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IEVADS 

 
Komandu sporta veidos, īpaši sporta spēlēs, ļoti dziļi iesakľojas profesionālisms. 

Sportisti-spēlētāji ir ļoti labi sagatavoti. Sevišķi tas izpauţas viľu fiziskajā sagatavotībā. Atlēti 

kļuvuši daudz ātrāki, daudz spēcīgāki un, līdz ar to, arī spēles kļuvušas daudz ātrākas, arvien 

vairāk un bieţāk veidojoties fiziskiem kontaktiem ar pretinieku komandu spēlētājiem. 

Diemţēl sportisti palikuši ne tikai pašpārliecinātāki, bet arī nekaunīgāki pret pretiniekiem, kā 

arī ciniskāki attiecībā pret spēles noteikumiem, jo ar uzvarām sportā iespējams nopelnīt 

milzīgu naudu. Bieţi tiekas spēkos ļoti līdzīgas komandas un sacensību uzvarētājus nosaka 

šķietami pirmajā brīdī ne sevišķi nozīmīgas epizodes, diemţēl arī tiesnešu lēmumi. Minētais 

rada lielu psiholoģisku spiedienu uz sporta spēļu tiesnešiem. Jebkurš funkcionārs, treneris un 

spēlētājs ir ieinteresēts panākt arbitru nevainojamu darbību. Taču nereti ir gadījumi, kad 

plašsaziľas līdzekļu centieni radīt sensācijas un pretrunas notikumos beidzas ar to, ka pēc 

spēles proţektoru gaismā jāstājas tiesnešiem – cilvēkiem, kurus mēdz uzskatīt arī par 

nepieciešamo ļaunumu, jo bez viľiem pienācīga spēle būtu grūti iedomājama vai pat 

neiespējama. Neapšaubāmi, ka arbitriem ir izšķiroša ietekme uz spēli, taču sporta zinātnes 

speciālajā literatūrā ir daudz pētījumu, lai uzlabotu elites sportistu darbību, diemţēl bieţi vien 

trūkst atbilstīgu pētījumu attiecībā uz arbitriem. 

Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas tiesāt sporta spēles, ir daţādi. Kāds vēlas piepelnīties, 

kāds ļoti mīl savu sporta veidu un grib papildu sasaisti ar to, daţs vēlas palīdzēt savam sporta 

klubam, citam patīk doma, ka viľš pārvalda notikumus, - ir cilvēki, kuri vienkārši izbauda 

iespēju vadīt un izrīkot apkārtējos cilvēkus. Vienalga, kāda ir motivācija kļūt par tiesnesi, 

arbitrs var gūt panākumus tikai ar nopietnu darbu un dziļu ieinteresētību, pat aizrautību. Bez 

tam, katram tiesnesim, lai pilnveidotu savu sniegumu, nepieciešams absolūti godīgs 

pašvērtējums, jo neapšaubāmi, ka arbitriem bieţi ir izšķiroša ietekme uz spēli un tās rezultātu. 

Sporta zinātnes literatūrā ir atrodami daudz pētījumu, kuru rezultāti ļauj uzlabot elites 

sportistu veidošanas procesu, sākot ar jauno sportistu atlasi un beidzot ar visaugstākās 

kvalifikācijas atlētu sagatavošanu pasaules lielākajiem sporta forumiem. Diemţēl attiecībā uz 

arbitriem tāda līmeľa pētījumu ir maz. Ir atsevišķas publikācijas par tiesnešu darbību taktiku 

un metodiku spēļu laikā, ir publikācijas par spēles noteikumu traktēšanu. Taču netika atrastas 

zinātniski pamatotas rekomendācijas par tiesnešu personību un gatavošanu par augstākās 

kvalifikācijas, starptautiska līmeľa arbitriem. 

Darba tēmas izvēle, vērtējot no pedagoģijas skatpunkta, pamatojama arī ar 

nepieciešamību dziļāk izpētīt tiesnešu lomu jaunatnes sportā. Šis vecuma posms ir jāizceļ 

īpaši, jo tajā jaunais cilvēks ar sporta palīdzību attīsta un pilnveido meistarību, kā arī veido 

savu personību un integrējas sabiedrībā. Tiesnešu loma šajā procesā bieţi ir nenovērtēta un 

atstāta novārtā, jo tajā brīdī tiek uzskatīta par mazsvarīgu. Tātad jāmeklē iespējas, kā tiesnešu 

darbības kvalitāti paaugstināt jau jaunatnes sportā, ar tiesnešu darbu nodrošināt sacensībām un 

sportistu izaugsmei labvēlīgu vidi. 

Tiesnešu gatavošanās pamata kursa apguve un tajā paredzēto pārbaudījumu sekmīga 

nokārtošana ir tikai pirmais un vienkāršākais solis ceļā uz kvalificēta tiesneša karjeru. Daudzi 

jaunie arbitri neapzinās, ka sporta spēles noteikumu teorētiska iemācīšanās stipri atšķiras no to 

praktiskas pielietošanas laukumā. Nokārtots eksāmens dod tikai iespēju sākt valkāt tiesneša 

formu un atrasties spēles laukumā, taču tas neiemāca pazīt spēles garu, raksturu un to, kā 
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apstrādāt simtiem informācijas bitu, ar ko būs jāsastopas ik mirkli katrā spēlē, kuru nāksies 

tiesāt. 

Sporta tiesnešu apmācība, lai tie kvalitatīvi spētu vērtēt sportistu darbību, ir komplekss 

daudzu gadu process. Pieaugošā konkurence sportā pieprasa jaunas, progresīvas metodikas 

konkurences darbības novērtēšanai, lai ar iespējami mazākiem materiālajiem ieguldījumiem 

un minimālā laikā kvalitatīvi noteiktu uzvarētāju - izvēloties labāko starp vienlīdzīgiem 

kandidātiem. 

 

Pētījuma priekšmets: augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus raksturojošā 

modeļa metodiskais saturs un tā pielietošana viľu profesionālās darbības pilnveidē. 

 

Pētījuma objekts: augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu sagatavošanas 

pilnveide. 

 

Pētījuma subjekts: sporta spēļu tiesneši un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

studenti (n=108). 

 

Pētījuma mērķis: zinātniski argumentēta, mērķtiecīga, augstas kvalifikācijas 

kritērijiem atbilstošus sporta spēļu tiesnešus raksturojošu faktoru modeļa izstrāde un 

metodiskā satura iedarbības izvērtējums galveno faktoru satura optimizācijai. 

  

Pētījuma hipotēze: augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu fiziskās, 

psihofizioloģiskās un psiholoģiskās sagatavotības rādītāju noteikšana dos iespēju izstrādāt 

zinātniski argumentētu, mērķtiecīgu, augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus raksturojošu 

faktoru modeli un metodisko saturu galveno faktoru satura optimizācijai. 

 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Būtiskāko īpašību augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu darbības nodrošināšanai 

analīze autora skatījumā. 

2. Augstas kvalifikācijas kritērijiem atbilstošus sporta spēļu tiesnešus raksturojošo 

faktoru modeļa un tā komponentu satura izstrāde. 

3. Metodiskā satura sporta spēļu tiesnešu sagatavošanai izstrāde. 

4. Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus raksturojošo faktoru modeļa galvenā 

faktora - izvēles reakcijas ātruma – attīstīšanas efektivitātes analīze. 

  

Pētījuma metodes: 

1. Speciālās, zinātniski metodiskās literatūras izpēte un analīze. 

2. Personiskās pieredzes apkopojums. 

3. Aptauja-anketēšana. 

4. Testēšana: 

- Fizisko un psihofizioloģisko īpašību testēšana. 

- Funkcionālās sagatavotības pārbaudes.  

- IQ rādītāju noteikšana. 

5. Pedagoģiskais eksperiments. 

6. Matemātiskā statistika. 

 

Atslēgas vārdi: augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesneši; tiesnešu darbības 

efektivitāte; psihofizioloģiskie rādītāji; izvēles reakcija. 
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Pētījuma zinātniskā novitāte: 

 sporta spēļu tiesnešu būtiskāko raksturojumu apkopojums ir uzskatāms par nozīmīgu 

informatīvo bāzi sporta zinātnē; 

 izstrādāts zinātniski argumentēts, mērķtiecīgs, augstas kvalifikācijas sporta spēļu 

tiesnešus rakstorojošo faktoru modelis, kas balstīts uz sporta spēļu tiesnešiem 

nepieciešamo raksturojumu analīzi; 

 eksperimentāli aprobēts metodiskais saturs izvēles reakcijas ātruma attīstīšanai.  

 

Teorētiski metodoloģiskais pamatojums: 

Atziņas un pētījumi par sporta spēļu tiesnešu darba procesa specifiku: Ghasemi, 

Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, Taheri, 2011; Rupcic, Matkovic, Knjaz, Bascevan, Rodic, 

2011; Souchon, Cabagno, Traclet, Dosseville, Livingstone, Jones, Maio, 2010; Helsen, Gilis, 

Weston, 2007; Arehart, 2006; Castagna, D'Ottavio, Weston, 2005. 

Atziņas par sporta spēļu tiesnešiem nepieciešamo sagatavotību: Migas, 2012; 

Насонов, 2011; Маркелов, 2010; Шибаев, 2009; Caminsky, 2007; Valdevit, 2005; 

Цукерман, 2003; Cei, 2001. 

Atziņas par sporta spēļu tiesāšanai nepieciešamajām fiziskajām īpašībām: 

Brkovic, 2012; Holdhaus, 2011; Oie, 2011; Mallo, Navarro, Garcia Aranda, Helsen, 2009; 

Mascarenhas, Button, O'Hare, Dicks, 2009; Красникова, 2008; Mackenzie, 2008. 

Atziņas par sporta spēļu tiesnešu profesionālajiem psiholoģiskajiem rādītājiem: 

Coban, 2010; Vazne, 2009; Philippe, Vallerand, Andrianarisoa, Brunel, 2009; Vīra, 2009; 

Performing Under Pressure, 2008; Topp, Schwartz, 2006; Rubenis, 2006; Entwistle, 1999; 

Delignières, Brisswalter, Legros, 1994.  

Atziņas par sporta spēļu tiesnešu profesionālajiem psihofizioloģiskajiem 

raksturojumiem: Kosinski, 2010; McMorris, 2008; Dilworth, 2008; Siľavskis, 2006; 

Фомина, Леутин, 2006; Davranche, Audifren, Denjean, 2006; Lemmink, Visscher, 2005; 

Mackenzie, 1998; Вайцеховский, 1971. 

Atziņas par sporta spēļu tiesnešu gatavošanas esošajām sistēmām: Boss, 2012; 

Guidelines for Referee Education 2011; Маркелов, 2010; Catteeuw, Gilis, Jaspers, 

Wagemans., Helsen, 2010; Хайрулин, 2008; Минина, 2007; Bürgi, 2007; Kriumane, 

Marnauza, 2007; Mascarenhas, Collins, Mortimer, Morris, 2005. 

Atziņas par modelēšanu kā dažādu procesu vadīšanas līdzekli: Andorka, 2011; 

Podnieks, 2010; Müller, 2009; Lane, Nevill, Ahmad, Balmer, 2006; Mascarenhas, Collins, 

Mortimer, 2005; Lloyd, 1998; Minsky, 1965. 

 

Pētījuma teorētiskā nozīme:  

 noskaidrots personisko īpašību un spēju kopums, kas raksturo augstas kvalifikācijas 

sporta spēļu tiesnešus;  

 apkopoti un izanalizēti Latvijas sporta spēļu tiesnešu pašvērtējumi un attieksme pret 

sporta spēļu tiesneša darba specifiku;  

 veikts teorētisko atziľu un zinātnisko pētījumu apkopojums par faktoriem, kas 

vislielākajā mērā veido augsta līmeľa sporta spēļu tiesnešu personības saturu un 

profesionalitāti; 

 apstrādājot testu rezultātus, paplašināta zinātniskā informācija par starptautiskā līmeľa 

sporta spēļu tiesnešu fizisko un psihofizioloģisko īpašību saistību ar tiesnešu 

profesionālās darbības kvalitāti. 

 

Pētījuma praktiskā nozīme: 

 izveidots tiesnešu sagatavošanas un pilnveidošanas pasākumu metodiskais saturs; 

 aprobēts metodiskais saturs izvēles reakcijas ātruma attīstīšanai; 
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 promocijas darba gaitā izstrādātais metodiskais saturs ir praktiski pielietojams, lai 

optimizētu sporta spēļu tiesnešu sagatavošanas procesu;  

 piedāvātās metodes sporta spēļu tiesnešiem nozīmīgāko fizisko un psihofizioloģisko 

rādītāju kontrolei un attīstīšanai veicina sporta spēļu tiesnešu sagatavotību viľu 

profesionālajai darbībai; 

 izveidotais metodiskais saturs izvēles reakcijas attīstīšanai var tikt izmantots citās 

jomās praktiskajā darbā ar cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šīs īpašības ievērojama 

uzlabošana. 

 

Tēzes promocijas darba aizstāvēšanai: 
1. Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu darbības nodrošināšanai būtisko 

pazīmju un spēju apkopojums un definējums liecina, ka tiesneši ir īpaši strukturēta personu 

grupa - komandu sporta spēļu sastāvdaļa. 

2. Modeli, kurš raksturo augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus, veido septiľi 

faktori (izvēles reakcijas ātrums, organisma funkcionālais stāvoklis, pieľemto lēmumu 

kvalitāte, vienkāršas reakcijas ātrums, fiziskā un intelektuālā attīstība, psiholoģiskā 

sagatavotība, koncentrēšanās spēja) un to saturs, kas var tikt izmantots kā vadlīnijas jauno 

tiesnešu atlasei un sagatavošanai. 

3. Sporta spēļu tiesnešu atlases un efektīvas sagatavošanas optimizēšanai metodiskajā 

saturā jāīsteno: vienkāršas reakcijas un izvēles reakcijas ātruma attīstīšana; organisma 

funkcionālā sagatavošana; uz risinājumu virzītas mācības un kvalitatīvu lēmumu pieľemšana; 

kritiskā domāšana; psiholoģiskā sagatavošana un koncentrēšanās spējas; fizisko un 

intelektuālo rādītāju paaugstināšana. 

4. Izstrādātā un aprobētā metodiskā satura vienkāršas kustību reakcijas un izvēles 

reakcijas ātruma attīstīšanai pielietošana pozitīvi ietekmē uztveres spējas, sekmē informācijas 

apstrādes laika uzlabošanu, palīdz būtiski saīsināt izvēles reakcijas latentā perioda laiku un 

paaugstināt lēmumu pieľemšanas kvalitāti, veicina izvēles reakcijas motorā laika pozitīvu 

dinamiku, ļauj specifiskā veidā iedarboties uz uzmanības sadalīšanu. 
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1. SPORTA SPĒĻU TIESNEŠU DARBĪBAS, 

PROFESIONĀLO ĪPAŠĪBU UN SAGATAVOŠANAS 

RAKSTUROJUMA TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS 
 

1.1. Sporta spēļu tiesnešu darba procesa specifika 
 

Tiesneši ir īpaši strukturēta personu apakšgrupa - komandu sporta sastāvdaļa, un kā 

tādi viľi piesaista ne tikai sporta sabiedrības, bet arī plašākas sociālās vides uzmanību. 

Tiesāšanai sportā ir vairākas dimensijas, nozīmīgākās no tām ir tiesiskā, sociālā, morālā, 

psiholoģiskā un ekonomiskā dimensija (Valdevit, 2005). 

Iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas sporta spēļu tiesneša darbu, ir daţādi. Kāds vēlas 

piepelnīties, kāds ļoti mīl konkrēto sporta veidu un grib papildu nodarbi, daţs vēlas palīdzēt 

savam sporta klubam, citam patīk doma, ka viľš pārvalda notikumus, - ir cilvēki, kuri 

vienkārši izbauda iespēju vadīt un izrīkot apkārtējos cilvēkus (Caminsky, 2007). Vienalga, 

kāds ir iemesls, tiesnesis savā jomā var gūt sekmes tikai ar mērķtiecību un augstu motivāciju, 

bez tam katram tiesnesim godīgs pašvērtējums ir absolūti nepieciešams. 

Plašāks ieskats speciālajā literatūrā liecina, ka sporta spēļu speciālistu viedokļi par 

tiesnešu darbības kvalitātes galvenajiem un noteicošajiem faktoriem atšķiras. 

Vairumā profesionālo komandu sporta veidu tiesnešiem jāľem vērā vesela virkne 

daţādu informācijas avotu (piemēram, marķējumi uz laukuma, spēlētāju un bumbas pozīcijas, 

tiesnešu kolēģu/pārinieku ziľojumi utt.), jāpieľem ātri lēmumi un jāapsprieţ tie ar personām, 

kas analizē un kritizē viľu lēmumus, balstoties uz spēles ieraksta palēninātiem atkārtojumiem 

no daţādiem skatapunktiem (Mascarenhas, Collins, Morfimer, 2003; Helsen, Gilis, Weston, 

2007). Tādos apstākļos tiesnešiem nepieciešamas izcilas redzes dotības, lai spēles laikā uz 

laukuma pamanītu visas darbības nianses. Tiesnešiem jāpiemīt arī izziľas prasmēm, lai 

prognozētu spēlē iesaistīto personu rīcību, lai zinātu, kuras darbības vērot, un pieľemtu ātrus 

un atbilstošus lēmumus (Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, Taheri, 2011). 

ASV basketbola noteikumos ir sadaļa, kas apraksta ideālu tiesnesi (Topp, Schwartz, 

2006). Tas tiek raksturots kā cilvēks, kurš spēles laikā pamana visu, bet pats tiek pamanīts 

reti. Šim spēles dalībniekam piemīt attapība un iniciatīva, iespaidojoša balss un vienkārša 

izturēšanās bez tendences uz pompozitiāti. Šāds tiesnesis ir taktisks un uzmanīgs, laipns, bez 

pārmērīgas stingrības. Tomēr viľš kontrolē spēlētājus efektīvi un ar izpratni, pastāvīgi rūpējas 

par spēlētāju fizisko un garīgo labsajūtu, pilnībā sadarbojoties ar citiem spēles arbitriem. Vēl 

ideāls tiesnesis ir fiziski spējīgs būt un arī atrodas īstajā brīdī vislabākajā laukuma vietā, un 

viľš zina, kādi ir pilnīgi visi spēles noteikumi un kā tie katrā situācijā traktējami. 

Sevi un citus sacensības dalībniekus cienošs tiesnesis netiesā spēli pēc alkohola 

lietošanas, kā arī neiesaistās sarunās ar līdzjutējiem ne pirms, ne arī pēc sacensības, īpaši 

pašas spēles laikā, pat ne sacensības pārtraukumos. Tiesnesim nevajadzētu būt pateicību 

parādā vai atkarīgam ne no vienas personas, kas saistīta ar to spēli, kuru viľš ir norīkots tiesāt. 

Labam tiesnesim nekad nevajadzētu strīdēties un mēģināt polemizēt ar spēlētājiem par 

konkrēto noteikumu traktējumu. Taču viľam jāpalīdz spēlētājiem saprast noteikumu būtību 

konkrētajā spēles situācijā un, ja iespējams, tas jāizskaidro. Ja uz tiesnesi tiek izdarīts 

vispārīgs nekorekts un agresīvs psiholoģisks spiediens, jālieto atbilstoši ţesti, lēmumi 

jāpieľem stingri, noteikti, bez vilcināšanās un svārstīšanās. 

Pazīstamais tiesnesis Dţims Areharts (Jim Arehart) savā grāmatā par tiesāšanu un 

tiesnešiem jautā: „Kā jūs varat progresēt kā tiesnesis, darbojoties tikai un vienīgi tajā sporta 

spēlē, kurā jūs strādājat?‖ Viľš uzskata, ka atbilde ir ietverta pašā problēmā – cilvēka dabā. 

Labi tiesneši veidojas no cilvēkiem ar labiem tikumiem, bet labi ieradumi/tikumi piemīt 

cilvēkiem, kuri cenšas darīt labas lietas. Cilvēkam ir jāizvērtē sava rīcība un nodomi, tad arī 
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varēs gūt atbildi, kas tieši viľam ir nepieciešams. Līdzīgi kā jebkurā citā cilvēciskā 

mēģinājumā kaut ko darīt, arī tiesāšana padodas labāk, ja tajā nodarbinātie cilvēki ir godīgi, 

taisnīgi un ieinteresēti arī citu panākumos (Arehart, 2006). Spēles vadīšanā tiesnešiem 

jāizmanto ne tikai konkrētā sporta veida noteikumi, bet arī veselā saprāta noteiktie likumi, lai 

liktu saprast treneriem, ka abām komandām ir iespēja godīgi uzvarēt. Tas nav viegls darbs, 

taču tieši tā tas arī jāuztver – kā darbs (Topp, Schwartz, 2006). 

Viens no pirmajiem Latvijas tiesnešiem, kurš guva starptautisku pieredzi un daudz 

darījis jauno futbola tiesnešu sagatavošanā, Miķelis Rubenis Futbola tiesneša rokasgrāmatā 

(Rubenis, 2006) norāda, ka arbitrs – tas ir noteikumu cilvēks, kas iet laukumā, lai uzraudzītu, 

kā noteikumi tiek ievēroti, precīzāk izsakoties, lai palīdzētu mača galvenajām personām – 

futbolistiem – spēlēt pēc noteikumiem. Tāpēc kā tiesneša darbības pamatus viľš min labas 

noteikumu zināšanas un tiesnešu komandas vienotu noteikumu interpretāciju (izpratni). 

M. Rubenis uzskaita virkni ieteikumu, kurus tiesnešiem nepieciešams ievērot: 

1. Tiesnesis ar saviem lēmumiem nozīmīgi ietekmē spēles raksturu un gaitu, tāpēc 

tiesneša pienākums ir zināt un pastāvīgi vadīties no 18 konkrētiem punktiem, lai spēle 

noritētu korekti un sportiski. 

2. Tiesneša lēmumi nedrīkst būt atkarīgi no: 

– spēles minūtes pārkāpuma momentā; 

– pārkāpuma vietas laukumā; 

– kluba, komandas nosaukuma, tā vietas tabulā, spēlētāja vai trenera vārda, nopelniem 

un popularitātes. 

3. Vainīgie spēlētāji jāsoda ar absolūtu neitralitāti un drosmi. 

4. Ja pārkāpums prasa noraidījumu bez iepriekšēja brīdinājuma – tiesnesim tas ir jādara. 

Viľš nedrīkst apiet noteikumus. 

5. Tiesnesim jābūt gatavam pret nepareiziem paľēmieniem, nesportisku uzvedību un 

simulāciju. Viľam jārīkojas atbilstoši situācijai un noteikumiem. 

6. Pārkāpuma sodīšana nedrīkst liegt tiesnesim papildus piemērot arī personālo sodu, kad 

tas nepieciešams. 

7. Tiesnesim jāaizsargā korekti spēlētāji pret nepareiziem, rupjiem uzbrukumiem. 

8. Atšķirt atlētisku, asu, bet godīgu spēli no rupjas ir grūts uzdevums, taču ir svarīgi 

atšķirt, vai spēlētājs sit bumbai vai vienlaicīgi sper pretiniekam, vai ‗‘sapin‘‘ viľam 

kājas. 

9. Priekšrocību princips, ja pielietots formāli – jebkuros laika apstākļos un situācijās, 

bieţi ir par iemeslu, ka spēle kļūst rupja un nevadāma. Tāpēc sliktā laikā (un laukumā) 

jāsvilpj bieţāk, jo priekšrocību izmantot ir grūtāk. 

10. Tiesnesim nekavējoties vajag apturēt visus nesportiskas uzvedības gadījumus, jo bieţi 

vien no tiem sākas nopietnāki pārkāpumi. 

11. Spēles labākai kontrolei tiesnesim vienmēr ir jābūt pēc iespējas tuvu bumbai, spēles 

situācijai. 

12. Asistentu pienākums ir sniegt tiesnesim vislielāko palīdzību, aktīvi veicinot spēles 

sportisku norisi atbilstoši noteikumiem. 

13. Tiesnesis jāatceras, ka futbolisti atdod cīľai visus savus spēkus. Arī tiesneša 

pienākums ir atdot visus spēkus un prasmi spēles sekmīgai vadīšanai. 

14. Laukumā pastāvīgi jādomā, bet nedrīkst iedomāties, ka tiesneša formas tērps aizsargā 

no kritikas. 

15. Neradīt sev grūtības, kuru var nebūt. Piemēram, ja treneris uzskata, ka 11 m sitiens 

viľa komandas vārtos piešķirts nepamatoti, nevajag ar viľu speciāli kontaktēties, lai 

pierādītu savu taisnību. 

16. Ja gribat, lai futbolisti un treneri nekliedz, nekad nekliedziet pats. Savā balsī esiet 

stingrs un noteikts, bet bļaušana liecina par kontroles zaudēšanu. 
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17. Sarunās ar treneriem un oficiālajām personām savas atbildes pamatojiet ar spēles 

noteikumiem un tās laikā notikušajiem faktiem. 

18. Pēc spēles nekad nesakiet trenerim, ka 11 m sitienu piešķīrāt negribot, nejauši utt., 

neceriet ar to ieţēlināt viľu. Nestāstiet to nevienam, taču esiet atklāts savā Tiesnešu 

komitejā. Analizējiet savu darbību pēc spēles ar draugiem-tiesnešiem, individuāli 

analizējiet katru savu spēli. Dariet to paškritiski! Vērsieties pēc padoma pie vecākiem 

kolēģiem. 

UEFA Ētikas kodekss diferencē futbola tiesnešu pienākumus šādi:  

A. Tiesneša pienākumi pret spēli 

Tiesnesim ir pienākumi pret spēli plašākajā nozīmē. Viens no tādiem ir raudzīties, lai tā nav 

pakļauta aizkavēšanai un nevajadzīgai pārtraukšanai. 

Tiesnesim vajadzētu: 

1. Darīt visu iespējamo, lai ar treniľu palīdzību tiesnesis būtu fiziski un garīgi sagatavots. 

Fiziskā līmenī viľam jāspēj tikt līdzi spēles tempam, bet garīgi jābūt modram, lai uz vietas 

pieľemtu pareizos lēmumus no vislabākā skatapunkta pozīcijas. 

2. Nebaidīties pieľemt lēmumus, būt nosvērtam, stingram un nelokāmam pret spēlētāju, 

komandu vadītāju un skatītāju ietekmi. 

3. Būt godīgam un pilnīgi bezkaislīgam pret mačā iesaistītajām komandām, vadītājiem. 

4. Atteikties no norīkojuma uz maču, ja tiesnesis nejūtas fiziski vai garīgi sagatavots spēlei 

(slimība, savainojums vai ģimenes apstākļi). 

B. Pienākumi pret komandām 

Daudzi no tiem sasaucas ar iepriekšējo sadaļu. Tomēr ētika papildus prasa parādīt arī 

pienācīgu cieľu komandām. 

1. Tiesnesim ir jāinformē atbildīgā nacionālā vai starptautiskā federācija, ja viľš kāda iemesla 

dēļ nevar tiesāt kādu no komandām vai komandas (personiskie kontakti, iepriekšējie incidenti 

u.c.). 

2. Tiesnesim jāatturas no tādas viesmīlības, kas pārsniedz UEFA noteiktās normas. 

3. Tiesnesim jāatraida pārmērīga viesmīlība. 

C. Pienākumi pret spēlētājiem 

Tiesneša īpašās pilnvaras, protams, ir arī jāizmanto ar īpašu pieeju. Autoritātei un stingrai 

attieksmei jābūt saistītai ar cilvēcīgu respektu, cieľu. 

1. Tiesnesim jāaizstāv spēlētāji. 

2. Tiesnesim jāizrāda pienācīga cieľa valodas kontaktos ar spēlētājiem, pat ja spēlētāji pieļauj 

pārkāpumus. 

3. Savā pēcspēles ziľojumā tiesnesim ir jāpauţ patiesība un īstenība, un jāmēģina attaisnot – 

izskaidrot – jebkurus nepareizus lēmumus. 

D. Pienākumi pret citiem tiesnešiem, asistentiem un ceturtajiem tiesnešiem 

Aizsargāt autoritāti ir nepieciešams ne tikai spēles dēļ, bet arī citu tiesnešu, asistentu un 

ceturto tiesnešu interesēs. Šai aizsardzībai tomēr nevajag iespaidot spēlētāju aizsargāšanu. 

1. Tiesnesim jāatturas publiski izteikt jebkādu kritiku par tiesnešiem un asistentiem. 

2. Viľam jāpalīdz jauno tiesnešu un asistentu apmācībā. 

3. Tiesneša asistentam ir pilnībā jāatbalsta tiesnesis, bet jebkurā gadījumā bez nevajadzīgas 

uzstājības. 

‗‘Tiesnesi veido 70% individuāla darba, pašmācība, paškritika, savu spēļu analīze 

(dienasgrāmata), video un jebkura (lasāma, vizuāla) informācija – komandu raksturojumi, 

taktika, galvenie spēlētāji (labākie, rupjākie, ātrākie u.c.). Izmantojot spoguli, jāpiestrādā pie 

ķermeľa valodas, sportiskas stājas, ţestiem, kartīšu parādīšanas. Taču nevajag kādu kopēt 

ārēji. ‗‘Esiet personība, veidojiet to no sevis un sevī!‘‘ Būt personībai nozīmē iemantot cieľu 

un autoritāti konkrētā sporta veida sabiedrībā. Lai vadītu spēli augsti kvalificētā līmenī, 
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tiesnesim spēle jāvada tā, lai pēc iespējas retāk būtu dzirdama viľa svilpe. Bet viľa klātbūtne, 

rīcība un darbība jāredz visā laukumā gan spēlētājiem, gan skatītājiem.‘‘ (Rubenis, 2006) 

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) tiesnešu padome, strādājot pie arbitru 

veiktspējas uzlabošanas, akcentējusi tiesnešu un treneru saiknes uzlabošanu (Topp, Schwartz, 

2006). Ilggadējs NBA tiesnesis Dţons Vudens (John Wooden), atbildot uz jautājumu: ''Kurš ir 

noteicošais faktors, lai tiesnesis būtu sekmīgs?'', nosaucis labas attiecības ar treneriem. 

Noteikumu pārzināšana – tas ir pats par sevi saprotams, bez tā tiesāšana vispār nav iespējama. 

Tiesnešiem ir jāsaprot treneri un jāapzinās, ka treneriem spēle ir aicinājums, profesija, 

bet tiesnešiem, vairumā gadījumu, tas ir tikai vaļasprieks, nodarbošanās. Tiesnešiem jāzina 

noteikumi, bet nav jāslēpjas aiz speciālās terminoloģijas. Ir jāpatur prātā gan katra noteikuma 

uzdevums/mērķis, gan pats noteikums. Jebkuras personīgās nesaskaľas tiesnešiem ar 

treneriem, spēlētājiem vai saviem kolēģiem jātur nomaļus no visa, kas saistīts ar konkrēto 

spēli un tiesāšanu. No otras puses, treneri palīdzētu tiesnešiem labāk darboties, ja nesaukātu 

viľus neglaimojošos vārdos, neapšaubītu arbitru godīgumu, paliktu sēţam savos krēslos un 

atcerētos, ka arī tiesnešiem ir jūtas. Treneriem nevajadzētu gaidīt no tiesnešiem kādu īpašu 

labvēlību, viľiem jāsaprot, ka viľu spēlētāji var izdarīt pārkāpumus un tiesneši nevar redzēt 

visu. Taču arbitri parasti ir labākā pozīcijā, lai sekotu spēlei, nekā treneri. Kopējā ieteikumu 

analīze liecina, ka, iespējams, svarīgākais ir vairāk savstarpējas uzticēšanās, paļāvības un citu 

cilvēku problēmu izpratne, empātija. 

Komandu kontakta sporta veidu tiesāšana ir lielisks konteksts, kurā studēt sareţģītu 

lēmumu pieľemšanu un funkcijas, kas attiecas uz daţādām jomām, kurās cilvēkiem ātri 

jāpieľem lēmumi. Pētījumi par sareţģītu lēmumu pieľemšanu ierobeţotā laikā liecina, ka 

tiesneši paļaujas uz heiristisku (loģisku paľēmienu un metodisku likumu sistēma patiesības 

atklāšanai, kuri parasti nav izpētīti un pierādīti; arī mācīšanas metode, kas veicina aktivitāti, 

atjautību). Arī daudzos pētījumos no sociālo lomu teorijas viedokļa atklāts, ka indivīdi mēdz 

izmantot stereotipos balstītas cerības, kas saistītas ar dzimumu, kad jāpieľem lēmumi gan 

sievišķīgās, gan vīrišķīgās jomās. Proti, sievietes un vīrieši var saskarties ar sociālām 

sankcijām, ja viľi pārkāpj tiem noteiktās dzimumu lomas (Souchon, Cabagno, Traclet, 

Dosseville, Livingstone, Jones, Maio, 2010). 

 

 
1. attēls. Dažādās ietekmes tiesnešu lēmumu pieņemšanā (Hoffmann, 2012) 
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Tiesnešu neprecīza lēmumu pieľemšana var mainīt spēles norisi un radīt ievērojamas 

finansiālas sekas attiecībā uz klubiem, tādējādi ietekmējot arī spēlētāju karjeru (Mascarenhas, 

Collins, Mortimer, 2005). Sporta spēļu tiesnešiem jāpieľem lēmumi apstākļos, kad spiediens 

nāk no spēlētājiem, treneriem, skatītājiem un plašsaziľas līdzekļiem (1. att.). Tiesneši arī 

pieľem lēmumus saskaľā ar laika spiedienu un daţādu skatīšanās pozīciju. Tādējādi tiesāšana 

ir sareţģīta lēmumu pieľemšanas darbība, kurā nepieciešamība iejaukties (kad pārkāpums tiek 

saskatīts) nav pašsaprotama vai acīmredzama vairumā gadījumu.  

Šādos apstākļos nav pārsteigums, ka tiesneši paļaujas uz vērtējošu heiristiku un ka šī 

paļāvība uz heiristiku var ietekmēt tiesnešu lēmumu pieľemšanu. Dzimums ir spēcīgākais 

pamats sociālajai kategorizēšanai un stereotipu attīstībai. Stereotipus, kas ir sava veida 

spriešanas heiristika, var definēt kā uzskatu, zināšanu un cerību summu, ko cilvēki izvirza 

pret sociālo kategoriju locekļiem. Kas attiecas uz dzimumu stereotipiem, sociālo lomu teorija 

liecina - tāpēc, ka vīrieši un sievietes tradicionāli socializēti uzľemties daţādas lomas 

sabiedrībā, no katra dzimuma tiek sagaidīta atbilstīga uzvedība. 

Izanalizējot dzimuma ietekmi uz tiesnešu lēmumu pieľemšanu 30 handbola spēlēs 

augstākajā reģionālajā līmenī, pētnieki secinājuši, ka arbitri parāda dzimumu aizspriedumus 

lēmumu pieľemšanā (Souchon, Cabagno, Traclet, Dosseville, Livingstone, Jones, Maio, 

2010). Šie aizspriedumi atbilst hipotēzei, ka tiesneši izmanto dzimumu kā heiristisko vadlīniju 

saviem lēmumiem un ka šis process ir būtiski atkarīgs no lēmuma veida un spēles situācijas 

tipa. Piemēram, priekšrocības noteikuma piemērošana jeb aizturētais sods - atbilstoši šim 

noteikumam, kas ir izplatīts daudzos sporta veidos - handbolā, futbolā, regbijā, hokejā -, 

tiesnešiem jāinterpretē spēlētāju pārkāpumi attiecībā pret to sekām cietušajam. Daudzas 

situācijas tiesneši var uztvert kā neskaidras vai pretrunīgas, jo, tāpat kā visiem cilvēkiem, 

tiesnešiem ir ierobeţotas kognitīvās spējas un viľiem ir jāapiet tās, izmantojot "nerakstīto 

likumu" principu. Katrs disciplinārais pārkāpums var būt ļoti pretrunīgs, jo lēmums ir atkarīgs 

no subjektīvās uztveres par apdraudējumu, ko rada bīstama spēle. Bez tam tiesneši var uztvert 

to pašu situāciju kā bīstamāku sievietēm nekā vīriešiem. Tas saskan ar hipotēzi, ka tiesneši 

vīrieši var izmantot savus dzimumu stereotipus disciplināro lēmumu pieľemšanā un, 

saskaroties ar līdzīgiem vīriešu un sieviešu pārkāpumiem, bargāk soda sievietes, nevis 

vīriešus.  

Daţādas problēmas tiesnešiem var izraisīt konkrēta sporta veida noteikumu 

interpretācijas jautājumi, jo daţkārt sporta normas tiek interpretētas atšķirīgi.  

Neskatoties uz to, ka vairums noteikumu kādā sporta veidā ir saistoši visām valstīm, 

piemēram, komandu sporta veidos prasības daţādos reģionos var atšķirties. Daţādi viedokļi 

par tādiem jautājumiem kā spēka paľēmienu pieļaujamība var izraisīt neviennozīmīgu 

reakciju daţādās valstīs. Piemēram, ar šādām problēmām sastopas Eiropas tiesneši, kad tiesā 

futbola mačus Latīľamerikā (Хайрулин, 2008). 

