupas (meiteľu un zēnu) treniľu stāžs
Analizējot datus par jaunākās grupas (1994. gadā dzimušie un jaunāki zēni un
meitenes) treniľu stāţu, tika secināts, ka gandrīz puse (39%) dalībniek u ar kāpšanas sportu
trenējas līdz vienam gadam, bet neviens no jauniešiem netrenējas vairāk par 3 gadiem (sk.
22. attēlu). Tas izskaidrojams ar to, ka kāpšanas sports iekļauts tikai interešu izglītības sporta
programmās, bet ne profesionālās ievirzes sporta programmās. Pārsvarā bērni ar kāpšanas
sportu interešu izglītības programmās sāk nodarboties 10–12 gadu vecumā. Bērni, kuri ar
kāpšanas sportu sākuši nodarboties agrākā vecumā, to dara kopā ar vecākiem vai vecākām
māsām, brāļiem, jo tas garantē zināmu drošību bērnam nodarbību laikā.
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23%
Līdz 1 gadam

46%

1–2,5 gadi
31%

2,6–6 gadi

23. att. Vecākās grupas (meiteľu un zēnu) treniľu stāžs
Atšķirīgāki dati vērojami, analizējot vecākās grupas dalībnieku treniľu stāţu (sk.
23. attēlu). Gandrīz puse (46%) vecākās grupas dalībniek u (1992.–1993. gadā dzimušie zēni
un meitenes) ar kāpšanas sportu trenējas 3–6 gadus. Tajā pašā laikā viľi sacensībās konkurē ar
vienaudţiem, kuru treniľu stāţs ir līdz vienam gadam (23%). Daţādais sacensību dalībnieku
treniľu stāţs ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas jāľem vērā, gan analizējot izvirzīto
promocijas darba uzdevumu – noteikt statiskā līdzsvara un sporta kāpšanas sacensību
tehnisko rezultātu kopsakarības –, gan izstrādājot un praksē aprobējot līdzsvara attīstīšanas
līdzekļu kopumu sporta kāpējiem.
Pētījumā tika veikta abu grupu dalībnieku vecuma un treniľu stāţa izkliede (scatter).
Tika konstatēts, ka tikai viens dalībnieks, kurš ir 17 gadus vecs, izteikti pārsniedz visu
dalībnieku treniľu stāţu. Pētījuma dalībnieku rādītāji (treniľu stāţs) ir intervālā no 0,5 līdz 3
gadiem (sk. 24. attēlu).

24. att. Sacensību dalībnieku vecuma un treniľu stāža izkliede pilotpētījumā
Pilotpētījuma (sacensību) dalībnieku vidējais augums ir 166 cm (n=25; SD=9,79), bet
vidējais svars 53 kg (n=25; SD=9,04) [sk. 6. pielikuma 1. tabulu].
25. attēlā atainota pilotpētījuma norises vieta – Latvijas atklātais čempionāts grūtajā
kāpšanā ar augšējo drošināšanu.
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25. att. Latvijas atklātais čempionāts grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
Statiskā līdzsvara aritmētiski vidējais līdzsvara indekss p irms sacensību starta ir 1,5
(n=30; SD=0,4), pēc sacensību finiša vidējais līdzsvara indekss ir 1,57 (n=30; SD=0,5).
Līdzsvara indeksu starpība ir tikai 0,07 un nav statistiski ticama (α <0,05).
Zemākais vidējais līdzsvara indekss pirms sacensību starta bija 0,9, bet pēc sacensību
starta – 0,7. Augstāko līdzsvara indeksu pirms sacensību starta un pēc finiša uzrādīja sportiste
M. N. – attiecīgi 2,6 un 2,8 (sk. 6. pielikuma 1. tabulu).
Pilotpētījuma galvenais uzdevums – noteikt sakarību ciešumu starp statisko līdzsvaru
un kāpšanas sporta sacensībās sasniegto rezultātu, kā arī apskatīt citas būtiskas savstarpējās
sakarības.
Veicot pāru korelāciju (Pīrsona korelācijas analīzi), tika konstatēts, ka vidējam
līdzsvaram pirms sacensībām ir vāja negatīva saistība ar sacensībās iegūtajiem punktiem, bet
nozīmības līmeni nesasniedz (r=-0,27; p>0,05) [sk. 8. tabulu]. Lai sasniegtu statistiski
nozīmīgu līmeni, nepieciešams lielāks skaits pētāmo, taču šajā sporta veidā tas ne tikai
Latvijā, bet arī ārvalstīs ir problemātiski.
Savukārt vidējais līdzsvara indekss pēc sacensībām ir cieši saistīts ar sacensībās
iegūtajiem punktiem (r=-0,48; p<0,01), un tas ir statistiski nozīmīgs ar varbūtību 99%. Sporta
kāpējiem, kuriem pēdas svārstību ir mazāk, sacensībās iegūtie punkti ir augstāki. Līdz ar to
var secināt: pastāv varbūtība, ka statiskajam līdzsvaram ir nozīme augstāku rezultātu
sasniegšanā kāpšanas sportā.
Turpmākajos pētījumos būtiski bija noskaidrot, vai pastāv sakarība starp statisko
līdzsvaru pirms kāpšanas sacensību starta un pēc finiša. Tika secināts, ka pastāv vidēji cieša
korelācija starp līdzsvara indeksu pirms un pēc sacensībām (sk. 8. tabulu) un tā ir statistiski
nozīmīga ar varbūtību 99% (r=0,55; p<0,01). Līdz ar to var secināt, ka nav būtiskas atšķirības,
kad tiek testēts statiskais līdzsvars – pirms konkrēto sacensību starta vai pēc dalībnieka finiša.
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8. tabula
Kāpšanas sporta sacensību dalībnieku statiskā līdzsvara, treniľu stāža un sacensību
rezultātu korelācija pilotpētījumā
(M – vidējais aritmētiskais, SD – standartnovirze)

M

SD

Vidējais līdzsvara
indekss pirms
sacensību starta

1,50

0,40

Vidējais līdzsvara
indekss pēc
sacensību starta

1,57

0,50

Treniľu stāţs
(gados)

1,75

1,28

117,57

33,07

Sacensībās iegūtie
punkti

Vidējais līdzsvara Treniľu stāţs Sacensībās
indekss pēc starta
(gados)
iegūtie punkti
0,55**

-0,36

-0,27

-0,37

-0,48**

0,44*

** p<0,01; * p<0,05

Tika analizētas arī respondentu treniľu stāţa, sacensību rezultātu – iegūto punktu – un
līdzsvara savstarpējās sakarības (sk. 8. tabulu). Pētījumā tika secināts, ka pastāv vāja pozitīva
korelācija starp dalībnieku treniľu stāţu un sacensībās iegūtajiem punktiem (r=0,44; p<0,05).
Līdz ar to var secināt, ka kāpšanas sportā treniľu stāţam jeb trenēšanās pieredzei ir
savstarpēja sakarība ar sacensībās sasniegtajiem rezultātiem. Šie rezultāti apstiprina vairāku
autoru viedokli, ka labākais treniľš kāpēju sagatavošanā ir pati kāpšana [91, 150, 153].
Analizējot sacensību dalībnieku antropometrisko datu sakarību ciešumu ar pārējiem
pētījumā iegūtajiem datiem (sk. 6. pielikuma 2. tabulu), tika secināts, ka pastāv cieša, pozitīva
statistiski nozīmīga korelācija starp kāpšanas sporta dalībnieka svaru un augumu (r=0,86;
p<0,05) un dalībnieka svaru un vecumu (r=0,73; p<0,05), bet nav savstarpējas sakarības
sacensību rezultātam jeb iegūtajiem punktiem ar dalībnieka vecumu (r=0,12; p>0,05) un
augumu (r=-0,01; p>0,05), savukārt dalībnieka svaram un sacensību rezultātiem ir vāja,
negatīva un statistiski nenozīmīga korelācija (r=-28; p>0,05). Līdz ar to var secināt, ka
antropometriskie rādītāji būtiski neietekmē daţādu sagatavotības līmeľu kāpēju sacensību
rezultātus. Pie šādiem secinājumiem savos pētījumos par kāpšanas sportistiem nonākuši arī
ASV zinātnieki – profesors P. B. Votss (P. B. Watts) [139], K. Mermjē (C. Mermier),
Dţ. Ţano (J. Janot), D. Pārkers (D. Parker) un Dţ. Svāns (J. Swan) [97].
Pilotpētījumā tika novērots, ka pastāv vāja korelācija starp sacensību apavu veidu un
sacensību rezultātiem (r=-0,30; n=26), sacensību apavu veidu un treniľu stāţu (r=-0,35; n=24)
[sk. 6. pielikuma 1. tabulu]. Abi šie rādītāji ir statistiski nenozīmīgi (p>0,05), un pieľemams,
ka tas ir saistīts ar pētāmo nelielo skaitu. Speciālie kāpšanas apavi palīdz labāk sajust aizķeres
un noturēties uz kāpšanas sienas, un pētījumā tika novērots, ka dalībnieki pat ar nelielu
treniľu stāţu sacensībās startē ar speciāliem kāpšanas apaviem. Respondentu vidū bija arī
sportisti ar lielu treniľu stāţu, kuri nekāpj ar speciāliem kāpšanas sporta apaviem, taču tam
pārsvarā ir finansiāla rakstura iemesli, turklāt, regulāri trenējoties, kāpšanas apavi ātri
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nolietojas. Jāpiezīmē, ka starptautiskās sacensībās, kā arī daudzu valstu kāpšanas sporta
centros drīkst piedalīties tikai ar speciāliem kāpšanai paredzētiem apaviem. Lai gan
pilotpētījumā trešdaļa dalībnieku nekāpa ar kāpšanai paredzētiem apaviem, kopumā Latvijā
šai aspektā vērojama pozitīva tendence.
Šajā pētījumā netika novērota pārāk mazu kāpšanas apavu vilkšana sacensību laikā
(sk. 7. pielikumu), kā tas novērots A. B. Morisona (A. B. Morrison), V. R. Šēfla
(V. R. Schöffl) elites kāpēju pētījumos [105]. Pilotpētījumā tika novērots, ka vidējie kāpšanas
kurpīšu izmēri gan jaunākajā, gan vecākajā grupā ir pat nedaudz lielāki nekā dalībnieku kājas
izmērs. No vienas puses, tas samazina sportista spēju sajust kāpšanas sienas aizķeres, lai
noturētu līdzsvaru, bet, no otras puses, tas ir pozitīvi, jo mazinās iespēja deformēt pēdas, kas
raksturīgi elites kāpējiem.
Apkopojot iegūtos pētījuma rezultātus, tika secināts:
- kāpšanas sporta sacensībās piedalās dalībnieki ar daţādu treniľu stāţu visās
vecuma grupās;
- pastāv varbūtība, ka statiskajam līdzsvaram ir nozīme augstāku rezultātu
sasniegšanā kāpšanas sportā;
- nav būtiskas atšķirības statiskā līdzsvara rādītājos pirms dalībnieka starta vai pēc
dalībnieka finiša;
- kāpšanas sportā treniľu stāţam – trenēšanās pieredzei – ir savstarpējā sakarība ar
sacensībās uzrādītajiem rezultātiem;
- antropometriskajiem rādītājiem nav izšķirošas nozīmes augstu rezultātu
sasniegšanā sporta kāpšanā.
3.1.2. Dalībnieku raksturojums, statiskā līdzsvara, vispārējās koordinācijas un sacensību
rezultātu kopsakarības kāpšanas sporta sacensībās
Divus gadus pēc pilotpētījuma un divus mēnešus pēc līdzsvara spēju sekmēšanas
līdzekļu kopuma aprobācijas notika atkārtots statiskā līdzsvara un sacensību rezultātu
kopsakarības pētījums, kas tika papildināts arī ar vispārējās koordinācijas testu un statiskā
līdzsvara testu dalībniekiem ar aizvērtām acīm.
Konstatējošais eksperiments notika 2011. gada 18. februārī Latvijas Republikas
atklātā čempionāta pirmajā posmā grūtās kāpšanas disciplīnā ar augšējo drošināšanu
sportistiem līdz 18 gadu vecumam. (Pētījuma jaunākās grupas meiteľu individuālos
raksturojumus skatīt 8. pielikumā, jaunākās grupas zēnu individuālos raksturojumus –
9. pielikumā, vecākās grupas zēnu un meiteľu individuālos raksturojumus – 10. pielikumā.)
Pētījumā piedalījās 37 respondenti (20 meitenes un 17 zēni). Analizējot visu pētāmo
dalībnieku aprakstošo statistiku, tika secināts, ka sacensību dalībnieku aritmētiski vidējais
vecums ir 13 gadi (n=37; SD=2,14), no kuriem jaunākajam dalībniekam bija tikai 9 gadi,
vecākajam – 17 gadi (sk. 11. pielikumu).
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26. att. Konstatējošā eksperimenta dalībnieku vecums
Riľķa diagrammā (sk. 26. attēlu) parādīts visu konstatējošā eksperimenta dalībnieku
vecuma procentuālais sadalījums. Neskatoties uz to, ka sacensības notiek tikai divās vecuma
grupās, tajās piedalījās sportisti ar ļoti lielu vecuma diapazonu (no 9 līdz 17 gadiem).
Visvairāk dalībnieku bija 11 un 13 gadus veci (21,62%), vismazāk – 9 un 17 gadus veci
(2,70%). Pēc riľķa diagrammas var secināt, ka sacensībās nav izteikts viena vecuma pārsvars.
Pilotpētījumā tika konstatēts, ka kāpšanas sportā treniľu stāţam ir savstarpēja sakarība
ar sacensībās sasniegtajiem rezultātiem, tāpēc arī šajā pētījumā pastiprināta uzmanība tika
pievērsta sportistu treniľu stāţam.
9. tabula
Treniľu stāža (gados) aprakstošā statistika konstatē jošā eksperimentā
(M – vidējais aritmētiskais, SD – standartnovirze)
Novērojumu
Minimums Maksimums
skaits

M

SD

Jaunākās grupas zēni

17

0,1

3

1,02

0,96

Jaunākās grupas
meitenes

12

0,1

2

1,07

0,75

Jaunākās grupas zēni un
meitenes

29

0,1

3

1,04

0,87

Vecākās grupas
meitenes un zēni

8

0,1

6

2,30

2,30

Visu grupu respondenti

37

0,1

6

1,31

1,38
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Analizējot iegūtos datus par sportistu treniľu stāţu kāpšanas sportā, tika secināts, ka
arī šoreiz tas ir ļoti atšķirīgs. Vismazākais treniľu stāţs bija tikai 1 mēnesis, vislielākais
treniľu stāţs – 6 gadi. Sportistu vidējais treniľu stāţs bija 1,3 gadi (n=37; SD=1,38) [sk.
9. tabulu].
27. attēlā grafiski parādīts konstatējošā eksperimenta dalībnieku treniľu stāţa
sadalījums pa vecuma grupām. Jaunākajā grupā, jo īpaši zēniem, visvairāk dalībnieku ir ar
mazu treniľu pieredzi (7 dalībnieki), kuri tai pašā laikā sacensībās konkurē ar vienaudţiem,
kuru treniľu stāţs ir divi un trīs gadi. Jaunākās grupas zēniem mazākais treniľu stāţs bija
1 mēnesis, lielākais treniľu stāţs – 3 gadi (sk. 9. tabulu).

27. att. Konstatējošā eksperimenta respondentu treniľa stāžs (gados) pa grupām
Jaunākās grupas meiteľu treniľu stāţa sadalījums grupas ietvaros ir salīdzinoši līdzīgs
(sk. 27. attēlu). Jaunākās grupas meitenēm mazākais treniľu stāţs bija 1 mēnesis, lielākais –
2 gadi (sk. 9. tabulu).
Tā kā vecāko grupu sacensībās pārstāvēja maz dalībnieku – 5 zēni un 3 meitenes (sk.
13. pielikumu), šīs grupas treniľu stāţs meitenēm un zēniem tika skatīts kopā. Vecākās grupas
dalībniekiem ir izteikti plašs treniľu stāţa diapazons (sk. 27. attēlu), bet nav viena treniľu
stāţa izteikts pārsvars. Mazākais treniľu stāţs ir 1 mēnesis, lielākais – 6 gadi (sk. 9. tabulu).
Analizējot vidējo treniľu stāţu grupām kopā (sk. 9. tabulu), tika secināts, ka starp
jaunākās grupas zēniem (M=1,02) un meitenēm (M=1,07) tas ir ļoti vienāds un starpība starp
zēnu un meiteľu vidējo treniľu stāţu ir tikai 0,05 gadi. Līdz ar to jaunākās grupas zēnu un
meiteľu treniľu stāţs turpmāk tiks analizēts kā vienai grupai – jaunākā grupa (n=29;
M=1,04).
Lielāka atšķirība ir starp jaunākās grupas (M=1,04) un vecākās grupas (M=2,3) vidējo
treniľu stāţu, kur starpība ir 1,3 gadi. Tas ir saistīts ar to, ka vecākajā grupā (sk. 25. attēlu)
trīs dalībniekiem treniľu stāţs ir virs 3 gadiem, kas nav vērojams jaunākajā grupā.
Konstatējošā eksperimenta dalībnieku vidējais augums ir 157,52 cm (n=33;
SD=12,56), vidējais svars 46,7 kg (n=33; SD=10,84) [sk. 11. pielikumu].
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Apskatot atsevišķi datus par jaunākās un vecākās grupas augumu un svaru, redzamas
būtiskas atšķirības. Jaunākās grupas vidējais augums ir 154,5 cm (n=26; SD=11,38) [sk.
12. pielikumu], bet vecākās grupas vidējais augums ir ievērojami lielāks, proti, 168,71 cm
(n=7; SD=10,81) [sk. 13. pielikumu], tātad starpība ir 14,21 cm. Attiecīgi vidējais svars
jaunākās grupas dalībniekiem bija 43,77 kg (n=26; SD=9,25), bet vecākās grupas
dalībniekiem – 57,57 kg (n=7; SD=9,76), tātad starpība ir 13,8 kg. Līdz ar to var secināt, ka,
skatot sakarības starp respondentu auguma un svara rādītājiem un citiem faktoriem, vecākā un
jaunākā grupa jāanalizē atsevišķi.
Tā kā pilotpētījumā tika secināts, ka nav būtiskas atšķirības, kad pētāmajiem tiek
testēts statiskais līdzsvars – pirms konkrēto sacensību starta vai pēc tam, kad dalībnieks
finišējis, šajā pētījumā statiskais līdzsvars tika testēts tikai pirms katra dalībnieka sacensību
starta; sportisti tika testēti arī ar aizvērtām acīm. Pēc katra respondenta sacensību finiša tika
veikts vispārējās koordinācijas tests.
Statiskā līdzsvara aritmētiski vidējais līdzsvara indekss ar atvērtām acīm ir 1,7 (n=37;
SD=0,50), vidējais līdzsvara indekss ar aizvērtām acīm ir 3,5 (n=37; SD=1,11) [sk.
14. pielikumu]. Starp aritmētiski vidējiem līdzsvara indeksiem pastāv liela starpība (1,8).
Analizējot statiskā līdzsvara aritmētiski vidējo līdzsvara indeksu jaunākajai un
vecākajai grupai atsevišķi, tika secināts, ka aritmētiski vidējais statiskais līdzsvars ar atvērtām
acīm jaunākajai grupai ir 1,7 (n=29; SD=0,54) [sk. 14. pielikuma 1. tabulu], bet vecākajai
grupai – 1,7 (n=8; SD=0,33) [sk. 14. pielikuma 2. tabulu]. Starpība starp līdzsvara indeksiem
ar atvērtām acīm ir ļoti maza (0,1). Attiecīgi aritmētiski vidējais statiskais līdzsvars ar
aizvērtām acīm jaunākajai grupai ir 3,5 (n=29; SD=1,14) [sk. 16. pielikumu], bet vecākajai
grupai – 3,7 (n=8; SD=1,04) [sk. 17. pielikumu]. Starpība starp līdzsvara indeksiem ar
aizvērtām acīm arī ir maza (0,2). Līdz ar to var secināt, ka, pētot sakarības starp statisko
līdzsvaru dalībniekiem ar atvērtām un aizvērtām acīm un citiem faktoriem, vecāko un jaunāko
grupu var analizēt kopā.
Vispārējās koordinācijas testā sportistiem aritmētiski vidējais laiks bija
21,62 sekundes (n=37; SD=4,92) [sk. 10. tabulu]. Vispārējās koordinācijas testā vislabāko un
vissliktāko rezultātu uzrādīja jaunākās grupas zēni – attiecīgi 12,6 sek. (N. H.) un 32 sek.
(L. Ļ.) [sk. 12. un 13. pielikumu].
Analizējot vispārējās koordinācijas aritmētiski vidējo laiku jaunākajai un vecākajai
grupai atsevišķi, tika secināts, ka vispārējās koordinācijas vidējais laiks jaunākajai grupai ir
22,3 sek. (n=29; SD=4,81) [sk. 12. pielikumu], bet vecākajai grupai 19,22 sek. (n=8;
SD=4,86) [sk. 13. pielikumu]; starpība starp grupām ir 3,1 sekunde. Starpība nav liela, tomēr,
lai rezultāti būtu objektīvāki, vispārējās koordinācijas sakarības ar citiem faktoriem tika
analizētas arī atsevišķi starp jaunākās un vecākās grupas respondentiem.
Konstatējošā eksperimenta uzdevums bija noteikt sakarību ciešumu starp statisko
līdzsvaru ar atvērtām un aizvērtām acīm, vispārējo koordināciju un kāpšanas sporta
sacensībās sasniegto rezultātu.
Veicot pāru korelāciju (Pīrsona korelācijas analīze) visiem pētījuma dalībniekiem
kopā (n=37), tika konstatēts, ka vidējam līdzsvara indeksam ar atvērtām acīm ir vāja negatīva
statistiski nozīmīga saistība ar sacensībās iegūtajiem punktiem (r=-0,36* ; p<0,05) [sk.
10. tabulu]. Šie rezultāti apstiprina pilotpētījumā iegūtos rezultātus, kuros tika uzrādīta vāji
negatīva saistība starp vidējo līdzsvara indeksu un sacensībās iegūtajiem punktiem.
Pilotpētījumā šī saistība nesasniedza nozīmības līmeni, jo pilotpētījumā bija mazāks skaits
respondentu.
Statistiski nozīmīgu saistību starp statisko līdzsvara indeksu ar atvērtām acīm un
sacensību rezultātu nav, ja tiek analizēti atsevišķi jaunākās (sk. 14. pielikuma 1. tabulu) un
vecākās grupas (sk. 14. pielikuma 2. tabulu) sportisti.
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10. tabula
Kāpšanas sporta sacensību dalībnieku statiskā līdzsvara, vispārē jās koordinācijas,
treniľu stāža un sacensību rezultātu korelācija konstatējošā eksperimentā
(M – vidējais aritmētiskais, SD – standartnovirze)

M

SD

Vidējais līdzsvara
indekss ar
atvērtām acīm

1,7

0,5

Vidējais līdzsvara
indekss ar
aizvērtām acīm

3,5

1,1

Koordinācijas
tests (sek.)