2012. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā futbolā bija ne mazums epizoţu, kurās 

tiesnešiem, lai pieľemtu taisnīgu lēmumu, nācās pamatīgi palauzīt galvu. Skatoties spēļu 

ierakstus, daţādi tiesneši daţādi traktē neviennozīmīgās epizodes, tātad neapšaubāmi, ka arī, 

atrodoties spēles laikā laukumā, daţādiem arbitriem var būt atšķirīgi viedokļi par vienu un to 

pašu momentu (Koscinkevičs, 2012). Vadims Direktorenko, FIFA kategorijas galvenais 

tiesnesis, norāda, ka strīdīgās situācijās, kad tiesnesis nav īsti redzējis epizodi, viľš to 

momentu uztver pēc intuīcijas Viens no galvenajiem nosacījumiem, lai tiesnesis pieľemtu 

pareizu lēmumu, ir pozīcijas izvēle laukumā, atzīst Andris Treimanis, FIFA kategorijas 

galvenais tiesnesis. Lai novērtētu pārkāpumu, jābūt pareizam attālumam un leľķim. Viľš 

uzsver arī tiesnešu sadarbības nozīmīgumu.  

Ir skaidrs, ka noteikumu piemērošanas precizitāte tiesnešiem ir svarīgs rādītājs, lai 

gūtu panākumus. Taču vienāds šo lēmumu rezultāts, kas var būt pareizs attiecībā pret 
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noteikumiem, var nebūt veidots uz viena un tā paša garīgā modeļa bāzes. Piemēram, ja divi 

tiesneši ir nonākuši pie vienāda lēmuma, izmantojot daţādus lēmumu pieľemšanas procesus, 

tiem nav vienādas izpratnes par situāciju, tāpēc maz ticams, ka būtu iespējams atkārtot šo 

saskaľu, ja viens vai vairāki parametri mainītos. Tādēļ ir svarīgi ne tikai novērtēt pašu 

lēmumu, bet arī iemeslus, kas ir katra lēmuma pamatā. Kad gan lēmums, gan pamatojums ir 

pareizs, tiesnesim ir pilnīgs situācijas garīgais modelis, un to patiesi var raksturot kā pareizu. 

Ja daţādi tiesneši sasniedz šos divus pareizības līmeľus, viľus var raksturot kā saskaľotus. 

Tādējādi spēlētāji var sagaidīt vairāk konsekventu un saprotamu lēmumu, kas palielina kā 

spēlētāju, tā spēles skatītāju apmierinātību (Mascarenhas, Collins, Mortimer, Morris, 2005). 

Itin bieţi tiesnešu lēmumi tiek kritizēti par veselā saprāta un konsekvences trūkumu. 

Tas būtu brīnišķīgi, ja visi tiesneši reaģētu uz konkrētu situāciju vienādi, bet patiesībā tas ir 

neiespējami. Arbitri nevar būt nemainīgi konsekventi; iesaistīto cilvēku daţādība un atšķirīgie 

apstākļi to padara neiespējamu. Citējot David Elleray, vienu no Anglijas labākajiem 

zināmajiem un augsta līmeľa tiesnešiem: ''Cilvēki nespēj saprast, ka veselais saprāts un 

konsekvence, to tīrākajās formās, ir savstarpēji izslēdzoši faktori.'' (Entwistle, 1999). Turklāt, 

pat ja ar kādu brīnumu tiesnešus varētu automatizēt, tad spēlētāji un treneri būtu vēl vairāk 

apjukuši, jo tiesneši vairs nevarētu izmantot savas pilnvaras un piemērotu tās atbilstoši likuma 

burtam visos gadījumos, kas novestu pie vēl vairāk pārtraukumiem, brīdinājumiem un 

noraidījumiem. Tiesnesis var būt nekonsekvents sliktas pašsajūtas, personisko problēmu, 

nomāktības dēļ (tas notiek arī ar spēlētājiem), kas var novest pie atšķirīgas un sliktas 

veiktspējas. Konsekvence ir viegli iespējama, ja apstākļi ir melni un balti, bet visbieţāk sporta 

spēlēs tas ir daţādu nokrāsu spektrs. Bez tam jāľem vērā, ka tiesneši, tāpat kā spēlētāji, ir 

cilvēki, tāpēc viľiem piemīt, viľi parāda un attīsta daţādas personības īpašības un spējas. 

Lūk, iezīmes, kuras tiek minētas (Arehart, 2006) kā galvenie bremzējošie faktori tiesneša 

iespējām kļūt par atzītu profesionāli:  

 augstprātīga un pretnostatoša attieksme; 

 drosmes un profesionalitātes trūkums (izturēšanās, kavēšanās, rīkošanās bez steigas 

utt.); 

 vājas komunicēšanas prasmes; 

 neprofesionāla saziľa un nepiedienīga brāļošanās (ar treneriem, spēlētājiem, kolēģiem 

tiesnešiem); 

 veselā saprāta trūkums; 

 noteikumu un mehānikas nepārzināšana un centieni darboties, nezinot sacensības 

pamatus. 

Tāpat tiesneši sev sagādā problēmas: 

- kritizējot citus tiesnešus un inspektorus; 

- ar atbildības trūkumu (laikā nenododot dokumentus, ziľojumus); 

- neizmantojot iespējas paaugstināt kvalifikāciju; 

- nepietiekami sagatavojoties gan noteikumu pārzināšanas, gan fiziskās sagatavotības ziľā; 

- ar neprofesionālu uzvedību ārpus laukuma (azartspēles, alkohola lietošana pirms spēles, 

smēķēšana, tabakas zelēšana); 

- atkārtoti apstiprinot un atceļot nozīmējumus uz spēli; 

- neveiksmīgi pielāgojoties pārmaiľām – piemēram, attiecībā uz jaunu mehāniku, datoriespēju 

lietošanu nozīmējumu administrēšanai vai komunikācijai u.tml. 

Katra indivīda personīgais devums grupas sasniegumiem ir būtisks jebkurā dzīves 

jomā, arī tiesnešu brigādes darbā. Individuālais pienesums, cik atdevīgs cilvēks ir, rāda 

kolēģiem vadības paraugu. Vadošie tiesneši, apveltīti ar lielākām alkām būt līderim, ir arbitru 

komandas daļa, taču izšķirīgā sastāvdaļa, kas garantē, ka atsevišķas individualitātes 

sadarbojas un kļūst par vienu veselumu. 
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Kvalificēts tiesnesis fokusējas ne tikai uz savu rīcību, viľš lūkojas arī, kā kolēģi tiek 

galā ar saviem pienākumiem, vai ir pietiekami koncentrējušies un dara visu savu iespēju 

robeţās. Izvirzot savas intereses augstāk par kopējām tiesnešu interesēm, cilvēks riskē zaudēt 

savu reputāciju. Pareizais ceļš ir sadarbība un palīdzība partneriem. (Arehart, 2006) Kā māca 

Futbola tiesneša rokasgrāmata (Rubenis, 2006), labu savstarpēju sapratni un sadarbību 

nodrošina savstarpējas diskusijas, informācija un lēmumi visu tiesnešu komandas starpā. 

Svarīga nozīme ir arī savstarpējiem tiešiem arbitru acu kontaktiem. 

A.Špona sadarbību raksturo kā divu vai vairāku cilvēku darbu uz kopīgu mērķi, 

saskaľotiem mērķa sasniegšanas līdzekļiem, tuvinātu novērtējumam un pašnovērtējumam par 

sasniegtajiem rezultātiem. Sadarbība ir pieredzes pārľemšanas forma, iespēja labāko paraugu 

atdarināšanai, pašpieredzes pilnveidošana ar jaunām zināšanām un prasmēm. Pēc I. Maslo 

domām, ‗‘sadarbības rezultāts ir savstarpēja ietekme un savstarpējā sapratne. Savstarpējā 

ietekme izpauţas uzskatu, vērtējumu, pašvērtējuma pārveidošanā, attieksmju un mācīšanas-

mācīšanās procesa izmaiľās. Savstarpējā izpratne izpauţas mācīšanās uzskatu, motīvu un 

mērķu kopībā‘‘ (Bērziņa, 2009). 

Tā kā sporta spēļu tiesāšana ir nodarbe, kurā vienmēr iesaistīts liels skaits cilvēku 

(spēlētāji, treneri, tiesnešu komanda), turklāt katrs no viľiem – atšķirīga, daudzšķautľaina 

personība, tad būtiska nozīme ir tam, kā notiek visu ar sacensībām saistīto dalībnieku 

savstarpējā komunikācija.  

Katrs, analizējot saziľu ar citiem cilvēkiem (sevišķi, ja attiecības nav bijušas 

veiksmīgas), atklājis, ka rīkojies nevis tā, kā plānojis, bet pavisam citādi, vai arī partneru 

reakcijas bijušas savādākas, nekā gaidītās. Iemesls ir tas, ka vienā un tajā pašā saturā 

komunikators var ielikt vienas nozīmes, bet informācijas saľēmējs, iespējams, ‗‘atpazīt‘‘ 

citas. Cilvēki atkarībā no savas dzīves pieredzes, izglītības, statusa, komunikācijas prasmēm, 

vērtību sistēmas, attieksmēm un interesēm vienam un tam pašam vēstījumam var piešķirts 

daţādas nozīmes. Sekmīga saziľa veidojas ne tikai atkarībā no interesēm un vajadzībām iegūt, 

apmainīties un novērtēt informāciju, bet arī no savstarpējām simpātijām un antipātijām. Šīs 

izjūtas un attieksmes ir pievilcība, ko izraisa un veido indivīda zināšanas un pārliecības par 

citu personu, jūtas un emocijas pret citu personu, kā arī uzvedības nolūki pret citu personu. 

Cilvēki neverbālo informāciju (acu skatiens, ţesti u.tml.) uztver ar lielāku uzticēšanos 

nekā verbālo (izsaucieni, komplimenti u.tml.). Verbālos vēstījumus daudz bieţāk ietekmē 

kultūras un uzvedības normas, kaut arī tās, protams, liek pieklājīgi uzsmaidīt un spiest roku 

cilvēkiem, kas ir nepatīkami vai pret kuriem esam naidīgi noskaľoti. Cilvēku maľas fiziski ir 

atšķirīgas, un līdz ar to indivīdu attieksmes un vērtējumi par vieniem un tiem pašiem 

notikumiem un parādībām var būt daţādi, kas var tieši ietekmēt cilvēku uzskatus un 

attieksmes, un komunikācijas procesus kopumā (Saziņa – ceļš uz sadarbību, 2000). 

Kvalificēti tiesneši izcili pārzina spēles noteikumus, viľi izprot noteikumu būtību un 

lieto attiecīgo tehniku. Bet tikpat svarīgs faktors ir cilvēku pārzināšana un prasme sazināties 

ar atšķirīgām personībām. Kas kopīgs ir veiksmīgajiem tiesnešiem? Viľi visi ir labi 

komunikatori, uzsver Steven Ellinger, ASV augstskolu un koledţu līgu tiesnesis, Southwest 

basketbola tiesnešu skolas vadītājs (Topp, Schwartz, 2006). Sekmīgie apzinās, ka viľu izskats, 

izturēšanās un balss bieţi nosaka to, kā viľi tiks uztverti. Viľi zina, kā lietot runas prasmes, 

kad tās pielietot un kā veidot labas attiecības ar spēlētājiem, treneriem, galdiľa personālu un, 

vissvarīgākais, ar tiesnešiem partneriem. Tiesneši, kuri nespēj pietiekami labi komunicēt, ir 

lemti neveiksmēm, viľiem nepalīdzēs nedz labas teorētiskās zināšanas, nedz pareiza tiesāšana 

un lēmumu pieľemšana. Komunikācijas prasmes būtiski atvieglo spēles kontroli un palīdz 

novērst potenciāli gaidāmās sareţģītās situācijas. Kad kādā kritiskā momentā tiesnesis nespēj 

saprasties ar savu pārinieku vai spēlējošās komandas treneri, spēlē sākas haoss. 

Komunikācija tiek skaidrota kā sareţģīts process, kura dalībnieki nodod un saľem 

vēstījumus (Nowacka, Mickiewiez, 2009). Vai saziľa ir efektīva vai nē, atkarīgs no 
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komunikatoru runas veida, lietotās valodas, pieejas, neverbāliem signāliem, vēstījuma un 

kanāliem, pa kuriem tas viss tiek nodots. Pareizi izvēlēti šie elementi nodrošina veiksmīgu 

komunikāciju. Komunikatoru valodas paredzamības un neprognozējamības pakāpi ietekmē 

tās nepārtrauktība. Valoda nekad nebūs pilnīgi prognozējama, jo tad tā izskaustu cilvēku 

nepieciešamību komunicēt. Tomēr paredzamību ietekmē daudzi aspekti; starp tiem ir valoda, 

konteksts, saziľas objekts u. c. Prognozējamība ir noteikta darījumu sakaros, kad 

mijiedarbības secība ir ļoti paredzama, atšķirībā no personīgās saziľas, kuras mērķis ir 

saglabāt sociālā rakstura attiecības.  

Komunikācija ir cilvēka eksistences neatľemama sastāvdaļa. Pateicoties 

komunikācijai, tiek apmierinātas indivīda vajadzības attiecībā uz daţādiem dzīves aspektiem. 

Iespēja paust, saľemt, mainīties ar idejām tiek iegūta pašā dzīves sākumā līdz ar dzimto 

valodu. Mūsdienu apstākļi ļauj un bieţi arī piespieţ cilvēkus komunicēt valodā, kura nav viľu 

mātes valoda. Tas īpaši jāľem vērā tiesnešiem, kuri strādā internacionālā vidē. 

Visas lietas un parādības, par kurām gūstam atziľas, un viss, kas mums viľās liekas 

saprotams, ik brīdi izteicas vārdos, valodā. Mēs pat vienatnē, klusu vērojot un domājot, ar 

sevi sarunājamies, arvienu izjūtam sevī valodas dzīvu ritumu (Dauge, 1926). Kvalificētu 

sporta spēļu tiesnešu darbība nav iedomājama bez svešvalodu zināšanām. Piemēram, veicot 

Turcijas futbola tiesnešu pāru salīdzinājumus (Coban, 2010) atklāts, ka respondenti, kas 

nezināja svešvalodu, bija mazāk apmierināti ar savu darbu kā tie, kuri brīvi pārvalda kādu 

svešvalodu. Pētījuma autors norāda, ka spēja sazināties svešvalodā ir svarīga, lai nodrošinātu 

darba karjeras iespējas tiesnešiem. 

Pēdējos gados komunikācija netiek definēta kā vienots, nedalāms, laikā lineārs 

process, bet kā specifisku mijiedarbības notikumu sastāvdaļa (Nowacka, Mickiewiez, 2009). 

Tādējādi svešvalodas mācīšana-mācīšanās tiek uzskatīta par dziļi sakľotu kontekstā, sociālajā 

mijiedarbībā un nozīmes saskaľošanā. Vairums svešvalodas studentu atzīst, ka galvenais 

šķērslis efektīvai komunicēšanai svešvalodā ir nespēja pārvarēt plaisu starp pedagoģisku un 

nepedagoģisku komunikatīvo situāciju. Viľi bieţi izjūt diskomfortu, kad jālieto vienkārša 

sarunvaloda, jo viľu rīcībā ir mazāk lingvistisko alternatīvu, lai runātu atbilstoši situācijai. 

Tas būtu jāľem vērā, veidojot metodiku svešvalodu apmācībā. Tāpat būtiska ir studentu 

kreativitāte, kas tiek uztverta kā elastīgums un oriģinalitāte, jo tā mudina studentu uzľemties 

risku un piestrādāt pie savas lingvistiskās izpausmes.  

Lai sniegtu un saľemtu skaidru vēstījumu, sarunas biedriem jāievēro noteiktas 

vadlīnijas. Pirmkārt, komunikācijas nolūkam jābūt skaidri formulētam. Otrkārt, attieksme pret 

sarunas tēmu nedrīkst būt pārāk pozitīva vai negatīva, lai nemazinātu precizitāti. Treškārt, 

komunikatoriem objektīvi jānovērtē gan paša, gan sarunas biedra runas un klausīšanās 

prasmes, kā arī jāmēģina izvairīties no tādiem trūkumiem kā neuzmanīga runa, nesaprotamu 

izteikumu plūsma, lai panāktu nepārprotamu vēstījumu. Vairumā komunikatīvo aktu 

ziľojuma izpratne tiek piešķirta leksikas vienībām, un to nosaka sarunu biedru pieredze, 

viedokļi, attieksme un jūtas. Šo iemeslu dēļ pilnīga vēstījuma izpratne ir neizpildāma, 

vēstījuma nozīme var tikt vienīgi uzminēta, nojausta. Tātad, nododot vēstījumu, runātājam 

jānovērtē sarunbiedra psiholoģiskais ietvars (piemēram, konteksts, cilvēks, pieredze utt.), jo 

viens un tas pats ziľojums var izraisīt atšķirīgu reakciju daţādiem ziľas saľēmējiem. Tādēļ 

empātija šajā procesā ir ļoti būtiska prasme. To var definēt kā spēju izprast, izjust citu cilvēku 

idejas un emocijas, iedomāties, kā viľi rīkojas daţādās situācijās un notikumos. Tāpēc ir 

nepieciešama vēlēšanās aptvert, nojaust sarunbiedra pasauli, viľa/viľas intereses, vajadzības, 

sajūtas un pieredzi. Vēstījuma efektīva nodošana prasa runātāja radošumu, lai paustu 

novatoriskas idejas, atrisinātu komunikācijas problēmas un apmierinātu komunikatīvās 

vajadzības.  

Pasaules vadošie ekonomisti uzskata, ka patlaban pasaule atrodas pārejas posmā no 

Zināšanu ekonomikas uz Radošo ekonomiku. Daniels Pinks secina: ‗‘Loģiskā un precīzā, 
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kreisās smadzeľu puslodes domāšana deva mums Informācijas sabiedrību. Tagad tuvojas 

Konceptuālais laikmets, ko virza artistiskums, empātija un emocijas.‘‘ (Vīra, 2009). Tehnikas 

progresa un informācijas pārpilnības laikmetā rodas konflikts starp to, ko zinām, un to, ko 

darām. Viens no būtiskākajiem cilvēku komunikācijas traucējumiem ir nespēja klausīties otrā 

(Bērziņa, 2009). Ceļš uz pilnveidošanos ir koncentrēšanās uz sarunu partneri, cenšoties 

saskatīt viľa pieredzi, nostāju un attieksmi.  

Amerikāľu basketbola tiesāšanas speciālisti sniedz virkni ieteikumu (Topp, Schwartz, 

2006), kā komunicēt ar treneriem (2. att.): jāveido savstarpējs acu kontakts – treneri vēlas būt 

pārliecināti, ka ir piesaistījuši tiesnešu uzmanību; ja lūdz treneri tikt galā ar viľa komandas 

problemātiskajiem spēlētājiem, jānosauc problēma precīzi formulētos terminos, nevis 

apzīmējot konkrēto spēlētāju kā ļaunu, sliktu personu u.tml.; nevajadzētu treneri saukt 

personvārdā – spēlētāju priekšā viľš jutīsies ērtāk, ja tiesnesis viľu uzrunās ar ‗‘trener‘‘. 

Savukārt latviešu basketbola tiesnesis O. Latiševs, tieši pretēji, iesaka pirms spēles noskaidrot 

un pierakstīt treneru vārdus, lai atbilstošā spēles situācijā varētu pie viľiem vērsties, uzrunājot 

vārdā, kā vecāki saukuši kopš bērnības, tādējādi saziľu padarot personīgāku un iedarbīgāku 

(Driķis, 2012). Pēc Londonas olimpiādes O.Latiševs tiesnešu un komandu attiecības 

raksturojis šādi: ‗‘Viľi [amerikāľi] ir profesionāļi, sākot jau no treneriem un menedţeriem. 

Kad tiesneši gāja ar viľiem sasveicināties, viľi zināja katram tiesnesim vārdu. Viľiem pirms 

spēles bija lapiľa ar gaidāmā mača tiesnešu bildēm un vārdiem, kurus viľi uz katru spēli bija 

iemācījušies. Tādējādi viľi tiesnešus allaţ uzrunāja vārdā, turklāt arī viľu galvenais treneris 

[Maiks Kšiţevskis] palūdza viľu uzrunāt vārdā, lai spēles laikā komunikācija būtu maksimāli 

ērtāka. Amerikāľi saprata, ka viľiem būs jāpielāgojas tiesāšanas manierei, un to izmantoja 

katrā spēlē, jautājot, ko drīkst un ko nedrīkst. Nevar noliegt, ka tīri no psiholoģiskā viedokļa 

tas ir patīkamāk, nekā tad, ja tevi uzrunā bezpersoniski un sauc par Ref vai Referee (tiesnesis - 

angļu val.). Tā dara tikai amerikāľi.‘‘ (citēts pēc Freimanis, 2012). 

 

 
 

2. attēls. Tiesneša komunikācija ar treneri (Tami Chappell/ Reuters) 
 

Komunikācijā ar treneriem jāatceras trīs svarīgi principi: zināt, ko teikt, kad teikt un kam 

to teikt. Ne uz visiem treneru izsaucieniem un jautājumiem spēles laikā ir jāatbild. 

Kvalificētam tiesnesim jāspēj izvērtēt, vai viľa atbilde dos labumu vai tikai nodarīs ļaunumu. 
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Turklāt, ja spēles laikā runā ar vienu treneri, var uzaicināt arī otras komandas treneri 

pievienoties sarunai. Šādi aicinājumi lieliski mazina vēlmi diskutēt. Viens no svarīgiem 

komunikācijas rīkiem tiesnešiem ir svilpe. Tā ir tiesneša balss un zīmju/ţestu papildinājums. 

Ja tiesnesis svilpj skaļi, tas rada tādu pašu iespaidu, it kā viľš kliegtu; ja nosvilpj klusi, šķiet, 

ka viľš čukst; ‗‘normāls‘‘ svilpes signāls ir līdzvērtīgs sarunai normālā, adekvātā balss tonī 

(Topp, Schwartz, 2006). 

Būtisks sporta spēļu tiesāšanas aspekts ir spēlētāju un tiesnešu vecuma starpība 

(Castagna, D'Ottavio, Weston, 2005). Piemēram, spēlētāju vidējais vecums augstākajā 

Dānijas līgā 1991.-1992. sezonā bija 24 gadi, turpretī tiesnešu, kuri pildīja arbitru pienākumus 

Itālijas futbola pirmajā divīzijā (2004. gada sezona), vidējais vecums bija 35 gadi. Vidējā 

vecuma starpība spēlētājiem un tiesnešiem var pastāvēt, jo starptautiskās tiesāšanas pārvaldes 

organizācijas pieredzi uzskata par vienu no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai tiesātu elites 

līmenī. Paradoksāli, bet elites tiesneši sasniedz savu labāko snieguma līmeni tad, kad vairums 

spēlētāju savu karjeru beidz. Parasti elites līmeľa tiesneši sasniedz savu "zelta laikmetu" 

tiesāšanas karjerā virs 40 gadu vecuma. 

Horvātu sporta speciālistu pētījums (Rupcic, Matkovic, Knjaz, Bascevan, Rodic, 2011) 

liecina, ka basketbola tiesnešiem vidēji aerobās prasmes ir tikpat labi attīstītas kā 

profesionāliem basketbola spēlētājiem un citu sporta veidu arbitriem. Nav novērota statistiski 

nozīmīga atšķirība funkcionālo dotumu līmenī starp gados jauniem (26-32 gadi) un vecākiem 

(33-46 gadi) tiesnešiem. Toties likumsakarīgi, ka gados vecākie tiesneši ir pārāki tiesāšanas 

kvalitātes rādītājos, kā arī viľiem ir lielāka pieredze augsta līmeľa spēļu vadīšanā. Aplūkojot 

jautājumu - kāpēc basketbola tiesnešiem ar vājākām mehāniskajām spējām ir vidēji labākas 

atzīmes par tiesāšanas kvalitāti -, horvātu pētnieki atzīst, ka pētījumā iegūtie rezultāti norāda 

uz basketbola spēles sareţģītību, kas ir tieši saistīta ar pašu spēles noteikumu sareţģītību. Visi 

respondenti ir fiziski labi sagatavoti un apliecinājuši basketbola noteikumu teorētiskās 

zināšanas atbilstoši augstākajiem kritērijiem. Taču galu galā izšķirīgā ir pieredze, piemērojot 

šīs zināšanas, kas palīdz pildīt tiesneša pienākumus atšķirīgā – augstākā – kvalitātē. 

Kvalificēti, pieredzējuši tiesneši bauda vēl vienu priekšrocību: viľi ir tiesājuši vietējo 

čempionātu ilgu laiku, un dalībnieki, visticamāk, zina un respektē viľus - tas dod pelnītu 

papildu spēku, kas jaunajiem tiesnešiem reti piemīt. Ir pierādījumi, lai gan ne pilnīgi 

pārliecinoši, ka šī priekšrocība tiek arī labākajiem Anglijas futbola premjerlīgas tiesnešiem 

(Entwistle, 1999). Periodiski daţi laikraksti publicē tiesnešu sarakstu un punktu sistēmu, kas 

apliecina, cik dzelteno un sarkano kartīšu šie tiesneši ir parādījuši. Kā likums - ir tendence, ka 

vecākajiem, vispāratzītajiem tiesnešiem ir mazāk punktu kā viľu kolēģiem jaunpienācējiem. 

Pieredze ir neaizstājams faktors veiksmīgā tiesāšanā. Turklāt pieredzējušie arbitri ar 

nepieciešamajām teorētiskajām zināšanām, kas "bagātinātas" ar asu spēles izjūtu, sasniedz 

labākos rezultātus tiesāšanā, ja tiem piemīt laba fiziskā 

sagatavotība. Tas ir dabiski, ka vecākiem tiesnešiem mehāniskās spējas 

pakāpeniski samazinās, bet, ľemot vērā, cik sareţģīta ir spēle, viľi šo trūkumu kompensē ar 

savu pieredzi, kas iegūta, pildot tiesneša pienākumus. 

 

Rezumējot sporta nozarē būtiski pieaug tiesāšanas nozīme, īpaši tajos sporta veidos 

(tostarp arī sporta spēlēs), kuros nav stingru objektīvu kritēriju, lai novērtētu sportistu 

darbību. 

Sporta spēļu speciālistu viedokļi par tiesnešu darbības kvalitātes galvenajiem un 

noteicošajiem faktoriem atšķiras. Tiesneša darbības pamati ir labas noteikumu zināšanas un 

tiesnešu komandas vienota noteikumu interpretācija (izpratne). Svarīga ir tiesnešu savstarpējā 

sadarbība un palīdzība partnerim(-iem), jo spēles laikā laukumā strādā vairāk nekā viens 

tiesnesis. Noteikumu piemērošanas precizitātē būtiski, lai pareizs ir ne vien lēmums, bet arī tā 
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pamatojums. Ja daţādi tiesneši sasniedz šos divus pareizības līmeľus, viľus var raksturot kā 

saskaľotus. 

Tā kā sporta spēļu tiesāšana ir nodarbe, kurā vienmēr iesaistīts liels skaits cilvēku 

(spēlētāji, treneri, tiesnešu komanda), turklāt katrs no viľiem – atšķirīga, daudzšķautľaina 

personība, tad būtiska nozīme ir tam, kā notiek visu ar sacensībām saistīto dalībnieku 

savstarpējā komunikācija (valodas prasmes, balss, svilpes izmantošana, kustības, ţesti). 

Sporta spēļu tiesnešiem jāpieľem lēmumi apstākļos, kad spiediens nāk no spēlētājiem, 

treneriem, skatītājiem un plašsaziľas līdzekļiem. Tiesneši arī pieľem lēmumus saskaľā ar 

laika spiedienu un daţādu skatīšanās pozīciju. Tādējādi tiesāšana ir sareţģīta lēmumu 

pieľemšanas darbība, kurā nepieciešamība iejaukties nav pašsaprotama vai acīmredzama 

vairumā gadījumu. Šādos apstākļos tiesneši bieţi paļaujas uz vērtējošu heiristiku un 

stereotipiem.  

Būtisks sporta spēļu tiesāšanas aspekts ir spēlētāju un tiesnešu vecuma starpība. 

Vidējā vecuma starpība spēlētājiem un tiesnešiem var pastāvēt, jo starptautiskās tiesāšanas 

pārvaldes organizācijas pieredzi uzskata par vienu no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai 

tiesātu augstākajā līmenī. Elites tiesneši sasniedz savu labāko snieguma līmeni tad, kad 

vairums spēlētāju savu karjeru beidz. Pieredze ir neaizstājams faktors veiksmīgā tiesāšanā. 

Turklāt pieredzējušie arbitri ar nepieciešamajām teorētiskajām zināšanām, kas "bagātinātas" 

ar asu spēles izjūtu, sasniedz labākos rezultātus tiesāšanā, ja tiem piemīt laba fiziskā 

sagatavotība. 

Ir neiespējami visiem tiesnešiem konkrētā situācijā reaģēt vienādi – arbitri nevar būt 

nemainīgi konsekventi, jo iesaistīto cilvēku daţādība un atšķirīgie apstākļi to padara 

neiespējamu. 

Komandu sporta veidu tiesnešiem jāľem vērā vesela virkne daţādu informācijas 

avotu, jāpieľem ātri lēmumi, tādēļ nepieciešamas izcilas redzes dotības, lai spēles laikā uz 

laukuma pamanītu visas darbības nianses. Tiesnešiem jāpiemīt arī izziľas prasmēm, lai 

prognozētu spēlē iesaistīto personu rīcību, lai zinātu, kuras darbības vērot, un pieľemtu ātrus 

un atbilstošus lēmumus. Sporta spēļu tiesnešiem nepieciešamā sagatavotība sīkāk raksturota 

nākamajā sadaļā. 

 

1.2. Sporta spēļu tiesnešiem nepieciešamā sagatavotība 
 

Neskatoties uz strauju tehnisko progresu, joprojām ir virkne sporta veidu, kuros 

sportisko darbību novērtēšana notiek tikai tiesnešu subjektīvo lēmumu līmenī. Šos subjektīvos 

lēmumus ietekmē daudzi faktori, taču pats svarīgākais no tiem ir viľu sagatavotība tiesnešu 

darba izpildei. Jo augstāks ir sagatavotības līmenis, jo mazāk tiesneši kļūdās, līdz ar to arī 

objektīvāk novērtē sportistu darbību (Маркелов, 2010). 

Speciālā literatūra par sporta spēļu tiesāšanu apliecina, ka jēdzienu ‗‘kvalificēts‘‘ 

vislielākajā mērā varam lietot kā sinonīmu jēdzienam ‗‘profesionāls‘‘. Tas, savukārt, ietver 

gan elementāru sagatavotību konkrētā sporta veida spēļu tiesāšanai, gan attīstītu psiholoģisko 

iezīmju kopumu.  

Profesionālais sports prasa profesionālu tiesāšanu, ko raksturo tiesnešu atbilstīga 

psiholoģiskā sagatavotība, augsta kvalifikācija, augsta līmeľa kompetence, kā arī korekta un 

mierīga, savaldīga attieksme pret visiem sacensību dalībniekiem (Valdevit, 2005). 

Profesionālisms ir izpratne par to, ka katram tiesnesim ir jābūt spēles nozīmīgākajam 

vēstnesim kā laukumā, tā sabiedrībā. Tas saistīts ar tuvošanos kvalitātei gan laukumā, gan 

ārpus tā, tas ir kredīts, uzticība spēlei un tiesāšanas profesijai. Profesionālisms ir viens no 

garīgās sagatavotības aspektiem. Jāpatur prātā, ka tiesneši ir sabiedrības redzeslokā ne tikai 

laukumā, bet arī ārpus tā. Tas saistīts ar visiem tiesāšanas riskiem, grūtībām un arī 

privilēģijām (Topp, Schwartz, 2006). 
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Tiesnešiem jābūt pilnībā sagatavotiem, lai atrisinātu katru un jebkuru situāciju laukumā. 

Viena no pamatprasībām ir pārbaudīt savu ekipējumu pirms došanās laukumā (piemēram, 

jānodrošinās ar divām svilpēm, diviem pulksteľiem, no kuriem viens ir hronometrs, monētu 

lozēšanai, sarkano un dzelteno kartīti, piezīmju grāmatiľu un diviem zīmuļiem).  

Tiesnešu darbība norit ievērojama fiziskā un psihiskā sasprindzinājuma apstākļos. Tas 

izvirza paaugstinātas prasības attiecībā uz tiesnešu funkcionālajām spējām. Pētījumā par 

futbola tiesnešiem Krievijas zinātnieks Šibajevs (Шибаев, 2009) secinājis, ka nepieciešamo 

profesionālo īpašību kompleksā ietilpst redzes analizatora funkcionālās spējas, izvēles 

reakcijas un tās komponentu ilgums, intelektuālās un profesionālās darbības noturīgums, kā 

arī šo rādītāju dinamika fiziskas slodzes laikā. 

Obligāta tiesnešiem ir fiziskā un garīgā sagatavotība. Sirds un asinsvadus spēcinošām 

aktivitātēm jābūt iekļautām pirmssezonas ikdienas sagatavošanās procesā. Soļošana, viegls 

skrējiens vai skriešana sekmē sirdsdarbības nostiprināšanu tādā līmenī, kas nepieciešams, lai 

skraidītu pa laukumu nākamajos mēnešos, norāda Brad Groninger, ASV koledţu basketbola 

tiesnesis un sleju autors specializētajā periodikā.  

Daţas nedēļas pirms sezonas sākuma jāvelta zināšanu atsvaidzināšanai, jāatgādina sev 

noteikumi, jāpārlapo tiesnešu rokasgrāmata. Jāsazinās ar visām atbildīgajām personām 

saistībā ar gaidāmo spēļu kalendāru; jāparaksta un jānosūta attiecīgajām personām 

nepieciešamie dokumenti; jāpārskata un jāatjauno kontaktinformācija, kas iegūta un saglabāta 

pēdējos mēnešos. Ieteikumi pirms jaunās sezonas darāmajiem darbiem iekļauj arī tiesneša 

formastērpa un darbarīku stāvokļa pārbaudi – ja nepieciešams, jārēķinās ar līdzekļu 

ieguldījumu šī komplekta uzlabošanā un papildināšanā. Ir lietderīgi ieplānot svētdienas 

pēcpusdienu kopā ar tiesāšanas partneri, lai apspriestu pārvietošanās un ierašanās laikus. 

Ikviena praktizējoša tiesnešu brigāde ir pārliecinājusies, ka 30-90 minūtes, kas pavadītas kopā 

transporta līdzeklī ceļā uz spēles norises vietu, dod iespēju noturēt lietderīgu sarunu, izvēršot 

vērtīgu pirmsspēles diskusiju. Ierašanās spēles vietā laikus nozīmē – būt par vēlu. Ierasties 

agrāk – tas ir būt klāt īstajā laikā. Jo nepieciešama atpūta no ceļa, laiks, lai garīgi sagatavotos 

gaidāmajai spēlei (Topp, Schwartz, 2006).  

M. Cukermana (Цукерман, 2003) pētījumā identificētas īpašības, kas raksturo volejbola 

tiesnešu profesionālo meistarību: objektivitāte, principialitāte, atbildība, neuzľēmība pret 

traucēkļiem, kompetence, kā arī noteikts tiesneša darbības regulēšanas mehānisms spēles 

apstākļos, pamatojoties uz personības iezīmju analīzi (informācijas apstrāde, uzmanība, 

operatīvā atmiľa, redzeslauks, sensorā reakcija u.c.). V. Nasonovs (Насонов, 2011) 

identificējis šādas kopējās personības iezīmes, kas raksturīgas šīs profesionālās darbības 

speciālistiem: augsta līmeľa vispārējais intelekts, "objektīvais reakcijas ātrums" 

(«предметный темп реакции»), mērķtiecība, drosme un apľēmība. Eiropas Handbola 

federācijas lektors Sotiris Migas tiesnešu vērtīgākās īpašības nosauc šādā secībā: pastāvība un 

uzticamība; sadarbība; noteiktība; nosvērtība; neuzpērkamība; piesardzība; pašpārliecība; 

tiesāšanas prieks/impulss (Migas, 2012). Sandors Andorka (Sandor Andorka) uzskata, ka labu 

tiesnesi raksturo godīgums; spēja palikt mierīgam un pievērsties sareţģījumiem; pacietība; 

prasme izzināt labākos paraugus un mācīties no tiem; izaicinājumu pieľemšana un reālistisku 

mērķu izvirzīšana; stabilitāte personīgajā un profesionālajā jomā; spēja mācīties un uzlabot 

savu sniegumu; komunikācija, izmantojot ķermeľa valodu (Andorka, 2011). 

Nav viena konkrēta šablona, kāda personība var gūt panākumus spēles laukumā, 

eksistē pat tāds viedoklis, ka jebkurš, kurš vien to vēlas, var kļūt par izcilu tiesnesi. Ikvienam 

cilvēkam piemīt savas individuālas priekšrocības un trūkumi, bet, lai kļūtu par labu arbitru, ir 

jāspēj kritiski uz sevi palūkoties no malas un saprast, kāda veida personība viľš ir, lai 

novērtētu savas spēcīgās īpašības, kuras var palīdzēt kā tiesnesim, un arī vājības, kādas 

nepieciešams likvidēt. To atzīst virkne sporta spēļu praktiķu, kuri gadiem tiesājuši daţādu 
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rangu, tostarp visaugstākā līmeľa līgās (Caminsky, 2007; Entwistle, 1999; Scapinello, 

Simpson, 2006; Donaghy, 2009; Oie, 2011). 

Personības veidošanās procesā, kas katram indivīdam ir savdabīgs un neatkārtojams, 

būtiska nozīme ir ne tikai pārdzīvojumu pieredzei, bet arī pārdzīvojumu pieredzes izpratnei. 

Pārdzīvojums tiek saistīts ar tādiem situāciju apzīmējumiem kā stress, sasprindzinājums, 

krīzes, garīga spriedze u.c. Emocijas ir galvenais cilvēka spriedzes komponents, un cilvēki 

reaģē pamatā divējādi – vieni ar pastiprinātu, otri ar pazeminātu emocionālo uzvedību. 

Tradicionāli par uzvedības un vajadzību apmierināšanas secības un iespējamības 

kontrolētājiem/regulētājiem tiek uzskatīta griba un apziľa, bet jāievēro, ka griba nevada 

vajadzības, tikai pievienojas kādai no tām un palīdz to apmierināt, savukārt apziľa apbruľo 

vajadzības ar līdzekļiem un veidiem to apmierināšanai (Kriumane, Marnauza, 2007). 

Futbola arbitrs Dţefrijs Kaminskis min daudzas iezīmes, kuras mēdz būt kopīgas 

augsti kvalificētiem tiesnešiem visā pasaulē. Tās ir gan ģenētiski iedzimtas, gan arī dzīves un 

darbības laikā iegūtas, attīstītas, lai palīdzētu viľiem būt sekmīgiem izvēlētajā nodarbē. 

Autors min virkni rakstura īpašību, kā godīgumu, drosmi, izlēmīgumu, pacietību, godprātību, 

empātiju jeb iejušanās spēju, neuzľēmību pret spriedzi (jo skatītāji spēli vēro ar sirdi, bet 

tiesneši ar acīm un prātu, viľi nedrīkst ļauties emocijām, lēmumi jāpieľem objektīvi). Arī 

pazemība, pašapziľa, labas darba iemaľas laukumā, rosīgums, rūpes par fizisko sagatavotību, 

spēles noteikumu pārzināšana tiek minētas kā nepieciešamas, lai cilvēks varētu labi tiesāt 

sacensības (Caminsky, 2007). 

Katrs mačs ir kā jauna lappuse, iepazīšanās ar nestandarta situācijām, videointevijā 

‗‘Sporta Avīzei‘‘ atgādina basketbola tiesnesis O.Latiševs (Driķis, 2012). Zemāka līmeľa 

spēlēs tiesneši var trenēt mehāniku, ţestus, lai augstāka līmeľa spēlēs tos lietotu jau 

automātiski. Savukārt augsta līmeľa spēlēs ir lielākas iespējas apgūt psiholoģiskas nianses. 

Līdz ar pieredzi nāk zināšanas par daţādām ţestu niansēm, kuras signalizē par to, kā tiesnesis 

attiecas pret spēlētājiem, komandu treneriem, konkrētām situācijām un vai viľa ķermenis ir 

atvērts un pozitīvi noskaľots, vai tiek galā ar spēles spriedzi. Tieši nianses ir tās, kas palīdz 

sasniegt psiholoģisko efektu tiesnešu un pārējo spēles dalībnieku savstarpējā komunikācijā. 

Veiksmīgas saziľas nepārvērtējamā loma uzsvērta pētījumā, kas veikts par vadību 

tiesāšanā (Arehart, 2006). Ieklausīšanās ir komunicēšanas prasme. Vienalga – cilvēks ir 

līderis ģimenē, korporācijā vai tiesnešu brigādē – viľam ir jāsadzird, ko citi saka, un tas būs 

efektīvs instruments saziľā. Nevajadzētu apslāpēt kreativitāti, saknē noraidot it kā jau 

zināmus apgalvojumus; jāļauj citiem izteikties, un ar klausīšanos jāveicina radošuma 

ienākšana savstarpējā komunikācijā. Vadošie arbitri ir laipni un izceļas ar pieklājīgu 

uzvedību, ieklausās kolēģu ieteikumos un pārjautā, apliecinot savu spēju prasmīgi komunicēt 

ar citiem. Viens no ‗‘zelta‘‘ likumiem ir neļaut savam ego nostāties ceļā labai vadībai, bet to 

nevajadzētu arī apslāpēt pavisam. 

Nepārprotami - lai veicinātu efektīvu tiesāšanu profesionālā spēlē, tikai ar kompetencē 

vai "minimālajā standartā" balstītiem novērtējumiem var izrādīties nepietiekami. Tāpēc ir 

nepieciešami empīriski pētījumi, ko var izmantot, lai pamatotu zinātniskās atbalsta 

programmas konstrukciju un nodrošinātu sagatavošanas programmu efektīvu profesionālo 

attīstību. No attiecīgā sporta veida valsts vadošā orgāna viedokļa, tiesnešu attīstība parasti ir 

saistīta ar kādu no fiziskās gatavības testa formām un rakstisku eksāmenu par spēles 

noteikumiem. Skaidrs, ka šie divi rādītāji ir ļoti nozīmīgi tiesnešu sniegumā. Tomēr, lai gan 

vispārēji fiziskās sagatavotības novērtējumi, piemēram, daudzpakāpju fitnesa tests, var 

nodrošināt ieskatu tiesnešu spējā tikt līdzi spēlei, kā arī testi var uzrādīt viľu zināšanas par 

rakstītajiem noteikumiem, maz ir darīts, lai novērtētu un attīstītu citus, iespējams, daudz 

svarīgākus arbitru darbības aspektus, piemēram, to, kā veiksmīgāk pielietot šīs zināšanas. 

Atzīstot nepieciešamību pēc plašāka instrumentu klāsta, ir mēģinājumi novērtēt efektīvu 

tiesāšanu, klasificējot laba snieguma rādītājus, piemēram, izstrādājot zināšanās balstīta 
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tiesneša attīstības sistēmu un starptautiskās konkrēta sporta veida padomes indeksācijas 

analīzē balstītas arbitrāţas vērtēšanas formas (Mascarenhas, Collins, Mortimer, 2005). 

 

 
 

3. attēls. Tiesnešiem nepieciešamās īpašības un sagatavotība (Hansson, Expectations, 

2012) 

 

Daudzi zinātniskie pētījumi apliecina ķermeľa fiziskās un intelektuālās darbības 

savstarpējo vienotību (3. att.). Pētījumos pierādīts, ka cilvēka psihiskais un fiziskais stāvoklis 

savstarpēji spēcīgi ietekmē viens otru, kas ir nozīmīgs rādītājs arī sportā (Vazne, 2009). 

Intelektuālais līmenis ir nozīmīgs faktors, lai sasniegtu labus rezultātus sportā. Virkne 

pētījumu savieno intelektuālo kapacitāti ar panākumiem sportā. Īpaši tiek akcentēta saikne 

starp intelektu un izglītības līmeni, t.i., sportisti ar augstāku IQ rādītāju ne tikai gūst vairāk 

panākumu sportā, bet viľiem ir arī augstāka līmeľa izglītība (Valdevit, 2005).  

Intelekts ir kopējā spēja, lai izprastu, krātu zināšanas un izmantotu tās problēmu 

risināšanai. Intelekta jēdziens apvieno visas indivīda kognitīvās spējas: sajust, uztvert, 

atcerēties, domāt, analizēt, iztēloties. Ar vienlīdzīgo testu palīdzību intelekta līmeni noteikt ir 

ļoti grūti, jo intelekts nav tikai gūto zināšanu izmantošana, bet gan arī cilvēka domāšanas 

potenciāls jautājumu vai grūtu situāciju risināšanai. Ar augstu intelektu cilvēks spēj intuitīvi 

pieľemt lēmumus un atrast optimālus risinājumus, kā arī netradicionāli risināt grūtos 

jautājumus, pat ar diezgan ierobeţotām zināšanām. Citiem vārdiem sākot, intelekts ir prāta 

darbības koeficients, kas rodas no pareizas informācijas meklēšanas pašā cilvēka zināšanu 

plūsmā. 

Mūsdienās ir pieľemts uzskatīt, ka intelekts ir universāla psiholoģiska cilvēku dotība, 

kuras pamatā ir ģenētiski iedzimtas nervu sistēmas īpašība ar noteiktu ātrumu un precizitāti 

uztvert noteiktu informāciju. Cilvēks ar augstu intelekta līmeni ir spējīgs intuīcijas līmenī 

pieľemt daţādus lēmumus. Intelekts ir uzskatāms par produktīvas darbības koeficientu, kas 

palīdz prātam orientēties. Tomēr intelekta spējas var izpausties, gan risinot situācijas ar 

objektiem, matemātiskiem vai loģiskiem uzdevumiem, gan sadarbībā ar cilvēkiem. Tas 

nozīmē, ka intelektu nevar noteikt ar vienu pašu koeficientu, jo prasmi strādāt sabiedrībā, 

spēju patikt vai gūt uzticību objektīvi novērtēt ar skaitļiem nevar. 
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Intelektu kā dotību var attīstīt, izmantojot šādas spējas, piemēram: spēja mācīties, 

domāt loģiski, sistematizēt informāciju, analizēt un klasificēt to, lai noteiktu to piemērotību, 

saskatīt gūtajā informācijā saistības, sakarības vai atšķirības un asociēt to ar līdzīgu jau 

iepriekš gūtu informāciju. Par būtiskām īpašībām cilvēka intelektā uzskata ziľkārību un prāta 

dziļumu, tā elastību un mobilitāti, prasmi loģiski domāt un spēt pierādīt. Īpašības, kuras 

jācenšas attīstīt: 

1. Zinātkāre - vēlme vienu parādību izprast, balstoties uz daţādu veidu informāciju. Šī 

prātā kvalitāte ir attīstāma, kad cilvēks ir aktīvs un daudzpusīgs. 

2. Prāta dziļums - ir spēja nodalīt svarīgo no sekundārā vai nepieciešamo no nejaušas. 

3. Elastīgums un prāta mobilitāte - ir personu spēja plaši izmantot pieejamo pieredzi, 

jaunus loģiskus savienojumus un attiecināt gūto informāciju pret esošo modeli, lai 

pārvarētu stereotipus un sabiedrībā izveidoto modeļa domāšanu. 

4. Domāšanas loģiskumu raksturo stingra pamatojumu secība, veidojot stingru domu 

saikni un argumentāciju, kuras pamatā ir skaidras un nemaldinošas attiecības. 

5. Argumentēšana - ir spēja izteikt savu pozīciju un pierādīt domāšanas gaitu, izmantot 

faktus, zināšanas, kuri stiprina un pierāda secinājuma taisnīgumu. 

6. Kritiskā domāšana prasa cilvēka spēju precīzi novērtēt gūto informāciju un spēju to 

apstrīdēt, vai nepieľemt, pat gadījumā, ja vēl nav atrasta alternatīva. 

7. Domāšanas plašums - spēja risināt šo jautājumu kopumā, nefokusējoties ne uz vienu 

no rādītājiem, bet prast saskatīt jautājuma būtību un pareizu virzienu tā risināšanai. 

Klīniskā psiholoģe Aelita Vagele norāda, ka viens no būtiskajiem faktoriem, kas ietekmē 

cilvēka veiksmi visās dzīves jomās, ir emocionālā inteliģence. Tā ir spēja izprast un adekvāti 

paust savas emocijas un jūtas, inteliģenti komunicēt ar citiem cilvēkiem. Emocionāli 

inteliģents cilvēks vienmēr reaģē adekvāti. Izglītība un sociālie apstākļi veicina emocionālo 

inteliģenci. Par emocionālās inteliģences klātbūtni liecina tolerance, prasme strīdēties 

konstruktīvi, prasme izpaust sliktās izjūtas, apmierinātība ar dzīvi, godīgums un uzticamība. 

Ir teorijas, kas nosaka – par cilvēku var spriest pēc trim parametriem: intelektuālā 

koeficienta (IQ), personības iezīmēm (rakstura) un emocionālās inteliģences. IQ nosaka 

cilvēka spēju un kapacitāti mācīties, uztvert informāciju; personības psiholoģiskais tips ir 

iedzimts un nosaka raksturīgās iezīmes; savukārt emocionālā inteliģence ir visnetveramākais 

lielums, ko var attīstīt, vairot un uzlabot. Emocionālā inteliģence ir daļēji iedzimta, jo par 

cilvēka emocionālo attīstību un emociju rašanos atbild konkrēta smadzeľu daļa – limbiskā 

sistēma. Savukārt smadzeľu garoza atbild par intelektuālo pusi – to, kā savas emocijas 

izprotam. Katrs cilvēks piedzimst ar noteiktu pamatemociju komplektu (ar spēju just interesi, 

prieku, dusmas, bailes, skumjas). Citas emocijas – tādas kā kauna vai vainas izjūtu – 

iemācāmies dzīves laikā. Ģimenei un videi, kurā bērns aug, ir ļoti liela nozīme. Piedzimstam 

ar noteiktu temperamentu un rakstura īpašībām, kas, kļūstot vecākiem, mūsos reizēm ļoti 

nostiprinās. Ja cilvēks no dabas ir neelastīgs un grūti pieľem pārmaiľas, viľam pilnveidot un 

attīstīt savu emocionālo inteliģenci un sākt izprast savas jūtas var būt visai grūti (Strūberga, 

2013). 

Ar sporta spēļu tiesnešu kļūdām saistīto garīgo komponentu analīzē (Cei, 2001) atklāts, 

kuri ir galvenie psiholoģiskie faktori gadījumos, kad tiesneši veic nepareizu izvēli. Analizējot 

datus, kas iegūti, testējot augsta līmeľa futbola tiesnešus, noteikta kļūdu tipoloģija, kurai būtu 

vairāk jāpievērš uzmanība tiesnešu sagatavošanā: pārmērīga kontrole, nepacietība, garīga 

neelastība, pārmērīga mērķtiecība, pašrealizācijas efektivitātes izpratnes trūkums, saspringtība 

un neapmierinātība, nepietiekama komunikācija. Tiesnešiem vissvarīgākie trīs inteliģences 

veidi ir intrapsihiskā inteliģence (intrapsychic intelligence), starppersonu inteliģence 

(interpersonal intelligence) un kinestētiskā ķermeľa inteliģence (kinesthetic-body 

intelligence). 
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Attiecībā uz veiksmīgiem futbola tiesnešiem lēsts, ka tiem ir labāka redzes atmiľa, 

perifērā redze, sakādiskās (straujās) acu kustības, pielāgošanās spēja un atpazīšanas ātrums, 

nekā viľu mazāk veiksmīgajiem kolēģiem (Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, 

Taheri, 2011). Nozīme ir ķermeľa uzbūvei: gari tiesneši ir pārāki par saviem mazākajiem 

kolēģiem, jo viľu auguma priekšrocības var palīdzēt sadursmēs ar spēlētājiem, savukārt 

mazākie tiesneši to var kompensēt, būdami ātrāki, tuvāk spēlētājiem un vairāk ar viľiem 

runājot. Daţi tiesneši ir pļāpīgi un jautri, ar izteiktu humora izjūtu, kas var mazināt saspringtas 

situācijas; citi ir klusi un nelokāmi; citi ir diezgan nervozi un iejaucas pārāk daudz; citi ļauj 

spēlētājiem pašiem tikt galā ar saspīlējumiem. Pat starp tiem, kas runā ar spēlētājiem, ir daţi, 

kuri dod priekšroku klusai, atturīgai pieejai, bet citi aizrāda kliedzot. Daţi izmanto abas 

metodes, atkarībā no situācijas un attiecīgā spēlētāja personības. Nenoliedzami - apstākļi bieţi 

ir izšķiroši. Tiesnesim var būt bijusi virkne vienmuļu, viegli vadāmu spēļu, kas var iemidzināt 

viľu ar viltus drošības sajūtu. Kad pēc tam jāsaskaras ar skarbi apstrīdētu maču, tiesnesis var 

būt psiholoģiski nespējīgs atpazīt draudus rīkoties tik ātri, kā to vajadzētu. No otras puses, ja 

tiesnesis zina, ka viľam jātiesā smaga spēle, piemēram, pusfināls, viľš var ātri apkarot 

spēlētāju slikto uzvedību pirmajās pāris minūtēs - ja viľi pēc tam atsāk normāli spēlēt, viľš 

var ļaut spēlei plūst un atļauties izmantot smagākus ieročus, kad tas tiešām ir nepieciešams 

(Entwistle, 1999). 

Sasprindzinājums, ko izsauc spēles un rezultāta svarīgums vai nogurums, atľem 

spēlētājiem dvēseles mieru un prāta skaidrību. Šajā gadījumā svarīgi, lai tiesnesis neiekļūtu 

muļķīgā stāvoklī (‗‘nezaudētu seju‘‘) – tas var nopietni iespaidot spēles gaitu. Futbola 

tiesnesis P. Kollina atgādina, ka nogurums ir ne tikai spēlētājiem, bet arī tiesnesim, un tas 

apgrūtina pareiza lēmuma pieľemšanu. Tātad lēmums ir atkarīgs no tiesneša fiziskā stāvokļa, 

no sagatavotības: tiesnesim jābūt labā kondīcijā un līdz spēles pēdējiem mirkļiem jābūt un 

jāpaliek maksimāli uzmanīgam un koncentrētam arī tad, ja viľš jūt, ka viss iet normāli un 

spēles pavedieni ir viľa rokās (Rubenis, 2006). 

 

 

1.2.1. Sporta spēļu tiesāšanai nepieciešamās fiziskās īpašības 

 

Sporta spēlēm raksturīga liela emocionalitāte, spilgti izteikts sacensības raksturs, 

sareţģīts saturs, precīzi noteikumi. Sporta spēlēs mēdz būt nepārtraukta un negaidīta apstākļu 

maiľa, kas no spēlētājiem un tiesnešiem prasa momentānu rīcību atbilstoši situācijai. Šo 

iezīmju dēļ sporta spēles veicina reakcijas ātruma, kustību koordinācijas, orientēšanās spēju, 

atjautības, drosmes, gribas, noteiktības attīstību, pilnveido fiziskās un morālās īpašības. 

Sporta spēles palielina kustību analizatora jutīgumu un vestibulāro reakciju stabilitāti, veicina 

redzes analizatora funkcijas attīstību. 

http://www.neslimo.lv/pme/?name=raksturs
http://www.neslimo.lv/pme/?name=raksturs
http://www.neslimo.lv/pme/?name=analizatori
http://www.neslimo.lv/pme/?name=redze
http://www.neslimo.lv/pme/?name=analizatori
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4.attēls. Augstas kvalifikācijas tiesneša fiziskā sagatavotība (Dave Sandford/ Getty 

Images) 

 

Cilvēka biomotorās spējas (fiziskās īpašības) ir spēks, izturība, ātrums un koordinācija. 

Sportiskās meistarības pilnveidošanas virzieni ir: 

 spēks  

 ātrums 

 jauda 

 izturība 

 koordinācija (veiklība un līdzsvars). 

Sporta speciālā jeb fiziskā sagatavotība iekļauj sevī absolūtā un relatīvā spēka attīstīšanu, 

muskuļu masas un elastības palielināšanu, atbilstoši sporta veidam specifiskā spēka (jaudas 

vai muskuļu izturības), kustību un reakcijas pilnveidošanu, kā arī koordinācijas un veiklības 

pilnveidošanu. Šī veida treniľiem ir jāattīsta spēja realizēt visu veidu kustības (Krauksts). 

Sporta spēles kļūst aizvien ātrākas, dinamiskākas, atraktīvākas un arī riskantākas. Tāpēc no 

spēlētājiem tiek prasīta ne tikai cita spēles filozofija, bet arī citāda fiziskā sagatavotība. 

Pašlaik uzmanības centrā ir spēka, ātruma un aerobās izturības attīstīšana. Apvienojumā ar 

tehniku un taktiku tie ir galvenie priekšnoteikumi dinamiskai un atraktīvai spēlei. Arī 

tiesnešiem jāpielāgojas šīm pārmaiľām un vairāk nekā jebkad jāapzinās savs stāvoklis. 

Ātrumam, izturībai un arī spēkam (kā jebkuras akcelerācijas/paātrinājuma noteicošajam 

faktoram) jābūt attīstītiem optimāli, jo tiesneši, pretstatā spēlētājiem, spēles laikā nevar tikt 

nomainīti un nevar atpūsties (Holdhaus, 2011). 

Fiziskā sagatavotība ir cilvēka organisma spēju kopums, kurš nodrošina jebkāda 

fiziska, garīga un emocionālā darba veikšanu un labas veselības saglabāšanu, ľemot vērā 

katra indivīda iedzimtās īpašības, kā arī prasmi izmantot savas organisma iespējas. Fizisko 

sagatavotību raksturo izturība, spēks, ātrums, veiklība, lokanība un kustību reakcijas ātrums. 

Fiziskās īpašības ir individuālas īpatnības, kas nosaka cilvēka fiziskās (kustību) iespējas. 

Tomēr spējas sportā netiek raksturotas kā kustību iemaľas un prasmes. Spējas ir tas, cik ātri 

un viegli cilvēks apgūst jaunās darbības un kustības (Vazne, 2009). Fizisko sagatavotību 

raksturo organisma morfofunkcionālais stāvoklis, kas izpauţas fiziskajās īpašībās - izturībā, 

spēkā, ātrumā, veiklībā un lokanībā, tāpat arī nervu un muskuļu koordinācijā. 

Jebkura kontrolēta kustība ir kompleksas darbības rezultāts, kuru veido muskuļu 

kontrakcijas dinamiskā un statiskā reţīmā, ieskaitot spēku, jaudu, ātrumu, izturību, 
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koordināciju un kustību amplitūdu (lokanību vai fleksibilitāti). Visos komandu sporta veidos, 

kā arī tajos individuālajos sporta veidos, kuros atlētiem ir jāoponē pretiniekam (piem., bokss, 

cīľa, dţudo, paukošana), nepieciešama teicama sensoro orgānu funkcionēšana un spēja veikt 

ātras kustības ilgstošā laika posmā mainīgos apstākļos un uz noguruma fona. Šīs grupas 

pārstāvjiem dominējošās motorās spējas ir koordinācija, ātrums, spēks un izturība; 

dominējošās funkcijas – CNS, lokomotorā, sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas (Krauksts). 

Pētnieki norāda, ka noguruma dēļ tiesnešu lēmumu pieľemšanas kvalitāte var mazināties, taču 

tas nav tieši atkarīgs no atsevišķi novērtējamiem rādītājiem (piemēram, veiktā attāluma vai 

sirdsdarbības rādītājiem). Lēmumu pieľemšanas process un fiziskais sniegums ir savstarpēji 

saistīti, bet to sareţģītās kopsakarības lielā mērā ietekmē virkne citu faktoru (piemēram, 

situācijas konteksta noteiktie faktori) (Mascarenhas, Button, O'Hare, Dicks, 2009).  

Analizējot faktorus, kas ietekmē tiesnešu fizisko veiktspēju futbola sacensību laikā, 

pētnieki (Mallo, Navarro, Garcia Aranda, Helsen, 2009) secinājuši, ka, izsekojot tieši 

bumbas kustības, nevis spēlētāju kustības, var efektīvāk prognozēt tiesnešu darbības. 

Atbilstoši spēles noteikumiem, tiesnešiem jābūt iespējami tuvu tai teritorijai, kurā atrodas 

bumba, tādējādi - jo tālāk bumba pārvietojas spēles laikā, jo lielāka fiziskā slodze 

nepieciešama tiesnešiem, lai tie varētu izsekot līdzi spēlei. Tiesnešu veiktspēju var ietekmēt 

komandu spēles stils, tas ir, kā viľi pārvieto bumbu pa laukumu. Turklāt spēles standarts 

ietekmē tiesnešu fizisko veiktspēju, jo tiem jāveic vairāk liela ātruma skrējienu, lai sekotu 

spēles tempam. 

Sporta spēļu tiesnešu pienākums ir neatpalikt no komandu spēles tempa, viľiem jāiztur 

ne tikai konkrētās spēles temps, bet arī mača ‗‘temperatūra‘‘. Tiesnešu fiziskā sagatavotība 

ietver gatavošanos kā komandai, skriešanas manieri un kustības, vizuālās spējas un 

pozicionēšanos laukumā, labu fizisko formu (Andorka, 2011). Tiesnešiem jākustas tā, lai 

vienmēr paspētu būt ‗‘iekšā‘‘ konkrētajā situācijā; pareiza pozīcijas izvēle bieţi nodrošina 

pareiza lēmuma pieľemšanu (Oie, 2011). Uzskatot, ka fiziskā snieguma nepilnības var tikai 

mazināt un no tām nav iespējams pilnībā izvairīties, valsts un starptautiskajām tiesnešu 

pārvaldes organizācijām būtu jācenšas izvēlēties talantīgus arbitrus, kuri uzrāda laba līmeľa 

sniegumu aerobajos un anaerobajos testos atbilstīgi savam vecumam (Castagna., d'Ottavio, 

Weston, 2005). Fizisko iespēju testēšana palīdz atrisināt virkni sareţģītu sporta pedagoģijas 

jautājumu: noteikt sportistu kondīcijas un koordinācijas spēju attīstību, novērtēt tehnisko un 

taktisko sagatavotību (Rudzītis, Lāriņš, 2008).  

Pieaugot tiesnešu skaitam, aug konkurence ne tikai starp kontinentu vai valstu 

tiesnešiem, bet arī katrā atsevišķā valstī, apliecina M. Rubenis (Rubenis, 2006). Un dabiski, 

ka katra futbola tiesneša, īpaši jauna iesācēja sapnis vai mērķis ir kļūt par FIFA tiesnesi vai 

asistentu. Par to kļūst, neatlaidīgi mācoties un intensīvi trenējoties, regulāri tiesājot spēles un 

piekopjot sportisku dzīvesveidu. Pamatā ir noteikumu zināšanas un prasme tos pielietot, zināt 

tiesāšanas metodiku. Taču pamatu pamats ir augstā fiziskā sagatavotība. To vislabāk trenēt un 

pilnveidot grupā un speciālista vadībā, taču arī individuāli (ja ir trenera izstrādāta programma) 

tiesnesis var sasniegt un saglabāt augstu sportisko formu. Tam jāatvēl laiks, jābūt gribai un 

neatlaidībai – raksturam.  
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1.2.1.1. Speciālā izturība 

 

 Izturība ir cilvēka organisma spēja ilgstoši veikt fizisku darbu un pretoties 

nogurumam fiziska un garīga darba laikā, nesamazinot darba efektivitāti. Cilvēka izturības 

spējas ierobeţo sirds, asinsvadu un elpošanas sistēmas spēja piegādāt enerģijas veidošanai 

nepieciešamo skābekli, muskuļu iekšējie enerģētiskie krājumi un vielmaiľas procesu 

muskuļos fiziskās slodzes laikā (Красникова, 2008). 

Izturība ir spēja veikt ilgstošas un nemainīgas intensitātes slodzes līdz noguruma 

izpausmēm. Orientējoties uz treniľu procesā izvirzītajām prasībām, nosacīti izšķir divus 

izturības veidus: vispārējo izturību un speciālo izturību. Vispārējā izturība ir spēja/kapacitāte 

realizēt daţādu veidu fiziskās aktivitātes, kuru izpildīšanā ir iesaistītas daudzas muskuļu 

grupas un orgānu sistēmas (CNS, neiromuskulārā un kardiorespiratorā sistēma), lai veiktu 

slodzi ilgākā laika periodā. Laba vispārējā izturība ir noteicošs faktors veiksmīgām treniľu 

nodarbībām visos sporta veidos. Zinātniski ir pierādīta cieša sakarība starp vispārējo un 

speciālo izturību. Jebkura sporta veida pārstāvim ir nepieciešama laba vispārējā izturība, jo tā 

rada iespēju veikt liela apjoma un intensitātes specifiskās slodzes, ātrāk atjaunoties starp 

daţādām sacensībām. Speciālā izturība bieţi tiek dēvēta par spēles izturību, kā arī daudzu 

motoro aktu vairākkārtēju atkārtošanu (sporta spēlēs). Lai iegūtu labu specifisko izturību, ir 

nepieciešama pietiekama vispārējās izturības bāze; ja tā ir labā līmenī, tad ir vieglāk realizēt 

speciālo slodzi un speciālo izturību var attīstīt augstākā līmenī (Krauksts). 

No slodzes ilguma viedokļa izturību var iedalīt: 

- īsajā izturībā (2 min.); 

- vidēja ilguma izturībā (2-8 min.); 

- garajā izturībā (ap 10 min.); 

- sevišķi garajā izturībā (vairāk nekā divas stundas). 

Viens no faktoriem, kas atstāj ietekmi uz izturību, it īpaši speciālo izturību, ir ātruma 

izturība. Tai ir ļoti svarīga loma cikliskajos sporta veidos. Ātrums rezerve ir starpība, kuru 

uzrāda ievērojami īsākā distancē, salīdzinot to ar sacensību distanci. Ja atlētam ir lielāks 

ātrums īsākajā distancē, tad viľam ir vieglāk veikt garāko distanci zemākā ātrumā.  

Aerobā kapacitāte ir spēja realizēt slodzi (darbu), kura realizēšanā ener-ģētiskie 

procesi tiek nodrošināti skābekļa klātbūtnē. Aerobā kapacitāte ir skābekļa maksimālā patēriľa 

(VO2max) funkcija. VO2max norāda uz atlēta maksimālo aerobo darbaspēju līmenī. Starpība, 

kuru veido ieelpotais un izelpotais skābekļa daudzums, norāda, cik daudz skābekļa atlēts 

patērē vienas minūtes laikā. Šo daudzumu parasti izsaka litros/min un tas var svārstīties no 2-

7,5 l/min. Aerobās izturības galvenais rādītājs ir maksimālais skābekļa patēriľš (VO2 max) 

jeb aerobā jauda, kas ir skābekļa daudzums l/min vai ml/kg/min, ko cilvēks patērē intensīvas 

fiziskas slodzes laikā. Par skābekļa patēriľa maksimumu var spriest pēc visiem sirds un 

asinsvadu sistēmas rādītājiem un to izmaiľām fiziskas slodzes laikā.  
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5.attēls. Kūpera tests (EHF Guidelines for Referee Education, 2011) 

 

Veselības un sporta doktors Kenets Kūpers jau 1967. gadā kļuva slavens ar saviem 

pētījumiem un atklājumiem par cilvēka fizisko izturību, kas apkopoti grāmatā ‗‘Kustības 

programma (aerobika)‘‘. Dr. Kūpera izstrādātajā pētījumā 12 minūšu skrējiens kļuva par 

galveno kontroles testu fiziskās gatavības līmeľa pārbaudē (5.att.). Tāpēc gan Kūpera vārds, 

gan pats tests jau sen ir visai populārs arī tiesnešu vidū. Dr. Kūpers uzskatīja, ka futbola 

tiesnesis vienas spēles laikā daţkārt pieľem vairāk nepopulāru (smagu) lēmumu daudzu 

tūkstošu klātbūtnē nekā citas profesijas cilvēks visā savā mūţā. Un to var darīt un izdarīt tikai 

fiziski ļoti stiprs, vesels un trenēts cilvēks.  

Piemēram, FIFA testā bez Kūpera 12 minūšu pārbaudes iekļauti arī sprinta atkārtojumi 

(divreiz pa 50 un 200 m), kas veicami uz noguruma fona (pēc 12 min. skrējiena un nelielas 

atpūtas), speciālisti turpina pilnveidot FIFA testa programmu ar jauninājumiem, kas 
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eksperimentālā veidā jau tiek pielietoti. Nolūks: vēl vairāk šos skriešanas (ātruma un ātruma 

izturības) vingrinājumus tuvināt intensīvas futbola spēles apstākļiem (Rubenis, 2006). Tomēr 

nepieciešams turpināt šo jautājumu izpēti, jo, kā norāda daţi pētnieki (Mallo, Navarro, 

Garcia Aranda, Helsen, 2009) FIFA pieľemtie pārbaudes testi vāji korelē ar spēles 

aktivitātēm. 

 

 
 

6.attēls. Sprinta atkārtojumu shēma tiesnešu testēšanai  

(Weston, Castagna, Helsen, Impellizzeri, 2009) 

 

Arī tiesneši ir sportisti, atgādina basketbola arbitrs O.Latiševs: ‗‘Arī mēs, tiesneši, 

trenējamies, mācāmies un pilnveidojam sevi, tādēļ esam tikpat profesionāli sportisti. Atšķirība 

tikai tā, ka mēs darām citu darbu. Tiesnešiem trīsreiz gadā ir pārbaudes, kurās jāveic Kūpera 

tests - desmit minūtēs jānoskrien 86 laukumi (viens laukums - 20 metri). Turklāt skrējiena 

temps ar katru minūti pakāpeniski aug un pēdējās divās minūtēs katrā jānoskrien desmit 

laukumi.‘‘ (Freimanis, 2012) 

Aerobais (maiľas) slieksnis norāda uz to maksimālo darba daudzumu (apjomu), kuru 

atlēts var veikt, kad enerģētiskie (metaboliskie) procesi tiek realizēti ar skābekļa piedalīšanos. 

Palielinot slodzes intensitāti, darba nodrošināšanai bez aerobajiem procesiem tiek piesaistīti 

arī anaerobie procesi, kā rezultātā muskuļos uzkrājās šo enerģētisko procesu gala produkts - 

pienskābe. Aerobais slieksnis norāda to punktu, zem kura var notikt izturības trenēšana. 

Trenējoties zem aerobā sliekšľa līmeľa, tiek uzlabotas aerobās darbaspējas, vienlaicīgi 

samazinot riska iespējas pārtrenēties. Atlēta spēja saglabāt intensitāti vai pārvietošanās ātrumu 

- ir atkarīga no spējas turpināt slodzi glikolīzes gala produkta - pienskābes klātbūtnē. 

Pienskābe zināmā mērā izjauc bioķīmisko līdzsvaru ķermenī un noved pie noguruma, kas 

savukārt samazina muskuļu kontraktilās spējas. Trenēšana anaerobās kapacitātes 

paaugstināšanai ir virzīta uz anaerobā metabolisma pakāpes palielināšanu, kas, protams, 

palielina pienskābes producēšanu. Labi organizēts anaerobais treniľš var izsaukt atlēta spēju 

samazināt pienskābes negatīvo efektu, attīstot un pilnveidojot pienskābes neitralizēšanas 

(bufersistēmas) iespējas - kā rezultātā tiek samazināta pienskābes koncentrācija un līdzsvarots 

ķermeľa ķīmiskais līdzsvars (Krauksts). 

Īpaši trenējamās jomas katram indivīdam tiek noteiktas, pamatojoties uz bioķīmiskā 

raksturojuma kritērijiem. Pamata kritēriji, individuāli nosakot treniľu specifiku un slodzi, ir 

laktāta (pienskābes) koncentrācija asinīs un pulsa bieţums (Brkovic, 2012). Atkarībā no 

konstatētās laktāta izdales līknes, kas uzrāda testējamās personas sagatavotības priekšrocības 

un trūkumus, akcenti izturības treniľiem ir atšķirīgi. Tiesnešiem ar vāji attīstītu aerobo 

slieksni, ir jākoncentrējas uz pamatiem (vispārējo izturību), bet tiem, kam fiksēts zems 

anaerobais slieksnis, sagatavošanā jāakcentē intensivitātes joma. Pamatojoties uz ilgu laiku 

novērojumiem un analīzi, noteiktas šādas standarta vērtības tiesnešu izturības klasificēšanai: 

aerobais slieksnis (2,0 mmol/l) 8,5 km/h un anaerobais slieksnis (4,0 mmol/l) 10,0 km/h. 
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Pamatojoties uz pievienoto testu rezultātiem, katrs tiesnesis var skaidri redzēt, vai noteiktie 

kritēriji ir sasniegti, respektīvi, izvērtēt, kurā sagatavotības daļā konkrētajam tiesnesim ir 

nepilnības, kas būtu jāuzlabo (Holdhaus, 2011). 

Izturības treniľos CNS specifiski adaptējas treniľu slodzēm. Treniľu rezultātā 

palielinās CNS darbības kapacitāte, kas izpauţas nervu sakaru izveidošanā, lai nodrošinātu 

teicamu visu orgānu un to sistēmu koordinētu funkcionēšanu. Aerobais potenciāls vai 

organisma kapacitāte (spēja) producēt enerģiju ar skābekļa starpniecību, nosaka atlēta 

izturības kapacitāti. Aerobo jaudu organismā nosaka (limitē) skābekļa transporta iespējas. 

Šajā sakarībā, viena no izturības kapacitātes attīstīšanas programmas sastāvdaļām ir attīstīt 

skābekļa transporta sistēmu (Krauksts).  

Lai būtu veiksmīgs savā sporta veidā, vajadzīgs spēks un liela fiziskā izturība. 

Piemēram, ar autotreniľu uzlabojot un harmonizējot smadzeľu darbību, cilvēks ir spējīgs 

paplašināt arī savas fiziskās izturības kapacitātes robeţas, tā nodrošinot augstāku mērķu un 

lielāku panākumu sasniegšanu. Bez šī uzlabojuma, iespējams, būs vēl daudzi citi, piemēram, 

skaidra domāšana, ātrākas reakcijas spējas un veiklība. 

 

1.2.1.2. Koordinācija 

 

Koordinācija ir latīľu izcelsmes vārds, kurš nozīmē saskaľošanu, apvienošanu, 

sakārtošanu. Koordinācija - cilvēka spēja racionāli saskaľot kustību posmus, risinot konkrētus 

kustību uzdevumus. Par koordinācijas spējām sāka runāt pirms 40 gadiem. Līdz tam runāja 

tikai par veiklību. Veiklību uzskatīja par spēju apgūt jaunas kustības un spēju ātri un adekvāti 

pārslēgties no vienām kustībām uz citām situācijas maiľas rezultātā (spēja motorās darbības 

adaptācijai). Taču, kā pētnieki atzīmē, termins ―veiklība‖ ir vispārējs, sadzīvisks un neprecīzs 

un neaptver visas spējas, kas nodrošina kustību vadīšanu un efektīvu regulāciju.  