21,62

4,92

Sacensībās
iegūtie punkti

85,97

46,20

Treniľu stāţs
1,31
(gadi)
** p<0,01, * p<0,05

1,38

Vidējais līdzsvara
Sacensībās Treniľu
Koordinācijas
indekss ar
iegūtie
stāţs
tests (sek.)
aizvērtām acīm
punkti
(gadi)
0,34*

0,06

-0,36*

-0,03

0,40*

-0,84**

-0,44**

-0,359*

-0,40*
0,38*

Tika noteikta pētījuma dalībnieku statiskā līdzsvara ar aizvērtām acīm indeksa un
sacensību rezultāta savstarpējā sakarība (sk. 10. tabulu). Pētījumā tika secināts, ka pastāv
cieša, negatīva korelācija starp dalībnieku statiskā līdzsvara ar aizvērtām acīm indeksu un
sacensību rezultātu (r=-0,84; p<0,01). Līdzīgi rezultāti tika novēroti, analizējot atsevišķi
jaunākās grupas (sk. 14. pielikuma 1. tabulu) un vecākās grupas (sk. 14. pielikuma 2. tabulu)
sportistus. Attiecīgi – jaunākajai grupai r=0,83; p<0,01, bet vecākajai grupai r=0,88; p<0,01.
Līdz ar to var secināt, ka ir cieša korelācija starp sporta kāpēja statisko līdzsvaru ar
aizvērtām acīm un sacensībās sasniegtajiem rezultātiem. Pētījuma dalībniekiem izslēdzot
redzes sensoro sistēmu (aizverot acis), tiek testēta kustību sensorā – proprioreceptīvā sistēma.
Pētījuma rezultāti apliecina, ka kustību sensorajai – proprioreceptīvajai sistēmai ir būtiska
saistība ar kāpšanas sporta sacensību rezultātiem.
Cieša, statistiski nozīmīga saistība statiskajam līdzsvara ar aizvērtām acīm indeksam ir
ar treniľu stāţu (r=0,44; p<0,01) [sk. 10. tabulu]. Vidēji cieša saistība ir, atsevišķi analizējot
jaunākās grupas respondentus (r=0,45; p<0,05) [sk. 14. pielikuma 1. tabulu] un vecākās
grupas respondentus (r=0,77; p<0,05) [sk. 14. pielikuma 2. tabulu]. Šie rezultāti apstiprina
kustību sensorās – proprioreceporās sistēmas saistību gan ar sacensību rezultātiem, gan
treniľu stāţu – trenēšanās pieredzi.
Starp statiskā līdzsvara ar atvērtām acīm indeksu un vispārējo koordināciju nepastāv
korelācija (r=0,06; p>0,05), bet ir vāja, statistiski nozīmīga korelācija starp statiskā līdzsvara
ar aizvērtām acīm indeksu un vispārējo koordināciju (r=0,40; p<0,05) [sk. 10. tabulu].
Vāja, statistiski nozīmīga korelācija pastāv starp abiem statiskajiem līdzsvariem – gan
ar aizvērtām, gan ar atvērtām acīm (r=0,34; p<0,05).
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Pētījumā tika secināts, ka treniľu stāţam ir vāja, negatīva un statistiski nozīmīga
korelācija ar vispārējo koordināciju (r=-0,40; p<0,05) un vāja, pozitīva un statistiski nozīmīga
korelācija ar sacensībās iegūtajiem punktiem (r=0,38; p<0,05) [sk. 10. tabulu]. Analizējot
treniľu stāţa un koordinācijas korelācijas jaunākajai un vecākajai grupai atsevišķi, tika
secināts, ka jaunākajai grupai vispārējās koordinācijas testam ir vāja, negatīva un statistiski
nozīmīga korelācija ar sacensībās iegūtajiem punktiem (r=-0,39; p<0,05) [sk. 14. pielikuma
1. tabulu], bet vecākajai grupai saistības ticamība neapstiprinās (sk. 14. pielikuma 2. tabulu).
Iespējams, šī korelācija būtu statistiski nozīmīga, ja eksperimentā piedalītos vairāk
respondentu (r=-0,46; p>0,05). Kopumā var secināt, ka sporta kāpēja vispārējai koordinācijai
ir saistība ar augstu rezultātu sasniegšanu kāpšanas sporta sacensībās, it sevišķi jaunākās
grupas dalībniekiem.
Analizējot treniľu stāţa korelācijas saistību ar sacensību rezultātu, tas ir, ar iegūtajiem
punktiem, jaunākajai un vecākajai grupai atsevišķi, tika secināts, ka jaunākajai grupai treniľu
stāţam nav statistiski ticamas saistības ar sacensībās iegūtajiem punktiem (r=0,35; p>0,05)
[sk. 14. pielikuma 1. tabulu], bet vecākajai grupai treniľu stāţam ir cieša, pozitīva un
statistiski nozīmīga korelācija ar sacensību rezultātu (r=0,88; p<0,01) [sk. 14. pielikuma
2. tabulu].
Pilotpētījumā arī tika novērota kāpšanas sporta treniľu stāţa savstarpējā sakarība ar
sacensībās sasniegtajiem rezultātiem. Šajā pētījumā treniľu stāţa un sacensību rezultāta
savstarpējā sakarība starp vecākās grupas dalībniekiem ir vēl ciešāka, bet mazāka šī sakarība
novērojama starp jaunākās grupas dalībniekiem. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā pētījumā
jaunākās grupas treniľu stāţa diapazons ir 2,9 gadi, bet vecākajā grupā – 5,9 gadi (sk.
25. attēlu). Kopumā var secināt, ka treniľu stāţam ir sakarība ar rezultātu kāpšanas sporta
sacensībās.
Konstatējošajā eksperimentā tika veikta arī savstarpējā korelācija starp pētījuma
dalībnieku vecumu, augumu, svaru un vispārējo koordināciju, sacensību rezultātiem un
statisko līdzsvaru ar atvērtām un aizvērtām acīm. Tika secināts, ka visu respondentu sacensību
rezultātam nepastāv sakarības ar dalībnieku vecumu (r=0,25, p>0,05), augumu (r=0,33,
p>0,05) un svaru (r=-0,01, p>0,05) [sk. 11. tabulu]. Bet, analizējot atsevišķi jaunākās (sk.
15. pielikuma 1. tabulu) un vecākās (sk. 15. pielikuma 2. tabulu) grupas korelāciju, tika
novērota pozitīva, cieša statistiski nozīmīga korelācija starp jaunākās grupas vecumu (r=0,54;
p<0,01) un augumu (r=0,52; p<0,01) un sacensībās iegūtajiem punktiem – rezultātu. Vecākās
grupas dalībnieku vecumam, svaram un augumam nav sakarības ar sacensību rezultātiem.
Pieļauju, ka šāda sakarība jaunākajā grupā var rasties tāpēc, ka jaunākajā grupā startē liels
skaits dalībnieku ar mazu treniľu stāţu (sk. 25. attēlu), un ļoti būtiski ir arī tas, ka šajās
sacensībās jaunākajā grupā ir dalībnieki ar lielu vecuma atšķirību – bērni no 9 līdz 15 gadu
vecumam, kas noteikti ir viens no būtiskākajiem argumentiem auguma un sacensību rezultāta
ciešumam.
Analizējot pētījuma dalībnieku vispārējās koordinācijas korelāciju ar vecumu, augumu
un svaru, līdzīga korelācija novērojama arī vispārējai koordinācijai un sacensību rezultātam
(sk. 11. tabulu). Dalībnieku vecumam (r=0,-32, p>0,05) un svaram (r=-0,17, p>0,05) nav
statistiski ticamas sakarības ar vispārējo koordināciju, bet ir negatīva, vāja statistiski nozīmīga
korelācija ar augumu. Netika atrastas statistiski nozīmīgas sakarības, analizējot atsevišķi
vecākās un jaunākās grupas dalībnieku auguma un vispārējās koordinācijas sakarības (sk. 15.
pielikuma 1. un 2. tabulu).
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11. tabula
Kāpšanas sporta sacensību dalībnieku antropometrisko rādītāju, vispārē jās
koordinācijas un sacensību rezultātu korelācija konstatējošā eksperimentā
(M – vidējais aritmētiskais, SD – standartnovirze)
M

SD

Augums
(cm)

Svars (kg)

Koordinācijas
tests (sek.)

Sacensībās
iegūtie punkti

Vecums (gadi)

13,32

2,14

0,83**

0,77**

-0,32

0,25

Augums (cm)

157,52

12,56

0,80**

-0,37*

0,33

Svars (kg)

46,70

10,84

-0,17

-0,01

Koordinācijas
tests (sek.)

21,62

4,92

Sacensībās
85,97
iegūtie punkti
** p<0,01, * p<0,05

46,20

-0,36*

Analizējot visu pētījuma dalībnieku statiskā līdzsvara korelāciju (sk. 16. pielikuma
1. tabulu) ar vecumu, augumu un svaru, tika novērots, ka statiskajam līdzsvaram ar atvērtām
acīm nav sakarības ar vecumu, augumu un svaru. Statiskajam līdzsvaram ar aizvērtām acīm
nav sakarības ar respondenta vecumu un svaru, bet ir novērota negatīva, vāja statistiski
nozīmīga sakarība ar augumu (r=-0,39; p<0,05). Analizējot jaunāko un vecāko grupu
atsevišķi, tika konstatēts, ka jaunākajai grupai pastāv negatīva, cieša statistiski nozīmīga
sakarība starp sportista augumu un statisko līdzsvaru ar aizvērtām acīm (r=-0,57; p<0,01) [sk.
16. pielikuma 2., 3. tabulu]. Vecākajā grupā šī sakarība netika novērota. Pastāv varbūtība, ka
pieľēmumi, kas iztirzāti, apskatot jaunākās grupas auguma un sacensību rezultātu sakarību
ciešumu, ir līdzīgi arī ar novēroto jaunākās grupas sportistu auguma un statiskā līdzsvara ar
aizvērtām acīm sakarību.
Konstatējošajā eksperimentā tika pētīti arī apavi, ar kuriem dalībnieki startēja
sacensībās. Tika noteikta korelācija starp sacensību rezultātu, treniľu stāţu un sacensībās
sasniegto rezultātu (sk. 17. pielikuma 1. tabulu). Analizējot visus respondentus kopā, tika
secināts, ka pastāv negatīva, cieša statistiski nozīmīga korelācija starp apavu veidu un
sacensību rezultātu (r=-0,38; p<0,01), kā arī starp apavu veidu un treniľu stāţu (r=-0,56;
p<0,01). Analizējot atsevišķi jaunāko un vecāko grupu, tika secināts, ka korelācija starp
sacensību apavu veidu un sacensību rezultātu (r=-0,79; p<0,05), kā arī sacensību apavu veidu
un treniľu stāţu (r=0,88; p<0,01) pastāv starp vecākās grupas dalībniekiem, bet nepastāv starp
jaunākās grupas dalībniekiem (sk. 17. pielikuma 2. un 3. tabulu). Līdz ar to var secināt, ka
speciālo klinšu kāpšanas apavu izmantošanai kāpšanas sporta sacensībās ir cieša sakarība ar
sacensībās iegūtajiem punktiem – rezultātu. Jaunākajā grupā tas nav tik būtiski, jo augstus
rezultātus sasniedza sportisti, kas startēja ar citiem sporta apaviem, piemēram, meitene D. L.
un zēns O. K., startējot ar citiem apaviem, sasniedza visaugstākos sacensību rezultātus –
ieguva 174 punktus.
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Apkopojot iegūtos pētījuma rezultātus, tika secināts:
- kāpšanas sporta sacensībās piedalās dalībnieki ar lielu vecuma diapazonu un
daţādu treniľu stāţu;
- starp statisko līdzsvaru ar aizvērtām acīm un statisko līdzsvaru ar atvērtām acīm
nav būtiskas atšķirības vecuma grupu starpā;
- statiskajam līdzsvaram ar aizvērtām acīm ir cieša sakarība ar treniľu stāţu un
augstāku rezultātu sasniegšanu kāpšanas sportā;
- pastāv statistiski nozīmīga korelācija starp statisko līdzsvaru ar aizvērtām acīm un
vispārējo koordināciju;
- ir sakarība starp sporta kāpēja vispārējo koordināciju un augstu rezultātu
sasniegšanu kāpšanas sporta sacensībās, sevišķi jaunākās grupas dalībniekiem;
- kāpšanas sportā treniľu stāţam ir savstarpēja sakarība ar sacensībās sasniegtajiem
rezultātiem, sevišķi vecākās grupas dalībniekiem;
- sporta kāpēju vecumam, svaram un vecākās grupas sportistu augumam nav
būtiskas nozīmes augstu rezultātu sasniegšanā sporta kāpšanas sacensībās;
- jaunākās grupas dalībnieku augumam ir cieša, statistiski nozīmīga sakarība ar
sacensību rezultātiem, tomēr pastāv varbūtība, ka šī sakarība ir saistīta ar
dalībnieku daţādo treniľu stāţu un lielo vecuma diapazonu vienas sacensību
grupas ietvaros;
- būtiska sakarība ar sacensību rezultātu ir speciālo kāpšanas apavu lietošanai sporta
sacensībās starp vecāko grupu sportistiem, bet šajā pētījumā tāda netika novērota
starp jaunākās grupas dalībniekiem.

3.2. Inovatīvs līdzekļu kopums līdzsvara spēju sekmēšanai kāpšanas sportā
Balstoties uz zinātniskās literatūras avotu izpēti un analīzi, kā arī personīgo pieredzi,
kas gūta, 14 gadus strādājot interešu izglītības iestādē BJC «Rīgas Skolēnu pils» par sporta
tūrisma, tai skaitā kāpšanas sporta, pedagogu un izglītības metodiķi, gan arī uz secinājumiem,
kas gūti pilotpētījuma «Statiskā līdzsvara un sacensību kopsakarības kāpšanas sportā »
ietvaros, tika izstrādāts inovatīvs līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums sporta
kāpējiem. Izstrādātais līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums sekmētu ātrāku līdzsvara
spēju attīstību, kā arī palielinātu iespējas sasniegt augstākus rezultātus kāpšanas sportā.
Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma izveide tika balstīta uz piecu sensoro
sistēmu grupām (sk. 12. tabulu). Četras sensorās sistēmas (A – kustību jeb proprioreceptīvā
sistēma, B – vestibulārā jeb līdzsvara, C – ādas, D – redzes) sporta kāpējiem ļauj apzināti
sekot kustību veikšanai un sekot ķermeľa pozas maiľām, tādējādi saglabājot līdzsvaru, bet
piektā (E – dzirdes) sensorā sistēma sekmē lielākas koncentrēšanās spējas, kas nepieciešamas
līdzsvara saglabāšanai.
A grupa. Kustību sensorās – proprioreceptīvās sistēmas trenēšana sporta kāpējiem ir
svarīga, jo proprioreceptīvās sajūtas sniedz svarīgu informāciju par:
 ķermeľa daļu savstarpējo stāvokli;
 ķermeľa orientāciju telpā;
 kustības ātrumu locītavā un locītavu pozīciju;
 muskuļu piepūles pakāpi, muskuļu sasprindzinājumu;
 attiecīgo muskuļu iestiepumu;
 sāpēm muskuļos un cīpslās;
 kāpšanas sienu un vidi, kurā kustība tiek izpildīta.
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B grupa. Vestibulārās jeb līdzsvara sensorās sistēmas trenēšana sporta kāpējiem
palīdz sajust ķermeľa stāvokli, gan pārvietojoties pa kāpšanas sienu, gan atrodoties uz
kāpšanas sienas miera stāvoklī, kā arī palīdz pielāgot muskuļu tonusu konkrētam kustību
veidam, tādējādi saglabājot ķermeľa līdzsvaru.
C grupa. Ādas sensorās sistēmas sajūtu sekmēšana ļauj kāpējam labāk sajust ķermeľa
stāvokli uz kāpšanas sienas. Sportists labāk var sajust kāpšanas sienas aizķeru formas, aizķeru
lielumu, kāpšanas sienas reljefu, aizķeru daţādo konsistenci, kas arī mēdz būt daţādas. Ar
taustes palīdzību kāpējs, pat nepārredzot kāpšanas maršruta sienas formas un aizķeres,
piemēram, karnīzēs, spēj tās sajust. Cieši kājas pēdas formai piekļautās kāpšanas kurpītes ļauj
labāk sajust kāpšanas sienas formas.
D grupa. Redzes sensorā sistēma ļauj sporta kāpējam orientēties telpā un uz kāpšanas
sienas. Ar redzes sensorās sistēmas palīdzību sporta kāpējs uztver kāpšanas sienas maršrutu,
t. sk. garumu, maršrutu norobeţojošās līnijas. Sporta kāpējs ar redzes sensorās sistēmas
palīdzību uztver maršruta reljefu un aizķeru lielumu, formu, krāsas un to savstarpējo
izvietojumu. Redzes sensorā sistēma kāpējam palīdz noteikt attālumu no aizķeres līdz aizķerei
ne tikai miera stāvoklī, bet arī kustībā.
E grupa. Dzirdes sensorā sistēma palīdz uztvert apkārtējo ārējo pasauli. Pirmkārt,
sporta kāpšanā sportisti pārsvarā darbojas pa pāriem (kāpējs un drošinātājs), un viľiem savā
starpā jākomunicē. Tas nepieciešams gan drošības apstākļu dēļ, gan arī, lai treniľu procesā
norādītu labākas aizķeres, labāku pārvietošanās tehniku utt.
Otrkārt, daţādi mūzikas stili, kas atbilst dalībnieku interesēm un vecumam, spēj
paaugstināt gan dalībnieku garastāvokli, gan motivēt un aktivizēt treniľa procesam, sevišķi, ja
mūzikas stilu izvēlas paši dalībnieki. Mūzika ir cieši saistīta ar cilvēka garīgo pasauli.
Protams, neatbilstošas mūzikas izvēle var sniegt pretēju efektu, tādēļ ļoti svarīgs ir dalībnieku
viedoklis. Ja nodarbībās piedalās dalībnieki ar daţādām gaumēm attiecībā uz mūzikas stilu,
labāk izvēlēties neitrālu mūziku.
Mūzikas stilu vēlams izvēlēties atbilstoši dalībnieku interesēm, vecumam, kā arī
nodarbības mērķiem. Ja nodarbībā plānots trenēt ātrumkāpšanu, labāk izvēlēties ātru, pat
agresīvu mūziku, kas stimulē prāta un ķermeľa aktivitāti. Un pretēji – grūtās kāpšanas
nodarbībās vai nodarbību nobeiguma daļā vēlams izvēlēties mierīgāku, relaksējošu mūziku
vai fona mūziku, piemēram, meditatīvo mūziku. Līdzsvara spēju sekmēšanai nepieciešama
dalībnieka koncentrēšanās. Līdz ar to jāizvēlas mūzika, kas palīdz vairāk koncentrēties.
Daţi no mūzikas ţanriem, kas var palīdzēt līdzsvara vingrinājumu izpildes laikā:
 dabas mūzika – ietekmē laika un telpas izjūtas, nomierina un atslābina;
 klasiskā mūzika – eleganta, viegla, veicina koncentrēšanās spējas un atmiľas
uzlabošanos;
 aukstais dţezs – nomierina;
 kantrī mūzika – pamudina uz mēreni ātrām kustībām u.c.
Izmantojot mūziku nodarbību laikā, jāľem vērā arī tās skaļums. ASV Darba drošības
un veselības pārvalde (Occupational Safety and Health Administration) rekomendē klausīties
mūziku, kas nav skaļāka par 90 dB (decibeli). Nodarbības vadītāja balsij ir jābūt par 10 dB
skaļākai, t.i., 100 dB [21].
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12. tabula
Līdzsvara s pēju sekmēšana sporta kāpē jiem pēc sensoro sistēmu iedarbības principa
Sensorā
sistēma

Piezīmes

Receptoru iedarbība

Receptoru
lokalizācija

Grupa

Kustību sensorā –
proprioreceptīvā
sistēma
A
Proprioreceptori.
Receptori atrodas
muskuļos, cīpslās,
locītavu somiľās,
saitēs un periostā
(kaulu plēvē).
Nosaka ķermeľa un
tā daļu stāvokli telpā
(ķermeľa pozu),
kustību virzienu,
ātrumu, kustību
apjomu, muskuļu
sasprindzinājuma
pakāpi.

Sajūtas vislabāk
trenējamas ar
aizvērtām acīm.

Vestibulārā jeb līdzsvara
sensorā sistēma
B
Līdzsvara receptori.
Receptori atrodas iekšējā
ausī.

Nosaka ķermeľa stāvokli
telpā un kustībā, galvas
novietojumu telpā (ľemot
vērā smaguma spēka
iedarbību), galvas lineāro
paātrinājumu jeb ātruma
izmaiľas, notiekot galvas
rotācijas kustībām.
Palīdz pielāgot muskuļu
tonusu kustību veidam un
saglabāt ķermeľa
līdzsvaru.
Vingrinājumi ar
taisnvirziena un leľķisko
paātrinājumu.

Ādas sensorā sistēma

Redzes sensorā sistēma

Dzirdes sensorā
sistēma

C
Taustes jeb taktilie
receptori.
Receptori atrodas ādas
virsējā slānī epidermā
(Meisnera ķermenīši) un
dziļajos ādas slāľos (Pačīni
ķermenīši).
Nosaka ķermeľa stāvokli
telpā, priekšmetu formas,
lielumu, reljefu,
konsistenci. Tumsā cilvēks
orientējas telpā ar taustes
palīdzību.

D
Fotoreceptori.
Receptori atrodas acs
tīklenē.

E
Dzirdes receptori.
Receptori atrodas
iekšējā ausī.

Nosaka orientāciju telpā,
uztver priekšmetu
lielumu, formu, krāsu,
savstarpējo izvietojumu,
pārvietošanos un
attālumu līdz
priekšmetam.

Ārējās pasaules
uztvere, orientācija
apkārtējā vidē pēc
skaľu signāliem,
valodas uztvere un
sazināšanās savā
starpā.

Ja traucēta ādas receptoru
jutība pēdu ādā, grūti
noturēt līdzsvaru.

Redzes kontrolē notiek
jaunu kustību apmācība.
Vislabāk, ja vizuālais
attālums ir mazāks par
2 m.

Mūzika paaugstina
dalībnieku motivāciju
darboties, paaugstina
koncentrēšanās
spējas.
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Sporta kāpēju līdzsvara spēju sekmēšanai tika izveidots līdzsvara spēju sekmēšanas
līdzekļu kopums, kurš sastāv no trīs vingrinājumu grupām:
1) līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumi;
2) spēles un rotaļas līdzsvara spēju sekmēšanai;
3) vingrinājumi ar speciālu līdzsvara inventāru līdzsvara spēju sekmēšanai.
Spēles un rotaļas līdzsvara spēju sekmēšanai, līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumi
ar un bez speciāla inventāra tika izstrādāti, vadoties pēc izstrādātā sensoro sistēmu iedarbības
principa (sk. 12. tabulu). Daudzos no iekļautajiem vingrinājumiem nepieciešama vairāku
sensoro sistēmu līdzdalība. Darbā pie katra vingrinājuma atspoguļotas pašas svarīgākās no
tām. Līdzsvara spēju sekmēšanā vēlams iekļaut pēc iespējas vairāk E grupas jeb dzirdes
sensorās sistēmas sajūtas, t. i., mūziku.
Balstoties uz pētījumā gūtajām atziľām, konstatēts, ka sporta kāpšanā nav būt isku
atšķirību no vispārpieľemtām metodēm mācīšanas jomā.
3.2.1. Līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumi
Fiziskie vingrinājumi – kustības darbības, ko veic, lai risinātu izglītojošos, audzinošos
un fiziskās īpašības attīstošos uzdevumus.
Izmantojot daţādus līdzsvara vingrinājumus, jāievēro mācīšanas pakāpenība. Vispirms
jāpilda vienkāršāki vingrinājumi, pamazām paaugstinot to sareţģītību.
Līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumu grupā iekļauta soļošana pa daţād u platumu
virsmām (vingrošanas sols, baļķis), pozu noturēšana konkrētu laiku, priekšmetu ripināšana,
pacelšana pie vienatbalsta līdzsvara saglabāšanas, vingrinājumi uz kāpšanas sienas ar
atvērtām un aizvērtām acīm ( sk. 13. tabulu).
13. tabula
Līdzsvara s pēju sekmēšanas vingrinājumi.
Nr.
p.k.