Daudzos no esošajiem, zinātniski tehnisko sasniegumu ietekmē radītajiem praktiskās 

profesionālās darbības veidiem nav nepieciešama pārmērīga muskuļu piepūle, taču tie izvirza 

paaugstinātas prasības cilvēka centrālajai nervu sistēmai, īpaši – kustību koordinācijas 

mehānismiem, motoro, redzes u.c. analizatoru funkcijām. Zināmā mērā par tādu darbības 

veidu uzskatāma arī sporta spēļu tiesāšana. Darbība, kas norit varbūtības un negaidītu 

situāciju apstākļos, kas prasa atjautību, ātru reakciju, spēju koncentrēt un pārvirzīt uzmanību, 

kustību precizitāti telpā, laikā un dinamikā un to biomehānisku racionalitāti. Visas šīs īpašības 

un spējas sporta teorija saista ar jēdzienu ‗‘veiklība‘‘ – cilvēka spēju ātri, mērķtiecīgi, t.i., 

visefektīvāk, apgūt jaunas kustību darbības un veiksmīgi atrisināt kustību uzdevumus 

mainīgos apstākļos (Красникова, 2008). 

Koordinācija ir spēja atkārtoti veikt virkni kustību vienmērīgi un precīzi, ietverot 

sajūtas, muskuļu kontrakcijas un locītavu kustības. Viss, ko cilvēks dara, prasa spēju 

koordinēt savus locekļus, lai panāktu veiksmīgu iznākumu - no staigāšanas līdz sareţģītām 

kustībām sportā. Visās sporta jomās ir nepieciešam acu, roku un/vai pēdu, kā arī, iespējams, 

bumbas pārvaldīšanas koordinācija (Mackenzie, 2008). 

Koordinācija sastāv no vairākiem elementiem, galvenie no tiem ir:  

 līdzsvars - kā statiskais, tā arī dinamiskais (stāvēšana, skriešana); 

 reakcijas ātrums, kuru realizē kāda ķermeľa daļa kā visa ķermeľa starta 

kustībā, pagrieţoties, veicot virziena maiľu, bremzējoties un paātrinoties; 

 orientēšanās telpā, kas ir saistīta ar daţādām apkārtējās vides izmaiľām 

atbilstoši katrai kustībai vai pozai;  

 spēja diferencēt kustības ar sajūtām, precīzi realizējot kustības spiedienu, 

sasprindzinājumu, spēku, ātrumu u.tml.;  

 lēkšanas spējas;  

 precīza ritma izvēle un tā kontrole;  
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 koncentrēšanās un laika kontrole distancē. 

Atlēti, kuriem ir labi attīstītas redzes, dzirdes un citu veidu uztvere, labāk var 

koordinēt savas kustības un koriģēt tās izpildījuma laikā, kā arī vizuāli spēj atšķirt konkrētas 

kustības, sevišķi kompleksu kustību laikā. Koordinācija ir ģenētiski determinēta un tai ir 

izteikti individuāls raksturs, tāpat kā jebkuras fiziskās īpašības izpausmes formai (Krauksts).  

 

 
 

7.attēls. Tiesnešiem ir jāizvairās no sadursmēm ar spēlētājiem ātrajos pretuzbrukumos 

(Hansson, Moving-paths, 2012) 

 

Kustību koordinācija – spēja apgūt jaunas kustības un ātri pārveidot tās atbilstoši 

mainīgo apstākļu prasībām, nodrošinot to precizitāti, efektivitāti un atbilstību specifiskajam 

darbības mērķim (7.att.). Sportā ir vairāk nekā desmit koordinācijas izpausmes formu (piem., 

spēja diferencēt daţādus kustības parametrus (laika, spēka, telpiskos); spēja orientēties telpā); 

līdzsvara spējas – kā statiskās, tā arī dinamiskās; spējas pārkārtot kustības un savienot 

(kombinēt) kustības; spēja pielāgoties mainīgai situācijai un neierastam uzdevumam; spēja 

apzināti atslābināt muskuļus u.c.). Koordinācija, tāpat kā visas pārējās cilvēka spējas, ir 

vispārējā un speciālā, kas ir attiecināma uz kustību precizitāti. Koordinācijas spējas ir 

trenējamas, jo tās lielā mērā nosaka cilvēku kustību pieredze. Tomēr sava loma kustību 

koordinācijā ir arī iedzimtībai (Liepiņa)  

Koordinācijas spēju izpausme ir atkarīga no vairākiem faktoriem:  

1) personas spējas precīzi analizēt kustības; 

2) analizatoru darbības (īpaši - motorā); 

3) kustību uzdevuma sareţģītības; 

4) citu fizisko spēju attīstības līmeľa (ātrums, dinamiskais spēks, lokanība utt.); 

5) drosmes un apľēmības; 

6) vecuma; 

7) personas vispārējās sagatavotības (daţādu, pārsvarā variatīvu motorikas prasmju un 

iemaľu krājuma) u.c. (Красникова, 2008). 

Apgūstot kustību koordināciju, vispirms tas jādara stabilos apstākļos, bez laika 

kontroles, orientējoties tikai uz kustību precizitāti. Tiklīdz tas ir apgūts, var sākt sareţģīt 

kustību koordinācijas prasības, kamēr arī tam ir adaptējusies sportista koordinācija. Un tā 

arvien tālāk un tālāk. Sagatavošanās perioda laikā notiek koordinatīvo spēju akumulēšanās, 

kuras rezultāts izpauţas sacensību periodā, specializētās kustībās (Krauksts). Taču treniľu 
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procesā koordinācijas vingrinājumi nedrīkst būt pārāk sareţģīti, lai būtiski nekavētu ātruma 

izpausmi (Brkovic, 2012). 

Vairumam tiesnešu ir problēma pretuzbrukumos - tie pagrieţas uz nepareizo pusi, 

nevis skrien atpakaļ uz otru laukuma pusi, uzsver handbola speciālisti (La Cour Laursen, 

Rätz, Guidelines for Referee Education 2011). Tādai rīcībai pamatā ir normāls reflekss - veikt 

pirmo soli ar spēcīgāko kāju. Tādējādi, piemēram, labrocis pagriezīsies uz labo pusi. 

Koordinācijas spēju specifiskā rakstura izpausme ir jāľem vērā, atlasot vingrinājumus un 

izstrādājot testus koordinācijas spēju (KS) attīstīšanai un testēšanai. 

       Būtiskākās KS: 

1. Spēja pārkārtoties un pielāgoties kustību darbībām. 

2. Kustību kinestētiskā diferenciācija (bumbas jušana). 

3. Kustības ritma izjūta. 

4. Spēja saskaľot kustības (savienošanai). 

5. Orientācija telpā. 

6. Kustību reakcijas ātrums. 

7. Līdzsvars (dinamiskos un statistiskos apstākļos). (Briļs, Ļahs). 

Auguma parametri nedod nekādas priekšrocības attiecībā uz KS ballistiskajām 

kustībām, precizitāti. Ir sakarība starp KS un ātrumu, KS un ātrumspēka spējām, daudz mazāk 

KS un izturību vai KS un lokanību. 

Piemērotākais periods KS attīstīšanai ir līdz 16 gadu vecumam, pēc tam KS attīstība 

norit grūtāk, bet arī ir iespējama. Speciālisti iesaka katrā treniľā KS attīstīt no 15 līdz 45 min. 

 

1.2.1.3. Ātrums 

 

Sporta spēlēs ātrums ir galvenais faktors, kas nosaka vispārējo spēles līmeni. Ātruma, 

tāpat kā spēka, trenēšana ir ļoti svarīgs komponents visu sporta veidu pārstāvjiem visos 

vecumos. Ātruma īpašības īpatnība ir tā, ka tai nav pārnesuma efekta pat tad, kad konkrēto 

kustību kinemātiskā un dinamiskās struktūras ir identiskas (Krauksts). 

Teorētiķi uzskata, ka ātrumam ir divi izpausmes veidi: vispārējais ātrums un 

specifiskais ātrums. Vispārējais ātrums norāda uz spēju veikt ātri jebkura veida kustības. 

Ātrums kā motorā spēja apvieno sevī trīs sastāvdaļas: 

1. reakcijas ātrums; 

2. atsevišķas kustības ātrums; 

3. kustības bieţums vienā minūtē - temps. 

Ātru kustību realizēšanai būtiska loma ir iedzimtībai. Tomēr lielākā faktoru kopa, kas 

ir saistīta ar ātrumu, ir trenējama. 

Reakcijas laiks ir iedzimtības izpausmes faktors. Reakcijas laiks ir laika diapazons, 

kuru veido pirmais impulss un pirmā muskuļu kontrakcija. No fizioloģijas viedokļa, reakcijas 

laiku veido piecas komponentes: 

1. impulsa parādīšanās receptoru līmenī (dzirdes, redzes signāls), 

2. šī impulsa (signāla) novadīšana līdz CNS, 

3. šī impulsa ―apstrādāšana‖ smadzeľu centros un atbildes impulsa sagatavošana, 

4. atbildes impulsa – vai motorā impulsa novadīšana no CNS līdz izpildorgānam – 

muskulim, 

5. muskuļu šķiedru stimulēšana, lai tās veiktu mehānisko darbu. 

Lai spētu realizēt kustību viegli un augstā koordinācijas līmenī, ir nepieciešama augsta 

starpmuskuļu koordinācija, it īpaši antagonistu (muskuļu) spējā maksimāli relaksēties. 

Sportā izšķir vairākas ātruma izpausmes formas: atsevišķas kustības ātrums, kustību 

bieţums (temps) un kustību reakcijas ātrums. Vienkāršas kustības reakcijas ātrums ir atkarīgs 

no jaudas. Spēja pārvarēt pretestību pēc iespējas īsākā laikā ir otrs (pēc reakcija ātruma) 
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faktors, kurš limitē kustību ātrumu. Treniľu vai sacensību laikā atlētiem jāpārvar ārējā 

pretestība - gravitācijas spēks, gaisa pretestība, ūdens, vēja, sniega, tāpat kā sporta rīka masa 

(šķēps, lode, airis, laiva u.tml.), vai arī pretinieka masa - cīľā, hokejā, futbolā. Lai šādās 

situācijās uzrādītu ātruma izpausmi, ir nepieciešams palielināt muskuļu kontrakcijas spēku. 

Parasti kustībām ir jābūt ne tikai ātrām, bet tās ir jāatkārto vairākkārt. Šajā situācijā jaudas un 

ātruma treniľi ir kompleksā ar muskuļu izturības attīstīšanu, lai iegūtu ātruma izturību. 

Ātrumu nosaka ne tikai kustīgums un labi sinhronizētas neiromuskulārās iespējas, bet 

arī kustību bieţums - temps, ko realizē precīzi nervu impulsi un spēcīgas kontrakcijas. Tāpēc 

ātrām un eksplozīvām kustībām ir jābūt garantētām ar augsta līmeľa jaudas izpausmēm. 

Spēcīga koncentrēšanās ir ļoti svarīgs faktors, lai sasniegtu lielu ātrumu. Vingrinājumi gribas 

attīstīšanai ir iekļaujami treniľu procesā, lai sasniegtu augsta līmeľa ātrumu (Krauksts). Taču 

treniľdarbs ātruma palielināšanai attiecībā uz muskuļu kontrakcijām ir bezperspektīvs, jo tā ir 

atkarīga no ģenētiskā potenciāla (Brkovic, 2012). 

Iedzimtība ietekmē kā ātrumu, tā arī izturību, kurus attīstot ar speciālām treniľu 

metodēm var sasniegt pietiekami augstus sasniegumus bez sevišķām talanta pazīmēm. Arī 

ātrumu nosaka iedzimtība, un tomēr ātrumam papildus ir nepieciešamas vairākas dabīgas 

talanta izpausmes. Kustīgumam ir nervu procesu darbības pamats – ātras mijiedarbības starp 

uzbudinājuma un bremzēšanās fāzēm, kā arī kapacitāte – spēja koordinēt neiromuskulāro 

darbību, kas nodrošina lielu motoro darbību frekvenci vai bieţumu. Šajā sakarībā nervu 

impulsu intensitāte un frekvence (bieţums) ir galvenie faktori liela ātruma izpausmēs 

(Krauksts). 

Daţi vecāki un pieredzes bagātāki arbitri, kam nepieciešams pielāgoties, jo tiem 

neizbēgami samazinās ātrums un izturība, apzināti vai neapzināti rod vieglu risinājumu, 

trūkumus kompensējot ar spēles gaitas izpratni un pareizas pozīcijas ieľemšanu (Rupcic, 

Matkovic, Knjaz, Bascevan, Rodic, 2011). Viľu sniegums pasliktinās, tāpēc varētu būt 

ieteicams apsvērt iespējas piemērot viľu samazinātās fiziskās iespējas, piedāvājot savus 

pakalpojumus junioru vecuma līgās, kur laukumi ir mazāki un spēles laiks īsāks, vai veterānu 

sacensībās, kur spēles temps ir daudz lēnāks. 

Šādā kontekstā īpaši jāuzsver psiholoģiskās un fiziskās sagatavotības mijiedarbība. 

Nepietiekama fiziskā sagatavotība tieši ietekmē psiholoģiskās spējas (stress, koncentrēšanās, 

reakcija, uzmanība u.c.). Pat pieredzējuši tiesneši savas fiziskās problēmas nevar kompensēt 

ar savu pieredzi (Holdhaus, 2011). Gribasspēks un koncentrēšanās ir svarīgi faktori, lai 

sasniegtu lielu ātrumu (Krauksts). Tādēļ visās treniľu nodarbībās, kurās attīsta ātrumu, 

nepieciešama arī psiholoģiska rakstura slodze, lai palielinātu ātruma izpausmi. 

 

1.2.2. Profesionālie psiholoģiskie rādītāji 

 

Psiholoģiskā sagatavotība ir viens no galvenajiem augstas kvalifikācijas tiesneša 

panākumu stūrakmeľiem. Valda uzskats, ka tiesneša kļūdu pamatā ir tieši nepietiekama 

psiholoģiskā sagatavotība. Taču nav apstrīdams arī tas, ka augsta psiholoģiskā sagatavotība 

bāzējas uz teicamas vispusīgās un speciālās fiziskās sagatavotības. Vienkāršoti sakot, kas 

mazāk nogurst, tam vieglāka galva un pareizākie lēmumi visā spēles laikā (Rubenis, 2006). 

Tiesāšana ir fiziska darbība, kurai piemīt psiholoģiski un izziľas (kognitīvi) aspekti. 

Maksimāli svarīgi, lai tiesneši spēli tiesātu, piemērojot spēles noteikumus godīgi un objektīvi. 

Tiesnešu gandarījumam par darbu jābūt augstā līmenī, lai viľi pieľemtu atbilstīgus lēmumus 

un strādātu daudz efektīvāk. No šī viedokļa pētītais patiesā gandarījuma faktors 

"paaugstināšana darbā un attīstības iespējas" ir uzskatāms par elementu, kas motivē tiesnešus 

un palielina viľu apmierinātību ar darbu (Coban, 2010). 

Jāuzsver, ka pētnieku ziľojumi, jo īpaši attiecībā uz elitārajiem tiesnešiem, bieţi 

koncentrējas uz skaitliski grūti izsakāmiem, bet ļoti nozīmīgiem faktoriem, kas norāda 
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atšķirību starp labu un elites tiesneša sniegumu. Visbieţāk tiesnešu veiktspējas vērtētāji 

ziľojumos norādījuši uz tādām psiholoģiskām iezīmēm kā pašapziľa, koncentrēšanās, 

motivācija, spēja pārvarēt spriedzi un atrisināt kļūdas (Mascarenhas, Collins, Mortimer, 2005). 

Korelācijas analīzē noteiktas personības īpašības, kuras ietekmē to rādītāju veidošanos, kas 

norāda uz volejbola tiesnešu darbības sekmīgumu: uz tiesneša ‗‘pārliecību‘‘ iedarbojas 

sociālais enerģiskums; uz ‗‘noturību pret stresu‘‘ – paškontrole un izturība; uz ‗‘savlaicību‘‘ – 

tieša emocionalitāte; uz ‗‘autoritārumu‘‘ – uzmanības koncentrēšana (Насонов, 2011).  

FIBA kategorijas basketbola tiesnesis Oļegs Latiševs, kurš tiesājis spēles arī 2012.gada 

Londonas Olimpisko spēļu basketbola turnīrā, uzskata, ka tiesneša arodā svarīgākās ir cilvēka 

psiholoģiskās spējas. Kā viľš uztver un analizē spēli, kā analizē savas kļūdas, ko no tām pēc 

tam mācās. O.Latiševs, būdams viens no Eiropas labākajiem basketbola tiesnešiem, nosauc 

(videointervija ‗‘Sporta Avīzei‘‘) vairākus punktus, kas būtu jāľem vērā jauniem cilvēkiem, 

kuri domā par tiesneša karjeru: 

1) nepieciešama akadēmiskā izglītība (vēlama augstākā, bet tai nav obligāti jābūt sporta 

jomā), jo tad cilvēks veidojas par spēcīgāku personību un apkārtējie viľu attiecīgi tā 

arī uztver; 

2) mūsu apstākļos tiesnesim vajadzīgs pietiekami labi nodrošināts pamatdarbs, jo bez tā 

arbitrs kļūst atkarīgs no tiesājot nopelnītā un svarīgāka par darba kvalitāti viľa uztverē 

kļūst spēļu kvantitāte. Taču, tiesājot vairāk nekvalitatīvu spēļu, tiesneša izaugsme 

nevar būt pietiekama; 

3) veidojot sevi par personību, jāsaprot, ka daudz kas „notiek galvā‖, tāpēc cilvēkam ir 

‗‘jāsakārto‘‘ savas domas un attieksme pret dzīvi un citiem cilvēkiem, kā arī jāizprot 

tas ceļš, pa kuru viľš grib iet. 

Mūsdienu intensīvais futbols (tāpat kā citas sporta spēles), kurā dominē spēks, ātrums un 

divcīľas, ko uzkurina komandu (klubu, valstu) augstais prestiţs un augstās likmes par uzvaru, 

tiesneša darbu padara psiholoģiski arvien smagāku, uzsver pieredzējušais futbola speciālists 

M. Rubenis (Rubenis, 2006). Bez tam to apgrūtina arī vēl citi, it kā netieši faktori. To vidū – 

televīzija, spēļu videoieraksti, masu mediju, fanu un pat bērnu vecāku negatīvā attieksme pret 

tiesnesi, kā arī pašu tiesnešu kļūdas. Jo tās ir katras spēles sastāvdaļa. Tāpat kā gaidāmais 

laiks, kā labāks vai ne tik labs spēles laukums. 

Par šīm un citām problēmām, psiholoģiskās ieskaitot, savā autobiogrāfiskajā grāmatā 

‗‘Mani spēles noteikumi‘‘ (2004) raksta slavenais itālis Pjerluidţi Kollina, kas līdz 2005. 

gadam pēdējos piecos gados tika atzīts par pasaulē izcilāko tiesāšanas meistaru. ‗‘Katra spēle 

ir īpaša, katrai – sava vēsture, un tiesnesim uzreiz jāprot saprast, kādu maču viľš tiesā. Viľam 

ātri ‗‘jānoķer‘‘ spēles sīkākās nianses. Vārdu sakot, viľam ir jābūt nojautai jeb ‗‘oţai‘‘. 

Teicama sagatavošanās, komandu un spēlētāju raksturojums, ļauj tev paredzēt un uzminēt to, 

kas laukumā notiks, tikai tad tu varēsi noteikt pieeju spēlei.‘‘ 

Arbitram jābūt labam psihologam – t.i., viľam instinktīvi jānojauš, kas slēpjas aiz 

spēlētāja darbības, uzvedības atsevišķos momentos, lai laikus saprastu, paredzētu, kas var 

notikt tajā vai citā momentā. Labas zināšanas psiholoģijā palīdz arbitram saprast sportistu 

reakcijas izpausmes laukumā, kad viľi nepiekrīt tiesneša lēmumam. 

Psiholoģiskās prasmes, spējas ir attīstāmas. Atbilstoši R.Martenam (Vazne, 2009) sportā 

galvenokārt jāstrādā pie piecu svarīgāko psihisko prasmju attīstīšanas: emocionālās kontroles 

prasmēm; pašpārliecinātības un ticības sev; iztēles, uzmanības attīstīšanas un mērķu 

izvirzīšanas stratēģiju apguves prasmes, kur pirmās trīs tiek uzskatītas par obligātām. 

 

1.2.2.1. Pašregulācijas prasmes kā sporta spēļu tiesnešu psihiskās noturības rādītājs 

 

Sportista psihiskā stāvokļa izpausmes ir: pārliecība vai nepārliecinātība par sevi un 

savu „varēšanu‖; trauksmainības vai trauksmes līmenis; komforta vai diskomforta izjūtas; 
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spēja maksimāli koncentrēt un noturēt uzmanību spēles procesa laikā; stāvoklis, ko raksturo 

sportista gatavība un vēlme darboties ar pilnu atdevi (Vazne, 2009). Atbilstoši Kanādas sporta 

psihologa R.Martena praktisko pētījumu rezultātu analīzei, minimālā psiholoģisko prasmju 

attīstīšanas programma iekļauj sevī: prasmi regulēt uztraukumu (emocionālā kontrole), 

pašpārliecinātības un ticības sev veicināšanu (self confidence), iztēles attīstīšanu (Martens, 

1987). Papildus jāstrādā pie uzmanības koncentrēšanas spēju paaugstināšanas un mērķu 

izvirzīšanas prasmēm. 

Zinātnieki uzskata, ka pēc būtības visi afekti, emocijas un jūtas ir pārdzīvojumi, kuros 

atspoguļojas īstenības priekšmetu un parādību atbilstība vai neatbilstība indivīda vajadzībām 

un sabiedrības prasībām. Zinātnieki atzīst, ka apkārtējās pasaules atspoguļojums mūsu apziľā 

vienmēr notiek ar emociju, tātad, varam teikt, ar pārdzīvojumu palīdzību, tas nozīmē, ka lietu 

un parādību vērtējumā bieţi emocionālais faktors ir dominējošais, lai arī ne vienmēr tas tiek 

apzināts. Tā kā impulsi no ārējās vides tiek saľemti un pārstrādāti nepārtraukti, pārdzīvojumu 

process ir nepārtraukts un nebeidzams, bet atšķirība ir to intensitātē un, pats galvenais, to 

apzināšanās līmenī. Ne tikai emocionālais, bet arī kognitīvais darbības līmenis cieši saistīts ar 

emocionālo pārdzīvojumu. Izziľas process ir jūtu un loģikas vienotība. Pārdzīvojumu procesā 

nedalāmā vienotībā pārstāvēta vide jeb kairinājums, tātad objektīvais, kas izraisa 

pārdzīvojumu, un subjektīvais, kas nāk no paša indivīda, kas, savukārt, atkarīgs no indivīda 

psihes attīstības līmeľa. Tātad vide, iedarbojoties uz indivīda iekšējo pasauli, izraisa 

emocionālu pārdzīvojumu. Tālāk pārdzīvojums ir impulss domai, kura ietekmē cilvēka 

darbību (Kriumane, Marnauza, 2007). 

Straujās fiziskā kontakta sporta spēlēs spēlētāji, treneri un līdzjutēji nepārtraukti, 

enerģiski un pat iebiedējoši pauţ savas emocijas, lai panāktu lēmumu savā labā. Spēles laikā 

tiesnesis parasti pieľem simtiem lēmumu. Saskaroties ar šo nemitīgo spiedienu, viľam ir 

jāpieľem tūlītēji, zibenīgi lēmumi, ja nē, tad var rasties grūtības turpmākajā spēles vadībā. 

Piemēram, Krievijas sporta speciālista M. Cukermana (Цукерман, 2003) veiktajā pētījumā 

secināts, ka volejbola tiesnešu darbības apjoms spēles laikā vidēji ietver: 

a) liela mēroga sacensībās (piemēram, Krievijas čempionātā) – 195,2 epizodes un 

1387,6 individuālas spēlētāju darbības šajās epizodēs; viena mača rādītāji attiecīgi ir 45,4 un 

322,7; 

b) vidēja mēroga sacensībās (piemēram, Maskavas kā Krievijas reģiona turnīrā) - 

154,7 epizodes un 1057,9 individuālas spēlētāju darbības šajās epizodēs; vienas spēles skaitļi 

ir attiecīgi 40,7 un 278,4.  

Tiesnešu galvenais uzdevums spēles regulējumā ir identificēt un novērtēt spēlētāju 

atkāpes no spēles noteikumiem ("kļūdas") - spēles elementu izpildes un taktisko darbību 

kļūdas – kā atsevišķiem spēlētājiem, tā komandām kopumā. Lai pieľemtu lēmumus, 

tiesnešiem ir ļoti maz laika, bez tam lēmumi spēles laikā ir jāpieľem bieţi. Viľu uzmanībai un 

koncentrētībai jābūt visaugstākajā līmenī. Piemēram, pēc 1986. gada Pasaules kausa izcīľas 

veiktā analīze liecināja, ka futbola tiesneši vidēji katras 40 sekundes pieľem vienu lēmumu 

(Coban, 2010). Nepieciešamība izlemt secīgi un ātri pieprasa no tiesnešiem noturīgu 

uzmanību un augstu koncentrēšanos.  

Uzmanība ir apziľas koncentrēšana uz konkrētu objektu vai parādību, tajā pašā laikā 

novēršoties no citiem objektiem vai parādībām. Uzmanības koncentrēšanos, kas veicina 

augstus sasniegumus, var raksturot kā spēju koncentrēties nozīmīgai darbībai konkrētajā 

situācijā; noturēt uzmanību konkrētajā laika posmā. Uzmanības noturība un koncentrēšanās ir 

savstarpēji saistītas, un šo procesu var negatīvi ietekmēt: neelastīga uzmanības virziena 

maiľa; uzmanības pievēršana pārāk daudzām parādībām vienlaicīgi; domas par pagātnes 

notikumiem un prognozēm; domas par turpmākiem notikumiem; koncentrēšanās uz 

izpildījuma tehniku; negatīvas domas; pārāk optimistiskas domas u.tml. (Vazne, 2009). 
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Georgijs Siľavskis ir apkopojis daţādus uzmanības jēdziena raksturojumus. Uzmanība 

- tas ir īpašs apziľas stāvoklis, kas novirza un koncentrē cilvēka izzināšanas procesus uz 

pētāmajiem objektiem un parādībām realitātes pilnīgākai un precīzākai atspoguļošanai. Kaut 

gan uzmanība nav patstāvīgs izzināšanas process un kā atsevišķa psihiskā parādība neeksistē, 

tai ir būtiska loma kognitīvo procesu norisē, jo uzmanība ir saistīta ar visiem sensoriem un 

intelektuālajiem procesiem, īpaši tas ir attiecināms uz uztveri un sajūtām (Сорокун, 2005). 

Uzmanība raksturo cilvēka psihiskās darbības virzienu un koncentrēšanu, tā ietekmē visus 

pārējos psihiskos procesus un cilvēka darbību kopumā un, no cilvēka psihiskās organizācijas 

struktūras viedokļa, ir uzskatāma gan par psihisko procesu, gan par cilvēka apziľas stāvokli, 

gan par personības īpašību (Крылов и Маничев, 2000). P. Nemovs (Немов, 1997) šo 

uzmanības daudzpusīgo raksturojumu skaidro ar daţām cilvēka nervu sistēmas anatomiski 

fizioloģiskām īpatnībām. Dominances mehānismu kā uzmanības izpausmi var novērot visā 

cilvēka galvas smadzeľu garozas virsmā, neatkarīgi no tā, kuru analizatoru projekcijas zonas 

tur lokalizējas. Smadzeľu tilta retikulārā formācija, kuras funkcionēšana ir saistīta ar 

uzmanību, atrodas gandrīz visu izzināšanas procesu nervu impulsu ceļā. Arī tā saucamie 

uzmanības neironi jeb jaunumu noteikšanas šūnas, sastopami praktiski visā smadzeľu virsmā 

un pat daţās to iekšējās struktūrās. Šie fakti pierāda, ka uzmanība nav tikai atsevišķs process, 

bet arī īpašs stāvoklis, kas nosaka visu pārējo cilvēka psihes procesu darbību. 

Neirofizioloģiskajā līmenī ar uzmanības jēdzienu tiek apzīmēts process, kura laikā tiek 

aktivizēta noteikta smadzeľu garozas zona (kortikālais lauks) un vienlaicīgi kavēti 

uzbudinājumi blakus esošajās zonās. Respektīvi, uzmanības selektīvās īpašības ir saistītas ar 

noteiktu garozas lauku aktivizēšanu un pārējo lauku kavēšanu (Горячев и др. 2003). 

Uzmanības procesa objektīvā izpausme ir novērojama daţādos cilvēka darbības 

līmeľos:  

- psihofizioloģiskā līmenī – tādi indikatori kā galvas smadzeľu elektriskā aktivitāte, 

sirdsdarbības un elpošanas ritma izmaiľas, acs mikrokustības u.c.;  

- muskuļu motorajā līmenī – ķermeľa un ekstremitāšu makrokustības, maľu orgānu 

iestādīšanas kustības uz uzmanības objektu (piemēram, acs ābola kustības); 

- uzvedības līmenī – pozas, mīmika, ţesti, galvas kustības u.c. (Комарова 2002). 

Bieţi, lai sagatavotos spēlei, tiesnešiem ir noderīgi atgriezties pie pamatiem – lietām, 

kas šķiet pašsaprotamas un par kurām domāt varētu likties muļķīgi. Tās ir vienkāršas un 

vispārīgas, piemēram, atcerēties savus galvenos uzdevumus un arvien paaugstināt savu 

koncentrēšanās līmeni. Pirmsspēles reţīms ir svarīgs, jo tas dod iespēju tiesnesim ar partneri 

pārrunāt situācijas, kuras iepriekš pieredzētas. Tādējādi tiesnesis sevi bagātina, pastiprina 

savas zināšanas un spēju tikt galā ar daţādām spēles situācijām (Topp, Schwartz, 2006). 

Ne izskatam un stājai ir izšķirīgā nozīme, bet aizrautībai, nepieciešama atdošanās 

spēlei par 110%, uzskata Dţims Burs (Jim Burr), basketbola tiesnesis un inspektors. Sava 

reputācija jāveido katrā spēlē, strādājot no starta līdz finišam, un jācenšas noturēt 

koncentrēšanos. Brīţos, kad tā tiek zaudēta, sākas kļūmes un saspīlējumi. Vairāk jāstrādā pie 

tā, lai koncentrētos uz spēles norises vietām, kur atrodas bumba, kā arī jāattīsta perifērā redze. 

B. Groningers (Brad Groninger), sleju autors un koledţu basketbola tiesnesis, uzsver, ka 

tiesneši spēles laikā nedrīkst ļaut savam prātam fantazēt. Ir jānoskaľo sevi koncentrēt 

uzmanību uz spēlētājiem, treneriem un saviem kolēģiem arbitru korpusā (Topp, Schwartz, 

2006). 

Kā norāda G. Siľavskis (Siņavskis, 2006), par uzmanības izraisītājiem var kalpot kā 

iekšējie (vēlmes, vajadzības, jūtas, nodomi), tā arī ārējie faktori (objektu īpašības, struktūras 

īpatnības utt.). Uzmanība tiek pievērsta tikai tiem objektiem, kuri cilvēkam dotajā brīdī ir 

nozīmīgi, šādi diferencējot apziľu uzmanības (skaidras apziľas) zonā un neskaidras apziľas 

zonā. Šādā veidā uzmanība nodrošina citu psiholoģisko procesu optimālu darbību. Tās 

funkcijās ietilpst selektivitāte (atlasa apstrādei nepieciešamo informāciju, kavējot informācijas 
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apstrādi, kura dotajā brīdī nav būtiska), plānošana (piedalās cilvēka turpmākās darbības 

programmas izstrādē) un kontrolēšana (darbības izvērtēšana atbilstoši darbības mērķiem). 

Uzmanība ietekmē cilvēka darbības kvalitāti un produktivitāti, jaunu zināšanu ieguvi, 

piesardzības esamību utt. Apzinātā uzmanība pieder pie augstākajām psihiskajām funkcijām 

un ir raksturīga tikai cilvēkam. To izraisošie faktori ir nevis objektu vai vides patvaļīgās 

izmaiľas, bet gan cilvēka darbības mērķi. Apzinātā uzmanība realizē šī mērķa sasniegšanas 

stratēģijas izstrādi un izpildes kontroli, bet uzmanības koncentrēšana uz šī mērķa ir cilvēka 

gribas darbības rezultāts. Apzinātās uzmanības fizioloģiskie mehānismi ir saistīti ar 

salīdzinoši jaunu, specifiski cilvēkam raksturīgu smadzeľu daļu darbību – lielo pusloţu 

garozas pieres daļu, kuras programmē un koriģē cilvēka darbību un uzvedību.  

Uzmanība izpauţas gan apziľas sensorajos, gan intelektuālajos procesos, kā arī 

cilvēka praktiskajā darbībā. Tādēļ uzmanību iedala sensorajā, motorajā un intelektuālajā 

uzmanībā. Sensorā uzmanība rodas, objektiem iedarbojoties uz cilvēka maľām, un nodrošina 

objektu un to īpašību skaidru uztveršanu. Precīzas kustības un darbības ļauj veikt motorā 

uzmanība, kas palīdz precīzi apzināties savas darbības un to ietekmi uz objektu. Intelektuālā 

uzmanība palielina tādu psihisko procesu efektivitāti kā atmiľa, iztēle un domāšana. Atkarībā 

no tā, vai uzmanību kontrolē cilvēka griba vai nē, uzmanību iedala neapzinātajā un apzinātajā 

uzmanībā. Neapzinātā uzmanība rodas neatkarīgi no cilvēka gribas, to izraisa cilvēkam būtiski 

objekti un ārējās pasaules parādības un to īpašības, bieţi tā ir saistīta ar kāda jaunuma 

parādīšanos (jaunu objektu vai parādību rašanās vai to jaunu īpašību atklāšana). Spēcīgi 

kairinātāji (spilgta gaisma, skaļš troksnis utt.) arī izraisa neapzinātu uzmanību (Сорокун, 

2005).  

Cilvēka uzmanībai piemīt pieci galvenie raksturlielumi: noturība, koncentrēšanās, 

pārslēgšanās, sadalījums un apjoms. Pirmie trīs ir lielā mērā atkarīgi no cilvēka nervu 

sistēmas īpašībām, tādām kā līdzsvarotība, uzbudināmība un kavēšana. Raksturojot 

uzmanības kvalitāti, ar eksperimentāliem pētījumiem var noteikt piecus galvenos uzmanības 

raksturlielumus. Uzmanības noturība tiek raksturota ar laiku, kādā subjekts var saglabāt 

psihiskās aktivitātes virzienu un koncentrēšanos kvalitāti nemainīgā līmenī. Cilvēka 

koncentrēšanās spēju nosaka pēc traucēkļu intensitātes, kuru iedarbībā uzmanība tiek 

noturēta. Par uzmanības pārslēgšanās raksturlielumu ir izvēlēts ātrums, kurā tiek realizēta 

uzmanības pāreja no vienas darbības uz otru, kas raksturo, cik viegli vari grūti noris šī 

pārslēgšanās. Uzmanības sadalījuma raksturošanai izmanto laika rādītājus, kas iegūti 

salīdzinot laiku, kurā darbība tiek veikta viena pati ar laiku, kurā šī darbība tiek veikta līdzās 

citām. Uzmanības apjomu kvantitatīvi raksturo ar ātrumu, kādā subjekts no daudziem 

stimuliem izvēlās vienu, bet kvalitatīvi – ar precizitāti, ar kādu šie stimuli tika atlasīti. 

Uzmanības efektivitātes rādītājs ir komplekss, kas tiek veidots no kvantitatīviem un 

kvalitatīviem rādītājiem (Siņavskis, 2006). Nepieciešamība saglabāt koncentrēšanos ilgu 

laiku, īpaši - bez iepriekšējiem treniľiem, var izraisīt ne tikai fizisku, bet arī garīgu nogurumu 

un var samazināt veiktspēju. Garīgs nogurums apstādina uzmanības mehānismus un padara 

neiespējamu pareizo stimulu izvēli, samazinot uzmanības līmeni tik ļoti, ka noguruma sajūta 

kļūst acīmredzama, un bloķē fizioloģiskās un garīgās funkcijas. Pēc tam ir neiespējami 

saglabāt koncentrēšanos, jo iejaucas tādi izklaidības elementi kā sāpes, domas, un nogurums. 

Cilvēka sajūtās vai prātā ir apjukums (Permuy, 2012). 

Uzmanības un iztēles attīstīšanas uzdevumu veikšana var likties kā rotaļa vai izklaide, 

bet tas ir nopietns darbs, kura veikšanai nepieciešama spēja maksimāli koncentrēties, jo, 

pārvarot sevi simboliskā līmenī, − savā iztēlē, tiek paplašinātas cilvēka iekšējo rezervju 

iespējas (Vazne, 2009).  

Kā secinājis tiesnešu pārraugs S. Andorka, arbitrus visvairāk satrauc sociālā izolētība 

pēc ‗‘slikta‘‘ snieguma, negatīvi ziľojumi no tiesnešu pārraugiem, mediju atsauksmes un 

skatītāji (Andorka, 2011). Tiesnešiem būtu jāuzaudzē bieza āda pret daudzām šķebinošām 
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piezīmēm, kas karjeras laikā viľiem tiek veltītas. Ja cilvēks ir godīgs pret sevi, viľš saprot, 

kad ir bijusi slikta spēle, viľš to analizē un cenšas no tās mācīties, lai uzlabotu savas prasmes. 