1.

2.

Vingrinājuma apraksts

1
Soļošana uz pilnas pēdas (uz
vingrošanas sola vai baļķa).
Rokas uz gurniem vai sānis.
Soļošana ar izklupiena soļiem.
No stājas ar labo kāju priekšā,
rokas aiz muguras, izklupiens ar
kreiso kāju, labā kāja taisna uz
visas pēdas. Augums noliekts uz
priekšu 45º leľķī pret
horizontāli, skats uz priekšu.
Izklupiens ar labo kāju, kreisā
kāja iztaisnota uz pilnas pēdas.

Atkārtojumu
skaits

Metodiskie norādījumi

2
8–16 reizes

3
Mugura un kājas taisnas,
pleci atvirzīti atpakaļ,
skatiens uz priekšu. Tempa
maiľa – no lēna uz ātru.
Izklupiena soļus izpilda
lēni, plūstoši, bez pauzēm.

2x
8–16 reizes
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Sensoro
sistēmu
grupa
4
B, D

B, D

13. tabulas turpinājums
1
Balsts tupus uz kreisās kājas, labā
sānis. Pārnest svaru uz labo kāju.
Rokas uz gurniem.
Tas pats ar otru kāju.

2
2x
8–16 reizes

3
Mugura taisna, skats uz
priekšu. Ja nespēj noturēt
līdzsvaru, rokas nedaudz
atbalsta pret zemi.

4
B, D

4.

Pamatstāja, rokas uz gurniem.
Pacelt labo kāju priekšā saliektu,
noturēt 2 sekundes, labā kāja
sānis, noturēt 2 sekundes, labā
kāja priekšā, noturēt 2 sekundes.
Tas pats ar otru kāju.

4x
6–8 reizes

Pirmās 2 reizes ar atvērtām
acīm, otras 2 reizes ar
aizvērtām acīm.
Uzdevumu pilda lēni,
sasprindzinot kājas
muskuļus, mugura taisna.

B, D

5.

Pamatstāja, rokas uz krūtīm
sakrustotas. Apsēsties uz zemes
un bez roku atbalsta piecelties.
Tas pats ar aizvērtām acīm.

2x
4–6 reizes

B, D

6.

Balsts uz ceļiem un rokām.
Vienlaikus pacelt labo roku taisni
uz priekšu, kreiso kāju taisni
atpakaļ un censties noturēt
līdzsvaru. Tas pats ar otru kāju un
roku.

2x
4–6 reizes

Turēt līdzsvaru, «sajust»
muskuļu sasprindzinājumu.
Partnera drošināšana, pildot
uzdevumu ar aizvērtām
acīm.
Mugura taisna, izstiepta,
rokas un kājas taisnas.

7.

Vingrinājums pa pāriem «Tilts».
Balsts sēdus viens otram pretim,
kājas ceļos saliektas,
pēdas vērstas uz partnera pusi,
rokas aiz muguras balstā uz
grīdas. Abi dalībnieki saliek un
saspieţ kopā pēdas un ceļ uz
augšu kājas un gurnus (sk. 28.
attēlu).

4x

8.

Vingrinājums «Krusts». Uz
zemes uzzīmēts krusts.
Dalībniekam, balstoties uz vienas
kājas, jāapripina bumbiľa apkārt
otrai kājai (sk. 29. attēlu). Tas
pats ar otru kāju.
Vingrinājums «Stārķis ēd». Stāja
uz vienas kājas, otra nedaudz
pacelta (neskar zemi). Jānoliecas
un jāpaceļ priekšmets, kas atrodas
blakus (sk. 30. attēlu) un arī
pārējie priekšmeti, kas atrodas
tālāk. Tas pats ar otru kāju.

3.

9.

Sajust un uzticēties
partnerim.

A
B, A

B, A, D,
C

2x
Balsta kāju nedrīkst
6–8 apļiem izkustināt.
Nedrīkst bumbiľu atbalstīt
pret balsta kāju.

A, B, C,
D

Vingrinājums jāpilda
godīgi, neskaroties ar brīvo
kāju un roku pie zemes.

B, D, C

1–2 min
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13. tabulas turpinājums
1
Stāja uz abām kājām kopā, rokas
sānis. Pacelt taisnu labo kāju
sānis – noturēt 3-5 sekundes,
nolaist. Tas pats ar otru kāju.

2
4x
6–8 reizes

11.

Stāja ar muguru pie sienas.
Pietupties, saliecot kājas 45º
leľķī, pēdas ~0,5 m no sienas.
Pārmaiľus pacelt labo kāju,
noturēt 5 sekundes, pacelt kreiso
kāju, noturēt 5 sekundes.

2x
6–8 reizes

Mugura taisna, skats uz
priekšu. Koncentrēties
līdzsvara saglabāšanai.

C,D,A

12.

Tāpat kā 11. vingrinājums, bet aiz
muguras novietota bumba.

2x
6–8 reizes

C, D, A

13.

Vingrinājums «Transports».
Kāpšana pa kāpšanas sienu
traversā, rokās viena tenisa
bumbiľa (sk. 31. attēlu), pēc tam
abās rokās pa tenisa bumbiľai.

1 x6 m

Mugura taisna, skats uz
priekšu. Koncentrēties
līdzsvara saglabāšanai
Neizlaist bumbiľas no
rokām. Lielāku akcentu
ķermeľa balstam uz kājām,
nevis rokām.

14.

Vingrinājums «Pakāpiens».
Dalībnieks uz kāpšanas sienas
atrodas ne augstāk par 1 m virs
zemes. Atbalstīt kāju uz aizķeres
vismaz ceļgala augstumā un bez
roku palīdzības, atbalstoties uz
tās, noturēt līdzsvaru 4–8
sekundes (sk. 32. attēlu).
Vingrinājums jāizpilda pārmaiľus
ar vienu un otru kāju.

10 x

Vingrinājums «Saulīte».
Dalībnieks uz kāpšanas sienas
atrodas ne augstāk par 1 m no
zemes. Treneris norāda vienu
aizķeri kājas atbalstam un divas
aizķeres rokām, kā arī aizķeres,
kurām dalībniekam jāpieskaras ar
brīvo kāju (sk. 33. attēlu).

10–20 x

10.

15.
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3
Vingrinājumu pilda ar
atvērtām acīm, pēc tam ar
aizvērtām acīm.

4
B
A

C, D, B,
A

Ar katru reizi izvēlēties
augstāku atbalsta aizķeri.
Vingrinājuma mērķis ir
noturēt līdzsvaru, nav
nepieciešams piecelties uz
atbalsta kājas.
Vingrinājuma izpildes laikā
uz 5–10 sek. aizvērt acis.

B, C, D

Jānovērtē ķermeľa labākā
poza, lai aizsniegtu norādīto
aizķeri. Ķermeľa svars
jābalsta uz kājām, nevis uz
rokām. Rokas – ķermeľa
līdzsvaram.

B, C, D,
A

A

29. att. Vingrinājums «Krusts»

28. att. Vingrinājums «Tilts»

30. att. Vingrinājums «Stārķis ēd»

31. att. Vingrinājums «Transports»

32. att. Vingrinājums
«Pakāpiens»

33. att. Vingrinājums
«Saulīte»

Līdzsvara vingrinājumu ir daudz un daţādi. Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumā
tika iekļauti vingrinājumi, kuri bija gan interesanti, gan līdzsvara spējas sekmējoši un kuri
atbilda konkrētam audzēkľu vecumposmam.
3.2.2. Spēles un rotaļas līdzsvara spēju sekmēšanai
Rotaļas var būt gan kā metode, gan kā līdzeklis, gan kā treniľu organizēšanas forma
[128]. Rotaļas un spēles rada labvēlīgu emocionālu fonu, kas palīdz sekmīgi veidot prasmes
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un iemaľas [29]. Rotaļas ir dinamiskas, izraisa interesi un aktivitāti, labvēlīgi ietekmē treniľa
procesu.
Jēdzieniem «rotaļa» un «spēle» ir daţādi skaidrojumi gan pedagoģijas, gan
psiholoģijas skaidrojošajās vārdnīcās latviešu valodā [31]. Manuprāt, atbilstošākais rotaļas
definējums – aktivitāte, kas sniedz gandarījumu neatkarīgi no rezultāta. Rotaļā notiek iemaľu
un prasmju attīstība. Spēle – rotaļa ar īpašiem paľēmieniem un noteikumiem, kas noris
savstarpēju sacensību veidā.
Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumā tika iekļautas rotaļas un spēles, kas
sekmē konkrētas fiziskās īpašības – līdzsvara – attīstību. Rotaļas galvenā sastāvdaļa ir
individuālā, pāru vai komandu sacensība, visiem dalībniekiem ievērojot konkrētus
noteikumus. Rotaļas sekmē ne tikai katra dalībnieka spēju attīstību, bet arī māku ātri pieľemt
lēmumu, ieaudzina patstāvību, iniciatīvu un taktisko domāšanu.
Tieši rotaļā vissekmīgāk var īstenot 21. gadsimta izglītībā izvirzītos četrus
balstus [31]:
 mācīties zināt – tas nozīmē, ka rotaļā pilnveidojas ne tikai sensomotorās prasmes
(piemēram, līdzsvars), bet arī pašmotivācija, vēlme mācīties;
 mācīties darīt – tas nozīmē nesēdēt bezdarbībā, bet atrast nodarbošanos, pārvarēt
daţādas grūtības;
 prast sadzīvot – tā ir prasme apvienoties kopīgā rotaļā, izprast sevi un citus, spēja
iejusties citu un savos pārdzīvojumus, izvairīties no konfliktiem. Lai arī kāpšanas
sports pārsvarā ir individuāls sporta veids, tomēr treniľu laikā ir jādarbojas arī pa
pāriem – vienam otrs jādrošina, savā ziľā jāuztic sava veselība un dzīvība;
 būt pašam – vislabāk bērns to izjūt rotaļā, kur izpauţas viľa «es», viľa pašapziľa
un pašnovērtējums, viľa kreativitāte.
Izstrādātās rotaļas un spēles pēc nosaukumiem šķiet pazīstamas, bet atšķirība ir to
izmantošanā uz kāpšanas sienas, kam nepieciešamas specifiskās kāpšanas sporta iemaľas un
prasmes.
Inovatīvajā līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumā tika iekļautas 14 rotaļas un
spēles, kuras sekmē sporta kāpējam nepieciešamās fiziskās īpašības – līdzsvara – attīstību. Ar
visām treniľa procesā iekļautajām rotaļām un spēlēm audzēkľi tika iepazīstināti un tās
iemācījās līdz pedagoģiskā eksperimenta sākumam. Organizējot spēles un rotaļas, trenerim
jānovērtē savu audzēkľu spējas un disciplinētība, kā arī rūpīgi jāpārdomā drošības noteikumu
ievērošana.
1. «Spogulis»
Dalībnieku skaits: 2 un vairāk.
Dalībnieku vecums: 9–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena.
Apraksts:
1. variants: dalībnieks sāk kāpt pa traversa sienu no vienas puses. Viľam tūlīt seko otrs
dalībnieks un izmanto tās pašas aizķeres, kuras izmantoja pirmais dalībnieks, proti,
atdarina viľa veiktās kustības (sk. 34. attēlu a). Tāpat, atdarinot pirmā dalībnieka
kustības, dara nākamie dalībnieki. Treneris novēro, kurš vislabāk spēj atdarināt
kustības. Rotaļas turpinājumā vadošie mainās.
2. variants: viens dalībnieks izpilda daţādas kustības uz kāpšanas sienas, otrs blakus cenšas
tās atdarināt. Šādā variantā uz sienas jābūt daudz aizķerēm (sk. 34. attēlu b).
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a)
b)
34. att. «Spogulis»: a) 1. variants, b) 2. variants
2. «Nakts un diena»
Dalībnieku skaits: atkarībā no sienas platuma.
Dalībnieku vecums: 9–17gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C, A.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena.
Apraksts: dalībnieki sāk kāpt pa traversa sienu no vienas puses cits pēc cita ar intervālu 2–
3 min. Pēc vārda «nakts» visi dalībnieki, kuri atrodas uz kāpšanas sienas, sastingst,
neatkarīgi no tā, kādā pozā vai cik veiksmīgi izvēlētas aizķeres. Pēc signāla «diena»
dalībnieki turpina kāpt. Ja kāds «nakts» laikā kustas vai nokrīt no sienas, rotaļu sāk no
sākuma.
Variants: rotaļas norise pēc iepriekšējā apraksta, bet ar mērķi – kurš pirmais nokļūs finišā.
Dalībnieki pirms rotaļas sastājas cits aiz cita, atbilstoši trenēšanās stāţam. Priekšā – ar
mazāku, aizmugurē – ar lielāku trenēšanās stāţu.
3. «Uzmini nu!»
Dalībnieku skaits: jebkurš pāra skaits.
Dalībnieku vecums: 7–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: A, C.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena ar daudz aizķerēm, acu aizsēji.
Apraksts: dalībnieki sadalās pa pāriem. Vienam no pāra aizsien acis un ļauj nedaudz pastaigāt
pa zāli, ievērojot drošību. Pēc tam pieved pie kāpšanas sienas un ar rokām liek
aptaustīt 3–4 aizķeres (vecākiem dalībniekiem var ļaut aptaustīt tikai 1–2 aizķeres).
Pēc tam atkal liek nedaudz pastaigāt pa zāli un atsien acu apsēju. Dalībniekam, kuram
bija ciet acis, jāatrod tās aizķeres, kuras viľš iepriekš aptaustīja (sk. 35. attēlu).

35. att. Rotaļa «Uzminu nu»!
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4. «Krustojums»
Dalībnieku skaits: jebkurš pāra skaits.
Dalībnieku vecums: 9–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C, A.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena.
Apraksts: dalībnieki sadalās pa pāriem, un katrs nostājas pretējā kāpšanas sienas pusē vai
kādā no tās daļām. Dalībnieki sāk kāpt viens otram pretī un, nenokāpjot no kāpšanas
sienas, samainās vietām (sk. 36. attēlu). Uzvar tas, kurš ātrāk nonāk pretējā pusē.
Uzdevumu apgrūtina, mainot kāpšanas sienas daļu vai «krustojuma» vietu uz tehniski
grūtāku posmu.
Variants: spēli spēlē pa komandām, piemēram, 3–4 dalībnieki katrā komandā. Katra komanda
nostājas savā sienas pusē. Uzvar tā komanda, kuras visi kāpēji ir pretējā pusē ; ja kāds
nokrīt vai pieskaras zemei, visa komanda rotaļu sāk no sākuma.

36. att. Rotaļa «Krustojums»
5. «Ķērājs»
Dalībnieku skaits: 3–6.
Dalībnieku vecums: 9–17 gadi.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C.
Apraksts: dalībnieki nostājas kolonnā. Pēc signāla traversā sāk kāpt pirmais dalībnieks, pēc 3
sekundēm nākamais un tā, līdz uzdevumu sāk pēdējais dalībnieks. Dalībniekiem,
kāpjot pa sienu, jānoķer priekšējais dalībnieks. Ja tas izdodas, noķertais iet malā. Kad
siena izkāpta, jāskrien uz sienas sākumu un rotaļa jāturpina. Atkarībā no dalībnieku
vecuma un sienas garuma, treneris nosaka uzvarētāju (viens vai divi) skaitu, vai
konkrētu apļu skaitu, kas dalībniekiem jāizpilda.
6. «Twister» [136]
Dalībnieku skaits: 2.
Dalībnieku vecums: 10–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C, A.
Nepieciešamais inventārs: 8 x 8 m traversa kāpšanas siena, uz kuras izveidota krāsu
diagramma ar vismaz 4 daţādām krāsām. Katrā krāsu aplī – aizķere (sk. 37. attēlu).
Uzdevumu veic pa pāriem.
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Apraksts: abi dalībnieki uzkāpj uz kāpšanas sienas norādītā laukuma, brīvi izvēloties aizķeres
rokām un kājām. Treneris vai trešais dalībnieks saka, kas katram dalībniekam
jāizpilda, piemēram, labā kāja uz dzeltenā, kreisā roka uz zilā. Uzvar tas dalībnieks,
kurš, izpildot visus norādījumus, visilgāk spējis palikt pie sienas.
Varianti: rotaļai var būt daudz daţādu variantu, piemēram, nosakot, kā tiek izvēlētas darbības:
velkot lapiľas, kur norādīta konkrēta darbība, metot krāsainu metamo kauliľu u.c.

37.att. Spēle «Twister» [136]

7. «Sasaite»
Dalībnieku skaits: tik pāru skaits, cik atļauj attiecīgās kāpšanas sienas maršruti; katram rotaļas
dalībniekam – drošinātājs.
Dalībnieku vecums: 10–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C, A.
Nepieciešamais inventārs: vertikāla kāpšanas siena, virve vai lente roku sasiešanai.
Apraksts: abiem dalībniekiem sasien kopā rokas 1–2 m attālumā (sk. 38. attēlu). Dalībniekiem
jāuzkāpj pa vertikālu kāpšanas sienu, abiem esot sasaitē.
Variants: var sasiet kopā kājas vai kājas un rokas. Var kāpt augšā un kāpt (nevis nolaisties)
lejā.

38. att. Rotaļa «Sasaite»
8. «Saspēle»
Dalībnieku skaits: 6–8, pāra skaits.
Dalībnieku vecums: 9–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C, A.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena, bumba vai cits metams priekšmets.
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Apraksts: spēles dalībnieki sadalās pa pāriem, uzkāpj uz kāpšanas sienas 1,5–2 m attālumā
cits no cita. Abas kājas un viena roka balstās uz aizķerēm. Viens no pāra pamet bumbu
otram, kuram tā jānoķer. Kad dalībnieks bumbu noķer, viľš soli atkāpjas un met
bumbu atpakaļ. Uzvar tas pāris, kurš metienus spēj izpildīt vistālāk.
Variants: ja nav pāra skaitļa, priekšmetu var mest individuāli – pametot to uz augšu un
noķerot.
9. «Zelta olu transports»
Dalībnieku skaits: 6–8.
Dalībnieku vecums: 9–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: C, B, D, A.
Nepieciešamais inventārs: vertikāla kāpšanas siena, katram dalībniekam 2 tenisa bumbiľas.
Apraksts: spēles dalībnieki sadalās pa pāriem (katram kāpējam nepieciešams arī drošinātājs).
Katram dalībniekam rokās 2 tenisa bumbiľas. Pēc signāla abi dalībnieki kāpj augšā,
neizlaiţot no rokām bumbiľu. Uzvar tas dalībnieks, kurš ātrāk ticis augšā ar abām
bumbiľām. Bumbiľas drīkst turēt tikai rokās (sk. 39. attēlu).

39. att. «Zelta olu transports»
10. «Sīmans saka» [23]
Dalībnieku skaits: 6–8.
Dalībnieku vecums: 9–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: A, D, C, B.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena.
Apraksts: spēles dalībnieki nostājas pie traversa kāpšanas sienas ar 2 m atstati viens no otra.
Vadītājs sauc daţādas komandas, piemēram, «Sīmans saka, pārvieto kreiso kāju pa
labi, labo roku uz augšu» utt. Dalībnieki to izpilda. Uzvar tas dalībnieks, kurš visu
izpildījis un noturējies uz sienas.
11. «Kaujas lauks»
Dalībnieku skaits: 6–8.
Dalībnieku vecums: 11–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: C, D, A, B.
Nepieciešamais inventārs: traversa kāpšanas siena.
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Apraksts: spēles dalībnieki sadalās pa pāriem un uzkāpj uz kāpšanas sienas, atrodot labas
aizķeres un pēc iespējas tuvāk viens otram. Pēc signāla viens otru cenšas nogrūst no sienas
(sk. 40. attēlu). Uzvar tas dalībnieks, kurš visilgāk palicis pie sienas.

40. att. «Kaujas lauks»
12. «Ala»
Dalībnieku skaits: 6–8.
Dalībnieku vecums: 11–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: B, D, C, A.
Nepieciešamais inventārs: vertikāla kāpšanas siena.
Apraksts: spēles dalībnieki sadalās pa pāriem, katram dalībniekam drošinātājs. Viens no
dalībniekiem paľem riľķi un izvēlas vietu, kur pa blakus celiľu kāpējam jāizlien cauri riľķim
(sk. 41. attēlu). Rotaļas noteikumos var nosacīt – drīkst vai nedrīkst pieskarties riľķiem.
Variants: riľķi var iestiprināt kāpšanas aizķerē: vertikālā sienā – horizontāli, traversa sienā –
vertikāli.

41. att. «Ala»
13. «Es citāds»
Dalībnieku skaits: 6–8.
Dalībnieku vecums: 11–17 gadi.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: 1. variantā – B, C, D; 2. variantā – A, B, C.
Apraksts: spēles dalībniekiem jāiejūtas cilvēka ar speciālām vajadzībām lomā.
1. variants: vadītājs norāda kādu ķermeľa daļu, kuru nedrīkst izmantot (piemēram, konkrētus
pirkstus, vienu roku vai vienu kāju).
2. variants: dalībnieks kāpj maršrutu ar aizvērtām acīm (ar un bez drošinātāja norādēm).
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14. «Monstrs»
Dalībnieku skaits: 4.
Dalībnieku vecums: 11–17 gadi, ar piebildi, ka dalībnieki nedrīkst atšķirties pēc vecuma un
svara.
Grupa pēc sensoro sistēmu iedarbības principa: C, D, A.
Apraksts: spēles dalībniekiem jāizveido figūra, ar noteikumu, ka visiem jābūt kopā, bet pie
grīdas drīkst skarties tikai visu dalībnieku rokas (sk. 42. attēlu).
Variants: komandas sacenšas savā starpā, kura ātrāk veic uzdevumu.

42.att. «Monstrs»
Spēles un rotaļas nodarbību laikā – tā ir laba iespēja bērniem un jauniešiem sekmēt
līdzsvara spējas. Spēles un rotaļas palielina ne tikai audzēkľu motivāciju aktīvi darboties
nodarbībā, bet gūt arī emocionālu gandarījumu, rada apstākļus audzēkľu iniciatīvai, atjautībai,
kustību jaunradei un kustību spēju mobilizācijai, kas kāpšanas sportā nav mazsvarīgi.
.
3.2.3. Vingrinājumi ar speciālu inventāru līdzsvara spēju sekmēšanai
Vingrinājumos līdzsvara spēju sekmēšanai tika izmantots arī speciāls inventārs.
Balstoties gan uz zinātniskās literatūras izpēti, gan personīgo darba pieredzi, tika izstrādāti
vingrinājumi ar šādu raţotājfirmas Gymstick International (raţotājvalsts Somija) inventāru:
1) «gaisa spilvens» līdzsvara trenēšanai (16 vingrinājumi);
2) līdzsvara dēlis ar tonizēšanas gumijām (12 vingrinājumi);
3) līdzsvara dēlis ar maināmu tiltiľu (9 vingrinājumi);
4) līdzsvara dēlis Balanco ar trīs maināmām virsmām (6 vingrinājumi).
Lai noturētu ķermeni līdzsvara stāvoklī, vajadzīga muskuļu piepūle, un tā saistīta ar
spēka īpašību izpausmi. Pēc zinātniskās literatūras datiem, spēkam ir liela nozīme kāpēju
sagatavošanā. Līdz ar to daudzus vingrinājumus, kas šā darba ietvaros izstrādāti līdzsvara
sekmēšanai, var saukt arī par spēka vingrinājumiem.
Pildot visus uzdevumus, jāievēro drošība:
- visas aktivitātes ar speciālo inventāru veicamas 3 m attālumā no kāpšanas sienas
vai jebkura cita priekšmeta, kurš var izraisīt traumas, sportistam krītot;
- obligāta ir partnera drošināšana, gan palīdzot uzkāpt uz speciālā inventāra, gan
drošinot aiz muguras, nedaudz izstieptām rokām, it īpaši to uzdevumu laikā, kuri
pildāmi ar aizvērtām acīm.
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«Gaisa spilvens» (sk. 43. attēlu) šajos vingrinājumos tiek izmantots līdzsvara spēju
sekmēšanai, taču to var izmantot arī mugurkaula spēka trenēšanai, lokanības un stabilitātes
treniľiem, lai palielinātu potītes kustību amplitūdu un kustību koordinācijas spējas, muguras
lejasdaļas problēmu mazināšanai un atkopjoties pēc potīšu vai ceļgalu traumām [49].
«Gaisa spilvenu» var izmantot arī pēdu relaksēšanai, kas jo īpaši būtiski ir tiem
kāpējiem, kuri treniľa laikā valkā nestandarta formas kāpšanas kurpītes vai tādas, kas ir
mazākas par kāpēja kājas izmēru.
Eksperimentālās grupas sportisti «gaisa spilvenu» regulāri izmantoja pēc vairāku
kāpšanas maršrutu izkāpšanas, novelkot apavus un izpildot 1. vingrinājumu, kas aprakstīts
14. tabulā, vai vienkārši šūpojot pēdas uz «gaisa spilvena», sēţot uz vingrošanas krēsla.

43.att. «Gaisa spilvens»
Vingrinājumu sākuma stāvoklis uz «gaisa spilvena»: stāja ar abām kājām, balstā uz
rokām un ceļgaliem, balstā uz rokām. Vingrinājumu izpildē tika norādīti daţādi roku stāvokļi,
kustības ar vienu un otru kāju, pietupieni, p alēcieni, roku saliekšana un iztaisnošana balstā
(sk. 14. tabulu).
14. tabula
Līdzsvara vingrinājumi, izmantojot «gaisa spilvenu»
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

Vingrinājuma apraksts

1
Stāja ar abām kājām uz «gaisa
spilvena», noturēt līdzsvaru
šūpojoties – svaru pārnesot no
vienas kājas uz otru.
Stāja ar abām kājām uz «gaisa
spilvena», noturēt līdzsvaru
šūpojoties – svaru pārnesot no
vienas kājas uz otru.
Stāja ar abām kājām uz «gaisa
spilvena», rokas uz gurniem.
Izpildīt puspietupienu, rokas
priekšā. Atgriezties sākuma
stāvoklī.

Atkārtojumu skaits

Metodiskie norādījumi

2
2x
20–30 sek.

3
Mugura taisna, pleci
atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu.

2x
10–15 sek.

Uzdevumu izpilda ar
aizvērtām acīm, lēnā
tempā, cenšoties saglabāt
līdzsvaru.
2x
Mugura taisna, pleci
10–20 reizes atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu. Uzdevumu
izpilda lēnā tempā.
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Sensoro
sistēmu
grupa
4
C, D

C, D

C, B, D

14. tabulas turpinājums

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1
Stāja ar abām kājām uz «gaisa spilvena».
Lēnām pacelt labo kāju 90º leľķī, noturēt
3-5 sek., nolaist kāju, ieľemt sākuma
stāvokli. Tas pats ar otru kāju.

2
2x
8–10
reizes

Stāja ar abām kājām uz «gaisa spilvena».
Lēnām pacelt labo kāju 90º leľķī, noturēt
2–3 sekundes, nolaist kāju un ieľemt
sākuma stāvokli. Tas pats ar otru kāju.
Stāja ar abām kājām kopā, rokas uz
gurniem. «Gaisa spilvens» ~1 m attālumā
tieši priekšā. Izklupiens ar labo kāju uz
priekšu, uzlikt to uz «gaisa spilvena»,
iesēsties, fiksēt pozu un atgriezties
sākuma stāvoklī. Tas pats ar otru kāju.
Stāja – abas kājas kopā, rokas uz
gurniem. «Gaisa spilvens» ~1 m attālumā
sānis pa labi. Izklupiens ar labo kāju
sānis, uzlikt to uz «gaisa spilvena»,
iesēsties tajā, fiksēt pozu un atgriezties
sākuma stāvoklī. Tas pats ar otru kāju.
Sēdus uz «gaisa spilvena», kājas
saliektas, rokas balstās nedaudz sānis aiz
muguras. Vienlaikus atraut no zemes
kājas un rokas. Noturēt pozu 5–10 sek.
Balstā uz rokām un ceļgaliem, rokas uz
«gaisa spilvena», ceļgali gurnu platumā.
Pacelt kāju 90º leľķī uz augšu, celis vienā
līmenī ar gurniem. Noturēt pozu, fiksēt 3
sek. un atgriezties sākuma stāvoklī.

2x
6–8
reizes
2 x8
reizes

4
C, B, D

A, C

B, C, D

2 x8
reizes

Izklupiena soļus izpilda
mierīgi, plūstoši, bez
pauzēm.

B, C, D

6–8
reizes

Lēnām, koncentrējot
uzmanību uz līdzsvara
saglabāšanu.

B, D, A

2x
10–20
reizes

Sasprindzināt vēdera un
sēţas muskuļus. Sekot
līdzi, lai mugura taisna
un nekustētos.
Vispirms izpilda ar vienu
kāju, tad ar otru kāju.
Sasprindzināt vēdera un
sēţas muskuļus. Sekot
līdzi, lai mugura taisna
un nekustētos. Vispirms
izpilda ar vienu kāju, tad
ar otru.
Ar vienu kāju izpilda
visu piegājienu, pēc tam
ar otru kāju.

Balstā uz rokām un ceļgaliem, rokas uz
«spilvena», ceļgali gurnu platumā. Pacelt
kāju sāniski, celis vienā līmenī ar
gurniem. Noturēt pozu, fiksēt 3 sek.
atgriezties sākuma stāvoklī.

2x
10–20
reizes

Balstā uz rokām un ceļgaliem, labais
ceļgals uz «gaisa spilvena». Pacelt kāju
90º leľķī uz augšu, celis vienā līmenī ar
gurniem. Noturēt pozu, fiksēt 3 sek. un
atgriezties sākuma stāvoklī.

2x
8–10
reizes
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3
Daţādot roku stāvokli.
Augums taisns, vērsts uz
augšu. Uzdevumu izpilda
lēnām, koncentrējoties uz
līdzsvara noturēšanu.
Iepriekšējā uzdevuma
norādījumi, tikai
uzdevumu pilda ar
aizvērtām acīm.
Izklupiena soļus izpilda
mierīgi, plūstoši, bez
pauzēm.

B, A

B, A

B, A

14. tabulas turpinājums

12.

13.

14.

15.

16.

1
Balsts uz rokām, uz «gaisa
spilvena». Roku saliekšana,
iztaisnošana.
Stāja ar abām kājām uz «gaisa
spilvena». Izpildīt palēcienus uz
augšu. Pauze pēc katra palēciena 2
sekundes.
Stāja ar abām kājām uz «gaisa
spilvena». Izpildīt palēcienus uz
augšu. Pauze pēc katra palēciena 2
sekundes.
Stāja ar abām kājām uz «gaisa
spilvena». Izpildīt palēcienus
pulksteľa rādītāja virzienā 90º leľķī.
Pauze starp palēcieniem vismaz 2
sekundes.
Stāja ar abām kājām uz «gaisa
spilvena». Palēciens 180º leľķī,
pulksteľa rādītāju virzienā. Pauze
starp palēcieniem 3 sekundes.

2
2 x 10–20
reizes

3
Uzdevumu var atvieglot,
balstot ceļgalus uz
zemes. Uzdevumu
pilda lēni, balansējot uz
«gaisa spilvena».
10–20 reizes Lēnā tempā. Daţādot
roku stāvokļus.

6–8 reizes

2–4 apļi

2–4 apļi

4
B, A

B, D, C

Lēnā tempā. Brīvs roku
stāvoklis. Uzdevumu
pilda ar aizvērtām acīm.

B, D, C

Brīvs roku stāvoklis.
Noturēties uz «gaisa
spilvena».

B, D, C

Brīvs roku stāvoklis.
Noturēties uz «gaisa
spilvena».

B, D, C

Līdzsvara dēlis ar tonizējošām gumijām
Līdzsvara dēlis vingrinājumos tika izmantots gan ar tonizējošajām gumijām (sk.
44. attēlu), gan bez tām. Vingrinājumos uz līdzsvara dēļa (sk.15. tabulu) tika ievēroti visi
iepriekš minētie drošības noteikumi: drošs attālums no citiem priekšmetiem, palīdzība
uzkāpšanā uz dēļa, partnera drošināšana.

44.att. Līdzsvara dēlis ar tonizē jošām gumijām
Līdzsvara dēlis piemērots mugurkaula, līdzsvara un koordinācijas trenēšanai. Atkarībā
no vingrinājuma tonizēšanas gumijas atvieglo vai padara grūtāku līdzsvara kustību. Dēļa
diametrs ir 40 cm, svars 750 g.
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15. tabula
Vingrinājumi uz līdzsvara dēļa ar un bez tonizējošām gumijām
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vingrinājuma apraksts

Atkārtojumu skaits

Metodiskie norādījumi

1
Uzkāpt uz līdzsvara dēļa, noturēt
līdzsvaru. Pakāpeniski mainīt
roku stāvokli – uz gurniem, sānis,
priekšā.
Stāja uz līdzsvara dēļa, rokas
taisni priekšā. Pagriezt ķermeľa
augšdaļu pa labi, kājas pretēji – pa
kreisi. Atgriezties sākuma
stāvoklī. Tas pats uz otru pusi.
Stāja uz līdzsvara dēļa. Neatceļot
kājas no līdzsvara dēļa, veikt
pagriezienus pulksteľa rādītāju
virzienā 90° leľķī. Starp
pagriezieniem 2–3 sekunţu pauze.
Stāja uz līdzsvara dēļa. Neatceļot
kājas no līdzsvara dēļa, veikt
pagriezienus pretēji pulksteľa
rādītāju virzienam 90° leľķī. Starp
pagriezieniem 2–3 sekunţu pauze.
Stāja ar abām kājām uz līdzsvara
dēļa, rokas priekšā, izstieptas.
Izpildīt puspietupienus.

2
2x
15–20 sek.

3
«Sajust» līdzsvara dēli.
Augums taisns. Mainīt
skatienu – sākumā uz leju,
tad taisni.
«Sajust» līdzsvara dēli.
Uzdevumu pildīt lēnā
tempā.

Stāja ar abām kājām uz līdzsvara
dēļa, katrā rokā tonizējošā gumija.
Izpildīt puspietupienu, vienlaikus
paceļot abas rokas augšā.
Labā kāja uz līdzsvara dēļa, kreisā
sānis 0,5 m no līdzsvara dēļa.
Izpildīt puspietupienu.
Iztaisnojoties kreisā kāja sānis uz
augšu. Atgriezties sākuma
stāvoklī.
Labā kāja uz līdzsvara dēļa, kreisā
sānis 0,5 m no līdzsvara dēļa.
Rokās tonizējošās gumijas.
Izpildīt puspietupienu.
Iztaisnojoties kreisā kāja sānis uz
augšu, labā roka taisni augšā.
Atgriezties sākuma stāvoklī.

2x
4–8 reizes

2x
10–20
reizes
2–4 apļi

2–4 apļi

2x
10–20
reizes

2x
8–10 reizes

2x
8–10 reizes
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Sensoro
sistēmu
grupa
4
B, D, C

B, D, C

Koncentrēt uzmanību gan
uz līdzsvara dēli, lai tas
pagrieztos, gan uz ķermeľa
līdzsvara saglabāšanu.

B, D, C

Koncentrēt uzmanību gan
uz līdzsvara dēli, lai tas
pagrieztos, gan uz ķermeľa
līdzsvara saglabāšanu.

B, D, C

Mugura taisna, pleci
atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu. Uzdevumu
izpilda lēnā tempā.
Tas pats ar aizvērtām acīm.
Mugura taisna, pleci
atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu. Uzdevumu
izpilda lēnā tempā.
Skats uz priekšu, censties
noturēt ķermeľa līdzsvaru.
Uzdevumu atkārto ar otru
kāju.
Skats uz priekšu, censties
noturēt ķermeľa līdzsvaru.
Uzdevumu atkārto ar
vienu, tad ar otru kāju.
Pildot uzdevumu pareizi,
tonizējošā gumija palīdz
stabilizēt līdzsvaru.

B, D, C

A
B, C, D

B, C, D,
A

B, C, D,
A

15. tabulas turpinājums

9.

10.

11.

12.

1
Sēdus uz līdzsvara dēļa, kājas
saliektas, rokas sānis. Atraut
ceļgalos saliektas kājas no zemes.
Noturēt 5–10 sekundes.

2
6–8 reizes

Balsts ar labo kāju uz līdzsvara
dēļa, kurš atrodas 0,5–1 m
priekšā, kreisā kāja taisni atpakaļ
uz pilnas pēdas. Izpildīt
izklupienu, pauze 2–3 sekundes,
atgriezties sākuma stāvoklī. Tas
pats ar otru kāju.
Balsts uz rokām uz līdzsvara dēļa.
Atkārtoti pagriezt līdzsvara dēli
pa labi, pa kreisi.

2x
10–15
reizes

Balsts uz rokām uz līdzsvara dēļa;
roku saliekšana, iztaisnošana.

15–20 sek.

2x
10–20
reizes

3
Lēnām, koncentrējot
uzmanību uz līdzsvara
saglabāšanu.
Tas pats ar aizvērtām acīm
3-5 sekundes
Lēnā tempā, mugura taisna,
nenoliecot uz priekšu.

Atvieglot uzdevumu var,
balstot ceļgalus uz zemes.
Uzdevumu pilda lēni,
balansējot uz dēļa. Tas pats
ar aizvērtām acīm.
Atvieglot uzdevumu var,
balstot ceļgalus uz zemes.
Uzdevumu pilda lēni,
balansējot uz dēļa.

4
C, D

A
C, B, D

C, B, D

A
C, B

Līdzsvara dēlis ar maināmo tiltiľu.
Līdzsvara dēlis ar maināmo tiltiľu (sk. 45. attēlu) ir viegli pārvietojams, un tas sastāv
no diviem atsevišķiem līdzsvara dēļiem ar kustīgām detaļām apakšdaļā. Regulējot šīs detaļas
un mainot to pozīcijas, vingrinājumus var daudzveidīgi un efektīvi variēt.
Līdzsvara dēli var izmantot gan līdzsvara spēju sekmēšanai, gan arī muskuļu spēka
treniľam. Mainot apakšā esošo detaļu pozīcijas, iegūst vairākas dēļa variācijas, kas ļauj
daudzveidot un individualizēt vingrinājumus līdzsvara sekmēšanai sporta kāpējiem. Līdzsvara
dēli var izmantot arī rehabilitācijā, piemēram, cilvēkiem ar ierobeţotu trenēšanās iespēju un
cilvēkiem pēc potīšu traumām.

45.att. Līdzsvara dēlis ar maināmu tiltiľu
Vingrinājumi uz līdzsvara dēļa ar maināmo tiltiľu tika izstrādāti, variējot daţādus
sākuma stāvokļus (stāja ar abām kājām, balsts uz rokām) un attiecīgi iekļaujot to izpildē
daţādas roku un kāju kustības (sk.16. tabulu).
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16. tabula
Vingrinājumi uz līdzsvara dēļa ar maināmo tiltiľu
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vingrinājuma apraksts
1
Stāja ar abām kājām uz
līdzsvara dēļa, noturēt līdzsvaru
šūpojoties – svaru pārnesot no
vienas kājas uz otru, uz priekšu
un atpakaļ.
Stāja ar abām kājām uz
līdzsvara dēļa, acis aizvērtas.
Noturēt līdzsvaru šūpojoties –
svaru pārnesot no vienas kājas
uz otru, uz priekšu un atpakaļ.
Stāja ar abām kājām uz
līdzsvara dēļa, rokas uz
gurniem. Izpildīt
puspietupienu, rokas priekšā.
Atgriezties sākuma stāvoklī.
Stāja ar abām kājām uz
līdzsvara dēļa, pēdas plecu
platumā, rokas priekšā. Izpildīt
pietupienu uz pilnas pēdas.
Atgriezties sākuma stāvoklī.
Stāja ar abām kājām uz
līdzsvara dēļa, pēdas plecu
platumā, rokās bumba.
Piespēlēt bumbu pret sienu vai
partnerim.
Stāja ar abām kājām uz
līdzsvara dēļa. Pietupties, ar
rokām turēties pie līdzsvara
dēļa malām un iztaisnot labo
kāju sānis 2–3 sekundes fiksēt,
pielikt kāju balsta kājai un
piecelties. Tas pats ar otru kāju.
Stāja ar abām kājām uz
līdzsvara dēļa. Pietupties un,
turoties pie līdzsvara dēļa
malām, apsēsties uz tā.
Atgriezties tupus stāvoklī,
piecelties.
Balsts atmuguriski, rokas uz
līdzsvara dēļa.
Roku saliekšana, iztaisnošana.

Atkārtojumu
skaits
2
2x
20–30 sek.

2x
20–30 sek.

Metodiskie norādījumi
3
Mugura taisna, pleci
atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu.

Sensoro
sistēmu
grupa
4
B, D

Mugura taisna, pleci
atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu. Uzdevumu
pilda ar aizvērtām acīm.

B, D

2x
10–20 reizes

Mugura taisna, pleci
atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu. Uzdevumu
izpilda lēnā tempā.

C, B, D

2x
6–8 reizes

Mugura taisna, pleci
atvirzīti atpakaļ, skatiens
uz priekšu. Uzdevumu
izpilda lēnā tempā.

B, D, C

10–20 reizes

Vienlaikus koncentrēt
uzmanību gan uz ķermeľa
līdzsvaru, gan bumbu.

D, B, C

2x
6–8 reizes

Kontrolēt savu smaguma
centru, «izjust» līdzsvara
dēli.

C, D, A

4–8 reizes

Nevienā brīdī kājas un
rokas nedrīkst skart zemi.

C, A, D

2x
6–8 reizes

Censties saliekt rokas 90º
leľķī, nepieskaroties ar
dibenu pie zemes.

C, B
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A

16. tabulas turpinājums

9.

1
Balsts uz rokām, uz līdzsvara
dēļa. Roku saliekšana,
iztaisnošana.

2
2x
10–20 reizes

3
Uzdevumu var atvieglot,
balstot ceļgalus uz zemes.
Uzdevumu pilda lēni,
balansējot uz līdzsvara
dēļa.

4
C, B

Līdzsvara dēlis Balanco.
Līdzsvara dēlis Balanco ar trīs maināmām virsmām paredzēts gan līdzsvara, gan
koncentrēšanās spēju sekmēšanai, gan reakcijai. Nostiprina kāju un citus kāpšanas sportā
svarīgus muskuļus. Vingrinājumi uz līdzsvara dēļa Balano ir kā spēle – lieliska izklaide, kas
vienlaikus sekmē līdzsvara attīstību.
Līdzsvara dēļa garums ir 54 cm, platums 40 cm, augstums 10 cm. Maksimālais s vars
uz dēļa – 120 kg. Jāievēro, ka ar kājām drīkst kāpt tikai uz dēļa sānu melnajām malām, citādi
caurspīdīgais plastmasas vāks var salūzt (sk. 46. attēlu).

a
b
c
46. att. Līdzsvara dēlis Balanco ar trīs maināmām virs mām:
a) «labirints»; b) «astotnieks»; c) «pelīte».
Vingrinājumiem uz līdzsvara dēļa Balanco piemīt atraktīvs raksturs, un tie tika
izstrādāti, iekļaujot sacensību starp partneriem ( sk.17. tabulu).
17. tabula
Vingrinājumi uz līdzsvara dēļa Balanco
Nr.
p.k.

1.

Vingrinājuma apraksts
1
Stāja uz līdzsvara dēļa «pelīte»
(sk. 46. attēla c). Turot ķermeni
līdzsvarā un mainot svaru uz
pēdas atbalstu, virzīt «peli», lai
tā apriľķotu katru figūru.

Atkārtojumu skaits
2
4x
20–30 sek.
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Metodiskie norādījumi
3
Sākumā partneris palīdz
uzkāpt uz dēļa. Ja
nepieciešams, partneris
var pieturēt aiz vienas
rokas.

Sensoro
sistēmu
grupa
4
C, B, D,
A

17. tabulas turpinājums

2.

3.

4.

5.

6.

1
Stāja uz līdzsvara dēļa «pelīte»
(sk. 46. attēla c). Turot ķermeni
līdzsvarā un mainot svaru uz
pēdas atbalstu «peli» ievadīt
«aliľā» – u veida formas izcilnī.
Stāja uz līdzsvara dēļa
«astotnieks» (sk. 46. attēla b).
Turot ķermeni līdzsvarā un
mainot svaru uz pēdas atbalstu,
bumbiľu izripināt pa astotnieku.

2
4x
10–20 sek.

Stāja uz līdzsvara dēļa
«labirints» (sk. 46. attēla a) tā,
lai «labirinta» ārējā atvere
atrastos tieši zem dalībnieka.
Noturot ķermeľa līdzsvaru un
mainot svaru uz pēdas atbalstu,
bumbiľa izripināt cauri
labirintam līdz pašam centram.
Nenokāpjot no līdzsvara dēļa,
bumbiľu ripināt atpakaļ.
Tāpat kā 4. vingrinājums, bet
«labirinta» ārējā atvere atrodas
priekšā, pēc tam labajā pusē, tad
kreisajā pusē.

4x
20–30 sek.

Vingrinājumus uz līdzsvara dēļa
(var pildīt ar aizvērtām acīm.
Viens no dalībniekiem, kuram
acis vaļā, komentē, kā kustas
priekšmets, otrs cenšas to sajust
un izpildīt vajadzīgās kustības
mērķa sasniegšanai.

1x
50–60 sek.

4x
10–20 sek.

4x
20–30 sek.
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3
Sākumā partneris palīdz
uzkāpt uz dēļa. Ja
nepieciešams, partneris
var pie turēt aiz vienas
rokas.
Vingrinājumu var veikt
uz laiku (kurš uztaisīs
vairāk «astotnieku»
konkrētā laikā), vai arī
skaitu (kurš ātrāk uztaisīs
konkrētu skaitu
«astotnieku»).
Vingrinājumu var pildīt
arī sacensību veidā – kurš
ātrāk bumbiľu aizripinās
līdz centram un atpakaļ.