Bet, ja tiesnesis uztraucas par visiem apvainojumiem, tad viľa pārliecība un pašapziľa turpina 

samazināties un tiesneša karjera neizbēgami būs iznīcināta (Entwistle, 1999). Nereti grūtības 

slēpjas neprasmē samazināt stresoru ietekmi un līdz ar to izvairīties no kļūdām. Pirmais 

uzdevums, lai iemācītos kontrolēt savas domas un jūtas – ir prasme apzināties savu psihisko 

stāvokli, t.i., − izprast saistību starp iekšējām izjūtām un rezultātu (sniegumu) (Vazne, 2009). 

Sporta spēļu speciālisti (Topp, Schwartz, 2006) iesaka atcerēties zelta likumu attiecībā uz 

pašapziľu un pašvērtējumu: neatkarīgi no situācijas, reliģiskās piederības, rases vai ticības – 

neuzskati, ka esi labāks par citiem, taču nedomā arī, ka neesi tikpat labs kā kāds cits.  

Viens no paľēmieniem, kas palīdz ar pašapziľu apgūt attīstības problēmas, kuras 

piemīt visos vecumos, ir autobiogrāfisku tekstu izpēte (Franzenburg, 2007). Pārveidošanās 

spēks, ticība savām saknēm un spēja sapľot ir ļoti nozīmīgi faktori cilvēka izaugsmē, lai 

cilvēks tiktu galā ar sareţģījumiem un sekām, ar pārejām, šķēršļiem un sapľiem. Tādējādi 

cilvēks mācās saprast paša bērnības ietekmi uz savu dzīvi un mācās lietot šīs iespējas un 

resursus ikdienas dzīvē. Biogrāfiska pārvarēšana apvieno apziľas un bezapziľas procesus 

cilvēka pašreizējā stāvoklī. Tā sākums koncentrējas uz paļāvīgu atzīšanos (grēksūdzi), tā 

mērķis ir grūtību un pārejas posmu pārvarēšana mācoties, un šis ceļš ir process. Šajā nozīmē 

biogrāfiska pārvarēšana ir jaunu skatpunktu, ideju un attieksmju radīšana, lai palīdzētu 

cilvēkam tikt galā ar viľa dzīves pieredzi un notikumiem, kā arī iekļaut viľa pagātni un 

tagadni tā, lai viľš pats spētu veidot un pārvaldīt savu nākotni.  

Adekvāta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir pamats cilvēka rīcības 

izpausmēm, pašaktualizācijai; tā determinē indivīda uzvedības modeli un izpausmes 

konkrētās situācijās, nosaka uzdevumus, kurus personība paredz īstenot dzīvē un to, kādu 

uzdevumu realizācijai tā jūtas spējīga. Tā palīdz apzināties savu vietu dzīvē, nosaka indivīda 

sociālās gaidas un to, kā cilvēks interpretēs citu cilvēku rīcību, tā ir pamats lēmumu 

pieľemšanai un subjektīvā pretenziju līmeľa noteikšanai. No emocionāli vērtējošās attieksmes 

pret sevi ir atkarīga cilvēka tieksme pēc pašpilnveides. Tajā sakľojas attieksmes gan pret 

apkārtējo vidi un citiem cilvēkiem, gan pret sevi pašu. Tādējādi emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi ir pamats tam, kā cilvēks interpretē savu pieredzi un kādu viľš redz 

nākotni. Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir kā savdabīgs iekšējais filtrs, kas nosaka 

situācijas uztveri — adekvāta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi paver ceļu personības 

pilnvērtīgai izaugsmei un pašrealizācijai. Svarīgi ir novērtēt faktu, cik adekvāta jeb piemērota 

ir cilvēka emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi. A. Spirkins raksta: ―Adekvāts vai 

neadekvāts pašvērtējums rada gara harmoniju, kas nodrošina saprātīgu pārliecību par sevi vai 

nepārtrauktus konfliktus, kas cilvēku daţkārt noved neirotiskā stāvoklī. Maksimāli adekvāta 

attieksme pret sevi ir pašvērtējuma augstākais līmenis.‘‘ V. Dţeimss rakstīja, ka eksistē 

noteikts atskaites punkts subjektīvajām veiksmēm un neveiksmēm. Viľš akcentēja pretenziju 

un emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi (pašcieľas) savstarpējo saistību, ko attēloja 

formulā, kura nosaka, ka pašcieľas līmenis ir atkarīgs no panākumu un pretenziju attiecības. 

Pretenziju līmenis ir kā mēraukla, pēc kuras indivīds novērtē savas darbības rezultātus un tos 

prognozē. Cilvēka pretenzijas raksturo uzdevumu grūtības pakāpe, kuras attiecīgais cilvēks 

sev izvirza vai izvēlas reālajai darbībai. Jo augstākas pretenzijas, jo augstākiem jābūt 

panākumiem, pretējā gadījumā cilvēks jūtas neapmierināts. V. Dţeimsa formula būtībā 

norāda, kādā veidā indivīds var uzlabot priekšstatu par sevi — vai nu jāpalielina skaitītājs, vai 

jāsamazina saucējs, jo attieksme pret sevi ir svarīga šo abu rādītāju savstarpējā attiecībā. 

Pretenziju līmenis būtiski raksturo personību, jo palīdz indivīdam sevi vērtēt, salīdzinot 

pretenzijas ar vēlamajiem darbības rezultātiem un reālajiem sasniegumiem. Tas rosina 

subjekta aktivitāti, ar to saistās cilvēka rīcība un sasniegto rezultātu pārdzīvojums (Koroļeva, 

2011). 
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Cenšoties tikt galā ar spēlētājiem un treneriem, tiesnesis nedrīkst kļūt nikns, kliegt un 

zaudēt savaldīšanos. Kliegšana nozīmē, ka cilvēks ir zaudējis kontroli pār sevi un spēli. Tādēļ 

ir tik svarīgi attīstīt prasmi savaldīties emocionāli uzlādētās situācijās. Bez tam jāapzinās, ka 

pat sekmīgi, kvalificēti tiesneši mēdz kļūdīties un pareizākais, ko arbitri var darīt, ir – savas 

kļūdas atzīt, norāda S.Elingers (Steven Ellinger), ASV augstskolu un koledţu līgu tiesnesis, 

Southwest basketbola tiesnešu skolas vadītājs (Topp, Schwartz, 2006). Nav viegli nolikt malā 

aizspriedumus, egoismu, aizvainojumu, dusmas un bailes; neviens nekad nav spējis šīs 

emocijas pārvaldīt 100 procentu visa laika. Respekta un līdera lomas iegūšana nedodas viegli 

un ātri. Cilvēks nevar to paātrināt, pieprasīt vai paľemt – tas ir jānopelna. Bet visus labākos 

tiesnešus visās sporta spēlēs un visos līmeľos respektē viľu kolēģi, un to apliecina viľu 

veiktspēja laukumā un uzvedība ārpus tā (Arehart, 2006). 

Daudziem jaunajiem tiesnešiem nav attīstīta pašapziľas un paškritikas kvalitāte, ko var 

iegūt tikai ar ilgu pieredzi (Rupcic, Matkovic, Knjaz, Bascevan, Rodic, 2011). Savukārt 

kvalificēti tiesneši saprot atšķirību starp pašpaļāvību un pašpārliecinātību. Pēdējai nav vietas 

tiesāšanā. Šajā aspektā – svarīgākais nav tas, ko tiesnesis saka, bet drīzāk veids, kā pasaka. 

Sekmīgie tiesneši runā laipni, ne augstprātīgi un lielīgi. Komunikācijas prasmes ietver vairāk 

nekā tikai pareizu runāšanu. Sekmīgi tiesneši ir pieejami un uzmanīgi klausītāji, apzinoties, ka 

viľiem ir divas ausis un viena mute – tādā attiecībā šie maľu orgāni arī jāpielieto. Jāatceras, 

ka komunikācija notiek arī bez vārdiem, ar ķermeľa valodu un zīmēm. Tiesneši nodod 

vēstījumus ar savu pozu, ţestiem, sejas izteiksmēm, kustībām un balss toni. Šīs zīmes ir 

arbitru ‗‘valodas‘‘ svarīgākā daļa. Pareizas zīmes liecina par izlēmīgumu un pat var novilkt 

robeţlīniju, kad, iespējams, neadekvātu tiesneša lēmumu tomēr akceptē. Lai attīstītu 

komunicēšanas prasmes, cilvēkam, kā minimums, jāpiemīt veselajam saprātam, jābūt 

draudzīgam un lietišķam, norāda ASV basketbola speciālisti. Balsij jābūt pietiekami skaļai, lai 

tiesnesi sadzirdētu, taču tai nevajadzētu būt izaicinošai. Pareizi lietota, balss var palīdzēt 

noturēt spēles kontroli (Topp, Schwartz, 2006).  

Neirofiziologu pētījumu rezultātā ir atklātas smadzeľu labās un kreisās puslodes 

funkcionēšanas atšķirības, limbiskās sistēmas jeb emocionālo smadzeľu nozīme cilvēka 

attīstībā un darbībā, kas dod iespēju labāk izprast daudzus emocionālos procesus (Kriumane, 

Marnauza, 2007). Ir daudz daţādu līdzekļu un vingrinājumu, kas palīdz kontrolēt un regulēt 

emocionālos stāvokļus sportā. Tie ir: pozitīva saruna ar sevi; prasme uztvert situāciju kā 

kārtējo izaicinājumu; ātras un skaļas mūzikas klausīšanās enerģijas paaugstināšanai; prasme 

atslābināt muskuļus; daţādu elpošanas paľēmienu pielietošana (Vazne, 2009). Iztēles nozīme 

sportā ir ļoti liela. Tā ir nepieciešama, veicot iztēles treniľu, noskaľojot sevi konkrētam 

notikumam, uztraukumu mazināšanai, relaksācijā u. tml. Sporta praksē iztēli bieţi sauc par 

vizualizāciju, lai gan vienlīdz svarīga loma ir visām sajūtām – redzei, dzirdei, taustei, oţai un 

kustībām. Daţāda iztēle rada daţādas sajūtas un tās, savukārt, „noved‖ pie citādām darbībām. 

Iztēles un darbības veidošanās mehānismu var attēlot šādi: iztēle – doma – sajūtas – darbība. 

Sportā iztēle izpauţas daţādās jomās, ar tās palīdzību var sekmēt kā fizisko, tā psiholoģisko 

meistarību. 

Ļoti svarīga ir komunikācija pašam ar sevi. Ikdienā sarunāšanās ar sevi var šķist 

dīvaina, taču spēles laikā tā var būt ļoti efektīva – vienkārši mazliet kustinot lūpas. Tas palīdz 

aizkavēt pārkāpumus un sagatavo sevi it kā negaidītajam. Atgādinājumi sev par atlikušo laiku, 

brīdinājumu skaitu u. tml. ļauj tiesnesim iepriekš paredzēt daudzas situācijas, kad tās notiks 

(Topp, Schwartz, 2006). 

Viens no PSRS laiku labākajiem tiesnešiem V.Ļipatovs grāmatā ‗‘Spēles trešā 

komanda‘‘ (2004) par tiesneša psiholoģiju raksta: ‗‘Speciālā psiholoģiskā sagatavotība ietver 

sevī gatavošanos konkrētai spēlei, kā arī pēc tās – palīdzību atjaunoties pēc sekmīgas darbības 

un pārdzīvot, ja spēle tiesnesim nebija veiksmīga. Tieši psihiskā slodze ar gadiem uzkrāj un 

veido psihisko stabilitāti. Ar laiku, pieaugot pieredzei, sasniedzot pozitīvu psihisko stāvokli, 
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tiesnesim izzudīs sākotnējās (jaunības) grūtības. Šis process katram tiesnesim ir visai 

specifisks un ļoti individuāls, taču var izdarīt vienu kopīgu secinājumu – tiesneša sekmīga 

darbība konkrētajā spēlē ir atkarīga no viľa fiziskajām un psihiskajām īpašībām konkrētajā 

dienā. Tiesnesim bez liela apjoma kustības laukumā spēles augstās intensitātes apstākļos, bez 

uzmanības sadalīšanas mainīgajās situācijas, nepieciešams ne tikai ātri skriet, bet arī ātri 

domāt, ātri pieľemt lēmumus, pēc iespējas apsteidzot spēlētāju reakciju. Grūtības sekmīgi 

pārvaramas, ja cilvēks mobilizē visu savu piepūli nepatīkamu emociju pārvarēšanai kā pirms 

spēles, tā tās gaitā.‘‘ 

M.Rubenis (Rubenis, 2006) secinājis, ka labāk sagatavoties psihiski palīdz pašanalīze, 

autogēnais treniľš, koncentrēšanās vingrinājumi, kā arī pārrunas ar saviem asistentiem, kolēģu 

vadīto spēļu vērošana, savu aizvadīto spēļu analīze, sarunas ar augstas kvalifikācijas 

tiesnešiem un spēļu inspektoriem. Tiesnesim jāprot vadīt un valdīt savas emocijas, noraidot 

negatīvās, lai savā apziľā izstrādātu pozitīvās, koncentrējošās noteiktam mērķim – spēles 

vadībai. Nepieciešams būt mierīgam un nosvērtam, jo pārlieku liels psihiskais 

sasprindzinājums bieţi noved pie neveiksmēm un kļūdainiem lēmumiem. Tiesneša 

garastāvoklim nedrīkst būt krasu svārstību, tāpēc jācenšas sasniegt (iedvest sev) optimāli 

psihisko līmeni, kas ļauj un liek domāt, ka tiesnesim viss izdodas. Negatīvs pimsspēles 

psihiskais stāvoklis mazina tiesneša funkcionālo potenciālu un vairo kļūdainu darbību. 

Tiesnesim jācenšas noskaľot sevi uz zelta vidusceļu – t.i., tādu starta gatavību, kas ļauj maču 

labi sākt un stabili, pārliecinoši novadīt. Viens no ieteikumiem: pirms spēles domās analizēt 

to situāciju detaļas (epizodes), kādas var rasties priekšāstāvošajā mačā. 

 

1.2.2.2. Trauksmainība kā personības īpašība  

 

Stress ir kļuvis par pastāvīgu mūsu pavadoni, jo dzīve 21. gadsimtā izvirza vēl 

nebijušas prasības. Stresu var definēt kā līdzsvara trūkumu starp dzīves prasībām un cilvēka 

spējām tās realizēt. Jāmācās, kā tikt galā ar mūţīgo laika trūkumu, daudzām iespējām, kas 

paveras ik uz stūra, un kā pilnveidot problēmu risināšanas un lēmumu pieľemšanas spējas. No 

vienas puses, stress ir nepieciešams izdzīvošanai, jo tiek mobilizēts ķermenis bīstamas 

situācijas pārvarēšanai vai uzdevuma risināšanai. Angliski to trāpīgi sauc par fight or flight 

simptomu: gatavoties cīľai vai bēgšanai. Stress kļūst ļaundabīgs, ja tas pārtop par pastāvīgu 

parādību, piemēram, raizējoties par ģimenes uzturēšanu vai meklējot jēgu savai dzīvei (Stress. 

Zaudēta cīņa?). Trauksmainība ir dabiska reakcija uz vides draudiem un daļa no gatavošanās 

atbildei uz izaicinājumu "cīnies vai bēdz". Tā ir mūsu organisma primitīva un automātiska 

reakcija, kas sagatavo "cīľai" vai "bēgšanai" no uztvertā kaitējuma vai apdraudējuma. Tā ir 

atbilde, kas nodrošina cilvēka sugas izdzīvošanu. Costas Karageorghis (Performing Under 

Pressure, 2008) norāda, ka sacensību gaisotne sportā veicina līdzīgas psiholoģiskās un 

fiziskās reakcijas, jo bieţi vien draudi vērsti uz ego, savas pašcieľas izjūtu. Būtībā, kad 

treniľa vai sacensību slodze pārsniedz indivīda aptvertās spējas, trauksme ir neizbēgams 

rezultāts. 

Trauksme var rasties no nesabalansētības izjūtas starp spēlētāja iespējām un to, ko no 

viľa gaida. Piemēram, ja sportists konkrēto situāciju uztver un asociē ar bailēm un „negatīvi‖, 

kā sekas rodas uztraukums. Sacensībās paaugstināts stresa līmenis ir vienmēr. Atšķirības ir 

tādas, ka katrs uz spēles izraisīto spriedzi reaģē atšķirīgi, un to nosaka individuālās uztveres 

īpatnības. Kā vienu no risinājumiem šādā situācijā piedāvā „situācijas uztveršanas izmaiľu‖. 

Sportistam nepieciešams izmainīt konkrētas situācijas uztveršanu „kā draudīgu‖ uz situācijas 

uztveršanu „kā kārtējo izaicinājumu‖ (Vazne, 2009).  

http://www.metodes.lv/index.php/raksti/86-stress-zaudeta-cina
http://www.metodes.lv/index.php/raksti/86-stress-zaudeta-cina
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8.attēls. Optimālā stresa līmeņa attēlojums  

(EHF Guidelines for Referee Education, 2011) 
 

Lai sacensībās darbotos optimālā līmenī (8.att.), cilvēkam jābūt pietiekami "uzvilktam, 

uzbudinātam", tomēr nekļūstot pārāk nervozam (Performing Under Pressure, 2008). 

Atbilstoši otrādi apgrieztam burtam „U‖ maksimāli augsta rezultāta sasniegšanai 

nepieciešams optimāls pirmsstarta uztraukuma līmenis. Pētījumi rāda, ka optimāls 

uztraukuma līmenis atrodas optimālajā zonā, kuru nosaka spēlētāja individuālās īpašības, 

attieksme pret stresa faktoriem, gatavības līmenis sacensībām (Vazne, 2009). 

Pēdējā gadu dekādē plaši tiek lietots britu sporta psihologa G. Dţonsa (Graham Jones) 

izveidotais sacensību trauksmainības modelis. Dţonss apgalvo, ka izpratne par mūsu spēju 

kontrolēt apkārtējo vidi un sevi ir tā, kas nosaka trauksmes reakciju. Tātad, ja cilvēks tic, ka 

viľš spēj tikt galā ar konkrētu situāciju sportā, viľam ir tendence censties sasniegt savus 

mērķus ar pozitīvām cerībām uz panākumiem. Ja ir pozitīvas gaidas, tas nešaubīgi nozīmē, ka 

būs vairāk pašpārliecinātības un tāpēc, visticamāk, veiktspēja būs tuvu visaugstākajam 

līmenim. Sajūta, ka varat kontrolēt konkrētu stresa izraisītāju, piemēram, bīstamu sāncensi vai 

sīku ievainojumu, nozīmē, ka trauksmes simptomi (tauriľi vēderā, paātrināta sirdsdarbība, 

sviedru izdalīšanās utt.) tiek interpretēti kā sekmējoši vai noderīgi attiecībā pret jūsu 

sniegumu. Savukārt, ja uzskatāt, ka jums nav kontroles pār situāciju - ka jūsu pretinieks ir 

pārāk stiprs vai ka muskuļa savainojums jūs bremzēs -, tad šie paši simptomi tiks interpretēti 

kā vājinoši, kas varētu pasliktināt jūsu sniegumu. Tādējādi izpauţas konsekvence, ka šāda 

interpretācija kļūst par pašiedvesmojošu pareģojumu un darbības līmenis krītas (Performing 

Under Pressure, 2008). 

Paaugstināts uztraukums fiziskajā līmenī sportā izpauţas kā muskuļu spriedze un 

koordinācijas pazemināšanās, ātrs pulss un virspusēja, neregulāra elpošana. Savukārt 

psiholoģiski tas izpauţas kā pazeminātas uzmanības koncentrēšanās spējas, pazemināta 

emocionāla kontrole, baiļu izjūta, palēnināta lēmumu pieľemšana, nespēja domāt skaidri un 

precīzi, negatīvas domas un paškritika. Pazemināts uztraukuma līmenis fiziski izpauţas kā 

enerģijas trūkuma izjūta, palēninātas kustības, smaguma sajūta kājās, „uz visām pusēm 

staigājošas‖ acis (Vazne, 2009).  

Pētnieki norāda uz tādām trauksmainības pazīmēm: 

- kognitīvās: 

 neizlēmība; 

 apmulsums; 

 nomāktība; 

 negatīvas domas; 

 zema koncentrēšanās spēja; 
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 aizkaitināmība, uzbudināmība; 

 bailes; 

 aizmāršība, nevērība; 

 uzticības zaudēšana; 

 neveiksmes iztēlošanās; 

 konstanta neapmierinātība; 

 nespēja uztvert norādes; 

 domas par izvairīšanos; 

- somatiskās: 

 paaugstināts asinsspiediens; 

 paātrināta sirdsdarbība; 

 elsas, paātrināta elpošana; 

 svīšana; 

 mitras plaukstas un pēdas; 

 ‗‘tauriľi vēderā‘‘; 

 adrenalīna pieplūdums; 

 sausa mute; 

 nepieciešamība urinēt; 

 muskuļu sasprindzinājums; 

 kakla un plecu saspringums; 

 trīsas; 

 nepārtraukta runāšana; 

 pietvīkums; 

 soļošana turp un atpakaļ; 

 izmaiľas redzē; 

 ţāvāšanās; 

 balss izmaiľas; 

 nelabums; 

 vemšana; 

 caureja; 

 apetītes zudums; 

 miegainība; 

 libido zudums; 

- uzvedības: 

 nemiers, nagu košana, bungošana ar pirkstiem; 

 miegainas, apātiskas kustības; 

 nomākta stāja; 

 intraversija; 

 neraksturīgas ekstraversijas izpausmes; 

 nervozitāte, dīdīšanās; 

 izvairīšanās no acu kontakta; 

 sejas aizklāšanas ar roku. 

Cik lielā mērā mēs ticam, ka spējam sacensību laikā kontrolēt daţādus stresa 

izraisītājus, atkarīgs no faktoriem, kas ir raksturīgi katram indivīdam, piemēram, personība, 

audzināšana, pieredze un trauksmes rādītāji - pakāpe, kurā indivīds ir predisponēts justies 

nemierīgi. Šīs individuālās atšķirības ir faktori, kas katru indivīdu padara unikālu. Minētajā 

Dţonsa modelī individuālās atšķirības ir starpnieks attiecībās starp stresa izraisītāju un 

indivīda uztveres kontroli (Performing Under Pressure, 2008). 

res:////ld1062.dll/type=1_word=uzticības%20zaudēšana
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R.Lazaruss izveidoja stresa pārvarēšanas koncepciju integratīvā modeļa ietvaros, 

attiecinot uz šo procesu vairākas zīmīgas likumsakarības (Vazne, 2009). Pirmkārt, stresa 

pārvarēšana ir uzskatāma par stresora kognitīvās novērtēšanas rezultātu − indivīds veic 

novērtēšanu, kas ietver briesmu un apdraudētības noteikšanu, situācijas un rīcības 

kontrolējamības un nepieciešamo resursu izvērtēšanu. Saskaľā ar visiem kognitīvi 

novērtētajiem faktoriem, indivīds izvēlas atbilstošāko uzvedības modelim un realizē to. 

Otrkārt, tā iekļaujas vispārējā stresa sistēmā, jo tam ir aktīva abpusēja saikne ar visiem 

sistēmas komponentiem − gan personības, gan vides, gan to mijiedarbības noteiktiem 

faktoriem. Treškārt, jebkura stresa pārvarēšanas stratēģija maina situāciju, neatkarīgi no tā, 

vai indivīds rīkojas (objektīva situācijas maiľa) vai veido savu skatījumu uz stresoru 

(subjektīva situācijas maiľa). R.Lazaruss stresa pārvarēšanā uzsvēra emocionālo stāvokļu 

procesu, kas ietver cilvēka mērķus, situācijas novērtēšanu, stresa līmeni, emocijas, stresa 

pārvarēšanas veidus.  

Gan negatīvās (trauksme, dusmas), gan pozitīvās emocijas ir saistītas ar stresa 

pārvarēšanas procesu. R.Lazaruss un S.Folkmans stresa pārvarēšanu definēja kā „kognitīvo un 

uzvedības piepūli, kas ļauj vadīt psiholoģisko stresu‖ (Lazarus, Folkman, 1984). Autori stresa 

pārvarēšanu definē kā starpnieku (mediatoru) emocionālajām reakcijām, un veiktās 

faktoranalīzes rezultātā izdalītas astoľas stresa pārvarēšanas stratēģijas:  

 konfrontatīvā (izpaust dusmas uz to, kurš tās izraisīja, mēģinot padarīt cilvēku atbildīgāku, 

lai mainītu viľu); 

 distancēšanās (aizmirstot par problēmu); 

 paškontrole (cenšanās savas emocijas un jūtas paturēt pie sevis); 

 sociālā atbalsta meklēšana (runāt ar kādu, lai noskaidrotu situāciju); 

 atbildības uzľemšanās (saprotot, ka ar problēmu būs jātiek galā pašam); 

 bēgšana − izvairīšanās (gaidot brīnumus, izvairoties no cilvēkiem vispār); 

 plānveida problēmu risināšana (zināt, kas jādara, dubultot piepūli un sasniegt rezultātu); 

 pozitīva pārvērtēšana (iegūt jaunu ticību, kļūt garīgi bagātākam pēc konkrētās pieredzes). 

Kā izpētījusi Ţ. Vazne (Vazne, 2009), atbilstoši Krievijas psiholoģisko zinātľu 

doktora, psiholoģijas katedras profesora J.Ščerbatiha pētījumiem, cilvēku noturību pret stresu 

var daļēji prognozēt. To ietekmē: par 30% ģenētiska predisponence; prenatālais periods 

(bērni, kuru mātēm grūtniecības laikā tika novērots paaugstināts steroido hormonu daudzums, 

asāk reaģē uz stresa izraisītājiem) un bērnības pieredze; cilvēka raksturs (cilvēki ar noslieci uz 

dusmu izpausmēm, ciniski, naidīgi − ir vairāk pakļauti stresam); cilvēka virzība un aktivitāte 

(aktīvi, godkārīgi, nepacietīgi, orientēti uz panākumiem cilvēki − vairāk pakļauti stresam); 

sabiedriskais statuss (cilvēki, kuri ieľem augstu stāvokli sabiedrībā, ir noturīgāki pret stresu); 

mikrovide (Щербатых, 2002). Arī sportista psihiskā noturība saistīta ar virkni personības 

īpašību, starp tām − arī trauksmainības līmenis kā personības īpašība (Блюменштейн, 

Мильман, Худадoв, 1997). 

Daţādu apziľas līmeľu mijiedarbība liecina, cik sareţģīts process ir lēmumu 

pieľemšana. Zināms, ka cilvēka uzvedību var iedalīt apziľas (conscious), zemapziľas 

(subconscious), kā arī iepriekšapzinātajā (preconscious). Īpaši iepriekšapzinātā ir interesanta 

parādība - tā ir informācijas veidu uzglabāšanas kamera. Gadījumos, kad ir jāatrisina 

problēma, mēs nododam apzināti iegūtu informāciju uz tā saukto iepriekšapzinātā telpu. Tur 

informācija tiek apstrādāta, izveidojot atrisinājumu, kas pēc tam tiek nodots atpakaļ uz 

apziľas līmeni. Apstrādes virzienu un attiecīgās informācijas atlasi nosaka tā saucamais 

"sensors" - filtrs, ko ir izveidojusi vides ietekme, izglītība un pieredze. Šis sensors ir noderīgs 

instruments tik ilgi, kamēr visa sistēma ir patiesi stabila. Ja rodas ārējs spiediens un 

apdraudējums, tad sensors bieţi reaģē slikti un kļūst tik nekustīgs, ka turpina darīt tikai to, kas 

darīts iepriekš, bez pielāgošanās, kā to vajadzētu darīt. Elastību un noteikta līmeľa 
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dominēšanu pār sensoru var apgūt, ja aktīvi strādā, īpaši vietās, kas prasa izturību pret 

spiedienu un ārējām ietekmēm (Ivanescu, 2009).  

Ir nepieciešama ievērojami lielāka piepūle, lai tāda paša līmeľa veiktspēju kā mierīgos 

apstākļos realizētu arī stresa situācijās (Delignières, Brisswalter, Legros, 1994). Zinātnisko 

pētījumu rezultāti rāda virkni stresa izraisītāju, ar ko ir jāsastopas komandu sporta spēļu 

tiesnešiem (Lane, Nevill, Ahmad, Balmer, 2006). Arbitru darbs ir stresa pilns; pieaugošs 

nemiers, ko izraisa līdzjutēju radīts troksnis un skaļš atbalsts, provocē neatbilstīgu 

(pretrunīgu, nekonsekventu) lēmumu pieľemšanu. Pētnieki pamato, ka baţas un stress rada 

bailes pieľemt nepareizus lēmumus (saskaľā ar tiesneša izpratni par pareizu lēmumu). Tādēļ 

tiesnešiem ieteicams apgūt metodes (piemēram, koncentrēšanos), kā pārvarēt pūļa ietekmi un 

iekšējo apjukumu, savukārt praktiķiem būtu jāattīsta stratēģijas, kas palīdz ātrāk iemācīties 

tikt galā ar tādiem stresa izraisītājiem kā, piemēram, līdzjutēju pūļa troksnis. Daļa sporta spēļu 

arbitru pētījumu gan liecina, ka tiesneši pieredz ne vairāk kā mērenu stresu, turklāt pētījumi 

ierosina psiholoģisku iejaukšanos, lai mazinātu stresu (Mascarenhas, Collins, Mortimer, 

2005). Faktiski liela tiesnešu darbības pētījumu daļa saistīta ar psiholoģisko pētniecību 

(piemēram, ar stresu, spriedumu neobjektivitāti, tiesnešu personības īpašībām u. c.), ko varētu 

raksturot kā "psiholoģijas pētniecību caur tiesāšanu". Tādējādi var šķist, ka stresa kontroles 

izvirzīšana par galveno faktoru tiesneša sniegumā ir nedaudz spekulatīva. Tomēr stresa 

vispārīgo ietekmi nevajadzētu novērtēt par zemu. 

Profesionālajā literatūrā sastopami divējādi stresa definējumi: stimula un reakcijas 

definējums (Vidnere, 2009). Saskaľā ar stimula definējumu katrs cilvēks ir pietiekami 

apbruľots, lai pretotos noteiktam stresa apjomam. Līdzko šis apjoms tiek pārsniegts, cilvēku 

pārľem spriedze. Tā izraisa ciešanu izjūtu, kas rada negatīvu rīcību un/vai sekas veselībā. Tā 

stress rada saspringtību un nomāktību. Attiecīgi stress ir neatkarīgais mainīgais lielums, bet 

spriedze – atkarīgais mainīgais lielums. 

Stress ir organisma nespecifiska atbilde uz kaitīgu aģentu iedarbību, kas izpauţas 

vispārējā adaptācijas sindromā. Stress ir morāla vai fiziska pārslodze, kurā indivīds nonāk, ja 

no viľa prasītais draud pārsniegt viľa spēju vai spēku robeţas. Medicīnā tiek uzsvērti trīs 

galvenie stresa posmi: trauksmes, rezistences jeb pretestības un izsīkuma posms. Stresa 

rašanos un raksturu nosaka ne tikai kairinātāja iedarbība, bet arī organisma reaktivitāte 

(reakcija) stresora iedarbības momentā. Reaktivitāte ir atkarīga no daudziem cēloľiem: 

iedzimtības, iepriekš pārciestas iedarbības, vecuma, daţādu faktoru apkopojuma un citiem tā 

sauktajiem nosacījuma faktoriem. Daţreiz izveidojas arī pretēja – rezistences parādība, t.i., 

noturības palielināšanās pret kādu no kaitīgajiem faktoriem, kas izsauc aizsardzības reakciju 

attiecībā pret daţādiem stresoriem. 

Pasaules Veselības organizācijas projekta ietvaros 2006.gadā notikušā Sabiedrības 

veselības aģentūras pētījuma rezultāti atklāja, ka tikai 6,9% skolēnu Latvijā atzīti par pilnīgi 

veseliem; 20% gadījumu konstatētas depresijas iezīmes; 45% skolēnu izjūt regulāru 

uzbudinājumu, nervozitāti, sliktu garastāvokli; 15% pusaudţu jūtas vientuļi un atstumti, bet 

tikai 7% ir laimīgi un apmierināti. Tas liecina par mentālās veselības un stresa problēmām, arī 

mācoties tālāk augstskolās. Šie fakti norāda, ka uz jauniešiem iedarbojas ekonomiskās, 

saskarsmes, sadzīves un citas ārējās labklājības izjūtas problēmas, kā arī iekšējās – fiziskā 

labklājības izjūta, paradumi, iekšējie konflikti, pārdzīvojumi, vērtības un daudzi citi aspekti. 

Ieilgušās sociālās pārmaiľas, kas negatīvi skārušas valsts sociālos un finansiālos aspektus, 

smagi ietekmējušas arī cilvēka emocionālo stabilitāti, stresu ikdienas dzīvē, kā arī 

profesionālās darbības produktivitāti. Lai konstruktīvi pārvarētu radušos krīzi, personībai 

nepieciešama stabila psihiskā veselība, kuras pamatu veido dzīves izturība un emocionālā 

labsajūta. To nosaka divi komponenti: dzīves izturība – stresa rezistence un savu kreativitātes 

resursu attīstība. Dzīves izturība ir viens no personības kreativitātes potenciālu veicinošiem 

nosacījumiem (Vidnere, 2009). 
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Dzīves izturība (hardiness) raksturo personības spējas izturēt stresa situācijas, 

saglabājot iekšējo sabalansētību un nemazinot darbības sekmīgumu. Šis jēdziens ir būtisks, 

meklējot atbildes uz jautājumu, kādi psiholoģiskie faktori sekmē stresa pārvarēšanu un 

iekšējās spriedzes samazināšanu. Tieši dzīves izturība ir galvenais faktors, kas nosaka 

stresogēno faktoru (tajā skaitā hronisko) ietekmi uz somātisko un garīgo veselību, kā arī 

darbības sekmīgumu. Dzīves izturība ir pārliecību sistēma par sevi, par pasauli, par attiecībām 

ar pasauli. Šī dispozīcija ietver trīs relatīvi autonomas komponentes: iesaistīšanos, kontroli un 

riska pieľemšanu. Šo komponenšu un kopējās dzīves izturības izpausmes neļauj izveidoties 

iekšējai spriedzei stresa situācijās, norāda M. Vidnere. 

Iesaistīšanās (commitment) tiek novērtēta kā ‗‘pārliecība‘‘ par to, ka iesaistīšanās 

notiekošajā dod maksimālu iespēju personībai atrast kaut ko svarīgu un interesantu. Cilvēks ar 

attīstītu iesaistīšanās komponenti gūst apmierinātību ar savu darbību. Pretēji tam – šādas 

pārliecības trūkums rada atstumtības izjūtu. ‗‘Ja jūs izjūtat pārliecību sevī un par to, ka 

pasaule ir augstsirdīga, jums piemīt iesaistīšanās.‘‘ 

Kontrole (control) ir pārliecība par to, ka cīľa ļauj iespaidot notiekošā rezultātus, bet arī 

tad tās ietekme nav absolūta un panākumi nav garantēti. Pretstatā tam – paša bezpalīdzības 

izjūtas. Cilvēks ar augsti attīstītu kontroles komponenti izjūt to, ka viľš pats izvēlas savu 

darbību, savu ceļu.  

Riska pieņemšana (challenge) – cilvēka pārliecība par to, ka viss, kas ar viľu notiek, 

veicina viľa attīstību, pamatojoties uz tām zināšanām, kas gūtas no pieredzes, - nav svarīgi, 

pozitīvas vai negatīvas. 

Visas trīs komponentes ir vienlīdz svarīgas, lai saglabātu veselību, optimālu 

darbaspēju un aktivitātes līmeni stresogēnos apstākļos. Var runāt gan par katras komponentes 

individuālajām atšķirībām dzīves izturības sastāvā, gan arī par to saskaľotības nepieciešamību 

kā savstarpēji, tā arī ar kopējo (summāro) dzīves izturības vērtējumu (Vidnere, 2010). 

Stresa procesā izšķir trīs pamatposmus: trauksme jeb reizēm pārāk liels uzbudinājums 

kā atbildes reakcija uz stresoru; pielāgošanās jeb organisma adaptācijas reakcija uz 

kairinājumu; izsīkums jeb organisma funkcionālo sistēmu disbalanss (Сопов, 2004). Stress kā 

stāvoklis izpauţas nespecifiskā organisma atbildes reakcijā uz jebkuru nelabvēlīgu ietekmi un 

ir sportista apziľas galaprodukts (atkarīgs no domām un konkrētas situācijas vērtējuma). 

Reizēm to dēvē par psihisko jeb gaidu stresu. V.Sopovs uzskata, ka psiholoģiskais stress 

izpauţas kā pārmērīga psihiskā spriedze un uzvedības dezorganizācija. To galvenokārt izraisa: 

trauksme par savu sportisko sniegumu, finansiālo nodrošinājumu, veselību un dzīvi kopumā. 

Visbieţāk tie ir sacensību vai pirmssacensību stresa faktori (Vazne, 2009).  

Pētījumi liecina, ka viens no galvenajiem stresa faktoriem tiesāšanā ir dot nepareizu 

svilpes signālu (bad call). Nepareizi svilpes signāli ir kļūdas, kas tiesnešiem ir neizbēgamas 

un bieţi atgadās sporta spēlē. Tomēr tiesnešu reakcijas un stratēģijas, lai tiktu galā ar savām 

kļūdām, krasi atšķiras, sākot no pārdomām par kļūdu un kauna izjūtām līdz notikušā izziľas 

noliegumam (Philippe, Vallerand, Andrianarisoa, Brunel, 2009). Lai novērtētu tiesnešu 

pārdzīvojumus spēles laikā, pētnieki akcentējuši četras pozitīvas (apľēmīgs, noteikts; aktīvs; 

pilns entuziasma, sajūsmināts; uzmanīgs) un četras negatīvas (nervozs; viegli aizkaitināms, 

uzbudināms; vainīgs; noskumis) emocijas. Speciāli pētīta tiesnešu emocionālā darbība spēles 

laikā, īpašu vērību veltot arbitru emocionālajam stāvoklim nomācošās, problemātiskās 

situācijās. Pētījums apliecināja, ka gandrīz visiem tiesnešiem ir aizrautīga attieksme pret 

tiesāšanu. Arbitri var darboties emocionāli, līdzīgi kā cilvēki, kuriem ir kaislība uz cita veida 

aktivitātēm, tajā skaitā sportu. 

Tiesnešiem jāuzľemas atbildība par rīcību, vadot sporta spēles, kas piesaista 

milzīgus cilvēku pūļus, un jāľem vērā garīgās un psiholoģiskās prasības, kas jāizpilda, lai 

spētu veikt savus pienākumus efektīvi un bez nevajadzīga stresa. Lai to panāktu, vecākajiem 

kolēģiem un vadības personālam jāatbalsta jaunie un mazāk pieredzējušie tiesneši (Coban, 
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2010). Profesionāļu spēles lielā mērā atšķiras no amatieru mačiem. Piemēram, nevienprātība 

un rupjība profesionāļu spēlēs bieţi nav dzirdama skatītāju pūļa radītā trokšľa dēļ. Tiesnešiem 

šajos apstākļos ir izvēles privilēģija: ignorēt vai tikt ar to galā, izmantojot neformālās 

kontroles metodes (Entwistle, 1999). 

Bijušais tiesnesis Miķelis Rubenis, izvērtējot strīdīgu epizodi 21012. gada Eiropas 

čempionāta finālturnīrā, vispārīgi secina, ka arbitrs gribējis notiesāt ļoti labi, bet pārdedzis. 

‗‘Varbūt tiesnesis savā galvā bija ārkārtīgi aizľemts ar šaubām, vai pirms tam pieľēmis 

pareizos lēmumus. Ārēji var likties, ka tiesnesis ir mierīgs, bet galvā tomēr notiek kaut kas 

pavisam cits. Kad sāc spēles laikā domāt, vai esi pieľēmis pareizos lēmumus, tiesāšana aiziet 

dēlī.‘‘ (Koscinkevičs, 2012). 

Basketbola tiesnesis O.Latiševs videointervijā ‗‘Sporta Avīzei‘‘ min psihologa 

ieteikumus tiesnešiem, kā sagatavoties ‗‘lielajām‘‘ spēlēm. Paľem papīra lapu, sadala uz 

pusēm, vienā pusē uzraksta faktorus, kurus tiesnesis var ietekmēt (piemēram, savus ţestus, 

ķermeľa kustības laukumā), bet otrā pusē – faktorus, kurus ietekmēt nav iespējams 

(piemēram, 18 tūkstoši skatītāju, turklāt skaļi). Tādējādi visas emocijas paliek uzrakstītas uz 

lapas. Turklāt pirms iziešanas laukumā svarīgi ir izpildīt speciālus elpošanas vingrinājumus, 

kas nomierina sirdsdarbību un noľem spriedzi. Viľš uzsver, ka jāmāk norobeţoties no visa, 

kas notiek apkārt; profesionālu tiesnešu koncentrēšanās līmenis ir ļoti augsts. 

Lai izvairītos no lieka stresa, nepieciešams pietiekami izgulēties. Miega trūkums 

ievērojami ietekmē cilvēka darbošanās spējas. Šīs jomas pētījumi apliecina, ka miega trūkums 

strauji samazina cilvēka atmiľas, domāšanas un reaģēšanas spējas.  

 

1.2.2.3. Motivācijas komponenti un snieguma stabilitāte kā sporta spēļu 

tiesnešu psihiskās noturības rādītāji 

 

Sporta psiholoģijas jomā daudzu tūkstošu pētījumu objekts ir sportisti. Diemţēl 

vairāki pētnieki atzīst, ka šajā ziľā tiesneši ir atstāti novārtā. Tas ir pārsteidzoši, jo tiesneši ir 

pilntiesīgi sporta dalībnieki, kuru uzvedība var būtiski ietekmēt spēlētāju uzvedību un spēļu 

rezultātus. Turklāt tiesneši uzrāda augstu motivāciju un ir ļoti ieinteresēti savā sporta nodarbē. 

Viľi velta daudz laika šim arodam, uzlabojot savas prasmes. 

Sportistu psihiskā noturība ir atkarīga no sportista ticības sev, no izkoptām 

pašregulācijas prasmēm, no prasmes strukturēt mērķus (mērķtiecīgas darbības plānošanas 

prasmes) (Vazne, 2009). Tādiem psihiskajiem rādītājiem kā koncentrēšanās, pārliecība par 

sevi, motivācija ir liela nozīme sporta spēļu tiesnešu darbā. Treniľu un kognitīvo (izziľas) 

procesu saistībā svarīgi ir motivējošie faktori (Delignières, Brisswalter, Legros, 1994).  

Kas ir pirmais impulss tiesnešu aizrautībai, kaislībai uz sporta spēli, jautā Monty 

McCutchen, Nacionālās Basketbola asociācijas tiesnesis (Topp, Schwartz, 2006). Vai tas ir 

sāncensības gars, kurš cilvēkā iedegas pēc tam, kad paša spēlētāja talants ir pagaisis? Vai 

biedriskums, kas izaug no ilgstošas draudzības? Vai tā ir godīguma izjūta pasaulē, kur bieţi 

godīgums paliek otrajā plānā aiz vēlmes uzvarēt ar jebkuriem līdzekļiem? Vai tā ir pati spēle, 

kas aicina kalpot, strādāt tādā lomā, kura pieprasa īpašu personību, lai tajā izdzīvotu? 

Vienalga, kādi ir iemesli, kas mudina kļūt par vienu no tiem, kurus daudzi neieredz, tiesāšana 

ir godpilna nodarbe. Ir virkne jautājumu, ko arbitri pastāvīgi sev uzdod (par sadarbību ar 

partneriem, savām kļūdām un mācīšanos no tām, par vērtējumu, ko sniedz tiesnešu pārraugi, 

un ko no tā var mācīties u.tml.), bet svarīgākais jautājums ir: vai es mīlu šo spēli? 

Svarīgs priekšnoteikums, realizējot tiesneša lomu, ir finanšu stabilitāte (Valdevit, 

2005). Tas ir viens no faktoriem, kas būtiski ietekmē tiesnešu neatkarību un attieksmes 

objektivitāti, proti, ļauj strādāt stabili, atbildīgi, kompetenti un čakli. Ilggadējais futbola 

tiesnesis Rojs Envisls (Entwistle, 1999) norāda, ka lielākā daļa tiesnešu dara savu darbu, jo 

viľi vēlas būt daļa no spēles, un, ja iztur pirmos pārbaudījumus, viľu bauda un aizrautība 
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tiesāt apbrīnojami aug. Viľi nedara to tikai naudas dēļ, tomēr atalgojums ļoti palīdz. 

Ekonomisko aspektu nedrīkst novērtēt par zemu kā vienu no motivējošajiem faktoriem, īpaši 

tiem arbitriem, kuriem tiesāšana ir vienīgais darbs (Coban, 2010). Gandarījums par darbu – kā 

viens no stūrakmeľiem, lai indivīds kļūtu sekmīgs, laimīgs un produktīvs - ir apmierinājuma 

sajūta, kura izaug no indivīda izpratnes par iespējām, ko sniedz viľa darbs. Gandarījums par 

darbu ir kompromiss starp sociāliem un psiholoģiskiem lielumiem (dimensijām), kā arī starp 

individuālajām vajadzībām/prasībām un institucionālām (iestādes, organizācijas) 

cerībām/prasībām (Entwistle, 1999). 

Atbilstoši A.Banduras (Bandura, 1977) izveidotajai teorijai, pašpārliecinātība jeb 

ticība sev ir kopējais kognitīvais mehānisms, kurš nosaka motivāciju un uzvedību. Pirmkārt, 

ja sportistam ir pietiekama motivācija un nepieciešamās prasmes un iemaľas, tā galvenais 

virzītājspēks ir pašpārliecinātība. Bet ar vienu vien pašpārliecinātību nepietiek, vēl 

nepieciešama ir vēlēšanās sasniegt izvirzīto mērķi un spējas tā realizēšanai. Otrkārt, 

pašpārliecinātība ietekmē mērķa izvēli, piepūles spēku un neatlaidību, īpaši, − sastopoties ar 

neparedzētiem šķēršļiem. Treškārt, pašpārliecinātība ir cieši saistīta ar mērķu izvirzīšanu 

(Vazne, 2009). 

Saskaľā ar mūsdienīgu menedţmenta teoriju personālsastāvam (darba ľēmējam, 

darbiniekam, nodarbinātajam) ir jāsaprot, jānoskaidro, ko sagaida no darba un darba vides, lai 

būtu pārliecināts, ka bizness spēs sasniegt kārotos mērķus. Tādējādi psiholoģiska, sociāla un 

ekonomiska rakstura vēlmes/gaidas spēlē svarīgu lomu izvēlētajā darbības jomā un ir jāľem 

vērā kā būtisks indikators, vērtējot apmierinātību ar izvēlēto darbu. Sporta spēles ir ne vien 

sociāls un vienojošs faktors, tas ir arī komerciāls pasākums, kuram ir konkurējošs nacionālais 

un starptautiskais fons un kuru ietekmē arī sponsoru prasības un pieprasījums sporta tirgū. 

Notikumi šajā milzīgajā tirgū nosaka gan klubu panākumus un neveiksmes, gan, kā daļu no 

procesa, arī tiesnešu uzvedību, kas lielā daļā maču kļūst par galveno diskusiju objektu.  

Piemēram, Turcijā veiktā pētījumā (Coban, 2010) noteikts tiesnešu darba gandarījuma 

līmenis, balstoties uz demogrāfiskiem mainīgiem lielumiem. Statistiski nozīmīgas atšķirības 

konstatētas tiesnešu vecuma, svešvalodu zināšanu, ienākumu līmeľa un ārpus tiesāšanas 

nodarbju rādītājos, bet statistiski nenozīmīga atšķirības – tiesnešu ģimenes stāvoklī, izglītības 

līmenī un fiziskajā sagatavotībā. Darba sniegtā gandarījuma pētījumi liecina, ka veiktspējas 

izcilība, līdzdalība, finansiālais atalgojums, darba veids/būtība un darbinieka apziľa, ka viľš 

darbu veic efektīvi, ir daţi no faktoriem, kas ietekmē apmierinātības līmeni. Ja tiesnešiem ar 

augstiem ienākumiem ir konstatēta neraksturīgi augsta apmierinātība, tas pozitīvi veicinājis 

viľu profesionālo, tas ir, iekšējo motivāciju. Saskaľā ar provinces tiesnešu aptaujas 

rezultātiem, lielāko gandarījumu par darbu sniedz "iespēja darīt lietas citu cilvēku labā" un 

"apmierinājums no sava darba". 

Pētījumā, kurā bija iesaistīti Francijas labākie futbola tiesneši, kā arī volejbola un 

basketbola arbitri (Philippe, Vallerand, Andrianarisoa, Brunel, 2009), tika pārbaudīta 

aizrautības loma tiesāšanā, tiesnešu emocionālā un kognitīvā darbība spēles laikā. Autori 

uzsver – lai gan daţi pētījumi ir veltīti tiesnešu emocionālajiem procesiem un sekām, 

piemēram, reakcijai uz stresu un paľēmieniem, kā to pārvarēt, tikai nedaudzos pētījumos ir 

empīriski pārbaudīti arbitru motivējošie procesi. Viľi pauţ uzskatu, ka aizrautības (kaisles, 

dedzīguma) duālā modeļa pētījumi var palīdzēt vairāk izprast šīs motivācijas procesus. 

Kaislība ir definēta kā spēcīga nosliece vai vēlme pašapliecināties, veikt darbības, 

kuras patīk (vai pat mīl), uzskata par svarīgām un kurās iegulda laiku un enerģiju. Šis 

teorētiskais modelis piedāvā, ka pastāv divu veidu kaislības. Pirmā veida aizraušanās ir 

harmoniska aizraušanās (harmonious passion - HP), kas izriet no autonomas aktivitāšu 

internalizācijas (kultūras vai uzvedības elementu apguve) iekļaušanās personas identitātē. 

Autonoma internalizācija notiek tad, kad indivīdi labprātīgi uztver darbību kā svarīgu bez 

jebkādām neparedzētām saistībām, kas tai pievienotas. Tādējādi darbība var tikt integrēta 

res:////ld1062.dll/type=1_word=kultūras%20vai%20uzvedības%20elementu%20apguve
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saskaľā ar personas citām pašstruktūrām. Līdz ar to darbība aizľem ievērojamu, bet ne 

nomācošu vietu personas identitātē, un persona joprojām kontrolē aizrautīgo darbību. Ar HP 

ikviens ir spējīgs elastīgi iesaistīties darbībā, kas veicina vēlmi pieredzēt to, kas notiek šobrīd. 

Tad persona var labāk koncentrēties uz veicamo uzdevumu un izjust pozitīvas emocijas, 

veicot darbību. Tāpēc darbības kontrole veicina pozitīvu un adaptīvu emocionālo un kognitīvo 

darbību iesaistīšanu aktivitātes laikā. Otra veida aizraušanās ir uzmācīga kaislība (obsessive 

passion - OP), kas izriet no kontrolētās internalizācijas darbības personas identitātē. Šāda 

internalizācija izriet no iekšējā un/vai starppersonu spiediena vai arī tāpēc, ka darbībai tiek 

pievienotas daţādas situācijas, piemēram, sociālo sajūtu akceptēšanu vai pašcieľa, vai arī 

tādēļ, ka uztraukuma sajūta, kas iegūta no attiecīgās darbības, kļūst nekontrolējama. Tādēļ ar 

šāda veida kaislību personai nav kontroles pār darbību, aizraušanās aizľem milzīgu apjomu 

personas identitātē un darbība kontrolē personu. Ar OP cilvēks attīsta pašieguldījuma 

struktūras, personas pašvērtība kļūst atkarīga no iesaistīšanās darbībā un veiktspējas. Tas galu 

galā veicina stingru noturību pret darbību, kas nepieļauj brīvas gribas iesaisti darbības laikā 

un rada negatīvus emocionālos pārdzīvojumus. Šāds spiediens novērš personas pilnīgu 

koncentrēšanos uz uzdevumu un tai ir ļoti grūti atbrīvoties no domām, kas saistītas ar darbības 

izpildi – persona ieslīgt pārdomās, apcerē. Tādējādi kopumā OP vada negatīvas un mazāk 

pielāgojamas emocionālās un kognitīvās darbības aktivitātes laikā. 

Atkarībā no aizraušanās veida tiesnesis pieľem daţādus lēmumus pēc tam, kad ir 

pieļāvis kļūdu. Ar HP tiesneši pēc kļūdas pieľem neitrālus lēmumus, jo viľu emocionālā un 

izziľas darbība pēc kļūdas pieļaušanas atvieglo koncentrēšanos spēlei un novērš traucējošās 

domas. Savukārt ar OP tiesneši pieľem nelīdzsvarotus lēmumus pēc tam, kad ir pieļāvuši 

kļūdu, - iespējams tāpēc, ka viľi nespēj kontrolēt savu emocionālo pieredzi un pārdomas. 

Turklāt, fiksējot nepārliecinošus pārkāpumus, palielinās varbūtība arī turpmāk kļūdīties 

(piemēram, nosakot nepamatotu sodu), OP var ievilkt tiesnesi negatīvas emocionālās 

pieredzes, pārdomu un turpmāku neobjektīvu lēmumu apburtajā lokā. Tādējādi OP tiesāšanā 

saistīta ar zemāku veiktspēju, salīdzinot ar HP, secinājuši pētnieki (Philippe, Vallerand, 

Andrianarisoa, Brunel, 2009).  

Psihologi pierādījuši: intensīvas emocijas vienmēr cilvēkam dod enerģiju, ierosina 

domāšanas procesu un darbību, taču jāľem vērā, ka konkrēta emocija ierosina tai atbilstošu 

konkrētu aktivitāti. Piemēram, bailes sašaurina uztveri, liek ievērot tikai baiļu objektu vai 

domāt par veidu, kā no netīkamā objekta izvairīties, bet, pārdzīvojot pozitīvas emocijas, ‗‘visa 

pasaule rādās roţaina‘‘, netīkamais tiek uztverts mierīgāk. Emociju pozitīvā nozīme ne 

vienmēr saistīta tikai ar pozitīvām emocijām, arī negatīvām emocijām var būt pozitīva 

nozīme, piemēram, ja tās stimulē indivīda vēlmi pilnveidoties (Kriumane, Marnauza, 2007). 

Sporta spēļu cīľas karstumā tiesnešiem ir viegli koncentrēties tikai uz pārkāpumu 

fiksēšanu un piemirst, ka viľi ir daļa no sacensības starp augstu konkurējošiem cilvēciskiem 

radījumiem. Kvalificēti tiesneši precīzi jūt sacensības emocionālo gaisotni un attiecīgi tai 

pielāgo savu spēles vadības stilu. Lai gūtu panākumus starptautiskās sporta spēļu sacensībās, 

kas ir paaugstināta spiediena un spriedzes pilna joma, neapšaubāmi tiesnesim jājūt spēles 

emocionālā temperatūra. Ir jāspēj atrast īstais līdzsvars starp spēles vadīšanu pēc noteikumu 

grāmatiľas un individualitātes, pielietojot veselo saprātu un situācijas izjūtu (Entwistle, 1999). 

Psiholoģiski stabiliem tiesnešiem ir stiprs raksturs, un viľi spēles laikā arī pēc neveiksmīgas 

epizodes nekritīs izmisumā un godam pabeigs savu misiju (Rubenis, 2006). 

Analizējot psihisko procesu attīstošo uzdevumu saturu, var izdarīt secinājumu, ka 

spēlētāju psihisko noturību var attīstīt, tikai stingri ievērojot vispārīgos didaktiskos 

pamatprincipus, tā veidojot pamatu psiholoģisko prasmju izkopšanai. Psiholoģisko prasmju 

attīstīšanas programma iekļauj sevī: prasmi regulēt uztraukumu (emocionālā kontrole), 

pašpārliecinātības un ticības sev veicināšanu, iztēles attīstīšanu, uzmanības koncentrēšanās 

spēju paaugstināšanu un mērķu izvirzīšanas prasmju izkopšanu (Vazne, 2009). 
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Dzīves izturība ir būtiska ne tikai stresa situācijās, bet tā veido arī vienu no 

svarīgākajiem personības radošo potenciālu attīstošajiem faktoriem. Kreativitāte  

(creativeness) tiek skaidrota kā cilvēka iekšējais potenciāls un spēja būt radošam; creativity ir 

indivīda personiskās izaugsmes, pašanalīzes, pilnveidošanās spēja, saistīta ar daţādām dzīves 

jomām (Vidnere, 2009). Ikviens indivīds piedzimst ar milzīgām potencēm, bet atšķirības 

veidojas daţādās iespējās apgūt un pārvaldīt dabas atvēlēto potenciālu. Iedzimtība un vide 

kreativitātes veicināšanā ir vienlīdz svarīgi faktori (Kriumane, Marnauza, 2007). 

Pretstatā kognitīvajai psiholoģijai, kas neľem vērā personības īpatnības, motivāciju 

vai sociālo vidi, bet gan nodrošina vairāku kreativitātes operacionālo aspektu definīcijas un 

piedāvā ceļus šo aspektu attīstībai, humānistiskās psiholoģijas pārstāvji saista radošumu ar 

personības struktūru – rakstura īpašībām, gribas procesiem un motivāciju (Briška, 2007). 

Radošai personībai bez labi attīstītām radošās domāšanas iezīmēm (kas raksturo radošuma 

procesuālo aspektu) piemīt tādas īpašības kā neatkarība, prāta atvērtība, tolerance pret 

nenoteiktām situācijām, pretrunīgu informāciju, attīstītas estētiskās jūtas, pārliecība par savām 

spējām, īpaši jutīga uztvere – dzīve realitātē, empātija, tieksme pēc noslēpumainā, baiļu 

trūkums, pieredzes kulminācija (mistiski pārdzīvojumi), tieksme uz vienpatību, autonomija, 

cilvēciska brālība, demokrātiska domāšana, humora izjūta, koncentrēšanās uz problēmu (nevis 

uz sevi), realitātes uztvere un pieľemšana, ētiskums, līdzsvarotība, optimisms, augsts 

adaptācijas līmenis, emocionāls un sociāls briedums, aizrautība, spontanitāte, gatavība riskēt, 

pozitīva, apliecinoša dzīves izjūta. 

Kreativitāte piemīt katram cilvēkam. Kreatīvs skatījums uz procesiem un lietām palīdz 

neapmulst un adekvāti reaģēt negaidītos situāciju pagriezienos un pārmaiľās (Vīra, 2009). 

Eksistenciālisms uzsver cilvēka, atšķirībā no priekšmetiem un citām dzīvām būtnēm, iespēju 

savu būtību brīvi veidot. Eksistenciālisma galvenā kategorija ir brīvība, kas reizē cilvēkā rada 

trauksmi par savu izvēļu ietekmi uz personisko likteni (Lāce, 2010). Nozīmīgu vietu 

eksistenciālismā ieľem nostādne par cilvēka brīvības problēmu, kas ietver personības izvēli 

daţādās situācijās. Cilvēks kļūst atbildīgs par katru savu izvēli, tādējādi cilvēks kļūst par sevis 

veidotāju. Tieši eksistenciālisma uzskatos mēs atrodam radošuma nozīmes pamatojumu ne 

tikai kādās atsevišķās profesionālās darbībās (mākslinieciskās, zinātniskās, amatnieciskās 

u.tml.), bet visas savas dzīves veidošanā. Radošuma nozīmību profesionālo virsotľu 

sasniegšanā akcentē 20.gadsimta otrajā pusē karjeras teorijas ietekmē jaunizveidotā zinātnes 

nozare akmeoloģija. Tā pēta cilvēka attīstības likumsakarības ceļā uz dzīves, bet galvenokārt 

profesionālo sasniegumu virsotni. Šajā kontekstā pastāv uzskats, ka profesionalitāte izpauţas 

izglītības un profesionālās pieredzes caurvītā individuālajā neatkārtojamībā. 

Kreativitāte (ko latviskoti varētu saukt par radošumu) aplūkojama no trim aspektiem: 

kā personības (individualitātes) īpašība, kā process un kā produkts. Kā personības īpašībai tai 

ir raksturīga oriģinalitāte, novatorisms, antikonformisms, drosme u. c. Kā procesu to raksturo 

radoša intuīcija, bagāta fantāzija, diverģentā domāšana, iedvesma, psihes plastiskums, 

zemapziľas un virsapziľas darbība. Radošu produktu daţādās nozarēs raksturo novatorisms 

un sabiedriskais nozīmīgums. 

Daudzi pasaules vadošie menedţmenta speciālisti pauţ viedokli, ka jebkurš cilvēks 

kaut kādā jomā ir talantīgs un vadītājiem jāspēj šo talantu atklāt un attīstīt (Vīra, 2009). 

Kelvins Teilors (viens no nozīmīgākajiem kreativitātes pētniekiem pagājušā gadsimta vidū) 

identificē deviľas talantu jomas: teorētiska un uz rezultātu vērsta domāšana, plānošana, 

komunicēšana, lēmumu pieľemšana, prognozēšana, implementēšana, saskarsme un iespēju 

saskatīšana. Uzľēmumu kontekstā ar jēdzienu talants saprot personības, zināšanu, iezīmju, 

attieksmju, uzvedības modeļu kopumu, kas darbiniekam konkrētajā organizācijā ļauj sasniegt 

izcilus rezultātus.  

Psiholoģijā visbieţāk sastopama šāda klasifikācija: apdāvinātība, talants, ģenialitāte. 

Par apdāvinātību dēvē īpašu spēju savienojumu, kas cilvēkam nodrošina iespēju daudz 



 50 

veiksmīgāk izpildīt kādu darbību. Taču apdāvinātība negarantē veiksmīgu darbības 

izpildīšanu, bet tikai dod iespēju to veiksmīgi izpildīt. Jebkuras darbības veiksmīgai 

īstenošanai nepieciešams ne tikai atbilstošu spēju savienojums, bet arī šo zināšanu un prasmju 

pārvaldīšana. 

Lai nodemonstrētu, cik apdāvinātība ir daudzpusīgs jēdziens, viena no 

autoritatīvākajām intelekta pētniecēm M. A. Holodnaja izdalījusi šādus intelektuālās 

apdāvinātības tipus: 

1. Personas ar augstu ‗‘kopējā intelekta‘‘ jeb IQ attīstību > 135-140 (‗‘apķērīgie‘‘); 

2. Personas ar augstiem akadēmisko sekmju rādītājiem (‗‘izcilie skolēni‘‘); 

3. Personas ar augstu diverģento spēju līmeni, kurām raksturīga liela veiklība, kā arī 

oriģinālas idejas (‗‘kreatīvie‘‘); 

4. Personas ar ļoti augstiem sekmju rādītājiem, kurām piemīt daudz specifisku zināšanu 

(‗‘kompetentie‘‘); 

5. Personas ar ekstraordināriem intelektuāliem sasniegumiem, kuras atradušas savu vietu 

reālās vai arī jaunās formās (‗‘talantīgie‘‘); 

6. Personas ar augstu intelektuālo iespēju līmeni, kas saistītas ar ikdienas dzīves 

notikumu analīzi, novērtēšanu un paredzēšanu (‗‘gudrie un prātīgie‘‘). 

Nākamais cilvēka spēju attīstības līmenis ir talants. Vieni psihologi to identificē ar 

apdāvinātību, bet citi – ar augstu spēju attīstības līmeni, bet, pats par sevi saprotams, ka 

galvenokārt tas atkarīgs no indivīda īpašajām spējām. Talanta, tāpat kā spēju īstenošanu 

ietekmē daudzi faktori. Tas, kādi talanti iegūs labvēlīgākus apstākļus pilnvērtīgai attīstībai, 

atkarīgs no laikmeta vajadzībām un konkrēto uzdevumu īpatnībām, kuri ir svarīgi konkrētajā 

sabiedrībā. 

Augstākais spēju attīstības līmenis tiek saukts par ģenialitāti – intelekta un personības 

raksturojums, kas atspoguļo augstāko radošas apdāvinātības līmeni. Talanta, apdāvinātības, 

ģenialitātes spēju izpausmei nepieciešamas augstas darbaspējas un cilvēka pašatdeve, kā arī 

augsta motivācija un vēlme iegūt zināšanas kādā jomā. 

Spēja jutīgi uztvert un analizēt situāciju, elastīgi reaģēt uz to un kritiski vērtēt tiek 

skaidrota kā radošums. Tā ir spēja pašrealizēties, būt atvērtam pārmaiľām, risināt problēmas, 

būt gatavam mācīties un mainīties, kas ir svarīgs mūţizglītības nosacījums (Briška, 2007). 

Cilvēki visu mūţu mācās, un sporta spēļu tiesāšana to prasa ne mazāk kā citas dzīves 

jomas. Ir pierasts, ka zemāko līmeľu, skolas maču tiesāšanā iesaistās attiecīgā sporta veida 

entuziasti, vēl būdami bērni vai jaunieši. Bet uzdevums pilnveidoties kā tiesnesim ilgst visu 

laiku, kamēr vien cilvēks tiesā - neatkarīgi no tā, cik kvalificēts viľš jau ir, mācīšanās ir 

svarīga vienmēr, nepārtraukti uzlabojot savu izpratni par spēli un par cilvēkiem līdzās, kā arī 

nemitīgi bagātinot, papildinot savas prasmes. Tajā brīdī, kad cilvēks pārtrauc mācīties, viľš 

pārstāj augt kā tiesnesis un līdz šim attīstītās iemaľas sāk bālēt un izzust. 

Pēdējā laikā līdz ar tehnoloģiju straujo attīstību vērojama visu sabiedrībā notiekošo 

procesu strauja attīstība. Informatīvais materiāls, jaunās idejas, praksē pielietojamās, apgūtās 

darba metodes, kas pavisam nesen tika pieľemtas kā inovatīvas, ļoti ātri kļūst vispārzināmas 

un daţkārt jaunajiem apstākļiem un prasībām nepiemērotas. Lai nezaudētu dzīves jēgu šajā 

mainīgajā pasaulē, ir nepieciešams arī pašam nepārtraukti mainīties, rast jaunus mērķus savai 

dzīvei, līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par personiskās karjeras organizāciju. Jaunākie 

karjeras jēdziena skaidrojumi šajā terminā ietver cilvēka profesionālo individuālo izaugsmi 

visa mūţa garumā (lifecareer), vispārēju, dinamisku cilvēka attīstību galvenajās dzīves 

darbībās (darbs, ģimene, atpūta); cilvēka sociālo aktivitāti, visas dzīves panākumus, cilvēka 

centienus sasniegt to stāvokli, kurā viľš varētu apmierināt personiskās vajadzības, dzīves 

veiksmes vispār, cilvēka personības un profesionālās attīstības mijsakarības (Lāce, 2010). 

Profesionālā karjera nav atsevišķs notikums (augstāka amata ieľemšana), bet tā ietver 

visu cilvēka dzīvi, nepārtrauktu lēmumu pieľemšanu. Cieši tiek saistīti jēdzieni ‗‘profesionālā 
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karjera‘‘ un ‗‘personības attīstība‘‘, uzsverot, ka personības vajadzības un attīstību 

ietekmējoši apstākļi mijiedarbojoties rada profesionālo karjeru. 

Karjeras veiksmīgai attīstībai tiek izvirzīti šādi pamatprincipi: 

 nepārtrauktības princips; 

 apzinātības princips (dzīves jēgas, profesionālās darbības nozīmības un sociālās 

nozīmības atrašana un apzināšana); 

 līdzsvarotības princips (individuālā darbība/komandas darbība); 

 manevrētības princips (šķēršļu pārvarēšana, kompromisi, virzīšanās ‗‘zigzagā‘‘, 

alternatīvu ‗‘maršrutu‘‘ izvēle u.tml.); 

 ekonomiskuma princips (spēku sadalīšana visai dzīvei); 

 unikalitātes un prezentācijas princips (māka demonstrēt savas darbības rezultātus). 

Radošuma un pieaugušo izglītības pētījumi (Franzenburg, 2010) rāda, ka radošās spējas ir 

jēdziens, ko ieskauj virkne maldīgu priekšstatu. Cilvēki uzskata, ka tas attiecas tikai uz 

daţiem, mazinās līdz ar vecumu un, pirmkārt, tiek saistīts ar unikalitāti, inovācijām un 

māksliniekiem. Pat lielā vecumā jauna attieksme tiek veidota, apgūstot jaunu pieredzi 

pieaugušo izglītības programmās. Būtisks faktors radošuma veicināšanā pieaugušo un 

tālākizglītībā ir motivācijas palielināšana ar publisku atzinību, pašefektivitāti, izmantojot 

atsauksmes par rīcību, citu novērošanu un uzraugot sevis paša veiktspēju, kā arī ar kolektīvo 

efektivitāti. 

 

1.2.3. Profesionālie psihofizioloģiskie raksturojumi 

 

Tiesnešu korpuss pamatā tiek veidots no sportistiem un treneriem. Taču ne vienmēr 

labs sportists vai treneris var kļūt par veiksmīgu tiesnesi. Iemesli tam ir daţādi, bet viens no 

būtiskākajiem ir psihofizioloģisko īpašību attīstības nepietiekams līmenis, kas apgrūtina 

profesionālo uzdevumu izpildi saspringtās un ātrās sacensību situācijās (Шибаев, 2009). 

Tiesnešu darbību spēles laikā var uzskatīt par divu komandu vadības pedagoģisko 

procesu, kuras sacensībā cenšas pierādīt savu taktiski-tehniskās un fiziskās sagatavotības 

pārākumu. Tāpēc ir svarīgi izpētīt faktorus, kas ietekmē tiesnešu veiktspēju sacensību laikā. 

Šīs problēmas risinājums palīdzēs izstrādāt mācību metoţu sistēmu, lai uzlabotu daţādu rangu 

tiesnešu apmācību un pārkvalifikāciju. Tiesneša darbības efektivitāti spēles procesā var 

noteikt virkne nosacījumu, piemēram: viľa profesionālās meistarības līmenis, kuru nosaka 

darbības regulējuma mehānisms; personības faktūras struktūra; informatīvā nodrošinājuma 

likumsakarības; lēmumu pieľemšana, novērtējot situāciju, u.c. Piemēram, volejbola tiesneša 

kvalifikācija ir atkarīga no viľa teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmeľa, ko apgūst 

tiesnešu mācībās un pārkvalifikācijā, bez tam šo mācību programmu, kas galvenokārt balstīta 

uz spēles noteikumu apguvi un interpretāciju, var ievērojami papildināt ar spēles procesa 

struktūras analīzes datiem un tiesneša darbības psihofizioloģisko raksturojumu, kas nosaka tās 

efektivitāti (Цукерман, 2003).  

Organisma funkcionālais stāvoklis (OFS) ir esošais, pietiekami stabilais cilvēka 

organisma psihofizioloģiskais stāvoklis, ko nosaka cilvēka sociālo un sadzīves ierobeţojumu 

līmenis ikdienas dzīves darbībās. Funkcionālais stāvoklis raksturo organisma darbības 

atbilstību fizioloģiskajam uzdevumam, ekonomiskumu un stabilitāti attiecīgajos apstākļos. 

Funkcionālais stāvoklis ir optimāls, ja attiecīgo orgānu darbība precīzi atbilst to 

fizioloģiskajam uzdevumam, ja šī atbilstība panākta ar iespējami mazu enerģijas un audu 

uzbūves materiālu patēriľu un stabili saglabājas daţādas intensitātes slodţu laikā. Sportiskie 

sasniegumi ir atkarīgi no trīs galvenajām organisma sistēmām, kas ierobeţo spēju veikt vai 

turpināt fizisko slodzi. To darbībai jābūt saskaľotai un vienlīdz efektīvai: 

http://www.neslimo.lv/pme/?name=raksturs
http://www.neslimo.lv/pme/?name=fiziologija
http://www.neslimo.lv/pme/?name=fiziologija
http://www.neslimo.lv/pme/?name=mati
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• sirds-asinsvadu sistēma (nodrošina asins apgādi vai skābekļa transportu); 

• elpošanas sistēma (nodrošina skābekļa uzľemšanu un ogļskābās gāzes izvadīšanu no 

organisma); 

• fiziskajā darbā iesaistītie ķermeľa muskuļi ar nogurumu un sāpēm, enerģijas rezerves 

un fermentu aktivitāte. 

Organisma darbaspējas galvenokārt ierobeţo sirds-asinsvadu sistēmas un elpošanas 

sistēmas funkcionālās spējas. Saskaľā ar Vispasaules Veselības organizācijas datiem, cilvēka 

organisma funkcionālo stāvokli 10–30% apmērā nosaka ģenētiskie faktori, 40–50% tas ir 

atkarīgs no šā cilvēka dzīvesveida, 10–20% no ekoloģijas un citiem vides faktoriem un 10–

15% no veselības aprūpes stāvokļa valstī. Tādējādi uz pusi OFS ir atkarīgs no paša cilvēka, 

bet, ja viľš zina (ir brīdināts) par vides un ekoloģijas deitoriem un prot (cik tas ir iespējams) 

izvairīties un neitralizēt tos, ja viľš saprātīgi izturas pret zāļu lietošanu un piesaista (sevis 

ārstēšanai) sadarbībai ārstus, tad OFS jau par 75–80% ir atkarīgs no viľa paša, tādējādi katra 

cilvēka veselības līmenis (OFS) ir ―viľa paša rokās‖ (Stepanovs, 2003). 

Psihofizioloģiskajā līmenī svarīga ir uzmanības procesa izpausme. Uzmanības 

sadalījums raksturo cilvēka spēju dekoncentrēt uzmanību un sadalīt to uz daţādiem 

objektiem, veicot vairākas darbības paralēli. Reāli šīs darbības paralēli gan nenotiek – cilvēks 

vienkārši spēj pārslēgties no vienas nodarbes uz otru, tad atgriezties pie pirmās un turpināt to, 

kamēr vēl nav sācies aizmiršanas process. Uzmanības apjomu raksturo objektu daudzums, 

kuri var tikt skaidri uztverti salīdzinoši īsā laika periodā. Tas parāda informācijas apjomu, uz 

kuru spēj koncentrēties subjekta apziľa, lai darbotos ar šo informāciju. Uzmanības subjektīvo 

kritēriju eksperimentālos pētījumos ir noskaidrots, ka vidējo uzmanības apjomu veido seši 

elementi, tālākā elementu skaita palielināšanās izraisa to strukturēšanu. Šis ierobeţotais 

uzmanības apjoms liek subjektam no liela daudzuma signālu konstanti izvēlēties tikai daţus, 

pārējos izmantojot kā fonu. Šo uzmanības īpatnību sauc par uzmanības selektivitāti 

(Siņavskis, 2006). 