4
C, B, D,
A

Katru reizi kad mainās
«labirinta» ārējās atveres
novietojums attiecībā
pret ķermeni, jāmaina
ķermeľa kustību
noslogojums.
Obligāti divi partneri –
drošinātājs un
komentētājs.

C, B, D,
A

C, B, D,
A

C, B, D,
A

C, B, A

47. att. Līdzsvara sekmēšanas līdzeklis «Labirints».
Izstrādātā līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma pamatā ir piecu sensoro
sistēmu (kustību – proprioreceptīvo, līdzsvara, ādas, redzes un dzirdes) mērķtiecīga
izmantošana un attīstīšana, kas sporta kāpējiem dod iespēju apzināti sekot līdzi sava ķermeľa
pozai, tādējādi saglabājot līdzsvaru arī starp ķermeľa pozu maiľām.
Daudzu līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumā iekļauto vingrinājumu izpildei
nepieciešama vairāku sensoro sistēmu līdzdalība. Ja kāda no šīm piecām sensorajām sistēmām
ir traucēta, pasliktinās sportista līdzsvara sajūta. Vadoties pēc izstrādātā sensoro sistēmu
iedarbības principa līdzsvara sekmēšanai, treneris, novērojot sportistu, var secināt, kura
sensorā sistēma sportistam ir nepietiekami attīstīta un attiecīgi piemērot vairāk vingrinājumu
konkrētās sensorās sajūtas sekmēšanai. Līdz ar to līdzsvara sekmēšana, vadoties pēc izstrādātā
sensoro sistēmu iedarbības principa, praktiski pielietojama kāpšanas sporta treneru darbā.
Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumā tika iekļauti 15 līdzsvara spējas attīstoši
vingrinājumi, 14 spēles un rotaļas, kā arī 43 vingrinājumi ar speciālu inventāru līdzsvara
attīstīšanai.

3.3. Līdzsvara spēju attīstīšanas līdzekļu kopuma ietekme uz kontroles un
eksperimentālās grupas līdzsvara spējām
Balstoties uz pilotpētījumā (13.03.2009.) secināto, ka pastāv varbūtība statiskā
līdzsvara nozīmei augstāku rezultātu sasniegšanā kāpšanas sportā, kā arī uz zinātniskās
literatūras avotu izpēti un analīzi un personīgo pieredzi, tika izstrādāts un praksē aprobēts
inovatīvs līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums, kas sekmētu līdzsvara spēju ātrāku
attīstību, līdz ar to sekmētu augstāku rezultātu sasniegšanu kāpšanas sportā.
Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma izveide tika balstīta uz 5 sensoro
sistēmu grupām (sk. 12. tabulu). Kopums tika aprobēts pedagoģiskajā eksperimentā laika
posmā no 2010. gada 26. oktobra līdz 2010. gada 22. decembrim (8 nedēļas).
Divus mēnešus vēlāk (18.02.2011.) kāpšanas sporta sacensību laikā tika veikts
konstatējošais eksperiments, kura ietvaros tika pārbaudītas sakarības starp līdzsvaru ar
aizvērtām un atvērtām acīm, vispārējo koordināciju, sacensībās sasniegtajiem rezultātiem un
citiem faktoriem. Sakarā ar to, ka kāpšanas sporta sacensībās piedalījās skaitliski ma z to
dalībnieku, kuri piedalījās pedagoģiskajā eksperimentā (līdzsvara spēju sekmēšanas kopuma
aprobācijā), papildus tika veikts konstatējošais eksperiments. Konstatējošajā eksperimentā
notika proprioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas noteikšanas, rokas muskuļu
sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude un vispārējās koordinācijas tests.
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3.3.1. Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma ietekme uz statiskā līdzsvara testa
rezultātu kontroles un eksperimentālajai grupai
Pedagoģiskajā eksperimentā, kurā tika realizēts izstrādātais līdzsvara spēju
sekmēšanas līdzekļu kopums, brīvprātīgi piedalījās 18 kontroles (bērnu un jauniešu centrs
«Daugmale») un 18 eksperimentālās (bērnu un jauniešu centrs «Rīgas Skolēnu pils») grupas
dalībnieki, kuri trenējas interešu izglītības 1.–2. izglītības pakāpē.
Pedagoģiskā eksperimenta laikā interešu izglītības vispārpieľemtās mācību treniľu
programmas ietvaros eksperimentālās grupas dalībnieki papildus izmantoja izstrādāto
līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumu, un tā mērķis bija sporta kāpējiem apzināti sekot
kustību veikšanai un ķermeľa pozas maiľām, tādējādi saglabājot un sekmējot līdzsvara spējas.
Kontroles grupa turpināja strādāt pēc interešu izglītības vispārpieľemtās mācību treniľu
programmas.
Pedagoģiskā eksperimenta sākumā kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieki
tika anketēti, lai noskaidrotu katras grupas dalībnieku individuālos raksturojumus (sk.
18. pielikumu), kā arī sākotnēji tika pārbaudīts, ka grupas ir līdzvērtīgas un neatšķiras pēc
galvenajiem tipiskajiem raksturojumiem.
Analizējot kontroles un eksperimentālās grupas aprakstošo statistiku (sk. 18. tabulu),
var secināt, ka abas grupas ir līdzīgas pēc aritmētiski vidējā auguma, svara un treniľu stāţa.
18. tabula
Kontroles un eksperime ntālās grupas aprakstošās statistikas rādītāji (n=36)
( x – vidējais aritmētiskais; s – standartnovirze,)
Kontroles un
eksperimentālā grupa

x

s

Vecums Augums
(gados)
(cm)

Svars
(kg)

Treniľu stāţs
(gados)

Kontroles grupa

12,33

151,00

43,22

0,63

Eksperimentālā grupa

12,44

149,83

44,06

0,63

Kontroles grupa

1,94

0,62

6,98

9,74

Eksperimentālā grupa

1,46

0,62

7,68

9,73

11

0,1

34

57

11

0,1

33

61

16

170

57

2,5

16

172

61

2,5

Min. Kontroles grupa
Eksperimentālā grupa
Max. Kontroles grupa
Eksperimentālā grupa

Abas pedagoģiskā eksperimenta grupas pēc aritmētiski vidējā vecuma ir līdzīgas. Abās
grupās vērojams salīdzinoši liels vecuma diapazons (no 11 līdz 16 gadiem), bet ar līdzīgu
treniľu stāţu (sk. 48. attēlu). Tas ir saistīts ar to, ka kāpšanas sports ir iekļauts interešu
izglītības programmā un ar to var sākt nodarboties jebkurā vecumā neatkarīgi no iepriekš
iegūtās pieredzes. Līdz ar to vienā interešu izglītības pakāpē ir daţādu vecumu sportisti.
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48. att. Vecuma histogramma kontroles (1. grupa) un
eksperimentālajai (2. grupa) grupai

Dalībnieku skaits

Visvairāk kontroles un eksperimentālajā grupā bija 11 un 12 gadus veci dalībnieki (13
kontroles grupā un 14 eksperimentālajā grupā), bet abās grupās nebija neviena 14 gadus veca
dalībnieka.
Analizējot kontroles un eksperimentālās grupas dalībniekus pēc treniľu stāţa (sk. 49.
attēlu), vērojams, ka abām grupām tas ir līdzīgs. Abās grupās ir sportisti, kuri pavisam nesen
uzsākuši trenēties kāpšanas sportā (1 mēnesis), bet maksimālais treniľu stāţs ir 2,5 gadi.
Visvairāk dalībnieku abās grupās ir ar treniľu stāţu līdz vienam gadam ieskaitot.

Nodarbību stāžs
49. att. Treniľu stāža histogramma kontroles un eksperimentālajai grupai
Lai varētu noteikt eksperimentālās grupas līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu
kopuma ietekmi uz līdzsvaru, pedagoģiskā eksperimenta sākumā (sk. 19. pielikumu) un
beigās (sk. 20. pielikumu) notika līdzsvara spēju testēšana. Kontroles un eksperimentālās
grupas sportisti tika salīdzināti ar šādiem testiem: statiskais līdzsvars ar atvērtām un aizvērtām
acīm, atsevišķi labai un kreisai kājai, kā arī tika salīdzināts abu grupu sportistu arteriālais
pulss.
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Lai noskaidrotu, vai grupa atbilst normālajam sadalījumam, tika izmantota
Kolmogorova-Smirnova metode (Kolmogorov-Smirnov Z test). Pēc rezultātiem tika secināts,
ka empīriskie dati atbilst normālajam sadalījumam (sk. 21. pielikumu) un turpmāk var
izmantot parametrisko metodi – Stjūdenta t-kritēriju.
Izvērtējot grupu salīdzināšanas rezultātus pirms eksperimenta (sk. 21. pielikumu), ir
redzams, ka abu grupu statiskais līdzsvara indekss ar atvērtām acīm kreisajai kājai ir vienāds,
vidējo aritmētisko rezultātu starpība ir 0, kas liecina par grupu līdzvērtību (α>0,05).
Aritmētiski vidējais statiskā līdzsvara indekss ar atvērtām acīm labajai kājai kontroles
grupai ir par 0,3 vienībām zemāks nekā eksperimentālās grupas vidējais rezultāts. Starpība
nav ticama (α>0,05).
Aritmētiski vidējais statiskā līdzsvara indekss ar aizvērtām acīm kreis ajai kājai
kontroles grupai ir par 0,5 vienībām lielāks nekā eksperimentālās grupas vidējais rezultāts.
Starpība nav ticama (α>0,05).
Salīdzinot statisko līdzsvara indeksa testu atvērtām acīm labajai kājai, tiek secināts, ka
eksperimentālai grupai ir par 0,1 vienību zemāks aritmētiski vidējais rezultāts nekā kontroles
grupai. Starpība nav ticama (α>0,05).
Abām grupām tika salīdzināts arī arteriālais pulss. Pēc arteriālā pulsa var noteikt
treniľa intensitāti. Ja treniľa intensitāte abām grupām ir daţāda, tas var ietekmēt citu testu
rezultātus. Arteriālā pulsa vidējā aritmētiskā starpība pedagoģiskā eksperimenta sākumā un
beigās nav ticama. Līdz ar to var secināt, ka kontroles un eksperimentālās grupas
dalībniekiem līdzsvara testi tika veikti līdzīgas intensitātes treniľa laikā.
Izvērtējot grupu salīdzināšanas rezultātus pirms eksperimenta (sk. 50. attēlu), tika
secināts, ka kontroles un eksperimentālā grupa ir viendabīgas (α >0,05).
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50. att. Kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku statiskā līdzsvara rezultāti
pirms pedagoģiskā eksperimenta
Pedagoģiskais eksperiments ilga 8 nedēļas. Eksperimenta laikā eksperimentālā grupa
mācību treniľa programmas ietvaros pielietoja inovatīvo līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu
kopumu, kurā tika iekļauti līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumi, spēles un rotaļas
līdzsvara spēju sekmēšanai un vingrinājumi ar speciālu līdzsvara inventāru līdzsvara spēju
sekmēšanai.
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Pēc pedagoģiskā eksperimenta notika atkārtota kontroles un eksperimentālās grupas
testēšana. Analizējot grupu salīdzināšanas rezultātus pēc eksperimenta (sk. 23. pielikumu),
var secināt, ka ir testu rezultātu izmaiľas (sk. 51. attēlu).
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51. att. Kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku statiskā līdzsvara rezultāti pēc
pedagoģiskā eksperimenta
Aritmētiski vidējais statiskā līdzsvara indekss ar atvērtām acīm kreisajai kājai
eksperimentālajai grupai ir par 0,6 vienībām mazāks nekā kontroles grupai. Lai pierādītu
rezultāta pieauguma ticamību, tika izmantots Stjūdenta t-kritērijs neatkarīgām kopām.
Aritmētiski vidējā rezultāta pieaugums ir ticams (α <0,05).
Statiskā līdzsvara indeksa ar atvērtām acīm labajai kājai vidējais rezultāts kontroles
grupai ir par 0,6 vienībām augstāks nekā eksperimentālajai grupai; starpība ir statistiski
ticama (α <0,05).
Vislielākā aritmētiski vidējā līdzsvara indeksa starpība ir, pildot testu ar aizvērtām
acīm uz kreisās kājas. Eksperimentālā grupa ir uzrādījusi par 1 līdzsvara indeksa vienību
labāku rezultātu nekā kontroles grupa. Starpība ir ticama (α <0,05).
Analizējot aritmētiski vidējā līdzsvara indeksa ar aizvērtām acīm uz labās kājas testa
rezultātus, tika secināts, ka arī šajā testā eksperimentālā grupa ir uzrādījusi par 0,9 indeksa
vienībām zemāku vidējo rezultātu. Starpība ir ticama (α <0,05).
Visos četros statiskā līdzsvara testos vidējie rezultāti liecina par to, ka
eksperimentālajai grupai ir zemāks līdzsvara indekss nekā kontroles grupai un ka starpības ir
ticamas. Pielietojot Stjūdenta t-kritēriju saistītām kopām, eksperimentālajai un kontroles
grupai tika analizēta līdzsvara testa pieauguma ticamība (sk. 23. pielikumu).
Analizējot eksperimentālās grupas statiskā līdzsvara testu dinamiku (sk. 52. attēlu) ar
atvērtām acīm labajai un kreisajai kājai, tika secināts, ka statiskais līdzsvars uz kreisās kājas ir
samazinājies par 0,7 vienībām, bet uz labās kājas samazinājies par 0,8 vienībām. Pieaugums ir
ticams (α >0,05).
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52. att. Ekspe rimentālās grupas statiskā līdzsvara re zultātu dinamika pirms un
pēc eksperimenta
Statiskais līdzsvars ar aizvērtām acīm kreisajai un labajai kājai uzrāda līdzīgu
aritmētiski vidējā rezultāta pieaugumu. Līdzsvara indekss uz kreisās kājas ir samazinājies par
0,7 vienībām, bet uz labās – par 0,8 vienībām. Rezultātu pieaugums ir statistiski ticams.
Izvērtējot eksperimentālās grupas testēšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, ir
vērojama statiskā līdzsvara dinamika. Ievērojami tika uzlaboti visu četru testu rezultāti, jo
indekss 0,7 un 0,8 ir ļoti labs rādītājs, maksimālā līdzsvara indeksa robeţas ir no 0 līdz 10.
Līdz ar to var secināt, ka izstrādātais līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums ir sekmējis
sporta kāpēju līdzsvara spējas.
Eksperimentā tika secināts, ka statiskais līdzsvara indekss kontroles grupai un
eksperimentālajai grupai ar acīm ciet ir lielāks (nestabilāks) nekā ar acīm vaļā. Eksperimenta
laikā testa dalībniekam tiek izslēgta redzes kontrole, kas palīdz noturēt ķerme ni līdzsvarā.
Veicot līdzsvara pārbaudes testus ar aizvērtām acīm, lielāka nozīme ir proprioreceptīvajām
sajūtām.
Pedagoģiskā eksperimentā tika noteikta arī kontroles grupas testu rezultātu dinamika
(sk. 24. pielikums). Tika secināts, ka kontroles grupai statiskā līdzsvara indeksa aritmētiski
vidējais rezultāts labajai kājai ar atvērtām acīm ir palicis nemainīgs, starpība 0. Līdzsvars
labajai kājai ar atvērtām acīm ir par 0,1 aritmētisko vidējo līdzsvara indeksa vienību
palielinājies. Būtiski, ka statiskā līdzsvara indekss par 0,1 vienību ir samazinājies testos ar
atvērtām acīm kreisajai kājai un par 0,2 vienībām tai pašai kājai ar aizvērtām acīm.
Pieaugums ir ticams līdzsvara testam kreisai kājai ar aizvērtām acīm.
Tiek secināts, ka kontroles grupai ir nedaudz paaugstinājies arī līdzsvara četru testu
kopējais – vidējais pieaugums. Iespējams, ka, nodarbojoties ar kāpšanas sportu, līdzsvars
uzlabojas, bet pēc pedagoģiskā eksperimenta realizēšanas, kurā tika iekļauts autores
izstrādātais līdzsvara spēju attīstīšanas līdzekļu kopums, līdzsvara sekmēšanu var veikt daudz
ātrāk.
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3.3.2. Proprioreceptīvo sajūtu un vispārējās koordinācijas testu rezultāti kontroles un
eksperimentālajai grupai
Konstatējošais eksperiments tika organizēts ar pedagoģiskā eksperimenta kontroles un
eksperimentālās grupas dalībniekiem, lai ar papildu testiem pārbaudītu autores izstrādāto
līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumu sporta kāpējiem.
Pētījumā tika veikta proprioreceptīvo sajūtu pārbaude pēc kustību amplitūdas
noteikšanas, rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaude un vispārējās
koordinācijas tests (sk. 31. pielikumu).
Visus empīriskos datus pārbaudot ar Kolmogorova-Smirnova metodi (KolmogorovSmirnov Z test), tika secināts, ka grupa atbilst normālajam sadalījumam (sk. 27. pielikumu).
Tika veikts proprioreceptīvo sajūtu pārbaudes tests pēc kustību amplitūdas kontroles
un eksperimentālajai grupai. Eksperimentu veica ar labo un kreiso roku aizvērtām acīm. Testa
rezultāti (sk. 28. pielikumu) parādīja, ka eksperimentālajai grupai vidējā kļūda leľķa grādos ar
aizvērtām acīm ir par 1,4º precīzāka nekā kontroles grupai. Rezultātu starpība ir statistiski
ticama.
Eksperimentālā grupa uzrādīja labāku rezultātu, veicot testu arī ar kreiso roku, vidējā
kļūda bija 1,2º (sk. 53. attēlu), bet rezultāta starpība nav statistiski ticama.
Analizējot muskuļa sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaudes rezultātu dinamiku
(sk. 34. pielikumu), tika secināts, ka eksperimentālajai grupai abi rezultāti ir labāki nekā
kontroles grupai. Veicot rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaudi,
eksperimentālā grupa uzrādīja par 0,6 kg mazāku aritmētiski vidējo rezultātu, veicot testu ar
labo roku un kreiso roku (sk. 54. attēlu). Abu rezultātu starpība ir statistiski ticama.

3

Kļūda leņķa grādos

2,5

Kontroles grupa

2

Eksperimentālā
grupa

1,5

1

0,5

0

Labā roka

Kreisā roka

53. att. Proprioreceptīvo sajūtu (pēc kustību amplitūdas kontroles) rezultāti
kontroles un eksperimentālās grupas dalībniekiem

107

1,6

1,4

Vidējā kļūda, kg

1,2

1

Kontroles grupa
0,8

Eksperimentālā
grupa

0,6

0,4

0,2

0

Labā roka

Kreisā roka

54. att. Muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaudes rezultātu dinamika
kontroles un eksperimentālās grupas dalībniekiem
Tiek uzskatīts, ka līdzsvars ir viena no koordinācijas izpausmes formām, tāpēc
pedagoģiskā eksperimenta kontroles un eksperimentālajai grupai tika pārbaudīta vispārējā
koordinācija.
Tika secināts, ka eksperimentālajai grupai ir par 3,1 sek. mazāks aritmētiski vidējais
rezultāts. Starpība ir statistiski ticama. Līdz ar to var secināt, ka eksperimentālajai grupai ir
labāks līdzsvars nekā kontroles grupai.
Konstatējošajā eksperimentā tika secināts, ka eksperimentālajai grupai visos piecos
testos ir rezultātu pieaugums, no tiem četri rezultāti statistiski ticami. Līdz ar to var izdarīt
secinājumu, ka līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums sporta kāpējiem sekmē līdzsvara
spējas.
Promocijas darba 3. nodaļā aprakstīti vairāki veiktie pētījumi un analizēti iegūtie
rezultāti. No pilotpētījumā gūtās atziľas par varbūtību, ka statiskajam līdzsvaram ir nozīme
augstāku rezultātu sasniegšanā kāpšanas sportā, tika izvirzīts un realizēts nākamais
uzdevums – inovatīvs līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums sporta kāpējiem.
Atkārtotā un ar testiem – līdzsvara spēju testēšanu aizvērtām acīm un vispārējās
koordinācijas testu – papildinātā konstatējošajā eksperimentā sporta kāpšanas sacensību laikā,
tika konstatēts, ka līdzsvaram ar aizvērtām acīm ir cieša sakarība ar sacensību rezultātiem, kā
arī pastāv statistiski nozīmīga korelācija starp statisko līdzsvaru ar aizvērtām acīm un
vispārējo koordināciju.
Darba 3. nodaļas 2. apakšnodaļā ir iekļauts autores izstrādātais līdzsvara spēju
sekmēšanas līdzekļu kopums sporta kāpējiem. Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums
balstīts uz piecām sensoro sistēmu grupām: kustību sensoro – proprioreceptīvo, vestibulāro
jeb līdzsvara, ādas, redzes un dzirdes sensoro sistēmu grupa. Šajā kopumā iekļautie
vingrinājumi, atbilstoši līdzsvara sekmēšanas līdzekļiem, tika sadalīti 3 grupās: 1) līdzsvara
spēju sekmēšanas vingrinājumi; 2) spēles un rotaļas līdzsvara spēju sekmēšanai;
3) vingrinājumi ar speciālu līdzsvara inventāru līdzsvara spēju sekmēšanai.
Darba 3. nodaļas 3. apakšnodaļā tika iekļauti līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu
kopuma aprobācijas rezultāti no pedagoģiskā eksperimenta un no konstatējošā eksperimenta.
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Pedagoģiskā un konstatējošā eksperimenta rezultāti pierādīja, ka izstrādātais līdzsvara
spēju sekmēšanas kopums sekmē līdzsvara spējas sporta kāpējiem un ir praktiski pielietojams
sporta kāpēju treniľu procesā.
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SECINĀJUMI
1. Pamatojoties uz pilotpētījuma un konstatējošā eksperimenta rezultātiem var secināt,
ka:

 Latvijas čempionātā kāpšanas sporta sacensībās piedalās dalībnieki ar daţādu
treniľu stāţu (jaunākajā 0,1–3 gadi, vecākajā 0,1–6 gadi) un lielu vecuma diapazonu visās
vecuma grupās. Treniľu stāţam ir savstarpēja sakarība ar sacensībās sasniegtajiem rezultātiem
gan pilotpētījumā (r=0,44; p<0,05), gan konstatējošajā eksperimentā (r=0,38; p<0,05);
 antropometriskajiem rādītājiem vecākajā grupā nav izšķirīgas nozīmes augstu
rezultātu sasniegšanā sporta kāpšanā, jo netika novērotas būtiskas savstarpējas sakarības starp
sacensībās iegūtajiem punktiem un dalībnieka vecumu, svaru un augumu (p>0,05);
 sporta kāpēju jaunākajā grupā tika novērota pozitīva, cieša, statistiski nozīmīga
korelācija starp sacensībās iegūtajiem punktiem (rezultātu) un dalībnieku vecumu (r=0,54;
p<0,01) un augumu (r=0,52; p<0,01);
 augstāki rezultāti ir tiem sportistiem, kuri startē ar speciāliem kāpšanai paredzētiem
apaviem. Konstatējošajā eksperimentā šī sakarība ir negatīva, cieša un statistiski nozīmīga
(r=-0,79; p<0,05);
 pastāv varbūtība, ka statiskajam līdzsvaram ir nozīme augstāku rezultātu
sasniegšanā kāpšanas sportā. Uz to norāda negatīva korelācija starp statiskā līdzsvara indeksu
ar atvērtām acīm pirms sacensību starta un sacensību rezultātu kāpšanas sportā, (konstatējošā
pētījuma rezultāts ir statistiski ticams n=37; r=-0,36; p<0,05), tātad – jo mazāks ir līdzsvara
indekss, jo labāki rezultāti sacensībās;
 statiskā līdzsvara indeksam ar aizvērtām acīm ir cieša, negatīva sakarība ar
augstāku rezultātu sasniegšanu kāpšanas sportā. To apliecina iegūtie rezultāti gan jaunākajā
grupā (r=0,83; p<0,01), gan vecākajā grupā (r=0,88; p<0,01), gan abās vecuma grupās kopā
(r=-0,84; p<0,01);
 sporta kāpēju kustību sensorajai – proprioreceptīvajai sistēmai pastāv saistība gan ar
sacensību rezultātiem, gan treniľu stāţu, jo statiskajam līdzsvaram ar aizvērtām acīm ir cieša
sakarība ar treniľa stāţu (r=0,44; p<0,01) un sacensību rezultātu (r=-0,84; p<0,01), bet pastāv
vāja, bet statistiski nozīmīga korelācija starp abiem statiskajiem līdzsvariem – ar aizvērtām un
ar atvērtām acīm (r=0,34; p<0,05);
 pastāv statistiski nozīmīga korelācija starp vispārējo koordināciju un statisko
līdzsvaru ar aizvērtām acīm (r=0,40; p<0,05), bet netika konstatēta statistiski nozīmīga
korelācija starp vispārējo koordināciju un statisko līdzsvaru ar atvērtām acīm (r=0,06;
p>0,05);
 sakarība, sevišķi jaunākās grupas dalībniekiem, tika novērota starp augstu rezultātu
sasniegšanu kāpšanas sporta sacensībās un vispārējo koordināciju (r=-0,39; p<0,05). Pozitīva
tendence tika novērota arī vecākās grupas dalībniekiem, bet rezultāti nav statistiski ticami (r=0,46; p>0,05) dalībnieku nelielā skaita dēļ (n=8).
2. Pamatojoties uz zinātnisko literatūru par ķermeľa līdzsvara fizioloģiju, tā
attīstīšanas līdzekļiem un metodēm, kā arī teorētiski analītisku zinātnisko darbu un empīrisko
pētījumu apkopojumu, tika izstrādāts un praksē aprobēts līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu
kopums sporta kāpējiem.
Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma izstrāde tika balstīta uz 5 sensoro
sistēmu grupām. Četras sensorās sistēmas (kustību sensorā jeb proprioreceptīvā sistēma,
vestibulārā jeb līdzsvara sensorā sistēma, ādas un redzes sensorās sistēmas sajūtas) sporta
kāpējiem ļauj apzināti sekot kustību veikšanai un sekot ķermeľa pozas maiľām, tādējādi
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saglabājot līdzsvaru, bet piektā – dzirdes – sensorā sistēma sekmē lielākas koncentrēšanās
spējas, kas nepieciešamas līdzsvara saglabāšanai.
Līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumā tika iekļauti vingrinājumi, kuri tika
iedalīti 3 grupās:
1) līdzsvara spēju sekmēšanas vingrinājumi (15);
2) spēles un rotaļas līdzsvara spēju sekmēšanai (14);
3) vingrinājumi ar speciālu inventāru līdzsvara spēju sekmēšanai (43).
3. Novērtējot līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma ietekmi uz pedagoģiskā
eksperimenta kontroles un eksperimentālās grupas dalībnieku līdzsvara spēju sekmēšanu, tika
konstatēts, ka:
 eksperimentālās grupas dalībnieku aritmētiski vidējais statiskā līdzsvara indekss ar
atvērtām acīm kreisajai kājai un labajai kājai ir par 0,6 vienībām mazāks (labāks)
nekā kontroles grupas dalībniekiem (α<0,05);
 vidējais aritmētiskais līdzsvara indekss ar aizvērtām acīm uz kreisās kājas
eksperimentālās grupas dalībnieki uzrādīja par 1 līdzsvara indeksa vienību labāku
rezultātu, bet uz labās kājas par 0,9 indeksa vienībām labāku nekā kontroles grupas
dalībnieki. Starpība abos gadījumos ir ticama (α <0,05);
 eksperimentālās grupas dalībnieku statiskais līdzsvara indekss, pie nosacījumiem
ar atvērtām acīm un aizvērtām acīm, uz labās kājas pie abiem nosacījumiem
samazinājies par 0,8 vienībām, bet uz kreisās kājas pie abiem nosacījumiem
samazinājies pa r 0,7 vienībām. Visos gadījumos pieaugums ir ticams (α >0,05);
 statiskā līdzsvara indekss kontroles un eksperimentālās grupu dalībniekiem ar
acīm ciet ir lielāks (nestabilāks) nekā ar acīm vaļā. Eksperimenta laikā testa
dalībniekam tiek izslēgta redzes kontrole, kas palīdz noturēt ķermeľa līdzsvaru;
 kontroles grupas dalībnieku statiskā līdzsvara indeksa vidējais aritmētiskais
rezultāts labajai kājai ar atvērtām acīm ir palicis nemainīgs, starpība 0. Par 0,2
vienībām (α <0,05) samazinājies kreisās kājas līdzsvara ar aizvērtām acīm indekss.
Līdz ar to var secināt, ka izstrādātais līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopums
sekmē līdzsvara spējas sporta kāpējiem.
Izvērtējot līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopumu, kurš balstīts uz sensoro
sistēmu iedarbību tika konstatēts:
 proprioreceptīvo sajūtu pārbaudes testā pēc kustību amplitūdas kontroles vidējā
kļūda leľķa grādos ar aizvērtām acīm labajai rokai eksperimentālajai grupai ir par
1,4º mazāka, un tas nozīmē, ka tā ir precīzāka nekā kontroles grupai (α <0,05);
 eksperimentālās grupas dalībnieki uzrādīja labāku rezultātu, veicot testu arī ar
kreiso roku, vidējā kļūda 1,2º, bet rezultāta starpība nav statistiski ticama
(α >0,05);
 muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju pārbaudē, eksperimentālās grupas
dalībnieki, veicot testu ar labo roku un kreiso roku, uzrādīja par 0,6 kg mazāku
aritmētiski vidējo rezultātu, kā kontroles grupas dalībnieki (α >0,05);
 vispārējās koordinācijas testa aritmētiski vidējie rezultāti eksperimentālās grupas
dalībniekiem ir par 3,1 sek. mazāki nekā kontroles grupas dalībniekiem (α >0,05).
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem secinājumiem, var apgalvot, ka izstrādātā
līdzsvara spēju sekmēšanas līdzekļu kopuma pozitīvā ietekme uz līdzsvara spēju uzlabošanos
sporta kāpējiem ir pierādīta un darbā izvirzītā hipotēze ir apstiprinājusies.
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GLOSĀRIJS
Kāpšanas sports – kāpšana pa mākslīgi veidotām sienām, imitējot dabīgas klintis.
1986. gads tiek uzskatīts par kāpšanas sporta veida sākumu.
Boldrings – kāpšanas disciplīna. Kāpšana līdz 3-4 m augstumā no zemes bez drošības
inventāra. Zem boldringa sienas jābūt adekvātam grīdas segumam, lai krītot minimizētu gūt
savainojumus.
Traverss – raksturīgas 2–4 m augstas sienas, kas paredzētas horizontālai kāpšanai.
Sienas slīpums – no 70° līdz 100° leľķī, un tās tiek izmantotas galvenokārt, lai iesildītos,
attīstītu izturību vai organizētu audzēkľiem rotaļas.
Kāpšanas kurpes, klinšu kāpšanas kurpes – speciāli kāpšanai paredzēti apavi.
Kāpšanas kurpes nodrošina kāpēja saskari ar kāpšanas sienas virsmu stāvot uz tās, palīdz
labāk sajust aizķeres un noturēties uz kāpšanas sienas.
Uzķeršana (spotting) – drošināšanas veids, ko rekomendē boldringa veikšanas laikā.
„Noraušanās” kāpjot - dalībnieks nokrīt no kāpšanas sienas, piemēram, boldringā vai
kritiena rezultātā ir noslogojis drošināšanas virvi.
Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kuru Latvijas Republikā īsteno valsts,
pašvaldību un privātās izglītības iestādes un sabiedriskās organizācijas, interešu izglītības
programmās iesaistot bērnus un jauniešus no 3 līdz 25 gadu vecumam.
Izglītības pakāpe – pabeigts izglītības posms, kas ietver organizētu un secīgi īstenotu
izglītības ieguvi.
Līdzekļi – sporta treniľu procesā, lai realizētu izvirzītos mērķus un uzdevumus,
veicinātu sportiskās meistarības pilnveidošanu, stimulētu treniľa efektivitāti un paātrinātu
atjaunošanās procesus pēc slodzēm, izmanto nespecifiskos līdzekļus (mācību līdzekļi,
audiovizuālie līdzekļi u.c.) un specifiskos līdzekļus (fiziskie vingrinājumi, specifiskie
tehniskie līdzekļi, u.c.).
Metode – veidu un paľēmienu kopums kāda mērķa sasniegšanai.
Pilotpētījums – iecerētā projekta sākotnējs veidols vai iestrāde, ko izmēģina praksē
maksimāli dabiskos apstākļos.
Fiziskie vingrinājumi – kustību darbība, ko veic, lai risinātu izglītojošos, audzinošos
un fizisko īpašību attīstošos uzdevumus.
Fiziskais vingrinājums – specifisks pamatlīdzeklis fiziskai pilnveidei, īpašs kustību
darbības veids, ar kura palīdzību tiek realizēta mērķtiecīga iedarbība uz sportista organismu.
Līdzsvars (balance) – var apzīmēt kā spēju saglabāt stabilu ķermeľa pozu jeb stāvokli
attiecībā pret tā pamatu vai atbalstu. Spēja noturēt savu balsta un kustību aparātu statiskā
stāvoklī, efektīvi darboties vai kontrolēt pozu kustības laikā, stabilizēt brīvās kustības un
reaģēt uz ārējiem kairinātājiem.
Koordinācija, kustību koordinācija – kompleksa motorā spēja, darbības un organisma
funkciju saskaľošana, to savstarpējās atbilstības radīšana. Kustību koordinācija ir cilvēka
spēja apgūt jaunas kustības un ātri pārveidot tās atbilstoši mainīgo apstākļu prasībām,
nodrošinot to precizitāti, efektivitāti un atbilstību specifiskajam darbības mērķim. Fizioloģiski
to raksturo kā spēju ātri no jauna sadalīt muskuļu sasprindzinājuma un atslābuma pakāpi.
Kustību koordinācija nodrošina noteiktu darbību izpildi, kā arī ķermeľa līdzsvara saglabāšanu
miera stāvoklī (statiskais līdzsvars) un kustoties (dinamiskais līdzsvars).
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Vispārējā koordinācija – spēja apvienot vienkāršas kustības vienā kompleksā kustībā.
Vispusīga kustību apguve.
Līdzsvara sajūtas – saistītas ar vestibulārā aprāta darbību un ietekmē kustīb u
koordināciju, kas sportā ir saistītas ar pārvietošanās ātrumu, ķermeľa stāvokli, kustību
paātrinājumiem, kustību saskaľotību. Līdzsvara sajūtas ir ciešā mijiedarbībā ar kustību un
redzes sajūtām, un tās būtiski ietekmē psihomotoros un sensoros procesus un funkcijas.
Sensorā sistēma - nervu sistēmas struktūras, kas uztver un analizē kairinātāju
iedarbību. Cilvēkam ir astoľas sensorās sistēmas: redzes, dzirdes, vestibulārā jeb līdzsvara,
kustību jeb kinestētiskā, ādas, oţas, garšas un viscerālā sistēma. Sensoro sistēmu nozīme ir
uztvert ārēju kairinātāju iedarbību, izraisot attiecīgās sajūtas, tādā veidā dodot iespēju
orientēties ārējā vidē un pēc vajadzības pielāgot tai savu darbību.
Proprioreceptori – kustību un balsta aparāta receptori, kas atrodas muskuļos, cīpslās,
locītavās un kontrolē šo struktūru mehānisko slodzi. Uzbudinājuma impulsi no
proprioreceptoriem izraisa cilvēkam sajūtas par ķermeľa un tā daļu stāvokli telpā, t. i., par
ķermeľa pozu, un par kustībām – to virzienu, ātrumu, kustību apjomu, muskuļu
sasprindzinājuma pakāpi.
Proprioreceptīvās sajūtas - signalizējoša loma. Fiziskās slodzes laikā tās informē par
kustību aparāta stāvokli, daţādām nelabvēlīgām izmaiľām, sāpēm muskuļos un locītavās,
viegluma vai smaguma sajūtām.
Eksteroreceptīvās sajūtas - sniedz informāciju par apkārtējo pasauli. Tās iedala divās
grupās: kontaktās sajūtas (garša un tauste) un distantās sajūtas (redze, dzirde un oţa).
Eksteroreceptīvā informācija tiek saľemta no daţāda veida spiediena receptoriem pēdā.
Taustes sajūtas - realizējas caur pieskāriena, pretestības, piepūles un vibrācijas
sajūtām. Kompleksā ar muskuļu un kustību sajūtām taustes sajūtas dod iespēju kāpējam izjust,
piemēram, aizķeres formas gan ar rokām, gan kājām.
Kinestēziskās sajūtas (kinesthesic sense) jeb kinestētiskās sajūtas - sajūtas, ko izraisa
aferentie impulsi no kustību aparāta – locītavu somiľu, saišu, cīpslu un muskuļu –
receptoriem. Tās ir sajūtas ar daţādiem kustību parametriem (kustību amplitūdas, ātruma,
virzienu), muskuļu sasprindzinājuma pakāpi un ātrumu, par muskuļu atslābuma un iestiepuma
pakāpi.
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1. pielikums
Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 2009. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 8-nts
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2010. gada 29. maija noteikumu Nr. 4-nts redakcijā

Interešu i zglītības programmu īstenošanas kritēriji [58]
Kritēriji interešu izglītības programmai – Sports
Kritēriji izglītības pakāpju noteikšanai individuālajos un komandas sporta veidos
1. izglītības pakāpe

Audzēkľu zināšanas, iemaľas/prasmes: audzēkľi ir iepazīstināti ar sporta veida pamatprasmēm. Audzēkľi zina personīgās higiēnas un drošības
noteikumus.
Darbī bas rezultatī vais rādī tājs: audzēkľi p iedalās pulciľa un iestādes rīkotajos pasākumos.
2. izglītības pakāpe
Audzēkľu zināšanas, iemaľas/pras mes: audzēkľ i zina izvēlētā sporta veida vēsturi un pazīstamos sportistus, sporta veida pamatnoteiku mus. Ir
apgūtas izvēlētā sporta veida pamatprasmes. Audzēkľi saprot izvēlētā sporta veida sacensību noteiku mus un māk tos izmantot.
Darbī bas rezultatī vais rādītājs: audzēkľi/ ko manda* piedalās rajona, priekšpilsētas sacensībās. Atsevišķos sporta veidos – piedalās
paraugdemonstrēju mos.
*Pulciľš sastāv vismaz no vienas komandas, kurā audzēkľu skaits nevar būt mazāks kā konkrētā sporta veida vienas komandas dalībnieku skaits, un
rezervistiem
3. izglītības pakāpe
Audzēkľu zināšanas, iemaľas/ pras mes: ir nostiprinātas iemaľas/prasmes izvēlētajā sporta veidā. Audzēkľi var ko mentēt, izskaidrot izvēlētā sporta
veida tehniku, spēj rīkoties standarta situācijās un zina izvēlētā sporta veida sacensību noteikumus.
Darbī bas rezultatī vais rādī tājs: audzēkľi/ko manda* piedalās pilsētas un novada pasākumos, pārgājienos, treniľu izb rauku mo s.
*Pulciľš sastāv vismaz no vienas komandas, kurā audzēkľu skaits nevar būt mazāks kā konkrētā sporta veida vienas komandas dalībnieku skaits, un
rezervistiem.
4. izglītības pakāpe
Audzēkľu zināšanas, iemaľas/ prasmes: audzēkľi pilnveido zināšanas, iemaľas/ prasmes konkrētajā sporta veidā. Notiek audzēkľu sagatavošana
darbam ar paaugstinātu slodzi augstu rezultātu sasniegšanai un talantīgo audzēkľu atlase 5. izglītības pakāpei.
Darbī bas rezultatī vais rādītājs: audzēkľi/ko manda* regulāri piedalās pilsētas un valsts pasākumos ar labiem rezult ātie m, kā arī treniľu
izbrauku mos, nometnēs un citās aktivitātēs.
*Pulciľš sastāv no komandas, kurā audzēkľu skaits nevar būt mazāks kā konkrētā sporta veida vienas komandas dalībnieku skaits, un diviem
rezervistiem.
5. izglītības pakāpe
Audzēkľu zināšanas, iemaľas/ pras mes: audzēkľi nostiprina un paaugstina meistarību konkrētajā sporta veidā, spēj rīkoties radoši nestandarta
situācijās.
Darbī bas rezultatī vais rādī tājs: audzēkľi/ko manda* regulāri p iedalās pilsētas un valsts un starptautiskos pasākumos ar augstiem rezultātiem, kā arī
treniľu izbrauku mos, pārgājienos, nometnēs un citas aktivitātes atbilstoši konkrētam sporta veidam.
*Pulciľš sastāv no komandas, kurā audzēkľu skaits nevar būt mazāks kā konkrētā sporta veida vienas komandas dalībnieku skaits, un diviem
rezervistiem.
* ko mandu sporta veidos
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1. pielikuma turpinājums
Kritē riji stundu skaita noteikšanai interešu izglītības pulciľam [58]

Interešu izglītības
apakšprogrammas

1. izglītības pakāpe
2. izglītības pakāpe
3. izglītības pakāpe
4. izglītības pakāpe
5. izglītības pakāpe

Indi vi duālie sporta vei di:

Komandu s porta vei di:

orientēšanās sports; vieglatlētika; alpīnisms, kāpšanas sports**; šahs, dambrete; cīľas
sporta veidi; teniss; badmintons un citi individuālie sporta veidi
M inimālais audzēkľu skaits vienā
M aksimālais stundu skaits nedēļā vienam
pulciľā
pulciľam

Volejbols; basketbols; florbols; futbols; rokasbumba; lakross un interkross; ; sporta
tūrisms; citi komandas sporta veidi.
M inimālais audzēkľu skaits vienā
M aksimālais stundu skaits nedēļā vienam
pulciľā
pulciľam

15
15
12
10
8

2-4
4-6
6-8
8-10
10-12

16
16
14
*** un divi rezervisti
*** un divi rezervisti

**kritēriji kāpšanas sienas instruktora stundu skaita noteikšanai - 0,25 no alp īnis ma vai kāpšanas sporta pulciľam piešķirtā stundu skaita
***audzēkľu skaits ko mandā atbilstoši sporta veidam

Vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) un «Sporta spēles», jauktās (daţādu sporta spēļu pamatu apgūšana)
Audzēkľu zināšanas, iemaľas/prasmes: audzēkľi iepazīstas ar daţādām veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm., ar vispārattīs tošajiem v ingrināju miem,
apgūst daţādu sporta veidu pamatus (sporta spēles, vieglatlētika utt.).
Darbī bas rezultatī vais rādī tājs: piedalās iestādes, starpskolu, rajona/priekšpilsētas un novadu pas ākumos (piem., tautas bumbā, stafešu skrējienos, tūrisma
sacensībās u.c.).

Izglītības pakāpes

nav

M inimālais audzēkľu skaits vienā pulciľā

M aksimālais stundu skaits nedēļā vienam pulciľam

15

2-4
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2-4
4-6
6-8
8-10
10-12

2. pielikums
Skolēnu skaits interešu izglītības programmās RD IKSD padotībā esošajās vispārē jās
izglītības iestādēs 2010./2011.m.g. Sporta izglītības programma [108]
Skolēnu skaits, kuri piedalās interešu izglītības programmā

Programmas nosaukums

Kolektīvu
skaits

Kopā

1. - 4.kl.

5. - 6.kl.

7. - 9.kl.

10. - 12.kl.

t.sk. sporta spēļu (ko mandu)
no tiem basketbola
volejbola
futbola
indiv iduālo sporta veidu
no tiem vieglatlētikas
peldēšanas
galda spēļu
citas
Kopā:

183
52
40
35
62
5
17
17
163
408

3641
1019
774
688
1254
122
312
290
2867
7524

1119
282
66
277
539
66
120
167
1623
3123

618
118
101
138
261
28
75
68
517
1373

1034
265
347
175
233
16
69
28
469
1692

870
354
260
98
221
12
48
27
258
1336

Audzēkľu, kuri apgūst sporta izglītības programmu Rīgas interešu izglītības iestādēs,
skaits. Sporta izglītības programmas [108]
Izg līto jamo skaits
Apakšprogrammas nosaukums
Airēšana
Peldēšana
Brīvā cīľa
Bokss
Dţudo
Futbols
Basketbols
Vo lejbols
Sporta spēles (arī lauku ma spēles)
Teniss
Bad mintons
Galda teniss
Šahs
Dambrete
Galda spēles
Orientēšanās
Tūris ms
Klinšu kāpšana, alpīnisms
Riteľbraukšana
Sporta dejas
Mākslas vingrošana
Sporta vingrošana
Vieg latlētika
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
Ārstnieciskā un koriģ. vingrošana
Citas
Programmā kopā

Bērnu ar speciālām
vajadzībām skaits

Grupu
skaits

Stundu
skaits
nedēļā

Kopā

t.sk.
meitenes

Kopā

t.sk.
meitenes

0
153
133
0
0
91
89
16
389
19
170
103
165
185
106
398
112
185
24
436
73
159
164
336
100
1291

0
69
2
0
0
0
60
0
110
7
68
42
55
86
26
16
38
55
24
250
73
72
81
153
64
499

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
14
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
6
0
0
0

0
16
11
0
0
6
6
1
26
3
12
8
11
14
7
80
9
15
3
35
5
13
11
13
7
84

0
16
88
0
0
25
30
2
118
21
99
45
47
98
34
234
74
97
24
220
26
79
92
51
22
341

4897

1850

30

9

396

1883
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3. pielikums

Māksliniec.
jaunrades
centrs
«Praktiskās
estētikas
skola»

Sporta
izglītības
programma

Klinšu
kāpšana,
alpīnisms

Viestu
rs

Smildziľš

Kāpšanas
tehnika

Roma
ns

Kalenda

Kāpšanas
tehnika

Ilona

Purmale

Kāpšanas
tehnika

Māris

Alpīnisms

Klinšu
kāpšanas
pulciľš

Norm
unds

Dauškāns

Reinbergs

interešu
izglītības
skolotājs

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12

1

12

12

1

4
12

1

12

15

125

4

11

1

12

1

12

1

6

10

VM

24

VM

49

VM

12

VM

27

VM

4

8

24

12

6

24

2

1

6

1

VM

8

6
1

39

11

12

1

27

2

4

4

26

18

7

4

25

3

8

Finansējums

13
6

825g.

1025g.

pulciľu skaits

1

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

825g.

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

1

pulciľu skaits izglītības pakāpē

1225g.

1

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

1

15
4

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

825g.

12

pulciľu skaits izglītības pakāpē

1

11

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

1225g.