Paturot prātā, ka sporta spēlēs sportiskais sniegums atkarīgs no mainīgām situācijām 

(bumba, spēlētāji, noteikumi), skaidrs, ka tie arbitri, kuriem ātrās selektīvās uztveres līmenis ir 

augstāks, ir veiksmīgāki (ienākošās informācijas vienlaicīga apstrāde, vairāk precīzu 

novērtējumu un lēmumu) (Valdevit, 2005). Tas viss rada pieľēmumu, ka sekmīgai tiesāšanai 

atsevišķi komponenti vispārējā intelektuālajā kapacitātē nepieciešami vismaz vidējā līmenī 

vai virs vidējā līmeľa. 

 

1.2.3.1. Vienkāršas reakcijas ātrums  

 

Cilvēka spēja reaģēt parāda, cik ātri un efektīvi tas spēj pieľemt lēmumus un uzsākt 

rīcību. Reakcijas laiku izmanto kā fizioloģiskā stāvokļa indikatoru, lai novērtētu sasnieguma 

līmeni (piemēram, sportistu trenētības pakāpi). 

Austrāliešu fiziologs Z. Eksners, kas ieviesa reakcijas laika jēdzienu, to definēja kā 

laiku, kas nepieciešams, lai apzināti atbildētu uz kādu kairinātāju (Siņavskis, 2006). Tā kā 

cilvēka reaģēšanas ātrums ir pakļauts apziľai, kas, savukārt, lielā mērā atkarīga no otrās 

signālsistēmas (piemēram, mutiski pamudinot cilvēku reaģēt „pēc iespējas ātrāk‖), reakcijas 

laiku skaidro kā sareţģīto, cilvēkam specifisko reakciju formu apslēpto periodu, kurš praktiski 

sevī ietver laika intervālu, kas paiet no „starta signāla‖ objektīvā sākuma līdz objektīvi 

reģistrētas, iepriekš noteiktas darbības sākumam. Reakcijas laiks jeb latentais periods ir laiks 

no signāla uztveršanas līdz cilvēka atbildes sākumam. Šī laika ilgums atbilst fizioloģiskiem 

procesiem, norisošiem daţādās reflektorā aparāta daļās. Parasti reakcijas laiku nosaka kā 

minimālo noteiktas patvaļīgas reakcijas aizturi attiecībā pret doto kairinātāju. Laiks ir cilvēka 

reakcijas galvenais raksturlielums. Par reakciju šaurākā nozīmē, kādā to visbieţāk lieto 
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psihofizioloģiskajā literatūrā, sauc kādas noteiktas vienkāršas kustības izpildīšanu pēc 

iepriekš norunāta signāla. 

Vienkāršas kustības reakcijai izšķir divas galvenās sastāvdaļas: 

1) latento (aizkavēto), ko nosaka aiztures, kas uzkrājas visos kustību darbību līmeľos 

centrālajā nervu sistēmā. Vienkāršas kustības reakcijas latento periodu praktiski nav 

iespējams uztrenēt, tas nav saistīts ar sportisko meistarību un to nevar uzskatīt par personas 

ātruma rādītāju; 

2) motoro, kuru uzlabojot, var samazināt reakcijas laiku. 

Jo vieglāka un automatizētāka ir trenējamā darbība, jo mazāku stresu izpildes laikā 

piedzīvo nervu sistēma, īsāks ir reakcijas laiks un ātrāka atbildes rīcība. Praktizējot sportisko 

vai profesionālo darbību tehniku daţādos "standarta" gadījumos, var vienkārši uzlabot 

situācijas novērtējuma un lēmuma pieľemšanas ātrumu (Методика воспитания быстроты 

двигательной реакции). 

Reakcijas ātrums ir laiks no komandas līdz pirmajai muskuļu reakcijai. Lai gan šīs 

reakcijas ātrums ir ģenētiski noteikts, ir iespējama tā pilnveidošana. Lielākā daļa pētnieku 

norāda, ka gan vizuālā, gan skaľas reakcija ir labāka trenētiem sportistiem, kā netrenētiem 

cilvēkiem (Krauksts). Vienkāršo reakcijas laiku iedala trīs apakšgrupās - atkarībā no 

kairinātāju iedarbības. Pirmā ir reakcijas laiks ar kairinātāja pārtraukšanu, kur reakcijas 

stimuls ir kairinātājs. Reakcijas laika samazināšanai pētījumos bieţi izmanto arī 

papildsignālus pirms īstā signālu parādīšanās. Tas ir otrs vienkāršā reakcijas laika veids. 

Trešais vienkāršas reakcijas laika veids, kad reakcijas laiku var noteikt uz signāliem, kas 

darbojas vienlaicīgi (Siņavskis, 2006).  

Reakcijas ātrums ir spēja ātri reaģēt ar pareizu pozu un kontroli pār tādiem stimuliem 

kā skaľa un redze. Daudzos gadījumos attapība ir svarīgāka nekā taisni uz priekšu vērsts 

ātrums. Daudzos sporta veidos maksimālais ātrums tiek sasniegts vai ir nepieciešams reti, bet 

zibenīga reakcija bieţi vien ir vajadzīga (Dilworth, 2008). 

Svarīga nozīme reakcijas laika pētījumos ir hronometriskiem datiem, t.i., daţādu veidu 

reakcijas laiku mērījumi daţādos eksperimenta apstākļos. Sakarā ar apzinātas reakcijas 

fizioloģisko sareţģītību tās latentais periods ir krietni garāks nekā vienkāršāku refleksu 

(piemēram, ceļgala beznosacījuma reflekss) latentais periods. Cilvēka reakcijas laiks 

optimālos apstākļos svārstās no 100 līdz 150 milisekundēm, savukārt ceļgala refleksa 

pētījumos noteiktā latentā perioda vidējā vērtība ir 63 milisekundes. Taču, izmantojot pat pašu 

precīzāko reakcijas laika noteikšanas metodi un visaugstāko izmeklējamās personas 

ietrenēšanās pakāpi uz doto signālu, nav iespējams iegūt reakcijas laika vērtību, kas ir mazāka 

par noteiktu fizioloģisko slieksni jeb tā saucamo nesamazināmo minimumu, kas ir aptuveni 

vienāds ar 100 milisekundēm (Siņavskis, 2006).  

Sportā, un tiesāšanā kā svarīgā tā sastāvdaļā, vairums ir tādu situāciju, kurās 

nepieciešams liels reakcijas ātrums un tā uzlabošana par vienu desmitdaļu vai pat simtdaļu ir 

ļoti nozīmīga. Lai attīstītu reakcijas ātrumu, galvenā metode ir vingrinājuma atkārtota izpilde. 

Tas nozīmē vairākkārtēju reaģēšanu uz pēkšľu (iepriekš noteiktu) stimulu, lai samazinātu 

reakcijas laiku (Методика воспитания быстроты двигательной реакции). Ātruma 

reakcijas vingrinājumus sākotnēji veic ar vieglākiem nosacījumiem (ľemot vērā, ka reakcijas 

laiks ir atkarīgs no nākamo darbību sareţģītības, vispirms to trenē atsevišķi, ieviešot vieglus 

pieľēmumus). Būtiski, ka reakcija noris nevis izolēti, bet gan kā daļa no konkrēti vērstas 

mehāniskas darbības vai tās komponenta. Tādēļ, lai uzlabotu vienkāršas kustības reakcijas 

ātrumu, tiek izmantoti reaģēšanas ātruma vingrinājumi tādos apstākļos, kas ir maksimāli 

pietuvināti sacensību apstākļiem, un mainot laiku starp sākotnējo un izpildes komandu 

(variatīvas situācijas). Panākt vienkāršās reakcijas laika ievērojamu samazināšanos ir grūts 

uzdevums. Latentā perioda ilguma samazināšanas diapazons ilgu gadu treniľprocesa rezultātā 

var būt 0.10-0.15 sekundes. 
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Fizisko aktivitāšu/treniľu ietekme uz reakcijas laika sniegumu ir saistīta ar visa 

reakcijas laika sadales lielu vispārēju uzlabojumu. Labvēlīgā ietekme ir neliela, bet 

konsekventa visā reakcijas laika diapazonā (10 - 15 ms). Tas nozīmē, ka reakcijas ātrums 

slodzes laikā ir lineāra funkcija (Davranche, Audifren, Denjean, 2006). 

Vienkāršām reakcijām piemīt pārneses iezīmes: daţādu ātruma vingrinājumu izpilde 

uzlabo vienkāršas kustības reakcijas ātrumu, un cilvēki, kuri ātri reaģē kādās noteiktās 

situācijās, ātrāk reaģē arī citās. (Красникова, 2008) Lai mērķtiecīgi paātrinātu vienkāršas 

kustības reakcijas ātrumu, visefektīvākās ir atkārtošanas, dalījuma un sensorā metode. 

Atkārtošanas metode nozīmē trenējamo kustību maksimāli ātru atkārtošanu pēc signāla. Šo 

vingrinājumu ilgumam nevajadzētu pārsniegt 4-5 sekundes. Ieteicams izpildīt 3-6 

vingrinājumu atkārtojumus 2-3 sērijās. Dalījuma metode ir analītisks treniľprocess reakcijas 

laika un turpmāko kustību ātruma atvieglotos apstākļos. Sensorā metode balstās uz ciešo 

saistību starp reakcijas ātrumu un spēju atšķirt laika mikrointervālus. Šīs metodes mērķis ir 

attīstīt spēju atšķirt laiku pa desmitdaļām un pat simtdaļām. Treniľdarbs, pamatojoties uz šo 

metodi, ir sadalīts trīs posmos: 

1. Pirmajā posmā izglītojamie/audzēkľi veic kustību uzdevumu, cik ātri vien 

iespējams. Pēc katra mēģinājuma vadītājs paziľo vingrinājuma izpildes laiku. 

2. Otrajā posmā tiek atkārtots sākotnējais vingrinājums, taču audzēknis pēc savām 

izjūtām novērtē uzdevuma īstenošanas ātrumu un pēc tam salīdzina savu pieľēmumu ar 

vingrinājuma izpildes reālo laiku. Šāds pastāvīgs savu izjūtu un reālā laika salīdzinājums 

uzlabo laika uztveres precizitāti. 

3. Trešajā posmā iesaka veikt uzdevumu ar citu, iepriekš noteiktu ātrumu. Rezultāts 

tiek kontrolēts un salīdzināts. Tādējādi tiek apgūta reakcijas ātruma brīva pārvaldīšana. 

Dalījuma un sensorā metode ir sareţģītākas, jo to īstenošanai ir vajadzīgi daţi 

tehniskie līdzekļi, elektroniskie hronometri ar vingrinājuma izpildes sākuma un beigu 

automātisku reģistrāciju, saskaľā ar komandu un bez komandas. 

Visus faktorus, kas ietekmē reakcijas laiku, var iedalīt piecās grupās: fizioloģiskie, 

psiholoģiskie, personības, organiskie, patoloģiskie (Siņavskis, 2006). Fizioloģiskie faktori 

darbojas daţādos līmeľos. Perifērā līmenī to var novērot, reģistrējot maľu orgānu elektrisko 

potenciālu vai aferento nervu darbības potenciālu. Centrālā līmeľa fizioloģiski faktori ir 

saistīti ar kavēšanu centrālā līmenī. Kavēšanas procesi tiek raksturoti kā pretmetu aktivēšanas 

procesi, jo kavēšanas rezultātā notiek traucējošu galvas smadzeľu garozas un zemgarozas 

centru nomākšana. Kad kāda ārēja vai iekšēja faktora ietekmē smadzeľu lielo pusloţu garozā 

parādās spēcīgs uzbudinājuma avots, tad citu garozas daļu aktivitāte tiek samazināta, t.i., 

kavēta. Šo kavēšanas veidu sauc par induktīvo kavēšanu. Kavēšanās ir saistīta arī ar aizturi 

sinapsēs un tās izmaiľām atkarībā no kairinātāja intensitātes un daţādu sensoro neironu 

atšķirīgo uzbudināmības pakāpi. Reakcijas laiks ir tieši atkarīgs no attiecības starp kavēšanas 

procesiem un uzbudinājuma pakāpes, kas, savukārt, ir atkarīga no kairinājuma fiziskās 

intensitātes un no tā relatīvā fizioloģiskā spēka. Reakcijas laiks ir atkarīgs arī no efektorā 

orgāna, tātad no fizioloģiskiem faktoriem reakcijas līmenī. Šeit nozīme ir kustību nervu 

šķiedru garumam un atšķirībām starp muskuļiem. Reakcijas laiku ietekmējošie psihiskie 

faktori ietver uzmanību, motivāciju, emocionālo stāvokli, intelektu un atmiľu. Koncentrēta 

uzmanība un moţums samazina reakcijas laiku, savukārt to trūkums reakcijas laiku paildzina 

un palielina rezultātu variabilitāti. Ja izmeklētais cilvēks nav motivēts un ieinteresēts testa 

gaitā, tad parasti tas noved pie lēnākas reaģēšanas un lielāka kļūdu skaita. Cilvēka emocijas 

arī ietekmē reakcijas laiku, jo reakcija uz pozitīviem kairinātājiem (patīkamām smarţām, 

skaľām utt.) ir ātrāka nekā uz nepatīkamiem kairinātājiem, kas var izraisīt riebumu, 

uztraukumu vai bailes. Pētījumos pierādīts, ka cilvēkiem ar augstāku intelektu reakcijas laiks 

ir īsāks, ar mazāku variabilitāti. Savukārt atmiľai ir būtiska nozīme diferenciācijas reakcijās. 

Personības faktori ir atkarīgi no cilvēka vecuma, dzimuma, profesijas u. tml. Daudzi pētījumi 
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liecina, ka cilvēka reakcijas laiks samazinās līdz 20-30 gadiem, kur sasniedz savu optimālo 

vērtību, tad reakcija laiks atkal pakāpeniski palielinās. Tiek uzskatīts, ka vīriešu reakcijas 

laiks ir mazāks salīdzinājumā ar sievietēm. Profesijās, kurās konstanti nepieciešama ātra 

reakcija, cilvēkiem reaģēšanas spējas ir vairāk uztrenētas un reakcijas laiks – mazāks. 

Tātad reakcijas ātrumu ietekmē tādi faktori kā vecums, kvalifikācija, sagatavotības 

stāvoklis, signāla veids, sareţģītība un atbildes reakcijas pārzināšana u.c. Roberts Kosinskis 

(Kosinski, 2010) apkopojis šādus reaģēšanas laiku ietekmējošos faktorus: 

Uzbudinātība. Viens no visvairāk pētītajiem faktoriem, kas ietekmē reakcijas laiku, ir 

uzbudinājums (arousal) vai uzmanības stāvoklis, ieskaitot muskuļu spriedzi. Reakcija ir 

visstraujākā, kad uzbudinājums ir vidējā līmenī, un pasliktinās, ja cilvēks ir vai nu pārāk 

atbrīvojies, vai pārāk saspringts. 

Stimula nozīme izdzīvošanai. Reakcija uz nepatīkamu pārtikas smaku ir ātrāka un 

precīzāka, nekā reakcija uz patīkamām smarţām un nepārtikas smakām. 

Vecums. Vienkāršas reakcijas laiks ir saīsināts no mazotnes līdz 20 gadiem, tad lēni 

palielinās līdz 50-60 gadiem, pēc tam, kad cilvēks sasniedz 70 un vairāk gadu, palielinās 

ātrāk. 

Dzimums. Gandrīz visās vecuma grupās vīriešu reakcija ir ātrāka nekā sievietēm, un 

šo starpību nemazina arī treniľi. 

Kreisā roka salīdzinājumā ar labo roku. Galvas smadzeľu puslodes ir specializētas 

daţādiem uzdevumiem. Kreisā puslode tiek uzskatīta kā atbildīgā par verbālo un loģikas 

jomu, bet labā puslode regulē radošumu, telpiskās attieksmes, seju atpazīšanu, emocijas. Labā 

puslode kontrolē kreiso roku, un kreisā puslode kontrolē labo roku. Tas ļāvis pētniekiem 

domāt, ka kreisajai rokai jāpiemīt ātrākai reakcijai saistībā ar teritoriālām attieksmēm 

(piemēram, norādot uz mērķi). 

Handbola spēlētājiem kreiļiem bija ātrāka reakcija nekā labročiem, kad tests tika 

veikts ar kreiso roku, savukārt, lietojot labo roku, netika novērotas būtiskas atšķirības 

reakcijas laikā. Lai gan labročiem handbolistiem bija ātrāks reakcijas laiks nekā labrocēm 

sievietēm, tāda atšķirība nebija starp kreiļiem - vīriešiem un sievietēm. Pētnieki (Dane, 

Erzurumluoglu, 2003) secinājuši, ka kreiļiem ir iedzimtas reakcijas laika priekšrocības. 

Dominējošā roka ne vienmēr ir labs ceļvedis uz dominējošo smadzeľu puslodi. 

Lielākajai daļai cilvēku dominējošā (un ātrākā) labā roka norāda uz dominējošu kreiso 

puslodi. Tomēr pētnieki atzinuši, ka nelielai daļai (20% -25%) labroču dominē labā puslode, 

un reakcijas laiks labajā ķermeľa pusē šiem cilvēkiem ir lēnāks, jo komandas, kas radušās 

labajā puslodē, pēc tam pāriet uz kreiso puslodi un tikai tad nokļūst pie labās rokas. Citiem 

vārdiem sakot, ķermeľa puse ar ilgāku reakcijas laiku (ne vienmēr tā ir nedominējošās rokas 

puse) ir dominējošās puslodes puse. 

Pētījumos atklāts, ka ar abām rokām saistītās atbildes ir ātrākas, kad abas smadzeľu 

puslodes tiek stimulētas vienlaicīgi. Tā kā labā (emocionālā) puslode tiek saistīta ar uztveres 

datiem no kreisās acs, no tā izriet secinājums, ka kreisais redzes lauks ir ātrāks, nosakot 

emocijas.  

Tiešā un perifērā redze. Vizuālie stimuli, kuri uztverti ar daţādām acs vietām, rada 

atšķirīgu reakcijas laiku. Lielākais reakcijas ātrums ir tad, kad cilvēks skatās tieši uz 

ierosinātāju. Ir konstatēts, ka praksē, vizuāli stimulējot centrālo redzi, saīsinās reakcijas laiks 

uz perifēro redzi. 

Prakse un kļūdas. Ja respondenti reakcijas laika uzdevumos ir iesācēji, to reakcijas 

laiks ir mazāk konsekvents kā tad, kad tiem jau bijis pietiekami daudz prakses. Ja atbildētājs ir 

kļūdījies (piemēram, nospieţot taustiľu, pirms stimulējošais signāls ir ieslēgts), nākamā 

reakcija ir lēnāka, jo respondents kļūst piesardzīgāks. 

Nogurums. Reakcijas laiks kļūst lēnāks, kad cilvēks ir noguris. Šī pasliktināšanās 

noguruma dēļ vairāk ir izteikta, ja reakcijas laika uzdevums ir sareţģīts, nekā tad, ja tas ir 
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vienkāršs. Vislielākā ietekme ir garīgajam nogurumam, jo īpaši miegainībai. 24 stundu bez 

miega pagarina reakcijas laiku 20-25 gadus veciem cilvēkiem, bet neietekmē reakcijas ātrumu 

52-63 gadus vecām personām. Jo vairāk ierobeţota miega, jo zemāks reakcijas ātrums, un 

indivīdi to vairāk kompensē ar garīgo intensitāti. 

Badošanās. Trīs dienas bez pārtikas nesamazina reakcijas laiku, lai gan tas traucē 

spēju veikt darbu. Seši mēneši ar kalorijām ierobeţotu diētu (ar augstu vai zemu ogļhidrātu 

saturu) neietekmē reakcijas laiku vai jebkuru citu izziľas darbību. Uzturs ar augstu ogļhidrātu 

saturu gan veicina nomāktu garastāvokli. Negulēšana pagarina reakcijas laiku, un tāpat 

iedarbojas arī akūta hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs), bet miega ierobeţošana un 

hipoglikēmija kopā neizraisa sliktāku ietekmi, salīdzinot ar to, kā tās iedarbojas atsevišķi. 

Izklaidība. Fona troksnis pagarina reakcijas laiku, kavējot daļu smadzeľu garozas 

darbībā. 

Brīdinājumi par gaidāmajiem stimuliem. Reakcijas laiks ir ātrāks, ja subjekts ir 

ticis brīdināts par drīz gaidāmu stimulu. Šis efekts varbūt rodas tāpēc, ka uzmanību un 

muskuļu spriedzi nevar uzturēt augstā līmenī ilgāk par pāris sekundēm. Paredzami stimuli 

izraisa ātrāku reakcijas laiku, iespējams, tādēļ, ka samazinās skaitļošanas slodze uz 

smadzenēm. 

Alkohols. Sievietēm, kuras izdzērušas vienu līdz sešām skārdenēm alus, netika 

konstatēta novēlota reakcija nākamajā rītā, lai gan viľas vairāk kļūdījās izvēles reakcijas laika 

uzdevumos. Indivīdi, kuri lietojuši alkoholu, reaģē ātrāk, ja ir brīdināti, ka tas bijis pietiekams 

alkohola daudzums, lai palēninātu reakcijas laiku. Iepriekš nebrīdinātiem respondentiem, kuri 

dzēra vairāk, pasliktinājās reakcijas laiks. Pat personas, kas dzēra kādu bezalkoholisku 

dzērienu un pēc tam tika brīdinātas (nepatiesi) par iespējamiem funkcijas traucējumiem, 

reaģēja ātrāk, nekā iepriekš nebrīdinātie respondenti, kuri dzēra to pašu dzērienu. 

Izklāsta kārtība. Kad ir vairāku veidu stimuli, reakcijas laiks ir ātrāks, ja tiek 

iedarbināti vairāki identiski stimuli, nekā tad, ja daţādu veidu kairinātāji parādās jauktā 

secībā. To sauc par "secīguma efektu". Uzmanības pārslēgšana starp diviem daţādiem 

uzdevumiem rada reakcijas laika pieaugumu attiecībā uz abiem uzdevumiem. 

Elpošanas cikls. Reakcijas laiks ir ātrāks izelpas nekā ieelpas laikā. 

Pirkstu trīce. Pirksti dreb augšu un uz leju ar ātrumu 8-10 cikli sekundē, un reakcijas 

laiks ir ātrāks, ja reakcija iestājas tad, kad pirksti ir trīces 'lejupslīdes‘‘ fāzē. 

Personības tips. Ekstravertām personībām reakcijas ātrums ir lielāks. Norūpējušās 

personības tipi uzrāda ātrāku reakcijas laiku. Reakcijas laiki šizofrēniķiem ir lēnāki kā 

normāliem cilvēkiem, bet viľu kļūdu līmenis ir tāds pats. 

Vingrinājumi var ietekmēt reakcijas ātrumu. Personām ir ātrāks reakcijas laiks, kad 

tās veic uzdevumus, lai iegūtu sirdsdarbību 115 sitienu minūtē. Enerģiski treniľi uzlabo 

izvēles reakcijas laiku, bet tikai pirmajās astoľās minūtēs pēc vingrinājuma. Koledţu 

studentiem, kuri spēlējuši basketbolu un beisbolu, ir ātrāks reakcijas laiks nekā mazkustīgiem 

studentiem. Vismaz beisbolā - jo vairāk sporta pieredzes studentiem bija, jo ātrāks bija viľu 

reakcijas laiks attiecībā uz specifiskiem beisbola stimuliem.  

Sodi, stress un draudi. Šokējot cilvēku, kad viľš reaģē lēni, saīsinās reaģēšanas laiks. 

Arī tikai liekot cilvēkam just rūpes par savu sniegumu, ir tāda pati iedarbība, vismaz 

vienkāršas reakcijas laika uzdevumu izpildē. Varētu gan būt grūti atšķirt draudu izraisītās 

trauksmes ietekmi no vienkāršas uzmanības, ko radījuši draudi. Piemēram, izvietošana Irākā 

karavīros izraisīja īsāku reakcijas laiku, bet arī palielināja spriedzi un samazināja prasmi 

uzdevumos, kas prasa atmiľu un uzmanību. Ja ātrums tiek novērtēts augstāk nekā precizitāte, 

reakcijas laiks ir īsāks, nekā tad, ja par kļūdām tiek paredzēti smagi sodi. 

Stimulanti. Kofeīna ietekme ir bieţi pētīta saistībā ar reakcijas laiku. Konstatēts, ka 

kofeīna vidēja deva samazina laiku, kas nepieciešams, lai atrastu mērķa stimulu un sagatavotu 

atbildi kompleksā reakcijas laika uzdevumā. Kofeīna daudzums, ko satur viena tase kafijas, 



 57 

samazina reakcijas laiku un palielina spēju pretoties izklaidībai, un tas notiek daţu minūšu 

laikā pēc patēriľa. Kofeīns var samazināt alkohola palēninošo ietekmi uz reakcijas laiku, bet 

nevar novērst citus efektus, piemēram, ķermeľa šūpošanos. Kolai - ar vai bez kofeīna - nebija 

nosakāma ietekme uz reakcijas laiku. Smēķētājiem, kuri atturas no cigaretēm, ir ātrāks 

reakcijas laiks atpazīšanas reakcijas laika uzdevumā, kad viľi nēsā nikotīna plāksteri, un pat 

nesmēķētājiem konstatēts precizitātes pieaugums (kas nozīmē labāku atmiľu), kad tiem bija 

uzlīmēti nikotīna plāksteri. Amfetamīnam līdzīgu medikamentu lietošana grupai vecāku 

vīriešu nepalielināja viľu reakcijas ātrumu, lai gan padarīja spēcīgāku viľu fizisko reakciju. 

Metilfenidāts ir stimulējošs preparāts, kas tiek izmantots uzmanības deficīta hiperaktivitātes 

traucējumu ārstēšanai (ADHD). Ja bērniem ar ADHD tika dots metilfenidāts (kas samazina 

uzmanības noturības traucējumus), to reakcijas laiks bija īsāks un mazāk mainīgs. 

Intelekts. Ir atklāta niecīga saikne starp intelektu un reakcijas laiku. Smaga garīga 

atpalicība ir iemesls lēnākai un mainīgākai reakcijai. Starp normāla intelekta cilvēkiem 

novērota neliela tendence, ka inteliģentākiem cilvēkiem ir ātrāka reakcija, bet ir daudz 

variāciju starp cilvēkiem ar līdzīgu inteliģences līmeni. Ātruma priekšrocības izteikti 

intelektuālākiem cilvēkiem vislielākās ir tajos testos, kas pieprasa sareţģītas atbildes. 

Mācīšanās traucējumi. Koledţas studentiem, kuriem anamnēzē ir valodu un/vai 

lasīšanas grūtības, ir lēnāks reakcijas laiks. Tāpat konstatēts, ka labākas valodu prasmes ir 

saistītas ar ātrāku reakcijas laiku. 

Smadzeņu traumas. Kā varētu gaidīt, smadzeľu traumas palēnina reakcijas laiku. 

Piemēram, vidusskolas sportistiem ar smadzeľu satricinājumiem un galvassāpēm nedēļu pēc 

traumas konstatēts sliktāks sniegums reakcijas laika un atmiľas testos, kā sportistiem ar 

satricinājumiem, bet bez galvassāpēm nedēļu pēc traumas.  

Slimība. Nelielas augšējo elpceļu infekcijas palēnina reakcijas laiku, pasliktina 

garastāvokli un izraisa miega traucējumus. 

B. Deivis norādījis uz šādiem faktoriem, kas var ietekmēt reakcijas laiku 

(Mackenzie,1998):  

- dzimums un vecums, 

- mācību posms, 

- psihiskais stāvoklis, 

- sagatavotības līmenis, 

- iespējamo risinājumu skaits, 

- pieejamais laiks, 

- signāla intensitāte, 

- paredzamība, 

- pieredze, 

- veselība, 

- ķermeľa temperatūra (aukstāks lēnāk), 

- personība (ekstraverts reaģē ātrāk), 

- modrības stāvoklis, 

- nervu ceļu garums. 

Izpratne sportā ir tas, kas nosaka spēju variēt reakcijas laiku. Apzinoties apkārt 

notiekošo, var pielāgot savu spēju reaģēt uz konkrētiem stimuliem noteiktā situācijā. 

 

1.2.3.2. Izvēles reakcijas ātrums  

 

Reakcijas laiku uz sensoriem kairinātājiem iedala vienkāršā un saliktā jeb diferencētā. 

Diferencētas jeb saliktas izšķiršanas reakcijas laiks pie parastiem kairinātājiem ir garāks nekā 

vienkāršas reakcijas laiks, un tas palielinās, palielinoties iespējamo atbilţu skaitam, kā arī 

samazinoties atšķirībai starp kairinātājiem (Siņavskis, 2006). Izvēles reakcija ir salikta 
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reakcija, kas atkarīga no tādiem faktoriem kā vienkāršas reakcijas latentais periods, ilgstošā 

treniľdarbā izstrādātu taktisko darbību un tehnisko paľēmienu apjomīgs krājums, prasme 

momentāni no tiem izvēlēties visatbilstīgāko utt. Izvēles reakciju trenē gan ilgstošā sportiskās 

sagatavošanas procesā, izmantojot speciāli atlasītus vingrinājumus, kuru sareţģītība 

pakāpeniski pieaug, gan arī sacensību procesā (Вайцеховский, 1971).  

Reakcijas ātrums pats par sevi ir iedzimta spēja, bet kopējo reakcijas laiku var uzlabot ar 

praksi. Trenerim un sportistiem ir jāizanalizē konkrētajā sporta veidā nepieciešamās prasmes 

un prasības, nosakot, kādus kopējā reaģēšanas laika ieguvumus iespējams panākt. Piemēram:  

 lēmumu pieľemšana - vingrināt standartsituācijas, spēles situācijas; 

 izmaiľas uzmanības koncentrēšanā - spēt ātri pārslēgt koncentrēšanos no pretiniekiem 

uz spēles laukumu uzbrukuma spēlēs; 

 trauksmes kontrole - kas palēnina reakcijas laiku, pievienojot pretrunīgu informāciju; 

 optimālas motivācijas radīšana – psihiska sagatavošanās, ‗‘uzbudināšanās‘‘; 

 iesildīšanās – nodrošinot, lai maľu orgāni un nervu sistēma ir gatavi pārraidīt 

informāciju un muskuļi uz to iedarbotos (Mackenzie,1998). 

Psihofizioloģijā reakcijas laika metodi izmanto smadzeľu funkcionālā stāvokļa un tā 

dinamikas noteikšanai daţādu faktoru ietekmē līdz ar citām metodēm (piemēram, 

elektroencefalogrāfija). Parasti izmanto salikto jeb diferencēto reakcijas laiku, kur 

novērojamai personai jāizšķir starp divām vai vairāk alternatīvām pēc iespējas ātri un ar 

minimālu pielaisto kļūdu skaitu. Reakcijas laiku ietekmē kairinātāja intensitāte, sensorā 

modalitāte, laika intervāls starp signāliem un citi faktori. Daudzi autori pierādījuši, ka, 

palielinot signāla intensitāti, saīsinās reakcijas sensorā un motorā daļa. Eksperimentāli ir arī 

pierādīts, ka vienkāršas sensomotoras reakcijas latentais periods ir lielā mērā atkarīgs no tā, uz 

kādu analizatoru iedarbojas kairinātājs. Jau pašos pirmajos hronometriskajos pētījumos tika 

konstatēts, ka vidējas intensitātes kairinājuma iedarbībā uz redzes, dzirdes vai taustes 

receptoru reakcijas laiki visos trīs gadījumos atšķīrās. Reakcijas laiks uz vizuāliem 

kairinājumiem bija 150-200 milisekundes, uz dzirdes kairinājumiem – 120-160 milisekundes, 

savukārt uz taustes kairinājumiem – 110-160 milisekundes. Tātad vislēnāk cilvēks reaģē uz 

gaismas signāliem, jo gaismas kairinājuma uztveršanā un nodošanā tālāk piedalās acs 

fotoķīmiskie procesi, kas aizľem papildu laiku. Šis redzes-kustību reakcijas latentā perioda 

palielināšanās skaidrojums guva pierādījumu, kad eksperimentā ar elektrisko strāvu kairināja 

redzes nervu bez acs starpniecības. Šajā gadījumā, smadzeľu garozā aktivitāte tika novērota 

pēc 2-5 milisekundēm, savukārt, kairinot acis ar gaismu, aktivitāte parādījās tikai pēc 20-40 

milisekundēm. Vēl viens svarīgs faktors, kas nosaka reakcijas laiku uz vizuāliem stimuliem, ir 

gaismas adaptācija. Pētījumos ir pierādīts, ka gaismas reakcijas latentais periods tumšā istabā 

bijis īsāks, nekā tādas pašas intensitātes gaismas reakcijas latentais periods apgaismotā istabā. 

Gaismas adaptācijas rezultātā receptorā notiek funkcionālās izmaiľas, kuru rezultātā 

samazinās receptora jūtība un tātad arī atbildes reakcija, kas atbilst mazākas intensitātes 

kairinātājam. Redzes uztveres latentais periods (kas ir viens no visa redzes-kustību reakcijas 

laika posmiem) ir atkarīgs arī no figūras formas. Piemēram, salīdzinājumā ar citām 

ģeometriskām figūrām aplim šī vērtība ir viena no mazākajām (Siņavksis, 2006).  

Sporta spēlēs visbieţāk sastopamas kompleksās kustību reakcijas, ko raksturo 

pastāvīga un pēkšľa darbību situācijas maiľa. Lielākā daļa sportā sastopamo komplekso 

kustību reakciju ir izvēles reakcijas (kad no vairākām iespējamām darbībām nekavējoties 

jāizvēlas viena, atbilstīga konkrētajai situācijai) un reakcijas uz kustīgiem objektiem. Šīs 

reakcijas var attīstīt, modelējot viendabīgas/nedalītas kustību situācijas nodarbībās un 

treniľos, kā arī ar sistemātiski piedaloties sacensībās. Taču ar to vien nepietiek, ir jāizmanto 

īpaši sagatavošanās vingrinājumi, kuros tiek modelētas komplekso reakciju izpausmes 

atsevišķas formas kādā noteiktā kustību darbībā. Līdztekus tam tiek nodrošināti īpaši apstākļi, 

kas veicina reakcijas laika samazināšanu. 
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Attīstot reaģēšanu uz kustīgu objektu, īpaša uzmanība tiek pievērsta reakcijas 

sākotnējā komponenta laika samazināšanai – objekta (piemēram, bumbas) pamanīšanai un 

fiksēšanai redzeslaukā. Šis komponents, kad objekts pēkšľi parādās un pārvietojas ar lielu 

ātrumu, veido nozīmīgu daļu no komplekso kustību reakcijas laika - parasti vairāk nekā pusi. 

Cenšoties to samazināt, pielieto divus galvenos veidus: 

1) attīsta spēju laicīgi ietvert un paturēt objektu savā redzes laukā (piemēram, kad 

audzēknis ne uz mirkli neizlaiţ no redzesloka objektu, viľa reakcija uz kustīgo objektu 

pati no sevis paātrinās visā sākotnējā fāzē), kā arī spēju priekšlaicīgi paredzēt objekta 

iespējamo pārvietošanos; 

2) mērķtiecīgi palielina uztveres ātruma prasības apjomam un citiem kompleksās kustību 

reakcijas komponentiem, mainot ārējos faktorus, kas veicina tās ātrumu 

Salikto reakciju uz kustīgu objektu laiks var būt no 0,25 līdz 3,0-4,0 sekundēm. 

Sensorā fāze ilgst apmēram 0,05 sekundes. Tādējādi reakcijas ātruma palielināšanā galvenā 

nozīme ir spējai ieraudzīt objektu, kurš kustas lielā ātrumā, un reakcijas motorajai fāzei. Uz to 

tad arī jāvirza treniľprocess, pielietojot vingrinājumus reakcijai uz kustīgu objektu. 

Gadījumos, kad objekts ir pamanīts jau pirms kustības uzsākšanas, reakcijas laiks ir 

ievērojami īsāks.  

Treniľnosacījumi arvien ir jāpadara sareţģītāki: 

1) pakāpeniski palielinot pārvietošanas ātrumu; 

2) objektam parādoties pēkšľi; 

3) samazinot reaģēšanas distanci.   

Reakcijas uz kustīgu objektu precizitāte tiek trenēta paralēli ar reakcijas ātruma 

uzlabošanu. Šim nolūkam var izmantot nelielu (piemēram, tenisa) bumbu vai sporta spēļu 

elementus, taču galvenais līdzeklis šāda veida vingrinājumos ir jāpielāgo katras profesionālās 

darbības (šajā gadījumā, tiesāšanas) un konkrētā sporta veida aktivitātēm (Методика 

воспитания быстроты двигательной реакции). 

Cilvēka spēju redzēt nodrošina redzes orgāns jeb redzes analizators. Šis ir pats 

svarīgākais cilvēka maľu orgāns, jo ar redzi mēs gūstam priekšstatu par priekšmetu lielumu, 

formu, krāsu, to savstarpējo novietojumu un tādējādi spējam orientēties telpā. 

Redzes process ir saistīts ar vairāku acs daļu, nervu un smadzeľu vienotu darbību (Interneta 

žurnāls „‟Acu Ārsts‟‟). Ar perifērās jeb sānu redzes palīdzību mēs redzam objektus, kas ir 

ārpus centrālās redzes ass. Šī redze nenodrošina tik lielu redzes asumu kā centrālā redze, taču 

ir nepieciešama, lai varētu orientēties telpā. Perifēro jeb sānu redzi raksturo redzes lauks. 