10

01.09. 2010.
KOPĀ:

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

9

5. izglītības
pakāpe

pulciľu skaits izglītības pakāpē

Lezdiľa

8

4. izglītības
pakāpe

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

Liāna

7
interešu
izglītības
skolotājs
interešu
izglītības
skolotājs
interešu
izglītības
skolotājs
interešu
izglītības
skolotājs
interešu
izglītības
skolotājs

3.izglītības
pakāpe

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

6

pulciľu skaits izglītības pakāpē

5

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

Alpīnisms

Amats

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

4

Uzvārds

klašu grupa /audzēkľu vecums***

3
Klinšu
kāpšana,
alpīnisms
Klinšu
kāpšana,
alpīnisms
Klinšu
kāpšana,
alpīnisms
Klinšu
kāpšana,
alpīnisms
Klinšu
kāpšana,
alpīnisms

Vārds

2.
izglītības
pakāpe

audzēkľu skaits

«Daugmale»

2
Sporta
izglītības
programma
Sporta
izglītības
programma
Sporta
izglītības
programma
Sporta
izglītības
programma
Sporta
izglītības
programma

Pulciľa
nosaukums

1. izglītības
pakāpe

stundu skaits nedēļā

Bērnu un
jauniešu
centrs

Interešu
izglītības
apakšprogrammas
nosaukums*

Stundu sadalījums inte rešu izglītības programmām un pe dagogu slodze atbilstoši piešķīrumam

pulciľu skaits izglītības pakāpē

1

Interešu izglītības mācību
programmas īstenošanā iesaistītie
pedagogi

Interešu izglītības programmas nosaukums*

Iestādes nosaukums

Rīgas interešu izglītību iestāžu īstenotās interešu izglītības mācību programmas, kurās iekļauts kāpšanas sports
(dati uz 2010./2011.mācību gadu)

6

1

2

20

15

4

30

Rīgas
pilsētas
Pļavnieku
ģimnāzija

Lūse

T ūrisms

Sporta
tūrisms

Inga

Liepiľa

T ūrisms

Sporta
tūrisms

Imants

Puhovs

Klinšu
kāpšana,
alpīnisms

Klinšu
kāpšana,
alpīnisms

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

V
M

1025g.

0

18

0

V
M

1025g.

0

18

0

V
M

6

15

12

2

16
14

17

18

24

2

712.
kl

Kopā:

5

19

126

65

6

35

59

5

38

60

19
18

20

21

22

1

22
12

25

audzēkľu skaits

1

14

Finansējums

66

12

13

stundu skaits nedēļā

pulciľu skaits

Lāsma

18

4

12

pulciľu skaits izglītības pakāpē

Sporta
tūrisms

6

1

11

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

T ūrisms

01.09. 2010.
KOPĀ:

10

1025g.

10

pulciľu skaits izglītības pakāpē

Zāle

5. izglītības
pakāpe

24

9

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

Baiba

4. izglītības
pakāpe

23

8

pulciľu skaits izglītības pakāpē

Sporta
tūrisms

3.izglītības
pakāpe
audzēkľu skaits izglītības pakāpē

T ūrisms

7
interešu
izglītības
skolotājs
interešu
izglītības
skolotājs
interešu
izglītības
skolotājs
interešu
izglītības
skolotājs

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

6

stundu skaits nedēļā izglītības pakāpē

5

Amats

2.
izglītības
pakāpe
pulciľu skaits izglītības pakāpē

Sporta
izglītības
programma
Sporta
izglītības
programma
Sporta
izglītības
programma
Sporta
izglītības
programma

4

Uzvārds

pulciľu skaits izglītības pakāpē

3

Vārds

klašu grupa /audzēkľu vecums***

2

pulciľa
nosaukums

1. izglītības
pakāpe

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

Bērnu un
jauniešu
centrs
«Rīgas
Skolēnu
pils»

Interešu
izglītības
apakšprogrammas
nosaukums*

Stundu sadalījums inte rešu izglītības programmām un pe dagogu slodze atbilstoši piešķīrumam

audzēkľu skaits izglītības pakāpē

1

Interešu izglītības mācību
programmas īstenošanā iesaistītie
pedagogi

Interešu izglītības programmas nosaukums*

Iestādes nosaukums

3. pielikuma turpinājums
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1

6
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1

6
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V
M

1

8

20

1

8

20

V
M

7

61

87

24

68

281

1

12

10

4. pielikums
Līdzsvara platformas DBA specifikācija [27].

Raţotājs: «Ne w De velopment Te chnologies AB»,
Lingvägen 183, Farsta, Zviedrija.

DBA programmatūrai nepieciešams dators, kam jāatbilst šādām specifikācijām:
Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000, XP
Intel Pentium II vai Celeron (min 400 MHz)
64 MB RAM
DBA programmatūras uzstādīšanai nepieciešams:
- CD ROM;
- ekrāna izšķirtspēja 800x600
- 5 MB brīvas vietas uz cietā diska;
- apmēram 150 kb katram mērījumam.
Sistēmas darbība:
Maksimālā pieļaujamā slodze vienmērīgi uz visas platformas 1000 kg
Maksimālā pieļaujamā slodze vienā stūrī 250 kg
Parauga ātrums piemērots starp: 100, 250, 500, 1000 Hz
Maksimālais pārslodzes [%] 10
Liniarity [% FSO] * = < ± 0,8
Hysteres [% FSO] = < ± 0,8
Signāls krustojums [%] = nav nosakāms
Darba temperatūra [C] 0-40
* Procenti ar pilnu jaudu
Izmēri un svars
Garums 415 mm
Platums 315 mm
Augstums 42 mm
Svars 9,3 kg
DBA forceplate tiek piegādāts komplektā ar programmatūru, barošanas avotu un USB kabeli
savienojumam ar standarta PC
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5. pielikums
Pilotpētījuma dalībnieku individuālais raksturojums
Jaunākā grupa

Vecums Augums Svars
Nr. Iniciāļi Dzimums
(gadi)
(cm)
(kg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vidējais
līdzsvara
indekss pirms
sacensību
starta
1,2
1,4
1,7
1
1,6
1,1
1,2
1,9
1,7
2,6
1,4
1,5

Vidējais
līdzsvara
indekss pēc
sacensību
starta
1,4
1,5
1,8
0,7
2,6
1,5
2,6
1,4
2
2,8
1,4
1,5

Treniľu
stāţs
(gadi)

Sacensībās
iegūtie
punkti

3
0,6
0,5
1,5
0,5
1
2
0,5
1,5
0,5
2
1

Kāpšanas
kurpītes
izmērs

Apavu
veids

Kājas
izmērs

146
129
125
98
98
94
89
87
85
82
177
164

KK*
KK*
Cits
Cits

39
37
36,5
37,5
38
36
40
38,5
39
37
38,5

42

Z.R.
D.T.
L.F.
A.D.
R.L.
A.T.
K.Z.
D.M.
V.M.
M.N.
N.J.
A.L.

meitene
meitene
meitene
meitene
meitene
meitene
meitene
meitene
meitene
meitene
zēns
zēns

14
13
13
12
12
13
14
14
12
15
12

163
156
143
162
158
160
165
160
161
161
151

47
47
32
54
45
47
50
52
54
52
36

Ģ.B.
L.Ļ.

zēns
zēns

15
12

178
153

52
42

1,4
2,2

1,1

0,5

158

KK*

2

1

142

Cits

45
39

44
40

14

180

55

2
1,7
1,7
1,61

1,4

1,5

133

KK*

43

42

1
1,16

117
73
117,47

KK*

40
38,93

40
39,75

V.P.
zēns
16. T.C.
zēns
17. D.P.
zēns
Aritmētiskais vidējais

13
13,2

169
161,33

57
48,13

1,1
1,8
1,68

* KK – speciālās kāpšanas kurpītes
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Cits
Cits
KK*
KK*
KK*
KK*

37
38
40
39
39
39
37

5. pielikuma turpinājums
Vecākā grupa

Nr. Iniciāļi Dzimums

1.
A.S.
meitene
2.
L.T.
meitene
3.
L.K.
meitene
4.
I.B.
meitene
5.
I.G.
meitene
6.
V.N.
meitene
7.
A.G.
meitene
8.
M.C.
zēns
9.
A.A.
zēns
10. M.V.
zēns
11. A.K.
zēns
12. O.F.
zēns
13. R.G.
zēns
Aritmētiskais vidējais

Vecums Augums Svars
(gadi)
(cm)
(kg)
16
17
16

170
174
173

55
60
56

16
15

162
170

59
55

16
16
16
17
16
15
16

178

69

176
172
181
173
172,9

63
64
69
60
61

Vidējais
līdzsvara
indekss pirms
sacensību
starta
0,9
1,3
1,5
1,5
1,2
1,4
1,4
0,9
1,1
1,5
1,1
2,1
1,8
1,36

* KK – speciālās kāpšanas kurpītes
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Vidējais
līdzsvara
indekss pēc
sacensību
starta
1
1,2
1,2
1,5
1,8
1,4
1,9
1
1,2
1
1,5
2
1,8
1,42

Treniľu
stāţs
(gadi)

Sacensībās
iegūtie
punkti

3
6
3

177
177
147
144
97
93
82
127
127
113
90
87
69
117,69

2,5
2
3
2
3
1
3
0,2
2,61

Apavu
veids

Kājas
izmērs

Kāpšanas
kurpītes
izmērs

KK*
KK*
KK*
KK*
KK*
KK*
Cits
KK*

41
38
39

42
40
39

39
38

38
42

43

42

KK*
KK*
KK*
Cits

42
42,5
43
45
41,05

42
42
43
44
41,40

6. pielikums
1. tabula
Pilotpētījuma (13.03.2009.) dalībnieku aprakstošā statistika
Novērojumu
skaits

Minimums

Maksimums

M

SD

Vecums (gadi)

26

12

17

14,38

1,68

Augums (cm)

25

143

181

165,96

9,79

Svars (kg)

25

32

69

53,27

9,04

Vidējais līdzsvara
indekss pirms
sacensību starta

30

0,9

2,6

1,50

0,40

Vidējais līdzsvara
indekss pēc
sacensību starta

30

0,7

2,8

1,57

0,50

Treniľa stāţs (gadi)

27

0

6

1,75

1,28

Sacensībās iegūtie
punkti

30

69

177

117,57

33,07

2.tabula
Pilotpētījuma (13.03.2009.) dalībnieku antropometrisko datu un sacensībās iegūto
rezultātu korelācija
M
Svars (kg)

SD

53,27

9,04

Augums (cm)

165,96

9,79

Vecums (gadi)

14,38

1,68

117,57

33,07

Sacensībās iegūtie
punkti
** p < 0,01
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Augums
(cm)
0,86**

Vecums
(gadi)

Sacensībās
iegūtie punkti

0,73**

-0,28

0,70**

-0,01
0,12

7. pielikums
Pilotpētījuma (13.03.2009.) sacensību apavu veida, nodarbību stāža un sacensībās iegūto
rezultātu korelācija
M
Apavu veids
Sacensībās iegūtie
punkti
Treniľu stāţs (gadi)

Sacensībās Treniľu stāţs
iegūtie punkti
(gadi)

SD
1,27

0,45

117,57

33,07

1,75

1,28

* p < 0,05
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-0,30

-0,35
0,44*

8. pielikums
Pētījuma (18.02.2011.) dalībnieku individuālais raksturojums
Jaunākās grupas meitenes

Nr. Iniciāļi Dzimums
1.
R.R.
meitene
2.
Z.R.
meitene
3.
M.J.
meitene
4.
E.Z.
meitene
5.
D.L.
meitene
6.
I.Š.
meitene
7.
L.Ļ.
meitene
8. A.J.G. meitene
9.
E.O.
meitene
10.
I.I.
meitene
11.
E.P.
meitene
12. A.A.
meitene
Aritmētiskais vidējais

Vecums Augums
(gadi)
(cm)
10
15
15
11
13
14
13
13
11
11
14
13
12,75

147
164
168
143
163
166
154
158
148
149
165
163
157,33

Svars
(kg)
44
53
53
32
43
54
39
49
38
35
48
49
44,75

Vidējais
līdzsvara
indekss ar
atvērtām
acīm
2,6
1,3
1,3
1,4
0,9
1,9
1,1
1,3
1,5
1,3
2,2
2,1
1,58

Vidējais
līdzsvara
indekss ar
aizvērtām
acīm
3,8
3,4
2,8
3,6
1,6
3,5
2,8
2
3,5
2,7
4,3
2,7
3,06

* KK – speciālās kāpšanas kurpītes
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Koordinācijas
tests (sek.)

Nodarbību
stāţs
(gadi)

Sacensībās
iegūtie
punkti

23,32
24,59
21,12
16,62
14,73
27,09
22
25
22,97
24,47
17,67
21,07
21,72

1
0,1
1
0,1
0,5
2
2
1
0,1
1,5
2
1,5
1,07

49
90
109
34
174
70
104
83
79
120
78
119
92,42

Sacensību
apavi

Kājas
izmērs

KK*
citi
KK*
citi
citi
citi
KK*
citi
citi
citi
citi
KK*

37
40
39
36
37
39
39
38
37
35
39
39
37,92

Kāpšanas
kurpītes
izmērs
38,5
40

39

40
39,38

9. pielikums
Jaunākās grupas zēni

Nr.

Iniciāļi

Dzimums

1.
R.E.
zēns
2.
O.O.
zēns
3.
V.C.
zēns
4.
P.H.
zēns
5.
A.G.
zēns
6.
L.Ļ.
zēns
7.
K.K.
zēns
8.
R.H.
zēns
9.
Ģ.D.
zēns
10.
O.K.
zēns
11.
K.G.
zēns
12.
V.Z.
zēns
13.
N.H.
zēns
14.
A.Č.
zēns
15.
D.S.
zēns
16.
M.V.
zēns
17.
J.G.
zēns
Aritmētiskais vidējais

Vecums
(gadi)

Augums
(cm)

Svars
(kg)

12
12
11
9
11
11
12
11
11
13
13
15
15
13
13
14
14
12,35

145
139

40
46

137

30

140
155
145
140
150

51
42
35
35
38

172
180
155
154
150
167
152,07

65
62
31
41
35
50
42,93

Vidējais
līdzsvara
indekss ar
atvērtām
acīm
1,6
1,5
1,4
2,8
1,8
2,6
1,5
1,9
1,6
1,4
1,3
2,6
1,2
2,3
2,6
2,3
1,9
1,9

Vidējais
līdzsvara
indekss ar
aizvērtām
acīm
3,4
6
4,4
3,9
4,7
6
4
3,8
5,3
2
2,2
2,3
2,3
3,5
4,3
2,4
3,1
3,74

* KK – speciālās kāpšanas kurpītes

133

Koordinācijas
tests (sek.)

Nodarbību
stāţs
(gadi)

25,2
29,75
27,59
17,69
21,16
32
28,81
26,19
17,3
28,34
16,56
20,44
12,6
17,16
22,72
19,37
22,6
22,68

2
0,1
0,1
2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1
1
3
2
2
0,6
1
2
1,02

Sacensībās
Sacensību Kājas
iegūtie
apavi
izmērs
punkti
96
15
33
48
31
35
66
65
28
174
174
80
174
98
58
174
98
85,12

citi
citi

38
36

citi

34

citi
citi
citi
citi
citi

37
40
37
39
38

KK*
KK*
citi
citi
KK*
citi

41
44
40
39
38
42
38,79

Kāpšanas
kurpītes
izmērs

43
41

38
40,67

10. pielikums
Vecākās grupas zēni un meitenes

Nr. Iniciāļi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dzimums

N.J.
zēns
K.Ģ.
zēns
A.R.
zēns
A.L.
zēns
A.Z.
zēns
Ľ.T.
meitene
L.F.
meitene
I.G.
meitene
Aritmētiskais vidējais

Vecums Augums
(gadi)
(cm)
15
16
17
16
16
17
16
17
16,25

Svars
(kg)

164
162
169
170

49
57
65
57

192
162
162
168,71

71
42
62
57,57

Vidējais
līdzsvara
indekss ar
atvērtām
acīm
1,5
1,6
2,2
1,5
1,6
2,1
1,3
1,4
1,65

Vidējais
līdzsvara
indekss ar
aizvērtām
acīm
2,7
5,1
3,9
2,6
5,1
4,1
3
2,8
3,66

* KK – speciālās kāpšanas kurpītes
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Koordinācijas
tests (sek.)

Nodarbību
stāţs
(gadi)

Sacensībās
iegūtie
punkti

17,56
18,47
13,5
17,28
29,13
22,4
20,16
15,22
19,22

3,5
1,5
0,1
6
0,1
0,2
2
5
2,30

108
62
40
126
24
56
108
101
78,13

Sacensību
apavi

Kājas
izmērs

KK*
KK*
citi
KK*

40,5
41
42
42

citi
KK*
KK*

44
37
39
40,79

Kāpšanas
kurpītes
izmērs
37,5
40
40

36
38
38,30

11. pielikums
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) dalībnieku aprakstošā statistika
Novērojumu
skaits

Minimums

Maksimums

M

SD

Vecums (gadi)

37

9

17

13,32

2,14

Augums (cm)

33

137

192

157,52

12,56

Svars (kg)

33

30

71

46,70

10,84

Koordinācijas tests
(sek.)

37

12,6

32

21,62

4,92

Treniľu stāţs (gadi)

37

0,1

6

1,31

1,38

Sacensībās iegūtie
punkti

37

15

174

85,97

46,20

Kājas izmērs

33

34

44

38,89

2,35

Kāpšanas kurpītes
izmērs

12

36

43

39,25

1,83

Vidējais līdzsvara
indekss ar atvērtām
acīm

37

0,9

2,8

1,7

0,50

Vidējais līdzsvara
indekss ar aizvērtām
acīm

37

1,6

6

3,5

1,11
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12. pielikums
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) jaunākās grupas dalībnieku
aprakstošā statistika
Novērojumu
Minimums Maksimums
skaits

M

SD

Vecums (gadi)

29

9

15

12,52

1,62

Augums (cm)

26

137

180

154,50

11,38

Svars (kg)

26

30

65

43,77

9,25

Koordinācijas tests
(sek.)

29

12,60

32

22,28

4,81

Treniľa stāţs (gadi)

29

0,1

3

1,04

0,87

Sacensībās iegūtie
punkti

29

15

174

88,14

48,73

Vidējais līdzsvara
indekss ar atvērtām
acīm

29

0,9

2,8

1,8

0,54

Vidējais līdzsvara
indekss ar aizvērtām
acīm

29

1,6

6

3,5

1,14
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13. pielikums
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) vecākās grupas dalībnieku aprakstošā
statistika
Novērojumu
Minimums Maksimums
skaits

M

SD

Vecums (gadi)

8

15

17

16,25

0,71

Augums (cm)

7

162

192

168,71

10,81

Svars (kg)

7

42

71

57,57

9,76

Koordinācijas tests
(sek.)

8

13,50

29,13

19,22

4,86

Treniľu stāţs (gadi)

8

0,1

6

2,30

2,31

Sacensībās iegūtie
punkti

8

24

126

78,13

37,29

Vidējais līdzsvara
indekss ar atvērtām
acīm

8

1,3

2,2

1,7

0,33

Vidējais līdzsvara
indekss ar aizvērtām
acīm

8

2,6

5,1

3,7

1,04
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14. pielikums
1. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) jaunākās grupas līdzsvara, koordinācijas,
treniľu stāža un sacensību rezultātu korelācija

M

SD

Vidējais līdzsvara
indekss ar atvērtām
acīm

1,7

0,54

Vidējais līdzsvara
indekss ar
aizvērtām acīm

3,5

1,14

Koordinācijas tests
(sek.)

22,28

4,81

Sacensībās iegūtie
punkti

88,14

48,73

Treniľa stāţs (gadi)

1,04

0,87

Vidējais līdzsvara
Sacensībās Treniľu
Koordinācijas
indekss ar
iegūtie
stāţs
tests (sek.)
aizvērtām acīm
punkti
(gadi)
0,35

0,05

-0,34

0,28

0,40*

-0,83**

-0,45*

-0,39*

-0,32
0,35

** p < 0,01, * p < 0,05
2. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) vecākās grupas līdzsvara, koordinācijas,
treniľa stāža un sacensību rezultātu korelācija

M

SD

Vidējais līdzsvara
indekss ar atvērtām
acīm

1,7

0,33

Vidējais līdzsvara
indekss ar
aizvērtām acīm

3,7

1,04

Koordinācijas tests
(sek.)

19,22

4,86

Sacensībās iegūtie
punkti

78,13

37,29

Treniľa stāţs (gadi)

2,30

2,31

Vidējais līdzsvara
Sacensībās Treniľu
Koordinācijas
indekss ar
iegūtie
stāţs
tests (sek.)
aizvērtām acīm
punkti
(gadi)
0,39

-0,09

-0,66

-0,63

0,56

-0,88**

-0,77*

-0,46

-0,45
0,88**

** p < 0,01, * p < 0,05
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15. pielikums
1. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) jaunākās grupas vecuma, auguma, svara un
statiskā līdzsvara korelācija
Koordinācijas Sacensībās
tests (sek.)
iegūtie punkti

M

SD

Augums
(cm)

Svars
(kg)

Vecums (gadi)

12,52

1,61

0,86**

0,68**

-0,21

0,54**

Augums (cm)

154,50

11,38

0,75**

-0,34

0,52**

Svars (kg)

43,77

9,25

0,07

0,12

Koordinācijas
tests (sek.)

22,28

4,81

Sacensībās
iegūtie punkti

88,14

48,73

-0,39*

2. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) vecākās grupas vecuma, auguma, svara un
statiskā līdzsvara korelācija
Koordinācijas Sacensībās
tests (sek.)
iegūtie punkti

M

SD

Augums
(cm)

Svars
(kg)

Vecums (gadi)

16,25

0,71

0,44

0,77*

-0,20

-0,36

Augums (cm)

168,71

10,81

0,68

0,54

-0,40

Svars (kg)

57,57

9,76

-0,09

-0,64

Koordinācijas
tests (sek.)

19,22

4,86

Sacensībās
iegūtie punkti

78,13

37,29

-0,46
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16. pielikums
1. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) respondentu vecuma, auguma, svara un
statiskā līdzsvara korelācija

M

SD

Vecums (gadi)

13,32

2,14

Augums (cm)

157,52

12,56

Svars (kg)

46,70

10,84

Vidējais līdzsvara
indekss ar atvērtām
acīm

1,74

0,50

Vidējais līdzsvara
3,50
indekss ar aizvērtām
acīm
** p < 0,01, * p < 0,05

1,11

Vidējais
Vidējais līdzsvara
līdzsvara
indekss ar
indekss ar
aizvērtām acīm
atvērtām acīm

Augums Svars
(cm)
(kg)
0,83**

0,77**

-0,17

-0,23

0,80**

-0,13

-0,39*

0,01

-0,04
0,34*

2. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) jaunākās grupas vidējā līdzsvara
un auguma korelācija

Vidējais līdzsvara
indekss ar aizvērtām
acīm
Augums (cm)

M

SD

Augums (cm)

3,46

1,14

-0,57**

154,50

11,38

** p < 0,01
3. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) vecākās grupas vidējā līdzsvara
un auguma korelācija

Vidējais līdzsvara
indekss ar aizvērtām
acīm
Augums (cm)

M

SD

Augums (cm)

3,21

0,53

0,07

168,71

10,81
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17. pielikums
1. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) visu respondentu sacensību apavu veida,
nodarbību stāža un sacensībās iegūto rezultātu korelācija

M

SD

Apavu veids

1,64

0,49

Sacensībās iegūtie
punkti

85,97

46,20

Treniľu stāţs (gadi)

1,31

1,38

Sacensībās Treniľu stāţs
iegūtie punkti
(gadi)
-0,38*

-0,56**
0,38*

**p < 0,01, *p < 0,05

2. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) jaunākās grupas sacensību apavu veida,
nodarbību stāža un sacensībās iegūto rezultātu korelācija

M

SD

Apavu veids

1,73

0,45

Sacensībās iegūtie
punkti

88,14

48,73

Treniľu stāţs (gadi)

1,04

0,87

Sacensībās Treniľu stāţs
iegūtie punkti
(gadi)
-0,36

-0,38
0,35

3. tabula
Konstatē jošā eksperimenta (18.02.2011.) vecākās grupas sacensību apavu veida,
nodarbību stāža un sacensībās iegūto rezultātu korelācija

M

SD

Apavu veids

1,29

0,49

Sacensībās iegūtie
punkti

78,13

37,29

Treniľu stāţs (gadi)

2,30

2,31
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Sacensībās Treniľa stāţs
iegūtie punkti
(gadi)
-0,79*

-0,73
0,88**

18. pielikums
Pedagoģiskā eksperimenta dalībnieku individuālais raksturojums
Kontroles grupa
Vecums Augums
Svars
Treniľu
Izglītības
Iniciāļi Dzimums
(gadi)
(cm)
(kg)
stāţs (gadi)
pakāpe
R.R.
meitene
11
147
44
0,3
1
12
145
43
0,3
G.R.
zēns
1
12
155
42
0,4
M.T.
zēns
1
16
162
57
0,3
E.R.
meitene
1
12
145
39
0,3
L.T.
meitene
1
12
140
43
1,3
P.K.
meitene
2
12
139
44
0,4
L.G.
meitene
1
0,3
L.K.
meitene
12
141
43
1
13
150
42
1
I.Š.
meitene
1
13
155
33
0,3
M.V.
zēns
1
12
139
40
1
S.O.
meitene
1
11
140
51
0,1
T.O.
zēns
1
M.G.
meitene
11
148
38
0,2
1
A.J.G.
meitene
12
158
49
0,1
1
L.Š.
meitene
13
166
54
0,5
1
K.L.
zēns
11
145
35
0,5
1
T.C.
zēns
16
172
61
2,5
2
M.V.
zēns
13
150
35
1,5
2
Eksperime ntālā grupa
Vecums
Augums
Svars
Treniľu
Izglītības
Iniciāļi Dzimums
(gadi)
(cm)
(kg)
stāţs (gadi)
pakāpe
148
38
1
R.R.
zēns
11
0,4
11
149
35
1
1
I.I.
meitene
11
140
51
1,4
2
R.B.
zēns
12
145
40
0,4
1
A.I.
zēns
16
170
57
1
1
M.B.
zēns
15
164
53
1
1
I.E.
meitene
11
148
39
0,1
1
K.B.
meitene
162
52
2,5
2
L.L.
zēns
16
12
155
42
0,2
1
R.S.
zēns
12
145
40
0,4
1
V.V.
meitene
11
149
36
0,2
1
V.B.
meitene
11
140
34
0,1
1
K.O.
meitene
11
139
50
0,2
1
D.S.
zēns
11
155
41
1,2
2
A.Č.
zēns
12
139
46
0,3
1
K.L.
zēns
11
145
35
0,4
1
K.I.
meitene
12
163
43
0,3
1
D.L.
meitene
162
46
1
M.K.
meitene
16
0,3
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19. pielikums
Pedagoģiskā eksperimenta grupu testēšanas rezultāti pirms ekspe rimenta
Kontroles grupa
Līdzsvara indekss
Līdzsvara indekss
Pulss
Iniciāļi
atvērtām acīm
aizvērtām acīm
(sitieni
minūtē)
Kreisā kāja
Labā kāja
Kreisā kāja
Labā kāja
R.R.
3,5
4,2
6,1
5,2
92
98
I.I.
1,3
2,6
4,1
4,6
94
R.B.
3,4
2,1
5,4
2,7
106
A.I.
0,9
2,4
1,6
1,5
92
M.B.
2,4
1,3
3,3
3,7
101
I.E.
2,2
2,8
3,7
5,2
126
K.B.
1,3
0,9
1,5
1,7
113
L.L.
1,5
2,3
5,3
4,1
102
R.S.
1,3
1,3
5
2,1
115
V.V.
0,9
0,9
3,8
2,6
108
V.B.
3,3
2,7
6,2
3,1
128
K.O.
3,5
2,9
7,1
4,9
96
D.S.
3,7
2,1
6,8
7,2
122
A.Č.
2,5
2,4
4,2
5,3
68
K.L.
4,8
2,6
4,8
3,5
90
K.I.
2,5
1,9
2,7
3,7
104
D.L.
2,4
2
5
3,6
M.K.
3,6
2,6
6,6
4,8
91
Eksperimentālā grupa
3
4,1
6,2
R.R.
4,9
102
3,4
3,2
5,2
3,3
80
G.R.
3,2
2,5
3,5
4,5
98
M.T.
1,4
1,7
2,6
2,7
116
E.R.
3
2
2,8
0,8
101
L.T.
1,8
0,9
3,2
2,8
104
P.K.
2,6
2,2
2,3
2,6
108
L.G.
2,9
2,7
3
3,5
82
L.K.
2,5
3,5
3,4
4,4
89
I.Š.
2,2
3
3,8
3
115
M.V.
2,6
2,3
5,7
6
102
S.O.
4,3
4,7
6,1
4,7
80
T.O.
3,2
1,8
3,5
2,6
M.G.
122
2,7
3,2
6,2
5,1
A.J.G.
105
2,3
1,3
4,3
6,2
L.Š.
97
1,4
1,6
4,8
3,5
K.L.
80
0,9
1,5
3,9
4,4
T.C.
99
1,4
2,9
3,1
3
M.V.
109
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20. pielikums
Pedagoģiskā eksperimenta grupu testēšanas rezultāti pēc eksperimenta
Kontroles grupa
Līdzsvara indekss
Līdzsvara indekss
Pulss
Iniciāļi
atvērtām acīm
aizvērtām acīm
(sitieni
minūtē)
Kreisā kāja
Labā kāja
Kreisā kāja
Labā kāja
3
4,4
5,6
5
R.R.
104
1
3
3,9
4,4
95
I.I.
3,1
2,8
5,2
3,3
115
R.B.
1,8
2,2
2
1,9
110
A.I.
2,4
1,6
3,1
3,5
90
M.B.
2,1
2,6
3,6
4
111
I.E.
1,1
1
0,9
1,5
101
K.B.
1,9
2,4
4,6
3,9
120
L.L.
1,8
1,6
4,8
2,4
90
R.S.
1,1
0,9
3,5
2,5
99
V.V.
2,8
2,7
5,9
5,9
104
V.B.
3,4
3,2
6,8
4,8
110
K.O.
3,2
2
6,7
6,8
90
D.S.
2,2
2,5
4
5,1
114
A.Č.
4,2
2,4
5
3,2
75
K.L.
2,4
2
2,5
3,4
112
K.I.
2,5
2,2
4,6
3,6
126
D.L.
3
2,5
6,5
4,5
M.K.
107
Eksperimentālā grupa
2
2,7
5,5
3,1
R.R.
112
2,2
2,2
4,5
2,1
90
G.R.
2,8
2,5
3
4
115
M.T.
1,2
0,9
2,8
3
103
E.R.
1,6
1,1
2,5
0,9
98
L.T.
1,5
1
2,4
1,8
112
P.K.
1,1
1,7
1,8
2,7
101
L.G.
2,2
2,1
2,6
2
99
L.K.
2,2
2,1
2,6
3,1
100
I.Š.
1,6
2,4
3,2
2,5
121
M.V.
2
1,6
4,6
4,6
108
S.O.
3,2
2,5
5
3,6
90
T.O.
2,1
1,4
2,6
2,7
M.G.
112
2,1
2,3
5,4
4,1
A.J.G.
102
1,8
1,1
4,1
5,5
L.Š.
114
1,2
1
3,5
2,7
K.L.
85
1,1
1,1
2,4
3
T.C.
101
1,2
1,3
2,3
2,6
M.V.
103
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21. pielikums
Pedagoģiskā eksperimenta kontroles un eksperimentālās grupas normālā sadalījuma
pārbaude (Kolmogorova-Smirnova metode)
Pirms pedagoģiskā eksperimenta
Līdzsvara
Līdzsvara
Līdzsvara
Līdzsvara
indekss
indekss
indekss
indekss
atvērtām acīm atvērtām acīm aizvērtām acīm aizvērtām acīm
(kreisā kāja) (labā kāja)
(kreisā kāja)
(labā kāja)
Aprakstošās
M
statistikas rādītāji SD

2,49

2,36

4,36

3,82

0,99

0,91

1,50

1,39

Kumulatīvo
bieţumu
ekstremālās
vērtības

Absolūtā
vērtība

0,12

0,08

0,10

0,09

Lielākā
pozitīvā

0,12

0,08

0,09

0,09

Lielākā
negatīvā

-0,08

-0,06

-0,10

-0,08

Kolmogorova-Smirnova Z
statistikas faktiskā vērtība

0,72

0,72

0,49

0,60

Abpusējās hipotēzes
p-vērtība

0,68

0,68

0,97

0,86

Pēc pedagoģiskā eksperimenta
Līdzsvara
Līdzsvara
Līdzsvara
Līdzsvara
indekss
indekss
indekss
indekss
atvērtām acīm atvērtām acīm aizvērtām acīm aizvērtām acīm
(kreisā kāja)
(labā kāja)
(kreisā kāja)
(labā kāja)
Aprakstošās
M
statistikas rādītāji SD

2,11

2,03

3,89

3,44

0,78

0,78

1,49

1,29

Kumulatīvo
bieţumu
ekstremālās
vērtības

Absolūtā
vērtība

0,12

0,11

0,11

0,09

Lielākā
pozitīvā

0,12

0,11

0,11

0,09

Lielākā
negatīvā

-0,08

-0,10

-0,08

-0,05

Kolmogorova-Smirnova Z
statistikas faktiskā vērtība

0,74

0,64

0,67

0,53

Abpusējās hipotēzes
p-vērtība

0,65

0,81

0,76

0,94
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22. pielikums
Līdzsvara (atvērtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta

Vidējais aritmētiskais

Kontroles grupa
2,5

Eksperimentālā grupa
2,5

Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda

1,1
45,4%
0,3

0,9
34,5%
0,2

Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība nav ticama

0
0,03
2,03

Līdzsvara (atvērtām acīm, labā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta

Vidējais aritmētiskais

Kontroles grupa
2,2

Eksperimentālā grupa
2,5

Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda

0,8
35,9%
0,2

1,0
40,1%
0,2

Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība nav ticama

0,3
0,94
2,03

Līdzsvara (aizvē rtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pirms
eksperimenta

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda

Kontroles grupa
4,6
1,7
36,0%
0,4

Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība nav ticama

Eksperimentālā grupa
4,1
1,3
31,8%
0,3
0,5
1,07
2,03
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22. pielikuma turpinājums
Līdzsvara – aizvērtām acīm (labā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pirms
eksperimenta

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda

Kontroles grupa
3,9
1,5
37,9%
0,3

Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība nav ticama

Eksperimentālā grupa
3,8
1,4
35,9%
0,3
0,1
0,18
2,03

Arteriālā pulsa rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība nav ticama

Kontroles grupa
103
15
14,4%
3
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Eksperimentālā grupa
99
13
12,9%
3
3
0,68
2,03

23. pielikums
Līdzsvara (atvērtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

2,4
0,9
36,2%
0,2

1,8
0,6
32,0%
0,1

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

0,6
2,23
2,03

Līdzsvara (atvērtām acīm, labā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

2,3
0,8
34,7%
0,2

1,7
0,6
36,3%
0,1

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

0,6
2,54
2,03

Līdzsvara (aizvē rtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

4,4
1,6
37,2%
0,4

3,4
1,2
34,6%
0,3

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,0
2,16
2,03
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23. pielikuma turpinājums
Līdzsvara (aizvē rtām acīm, labā kāja) testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

3,9
1,4
35,3%
0,3

3,0
1,1
35,9%
0,3

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

0,9
2,13
2,03

Arteriālā pulsa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība

Kontroles grupa
104
13
12,1%
3

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība nav ticama

Eksperimentālā grupa
104
10
9,3%
2
0
0,10
2,03
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24. pielikums
Eksperime ntālās grupas testēšanas rezultātu dinamika eksperimenta gaitā

Iniciāļi

R.R.
G.R.
M.T.
E.R.
L.T.
P.K.
L.G.
L.K.
I.Š.
M.V.
S.O.
T.O.
M.G.
A.J.G.
L.Š.
K.L.
T.C.
M.V.

Līdzsvars
atvērtām acīm
(kreisā kāja)
Pirms
3
3,4
3,2
1,4
3
1,8
2,6
2,9
2,5
2,2
2,6
4,3
3,2
2,7
2,3
1,4
0,9
1,4

Pēc
2
2,2
2,8
1,2
1,6
1,5
1,1
2,2
2,2
1,6
2
3,2
2,1
2,1
1,8
1,2
1,1
1,2

Līdzsvars
atvērtām acīm
(labā kāja)
Pirms
4,1
3,2
2,5
1,7
2
0,9
2,2
2,7
3,5
3
2,3
4,7
1,8
3,2
1,3
1,6
1,5
2,9

Pēc
2,7
2,2
2,5
0,9
1,1
1
1,7
2,1
2,1
2,4
1,6
2,5
1,4
2,3
1,1
1
1,1
1,3

Līdzsvars
aizvērtām acīm
(kreisā kāja)
Pirms
6,2
5,2
3,5
2,6
2,8
3,2
2,3
3
3,4
3,8
5,7
6,1
3,5
6,2
4,3
4,8
3,9
3,1

Pēc
5,5
4,5
3
2,8
2,5
2,4
1,8
2,6
2,6
3,2
4,6
5
2,6
5,4
4,1
3,5
2,4
2,3

Līdzsvars
aizvērtām acīm
(labā kāja)
Pirms
4,9
3,3
4,5
2,7
0,8
2,8
2,6
3,5
4,4
3
6
4,7
2,6
5,1
6,2
3,5
4,4
3

Pēc
3,1
2,1
4
3
0,9
1,8
2,7
2
3,1
2,5
4,6
3,6
2,7
4,1
5,5
2,7
3
2,6

Līdzsvara (atvērtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā
Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

2,5
0,9
34,5%
0,2

1,8
0,6
32,0%
0,1

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams
Kļūdas varbūtība < 0,05

-0,7
5,84
2,11
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24. pielikuma turpinājums
Līdzsvara (atvērtām acīm, labā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā
Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

2,5
1,0
40,1%
0,2

1,7
0,6
36,3%
0,1

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams
Kļūdas varbūtība < 0,05

-0,8
5,73
2,11

Līdzsvara (aizvē rtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā
Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

4,1
1,3
31,8%
0,3

3,4
1,2
34,6%
0,3

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams
Kļūdas varbūtība < 0,05

-0,7
7,44
2,11

Līdzsvara (atvērtām acīm, labā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams
Kļūdas varbūtība < 0,05

Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

3,8
1,4
35,9%
0,3

3,0
1,1
35,9%
0,3
-0,8
5,23
2,11
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25. pielikums
Kontroles grupas testēšanas rezultātu dinamika eksperime nta gaitā

Iniciāļi
R.R.
I.I.
R.B.
A.I.
M.B.
I.E.
K.B.
L.L.
R.S.
V.V.
V.B.
K.O.
D.S.
A.Č.
K.L.
K.I.
D.L.
M.K.

Līdzsvars
atvērtām acīm
(kreisā kāja)
Pirms
Pēc
3
3,5
1
1,3
3,1
3,4
1,8
0,9
2,4
2,4
2,1
2,2
1,1
1,3
1,9
1,5
1,8
1,3
1,1
0,9
2,8
3,3
3,4
3,5
3,2
3,7
2,2
2,5
4,2
4,8
2,4
2,5
2,5
2,4
3
3,6

Līdzsvars
atvērtām acīm
(labā kāja)
Pirms
Pēc
4,4
4,2
3
2,6
2,8
2,1
2,2
2,4
1,6
1,3
2,6
2,8
1
0,9
2,4
2,3
1,6
1,3
0,9
0,9
2,7
2,7
3,2
2,9
2
2,1
2,5
2,4
2,4
2,6
2
1,9
2,2
2
2,5
2,6

Līdzsvars
aizvērtām acīm
(kreisā kāja)
Pirms
Pēc
5,6
6,1
3,9
4,1
5,2
5,4
2
1,6
3,1
3,3
3,6
3,7
0,9
1,5
4,6
5,3
4,8
5
3,5
3,8
5,9
6,2
6,8
7,1
6,7
6,8
4
4,2
5
4,8
2,5
2,7
4,6
5
6,5
6,6

Līdzsvars
aizvērtām acīm
(labā kāja)
Pirms
Pēc
5
5,2
4,4
4,6
3,3
2,7
1,9
1,5
3,5
3,7
4
5,2
1,5
1,7
3,9
4,1
2,4
2,1
2,5
2,6
5,9
3,1
4,8
4,9
6,8
7,2
5,1
5,3
3,2
3,5
3,4
3,7
3,6
3,6
4,5
4,8

Līdzsvara (atvērtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams
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Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

2,5
1,1
45,4%
0,3

2,4
0,9
36,2%
0,2
-0,1
1,15
2,11

25. pielikuma turpinājums
Līdzsvara (atvērtām acīm, labā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams

Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

2,2
0,8
35,9%
0,2

2,3
0,8
34,7%
0,2
0,1
1,99
2,11

Līdzsvara (aizvē rtām acīm, kreisā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums ir ticams
Kļūdas varbūtība < 0,05

Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

4,6
1,7
36,0%
0,4

4,4
1,6
37,2%
0,4
-0,2
3,69
2,11

Līdzsvara (atvērtām acīm, labā kāja) testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējais pieaugums
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Pieaugums nav ticams
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Pirms eksperimenta

Pēc eksperimenta

3,9
1,5
37,9%
0,3

3,9
1,4
35,3%
0,3
0,0
0,06
2,11

26. pielikums
Kontroles un eksperime ntālās grupas kinestēzisko sajūtu asuma noteikšanas un
vispārējās koordinācijas testēšanas rezultāti
Kontroles grupa
Vidējā kļūda leľķa Vidējā kļūda leľķa
Vidējā
Vidējā
Vispārējā
grādos aizvērtām
grādos aizvērtām
kļūda, kg
kļūda, kg
koordinācija
Iniciāļi
acīm (labā roka)
acīm (kreisā roka)
(labā roka) (kreisā roka)
(sek.)
6,5
5
1,5
1
R.R.
22,6
1,5
2,5
2,5
1,5
I.I.
24,5
1
1
1,5
2
R.B.
19,6
1,5
1,25
0,5
1
A.I.
20,4
3
4,5
0,5
1
M.B.
29,8
1,25
1
1
2
I.E.
23,0
2
0,75
1,5
2
K.B.
18,5
4
3,5
3
3,5
32
L.L.
7
8,5
0,5
0,5
R.S.
21,6
2,25
1,5
2,5
3
V.V.
20,1
2
2
0,5
0,5
V.B.
12,6
4,5
4
2
2
K.O.
24,1
1,5
1,5
1,5
2
D.S.
22,7
2,5
1,25
2
2,5
A.Č.
17,2
2
2,5
0,5
1
K.L.
17,3
1,5
2
1
0,5
K.I.
16,9
3
7
1,5
1
D.L.
14,7
2,25
2,5
4,5
0,5
M.K.
28,3
Eksperimentālā grupa
1
0,5
0,5
1
23,3
R.R.
2,5
3
1
0,5
G.R.
17,4
5,5
5
1,5
1,5
M.T.
20,0
0,5
1
0
0,5
E.R.
12,7
1,5
2
0,5
0,5
L.T.
15,4
0
2
1
1,5
P.K.
14,1
0,5
1
0
0,5
L.G.
17,7
1
2
2
2
L.K.
14,5
0,5
0,5
1
1
I.Š.
27,1
0,5
2
1,5
0,5
M.V.
19,2
1,5
2
1,5
1
S.O.
15,2
2,5
3,5
1
0,5
T.O.
19,7
1
1
0
2
M.G.
18,4
1
1,5
1,5
0,5
A.J.G.
25
2
1,5
0,5
1
L.Š.
14,6
0
1,5
2,5
1,5
K.L.
20,2
0,75
0,5
1
0,5
T.C.
16,3
1,75
0,5
0,5
0,5
M.V.
19,4
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27. pielikums
Konstatē jošā eksperimenta kontroles un eksperimentālās grupas normālā sadalījuma
pārbaude (Kolmogorova-Smirnova metode)

Vidējā kļūda
Vidējā kļūda
Vidējā
leľķa grādos
leľķa grādos kļūda, kg
aizvērtām acīm aizvērtām acīm
(labā
(labā roka)
(kreisā roka)
roka)

Vidējā
Vispārējā
kļūda, kg
koordinācija
(kreisā
(sek.)
roka)

Aprakstošās M
statistikas SD
rādītāji

2,03

2,31

1,28

1,24

19,89

1,66

1,82

0,94

0,79

4,75

Kumulatīvo
bieţumu
ekstremālās
vērtības

Absolūtā
vērtība

0,20

0,24

0,18

0,23

0,12

Lielākā
pozitīvā

0,20

0,24

0,18

0,23

0,12

Lielākā
negatīvā

-0,12

-0,16

-0,12

-0,18

-0,06

KolmogorovaSmirnova Z statistikas
faktiskā vērtība

1,17

1,41

1,10

1,37

0,74

Abpusējās hipotēzes
p-vērtība

0,13

0,04

0,17

0,05

0,64
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28. pielikums
Kontroles un eksperime ntālās grupas proprioreceptīvo sajūtu pārbaudes pēc kustību
amplitūdas kontroles rezultātu dinamika
Vidējā kļūda leľķa grādos aizvērtām acīm (labā roka)
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

2,74
1,73
63,1%
0,41

1,33
1,28
96,0%
0,30

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

1,40
2,77
2,03

Vidējā kļūda leľķa grādos aizvērtām acīm (kreisā roka)
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

2,9
2,2
74,7%
0,5

1,7
1,2
68,4%
0,3

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība nav ticama

1,2
2,03
2,03
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29. pielikums
Kontroles un eksperime ntālās grupas rokas muskuļu sasprindzinājuma dozēšanas spēju
pārbaudes rezultātu dinamika
Vidējā kļūda, kg (labā roka)
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

1,6
1,1
67,0%
0,3

1,0
0,7
71,6%
0,2

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā
vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

0,6
2,04
2,03

Vidējā kļūda, kg (kreisā roka)
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

1,5
0,9
58,8%
0,2

0,9
0,5
57,1%
0,1

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

0,6
2,36
2,03

Kontroles un eksperime ntālās grupas vispārē jās koordinācijas testa rezultāt u dinamika
Kontroles grupa

Eksperimentālā grupa

21,4
5,1
23,8%
1,2

18,3
3,9
21,3%
0,9

Vidējais aritmētiskais
Standartnovirze
Variācijas koeficients
Standartkļūda
Vidējo aritmētisko starpība
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība
Starpība ir ticama
Kļūdas varbūtība < 0,05

3,1
2,05
2,03
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