Katra acs vienlaicīgi uztver gaismu no noteiktas telpas, ko sauc par redzes lauku. To var 

raksturot arī kā telpu, ko vienlaicīgi uztver nekustīga acs. Normāls redzes lauks ir apmēram 

90° no sāniem (laterāli) un 60°  no deguna puses (mediāli). Ja kreiso roku izstiepj uz sāniem, 

tad, skatoties taisni, tā būs redzama tikai ar kreiso aci. Redzes lauks sniedzas apmēram 60° uz 

augšu un tikpat uz leju no horizontālās plaknes. Jebkura acu kustība parasti prasa koordinētu 

vairāku muskuļu darbību (saraušanos un/vai atslābšanu). Piemēram, skatoties uz augšu, 

saraujas acs augšējais taisnais un apakšējais slīpais muskulis, bet apakšējam taisnajam un 

augšējam slīpajam muskulim šajā brīdī jābūt atslābušiem.  Lai nodrošinātu normālu redzi, 

nepieciešams lai abas acis skatītos vienā virzienā, tāpēc papildus katras acs muskuļu 

koordinētai darbībai ir nepieciešams, lai vienādi darbotos abu acu muskuļi. 

Faktori, kas var ietekmēt redzes kvalitāti: 

 acs optiskie defekti, kurus iespējams koriģēt (tuvredzība, tālredzība, astigmatisms) un 

kurus nav iespējams koriģēt (optiskās sistēmas kropļojumi, īpaši izteikti perifērajā 

daļā); 

 zīlītes diametrs (jo platāka zīlīte, jo redzes asums samazinās); 

 priekšmeta attēla lokalizācija uz tīklenes (tikai tīklenes centrā 1° diapazonā ir 

maksimālais asums un jau aiz 1° tas būs tikai 60% no maksimuma); 
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 fotoreceptoru anatomiskās īpatnības (vālītes spēj uztver smalkus priekšmetus, nūjiľas 

– tikai lielus); 

 apgaismojums (jo sliktāks apgaismojums, jo straujāk krītas redzes kvalitāte); 

 kontrasts (samazinoties kontrastam, redzes asums samazinās); 

 p  un rādīšanas ilgums; 

 mērķis – nekustīgs vai kustīgs – un acu kustības (vai mēs skrienam, vai ejam, cik ātri 

varam nofiksēt aplūkojamos priekšmetus un to detaļas); 

 cilvēka vecums (bērniem redzes kvalitāte sasniedz maksimumu apmēram ap 6-7 gadu 

vecumu, savukārt pēc 50 gadu vecuma tā pasliktinās). 

Ar acu kustību palīdzību tiek skenēts viss redzes lauks un uzmanība tiek pievērsa tiem 

objektiem, kas satur visnozīmīgāko informāciju (Timrote, Laicāne, Fiļimonova, Pladere, 

Kalteniece). 

Acu kustību veidi ir: 

• sekošana (objekts pārvietojas telpā); 

• sakādes: straujas acu kustības (no viena objekta uz citu); 

• konverģence/diverģence: kustības pretējā virzienā (konverģence - abu acu kustības uz iekšu; 

diverģence - abu acu kustības uz āru); 

• vestibulārās acu kustības - novērojamas kopā ar galvas kustībām (piem., lineāra kustība, 

leľķveida kustība – apgrieziens par 360 grādiem); 

• optokinētiskās acu kustības – optokinētiskais reflekss novērojams, ja vienmērīgi pārvietojas 

viss attēls (piemēram, braucot ar mašīnu); 

• stabilizācijas kustības. 

Sakādes ir straujas acu kustības, ar kuru palīdzību tiek mainīts skata virziens; tās ir 

gribai pakļautas acu kustības, taču visbieţāk tās tiek veiktas automātiski (Laicāne, Lācis, 

2012). Sakādiskās acs kustības, skatienam pārslēdzoties no viena objekta uz otru, ir noderīgas 

bumbas un spēlētāju labākai fiksēšanai. Šī prasme ir savienota ar informācijas ierobeţošanu 

(Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, Taheri, 2011).  

Sportistu sasniegumus ir iespējams pētīt, analizējot cilvēka acs kustības. 

Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts (BUFPI), kurā vadību un pētniecību nodrošina 

jau panākumus guvuši Latvijas jaunie zinātnieki, nodarbojas arī ar redzes zinātni. BUFPI 

pētījumi spēs palīdzēt sporta pedagogiem, treneriem un citiem speciālistiem objektīvi novērtēt 

jauno sportistu spējas. Jau notiek aktīva sadarbība starp BUFPI Redzes zinātnes laboratoriju 

un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju – pētnieki brauc un novēro akadēmijas studentus, 

izmantojot BUFPI iekārtas, un pēc tam sniedz konsultācijas pedagogiem. Pētnieku pieredze 

liecina, ka, ja bērnam īpaši nemāca, viľš neskatās uz bumbu vai pretinieka rokām, kājām, bet 

gan tieši sejā un neorientējas laukumā, un viľu izvirzītā hipotēze ir, ka topošos Latvijas valsts 

izlašu spēlētājus šobrīd ļoti viegli var apmānīt. Nākotnē plānoti vērienīgi projekti, kas pētīs 

jaunos talantus visos populārākajos sporta veidos Latvijā (Acu kustības - smadzeņu darbības 

spogulis bez ķirurģiskas iejaukšanās). 

Veiksmīgāki var būt tiesneši, kuriem piemīt labākas vizuālās spējas un redzes atmiľa. 

Mazāk veiksmīgie vairāk kļūdās, piemērojot futbola noteikumus reālās spēļu situācijās, 

viľiem ir vājāka redzes atmiľa un vizuālās spējas, konstatēts pētījumā, kurā piedalījās 41 

Irānas tiesnesis (Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, Taheri, 2011). Redzes spēju 

trenēšana var uzlabot lēmumu pieľemšanu futbola maču laikā. Labākie futbolisti izmanto vairāk 

mērķtiecīgu vizuālo meklēšanas stratēģiju, tostarp vairāk un īsākus skata fiksējumus uz 

spēlētājiem, kuri vada bumbu, un vairāk fiksāciju maiľas. Šīs straujās fiksāciju maiľas var būt 

balstītas uz izcilām sakādisko acs kustību prasmēm un pielāgošanās spēju apvienojumā ar 

lielāku pieredzi selektīvi mainīt fiksāciju uz bumbu un spēlētājiem. Tas pats attiecināms arī uz 

futbola tiesnešiem. 
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Pielāgošanās spēja var būt saistīta ar samazinātu laiku, kas vajadzīgs vizuālajai 

sistēmai, lai izveidotu skaidru attēlu. Par tiesnešiem nepieciešamu prasmi tiek uzskatīta spēja 

pēc iespējas ātrāk mainīt fokusu uz bumbu un spēlētājiem. Bumbas un spēlētāju pārvietošanās 

ātrums ir ļoti svarīgs futbolā. Tiesneši, kuri spēj koncentrēties uz notikumiem ātri, varētu būt 

sekmīgāki lēmumu pieľemšanā, jo redzes sistēmas apstrādātā informācija ir atbilstīgāka un 

pilnīgāka (Jafarzadehpur, Yarigholi, 2004). Acu pielāgošanās spēju var mainīt ar īpašām 

redzes terapijas procedūrām, ko parasti izmanto, lai koriģētu daţādas redzes problēmas. 

Tādējādi testēšana un terapija var uzlabot tiesnešu darbību, ja šī spēja ir ierobeţota (Iwasaki, 

1993; Vasudevan, Ciuffreda, Ludlam, 2009). 

Veiksmīgajiem tiesnešiem ir raksturīga labāka perifērā redze. Pierādīts, ka sportā 

stresa situācijās dominē simpātiskā nervu sistēma. Sportistu uztveres sistēma galvenokārt 

balstās uz perifēriem stimuliem, paplašinātas acu zīlītes un vizuālā pielāgošanās ir atvieglota; 

perifērās sistēmas galvenā funkcija ir kustības atpazīšana. Tiesnešiem ir jābūt plašai 

perifērajai redzei, lai pamanītu daţādus elementus spēles laukumā (spēlētājus, bumbu, savus 

pāriniekus tiesnešus u.c), kā arī uzraudzītu to relatīvo kustību. Šādos apstākļos parasti ir 

augsts garīgs stress un spriedze, kas var izraisīt darbības kvalitātes pazemināšanos. Tiesnešu 

vizuālā uztvere vairāk atkarīga no atpazīšanas ātruma un reakcijas uz stimulu, nekā no 

redzējuma perifērajā redzes laukā. Bet daţi pētnieki ir novērojuši, ka jomās, kurās sportists 

saľem daudzus stimulus vienlaicīgi, var būt nepieciešama arī labi attīstīta perifērā redze 

(Ghasemi, Momeni, Jafarzadehpur, Rezaee, Taheri, 2011). 

Augstas kvalifikācijas tiesnešu redzes sensorās sistēmas funkcionālo spēju specifiku 

raksturo vizualizācijas augstie rādītāji (96% augstas kvalifikācijas tiesnešiem un 88% zemas 

kvalifikācijas tiesnešiem), vides objektu atšķiršanas spējas (attiecīgi 37,2 un 29,8 nos. 

vienības), labās un kreisās acs redzes lauks, daudz ātrāka sareţģītas vizuālās informācijas 

uztvere un apstrāde (laiks, kas tiesnešiem nepieciešams sareţģīta attēla atpazīšanai, attiecīgi ir 

150^0 un 178,4 msek.), kā arī šīs sistēmas lielā noturība pret nogurumu (Шибаев, 2009). 

Sareţģītus redzes uzdevumus augsti kvalificētie tiesneši veic ātrāk nekā arbitri ar zemāku 

kvalifikāciju, turklāt – jo sareţģītāks uzdevums, jo izteiktāks ir augstas kvalifikācijas tiesnešu 

pārsvars (saliktas izvēles reakcijas laiks augstas kvalifikācijas tiesnešiem fiksēts 452 msek., 

bet zemas kategorijas tiesnešiem - 509 msek.). Bez tam augstas kvalifikācijas tiesnešiem 

redzes analizatora centrālie mehānismi ir daudz noturīgāki pret nogurumu (reakcijas 

intelektuālā komponenta rādītājs augstas kvalifikācijas tiesnešiem pēc fiziskas slodzes 

pazeminājās par 48%, bet zemas kvalifikācijas tiesnešiem – par 52%). 

Daţādas kvalifikācijas tiesnešiem novērota atšķirīga psihofizioloģisko rādītāju 

dinamika, veicot profesionālos uzdevumus daţādu grūtības pakāpju apstākļos. Traucēkļa 

parādīšanās izraisa ievērojamu skaitu kļūdainu lēmumu otrās kategorijas tiesnešiem (par 6%), 

savukārt augstākas kvalifikācijas tiesnešiem pareizu lēmumu skaits ir stabils visās situācijās. 

Turklāt laiks, ko tiesneši izmanto situāciju atrisināšanai, otrās kategorijas arbitriem ievērojami 

samazinās (no 756±31 līdz 678±22 msek.), bet augstāku kategoriju tiesnešiem tāda tendence 

nav novērota. Šo paradoksālo faktu var skaidrot ar zemākas kategorijas tiesnešu centieniem 

pēc iespējas ātrāk izkļūt no nepatīkamās stresa situācijas, kaut vai maksājot par to ar 

kļūdainiem lēmumiem, ko apstiprina izmaiľas ādas galvaniskās reakcijas rādītājos (zemas 

kvalifikācijas tiesnešiem tas pazeminājās no 32,6 līdz 8,4 vien., bet augstas kvalifikācijas 

tiesnešiem no 37,5 līdz 32 vien.), kā arī tremorometrijas rādītājos (zemas kvalifikācijas 

tiesnešiem šis rādītājs palielinājās no 21,3 līdz 35,4 vien., bet augstas kvalifikācijas tiesnešiem 

praktiski nemainījās) (Шибаев, 2009). 

Lai tiesneši piemērotu spēles noteikumus, viľiem lēmumi jāpieľem ātri - aptuveni 

vienas sekundes laikā jānovērtē situācijas galvenās pazīmes un jāizvēlas risinājums, bez 

iespējas atkārtoti izvērtēt vai pārdomāt lēmuma sekas. Tiesnešiem ātri jāreaģē uz notikumiem, 

kuri attīstās dinamiski, tādēļ jārēķinās ar virkni neskaidrību un nenoteiktību (Mascarenhas, 
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Collins, Mortimer, 2005). Pētnieki ir uzsvēruši uztveres, kā kognitīvo spēju sastāvdaļas, 

svarīgumu, lai gūtu panākumus sportā. Sekmība lēmumu pieľemšanā par paša kustībām un 

visu sacensību dalībnieku pārvietošanos lielā mērā ir atkarīga no uztveres precizitātes 

konkrētajā spēles situācijā - par spēlētāju izvietojumu, bumbas kustību un spēju prognozēt 

nākamo darbību. Pamata telpisko un uztveres potenciālo iespēju augstāka attīstība nodrošina 

lielākus panākumus visiem sportiskās aktivitātes dalībniekiem: gan tiem, kas spēlē, gan tiem, 

kuri pārrauga notikumus laukumā un lemj par atbilstību spēles noteikumiem (Valdevit, 2005). 

Detalizētāk pētot cilvēka smadzeľu garozas iesaistes pakāpi redzes uztveres procesā, šajā 

aspektā analizētas arī labroču un kreiļu atšķirības (Бетелева,  Климачева, 1986). 

Fizisko aktivitāšu ietekmes uz kognitīvo procesu efektivitāte tiek panākta ar slodzes 

izraisītu aktivizācijas līmeni. Augstas klases sportistiem tajos sporta veidos, kuros 

nepieciešamas lemšanas darbības apvienojumā ar augstu enerģijas patēriľu, ir iespējams 

uzlabot izvēles reakcijas ātrumu, ja slodze tiek palielināta. (Delignières, Brisswalter, Legros, 

1994). Slodzes laikā dalībnieki ir ātrāki bez variācijām vai ar mazāku precizitāti (Davranche, 

Audifren, Denjean, 2006). Hipoksija (skābekļa deficīts audos), kā arī spēcīga un ilgstoša 

spriedze var novest pie salikto reakciju laika palielināšanās. Noguruma dēļ pasliktinās arī 

muskuļu-locītavu sajūtas precizitāte (Методика воспитания быстроты двигательной 

реакции). 

Cilvēka smadzeľu labajai puslodei piemīt priekšrocība atšķirt modeļus, pamatojoties 

uz to konfigurāciju (vispārīgie parametri), kreisajai puslodei – uz detalizētu novērtējumu 

(lokālās īpašības). Kontinuālā informācija, kas nodrošina situācijas vispārējo, kontekstuālo 

novērtējumu, raksturīga labās puslodes apstrādes tipam. ‗‘Telpiskajai‘‘ labajai un ‗‘laicīgajai‘‘ 

kreisajai puslodei raksturīgās īpašības ir ļoti būtiskas kognitīvās darbības lielākajā daļā. Abu 

pusloţu specializēto funkciju komplementārums nodrošina to, ka realitātes modeļi, kurus 

konstruē normālas smadzenes un kuri kvalitatīvi atšķiras no katrai puslodei piemītošo 

reprezentatīvo stratēģiju tipu vienkārša summējuma, dod iespēju cilvēkam redzēt un uztvert 

apkārtējo pasauli visā tās daudzveidībā (Межполушарная асимметрия функций мозга). 

Process, kurā daţādas funkcijas un procesi saistīti ar vienu vai otru smadzeľu puslodi, ir 

lateralizācija (9.att.). Nav šaubu, ka funkcionālā smadzeľu asimetrija un cilvēka adaptācijas 

spējas ir nesaraujami saistītas. Izrādās, ka galējos pasaules reģionos (aiz polārā loka, kalnu 

apvidos un reģionos ar ekstrēmu klimatu) vairāk ir tādu cilvēku, kuriem dominē smadzeľu 

labā puslode (синистральные лица) vai abas puslodes ir vienlīdzīgas (ambidekstri - cilvēki 

ar simetriskām smadzenēm, kam nav izteiktas dominējošās puslodes), - kreiļi un personas, 

kam abas rokas darbojas vienlīdz labi. Šo iezīmju fizioloģiskie mehānismi tiek skaidroti ar 

spēcīgāku skābekļa plūsmas regulējumu, kas ir īpaši svarīgs gadījumos, kad organisms 

darbojas hipoksiskos (skābekļa nepietiekamības) apstākļos (Фомина, Леутин, 2006). 

 

 
9.attēls. Smadzeņu pusložu lateralizācija 

(Treniņš smadzeņu puslodēm   
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Augstāko sasniegumu sportā sportistiem, protams, efektīvi jātiek galā ar periodisku 

slodzes izraisītu hipoksiju, kā arī jāuzrāda maksimāli ātra reakcija. Tas liecina, ka šādas īpašas 

prasības sportistu atlasē liek izraudzīties personas ar noteiktu psihofizioloģisko parametru 

kopumu saistībā ar laterālo fenotipu. Salīdzinot laterālos fenotipus augsti kvalificētiem 

sportistiem un viľu vienaudţiem, kuri nenodarbojas ar sportu, konstatēts, ka sportistiem 

piemīt daudz vairāk kreiļiem raksturīgo pazīmju gan motorajā, gan maľu jomā. Šo iezīmju 

klātbūtni uzskata par būtisku faktoru, kas palīdz veiksmīgi pārvarēt hipoksiskos stāvokļus 

sporta slodţu laikā. Funkcionālās sensori-motorās asimetrijas labvēlīgs fenotips ātruma 

attīstīšanai jauniem vīriešiem ir labrocība, apvienota ar kreisās acs dominanti un labējo 

laterālo priekšrocību dzirdes maľu sistēmā. Jaunietēm ātruma izpausmēm labvēlīga ir 

labrocība kopā ar kreiso maľu asimetriju. Savukārt nelabvēlīgi ātruma attīstīšanai jauniešiem 

pārsvarā ir kreisi laterālais fenotips ar dominējošu labo aci, bet jaunietēm - ambidekstrija. 

Pētnieki iesaka sportistu atlasi un konkurējošo darbību stila veidošanu īstenot, pamatojoties uz 

atziľām par labvēlīgām sensori-motorās asimetrijas kombinācijām attiecībā uz konkrētu 

sporta veidu. Treniľprocesu var optimizēt, arī ľemot vērā katra sportista individuālās iezīmes, 

kas saistītas ar smadzeľu pusloţu attiecībām. Laterālo priekšrocību veidu var uzskatīt par 

rādītāju uzľēmībai pret hipoksiju, ko rada sportiskas slodzes (Фомина, Леутин, 2006). 

Lai precizētu saikni starp neregulāriem treniľiem un izziľu, ir nepieciešams izpētīt 

trenēšanas veida, intensitātes, treniľu-atpūtas attiecības un neregulārās slodzes ilguma īpašo 

ietekmi, kā arī reakcijas laika un citu izziľas uzdevumu uzľēmību pret ietekmēm (Lemmink., 

Visscher, 2005). Salīdzinoši vienkāršos uzdevumos izvēles reakcijas laika uzlabošanu veicina 

fiziska slodze (McMorris, 2008). Reakcijas ātruma īpašā uzlabošana ir daudz efektīvāka, ja 

nenoteiktības laiks palielinās, kamēr testējamā persona tiek atstāta neziľā par reakcijas signāla 

parādīšanos. Sirds ritma palēnināšanās (van der Molen, 1987) vai smadzeľu garozas 

potenciāla (Lardon, Polish, 1996) mērījumi reakcijas procesa sagatavošanās posmu laikā var 

sniegt vērtīgu informāciju par fizisko aktivitāšu selektīvo iedarbību uz skaitļošanas procesiem. 

Mērenu fizisko aktivitāšu ietekme uz izziľas darbību galvenokārt realizējas ar aktivizācijas 

īpašu iedarbību informācijas apstrādes beigu posmos. Var tikt izraisīta piepūles mehānisma 

starpnieka loma, lai kompensētu ierosmes sistēmu (Arcelin, Delignières, Brisswalter, 1998).  

Šī jautājuma pētniecībā izvirzīta hipotēze par smagas fiziskās slodzes negatīvo ietekmi 

uz vingrinājumiem, kas aktivizē smadzeľu garozu (Dietrich, 2003; Miller, Cohen, 2001). Ja 

slodzes intensitāte ir augsta, cilvēks nevar piešķirt smadzeľu resursus uzdevuma veikšanai. 

Smagas treniľslodzes laikā smadzenēm jāsadala savi ierobeţotie resursi tām smadzeľu daļām, 

kas ir iesaistītas uzdevuma veikšanā (piemēram, motorajiem centriem), - uz izziľas rēķina. 

Priekšējā smadzeľu garoza atbild par kavēšanu un aktivizēšanu smadzeľu daļās, kas ir 

atbildīgas par "iekšējo stāvokļu" vai emociju kontroli, varētu teikt, ka starp kognitīvo, motoro 

un emocionālo centru pastāv konkurence par resursiem. Tāpēc, indivīds var būt nespējīgs 

piešķirt pietiekamus resursus izziľas centriem, lai nodrošinātu, ka izziľas darbība nav kavēta. 

Šī procesa skaidrojumā piedāvāts spēcīgas fiziskās slodzes-uzbudinājuma-kognitīvo spēju 

mijiedarbības modelis (McMorris, 2008). Konkurence par resursiem smadzenēs ir ne tikai 

starp motorajiem un kognitīvajiem centriem, arī emocionālie centri ir iesaistīti. Ja indivīds 

uzdevuma prasības uztver kā draudīgas, vairāk resursu var tikt piešķirti emocionālajiem 

centriem, piemēram, limbiskajai sistēmai, kā kognitīvajiem centriem, tātad pasliktinot izziľas 

sniegumu. Minētā pētījuma rezultāti liecina, ka vienmērīgi smaga slodze netiek uzskatīta par 

negatīvi saspringtu, tādējādi līdzekļi tiek piešķirti kognitīvajiem centriem. Taču, ja ir 

pievienots papildu stress, piemēram, darbojoties karstumā vai dehidratizētā stāvoklī, tiek 

novērots negatīvs efekts.  

Pētnieku (Lemmink, Visscher, 2005) vidū pastāv aizvien lielāka vienprātība, ka izziľas 

trenēšanas efektivitāte ir atkarīga no uzdevumu specifikas. Reakcijas laika vingrinājumi ar 

blokos izkārtotiem kairinātājiem, ja viena bloka ietvaros visos mēģinājumos ietverti vieni un 
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tie paši stimuli un reaģēšanas uzdevumi, var nebūt trenēšanas aspektā iedarbīgi (Hall, Smith, 

Keele, 2001). 

Izvēles reakcijas laiks lielā mērā ir atkarīgs no iespējamajiem atbilţu variantiem, no 

kuriem jāizvēlas tikai viens. Paturot to prātā, izvēles reakcijas ātruma treniľos ir tendence 

vispirms iemācīt prasmi izmantot "slēpto intuīciju" par pretinieka (vai - no tiesnešu viedokļa 

raugoties – spēlētāju) iespējamo rīcību. Šādu informāciju sniedz novērojumi par pretinieka 

(spēlētāju) pozu, sejas izteiksmi, sagatavošanās darbībām un vispārējus uzvedības manieri. 

Izvēles reakcijas treniľprocesā izmantojot speciālus vingrinājumus, secīgi tiek apgrūtināta 

izvēles situācija (palielinot alternatīvu skaitu), pakāpeniski noteiktā secībā palielinot gan 

darbību variantu skaitu, ko pieļauj partneris, gan atbildes darbību skaitu (Методика 

воспитания быстроты двигательной реакции). Atbilstoši Hika likumam, reakcijas laiks 

palielinās proporcionāli iespējamo atbilţu skaitam, līdz punktam, kurā reakcijas laiks paliek 

nemainīgs, neraugoties uz iespējamo atbilţu skaita pieaugumu (Mackenzie,1998). 

Pētot tiesnešu sniegumu no naturālistiskās lēmumu pieľemšanas viedokļa (ko definē 

kā izpratni par lēmumu pieľemšanu sareţģītos apstākļos ar laika spiedienu, kam raksturīga 

nepilnīga un neskaidra informācija), šķiet lietderīgi balstīties uz psiholoģisko iejaukšanos. 

Iepriekš klasiskās lēmumu pieľemšanas stratēģijas bieţi vien ir uzlūkotas kā racionālas 

izvēles metode, kurā lēmumu pieľēmēji tiek lūgti apzināt un izvēlēties risinājumu no daţādām 

alternatīvām. Salīdzinoši nesen pētnieki atzinuši, ka laika spiediens liedz šo stratēģiju 

pielietošanu sareţģītās situācijās, un ir vienisprātis par nepieciešamību vairāk novērtēt un 

attīstīt ekspertu stratēģijas, kas uzlabotu situāciju izpratnes iemaľas un deklaratīvās zināšanas 

(gan spēles noteikumu pārzināšanā, gan to piemērošanā) reālistiskākā vidē, kas vairāk līdzinās 

reālajai pasaulei (Mascarenhas, Collins, Mortimer, 2005). 

Anticipācija (anticipation - spēja nojaust, paredzēt) ir stratēģija, ko izmanto sportisti, lai 

samazinātu laiku, kas nepieciešams, lai reaģētu uz stimulu (Mackenzie,1998). Neirobiologi 

uzskata, ka lēmumus, kuros pieļaujamas vairāk nekā trīs iespējas, nevar pieľemt "racionāli", 

bet drīzāk zemapziľas emocijām ir liela loma personīgajā izvēlē. Smadzenes saglabā 

emocionālo saturu no pieredzes, ko iepriekš izskaidrojusi iepriekšapzinātā joma. Tas tad arī 

palīdz pieľemt sareţģītus lēmumus, kuros pozitīvi un negatīvi stimuli tiek vērtēti, vienlaikus 

ļaujot personai joprojām justies "brīvi‘‘(Ivanescu, 2009). Tāpēc tas ir nepārvērtējami – 

tiesnesim jāpiemīt patiesi izcilām zināšanām un izpratnei par noteikumiem, bet arī 

nepārtraukti jārūpējas, lai arvien attīstītu savu personību. Viľš, pirmkārt, iegūst zināmu 

kontroli pār savu iepriekšapzināto krājumu un tāpēc spēj izturēt, zemapziľā vadoties no 

iepriekšējās pieredzes un iegūtās informācijas, kas saglabāta neatkarīgi no tā, vai tā bijusi 

pozitīva vai negatīva. Otrkārt, viľam jāapgūst anticipācija. Ja tiesnesis ir izglītots un izprot 

šos jautājumus, viľa spēja pieľemt adekvātus lēmumus ir ievērojami stabilāka un mazāk 

pakļauta apšaubīšanai. 

 

Rezumējot speciālajā literatūrā par sporta tiesnešiem jēdziens ‗‘kvalificēts‘‘ tiek 

lietots kā sinonīms jēdzienam ‗‘profesionāls‘‘, tajā ietverot gan elementāru sagatavotību 

konkrētā sporta veida spēļu tiesāšanai (ekipējums, inventārs), gan attīstītu psiholoģisko 

iezīmju kopumu. Profesionālisms tiek traktēts kā izpratne par to, ka katram tiesnesim ir jābūt 

spēles nozīmīgākajam vēstnesim kā laukumā, tā sabiedrībā.  

Obligāta tiesnešiem ir fiziskā un garīgā sagatavotība. Tiesnešu darbība norit ievērojama 

fiziskā un psihiskā sasprindzinājuma apstākļos. Tas izvirza paaugstinātas prasības attiecībā uz 

tiesnešu funkcionālajām spējām. Augsta psiholoģiskā sagatavotība bāzējas uz teicamas 

vispusīgās un speciālās fiziskās sagatavotības. Nepietiekama fiziskā sagatavotība tieši ietekmē 

psiholoģiskās spējas (stress, koncentrēšanās, reakcija, uzmanība u.c.). Tiesneša sekmīga 

darbība konkrētajā spēlē ir atkarīga no viľa fiziskajām un psihiskajām īpašībām konkrētajā 

dienā. 
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Sporta spēlēs mēdz būt nepārtraukta un negaidīta apstākļu maiľa, kas no spēlētājiem 

un tiesnešiem prasa momentānu rīcību atbilstoši situācijai. Šo iezīmju dēļ nepārvērtējami 

svarīgs ir reakcijas ātrums, kustību koordinācija, orientēšanās spējas, atjautība. Mūsdienās 

sporta spēles kļūst aizvien ātrākas, dinamiskākas, atraktīvākas un arī riskantākas. Tāpēc 

pašlaik uzmanības centrā ir spēka, ātruma un aerobās izturības attīstīšana. Apvienojumā ar 

tehniku un taktiku tie ir galvenie priekšnoteikumi dinamiskai un atraktīvai spēlei. Tiesnešu 

ātrumam, izturībai un arī spēkam jābūt attīstītiem optimāli, jo tiesneši, pretstatā spēlētājiem, 

spēles laikā nevar tikt nomainīti un nevar atpūsties.  

Koordinācijas spējas ir trenējamas, jo tās lielā mērā nosaka cilvēku kustību pieredze, 

tomēr sava loma kustību koordinācijā ir arī iedzimtībai. Treniľu procesā koordinācijas 

vingrinājumi nedrīkst būt pārāk sareţģīti, lai būtiski nekavētu ātruma izpausmi. Ātru kustību 

realizēšanai būtiska loma ir iedzimtībai, tomēr lielākā faktoru kopa, kas saistīta ar ātrumu, ir 

trenējama. Treniľu nodarbībās, kurās attīsta ātrumu, nepieciešama arī psiholoģiska rakstura 

slodze, lai palielinātu ātruma izpausmi. 

Tiesnešiem jākustas tā, lai vienmēr paspētu būt ‗‘iekšā‘‘ konkrētajā situācijā; pareiza 

pozīcijas izvēle bieţi nodrošina pareiza lēmuma pieľemšanu. Fiziskā snieguma nepilnības var 

tikai mazināt un no tām nav iespējams pilnībā izvairīties, tāpēc tiesnešu pārvaldes 

organizācijām būtu jācenšas izvēlēties talantīgus arbitrus, kuri uzrāda laba līmeľa sniegumu 

aerobajos un anaerobajos testos atbilstīgi savam vecumam. Viens no populārākajiem 

kontroles testiem sporta spēļu tiesnešu fiziskās gatavības līmeľa pārbaudē ir cilvēka fiziskās 

izturības pētnieka K. Kūpera izvirzītais 12 minūšu skrējiens. Turpmāk nepieciešama tiesnešu 

sagatavotības testēšanas padziļināta izpēte, jo ir pētnieki, kas norāda, ka daţi līdzšinējie 

pārbaudes testi vāji korelē ar reālām spēļu aktivitātēm. Īpaši trenējamās jomas katram 

indivīdam tiek noteiktas, pamatojoties uz bioķīmiskā raksturojuma kritērijiem. Pamata 

kritēriji, individuāli nosakot treniľu specifiku un slodzi, ir laktāta (pienskābes) koncentrācija 

asinīs un pulsa bieţums. 

Tiesnešu atlasi var veikt, pamatojoties arī uz atziľām par labvēlīgām sensori-motorās 

asimetrijas kombinācijām. Treniľprocesu var optimizēt, ľemot vērā arī katra tiesneša 

individuālās iezīmes, kas saistītas ar smadzeľu pusloţu attiecībām. Laterālo priekšrocību 

veidu var uzskatīt par rādītāju uzľēmībai pret hipoksiju, ko rada sportiskas slodzes. 

Sportā, un tiesāšanā kā svarīgā tā sastāvdaļā, vairums ir tādu situāciju, kurās 

nepieciešams liels reakcijas ātrums un tā uzlabošana par vienu desmitdaļu vai pat simtdaļu ir 

ļoti nozīmīga. Lai attīstītu reakcijas ātrumu, galvenā metode ir vingrinājuma atkārtota izpilde. 

Reakcijas ātrums pats par sevi ir iedzimta spēja, bet kopējo reakcijas laiku var uzlabot ar 

praksi. Tiesnešiem ieteicams attīstīt anticipāciju (anticipation - spēja nojaust, paredzēt) - 

stratēģiju, ko izmanto sportisti, lai samazinātu laiku, kas nepieciešams reaģēšanai uz stimulu. 

Nav viena konkrēta šablona, kāda personība var gūt panākumus spēles laukumā, taču 

katram tiesnesim ir absolūti nepieciešams godīgs pašvērtējums, lai izprastu savus plusus, kas 

palīdz tiesneša darbā, un vājības, kuras jāpārvar. 

Tiesnešiem nepieciešamo profesionālo īpašību kompleksā ietilpst redzes analizatora 

funkcionālās spējas, izvēles reakcijas un tās komponentu ilgums, intelektuālās un 

profesionālās darbības noturīgums, kā arī šo rādītāju dinamika fiziskas slodzes laikā. Tie 

arbitri, kuriem ātrās selektīvās uztveres līmenis ir augstāks, ir veiksmīgāki (ienākošās 

informācijas vienlaicīga apstrāde, vairāk precīzu novērtējumu un lēmumu). Sekmīgai 

tiesāšanai atsevišķi komponenti vispārējā intelektuālajā kapacitātē nepieciešami vismaz vidējā 

līmenī vai virs vidējā līmeľa. Tiesnešu profesionālās meistarības rādītāji ir objektivitāte, 

atbildība, godīgums, neuzľēmība pret traucēkļiem, kompetence, pašapziľa, koncentrēšanās, 

uzmanība, operatīvā atmiľa, spēja pārvarēt spriedzi u. c. iezīmes. Tās ir gan ģenētiski 

iedzimtas, gan arī dzīves un darbības laikā iegūtas, attīstītas. Tiesnesis savā jomā var gūt 

sekmes tikai ar mērķtiecību un augstu motivāciju. Viens no būtiskajiem faktoriem, kas 
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ietekmē cilvēka veiksmi visās dzīves jomās, ir emocionālā inteliģence. Tiesnešiem sportā ļoti 

svarīgi ir attīstīt prasmi apzināties savu psihisko stāvokli, regulēt uztraukumu, veicināt 

pašpārliecinātību, attīstīt iztēli, paaugstināt uzmanības koncentrēšanas spējas un mērķu 

izvirzīšanas prasmes. Svarīgs priekšnoteikums, realizējot tiesneša lomu, ir finanšu stabilitāte. 

Tas ir viens no faktoriem, kas būtiski ietekmē tiesnešu neatkarību un attieksmes objektivitāti. 

Arbitru darbs ir stresa pilns; pieaugošs nemiers, ko izraisa līdzjutēju radīts troksnis, 

provocē neatbilstīgu (pretrunīgu, nekonsekventu) lēmumu pieľemšanu. Tādēļ tiesnešiem 

ieteicams apgūt metodes, kā pārvarēt pūļa ietekmi un iekšējo apjukumu, savukārt praktiķiem 

būtu jāattīsta stratēģijas, kas palīdz ātrāk iemācīties tikt galā ar tādiem stresa izraisītājiem kā, 

piemēram, līdzjutēju pūļa troksnis.  

Būtiska ir kreativitāte  (creativeness) - cilvēka iekšējais potenciāls un spēja būt 

radošam; indivīda personiskās izaugsmes, pašanalīzes, pilnveidošanās spēja. Radošums kā 

spēja pašrealizēties, būt atvērtam pārmaiľām, risināt problēmas, būt gatavam mācīties un 

mainīties ir svarīgs mūţizglītības nosacījums. Uzdevums pilnveidoties kā tiesnesim ilgst visu 

laiku, kamēr vien cilvēks tiesā - neatkarīgi no tā, cik kvalificēts viľš jau ir, mācīšanās ir 

svarīga vienmēr, nepārtraukti uzlabojot savu izpratni par spēli un papildinot savas prasmes. 

 

1.3. Sporta spēļu tiesnešu gatavošanas esošo sistēmu raksturojums  
 

Tā kā mūsdienu sportā tiesāšana pārsvarā nav profesionāla darbība, tiesnešu 

sagatavošanas prakse būtiski atšķiras no sportistu sagatavošanas. Pirmkārt, mācību process 

norit ar pārtraukumiem. Atšķirībā no sportistiem, kas regulāri trenējas, tiesnešus galvenokārt 

māca īslaicīgos semināros, visbieţāk – tieši pirms sacensībām. Pārējā laikā tiesnešiem savas 

sagatavotības līmenis jāuztur vai jāpaaugstina patstāvīgi. Kā zināms, pat nelieli pārtraukumi 

mācību-treniľu procesā nelabvēlīgi ietekmē atlētu sportisko stāvokli. Tāpat ir tiesnešiem – ja 

tiesāšanas praksē ir mēnešiem ilgas pauzes, tiesneši zaudē nepieciešamās zināšanas, prasmes 

un iemaľas. 

Tādu mācību sistēmu diez vai var uzskatīt par efektīvu, jo liela daļa tiesnešu nevelta 

pietiekamu vērību pašmācībai, un tiesnešu semināri vērsti uz sacensību noteikumu 

atkārtošanu un speciālo tehnisko līdzekļu izmantošanas praksi. Prakse liecina, ka tiesnešu 

semināru saturs daţādu kategoriju tiesnešiem praktiski neatšķiras, tātad netiek ľemti vērā 

tiesnešu sagatavotības atšķirīgie līmeľi, bet semināru norises metodikai nav pietiekama 

zinātniskā pamatojuma (Маркелов, 2010). 

Pētījums par fiziskās kultūras augstskolās akceptētajiem profesionālās apmācības 

modeļiem (Хайрулин, 2008) liecina, ka tos tikai daļēji var izmantot sporta tiesnešu 

sagatavošanai. Tajos nav noteikti profesionālās orientācijas speciālista galvenie komponenti, 

izpaliek profesionālās sagatavotības diagnostikas kritēriji, nav veikta pedagoģiskās kontroles 

potenciālo iespēju īstenošana, lai uzlabotu izglītības aktivitātes – tas viss, pēc autora domām, 

samazina šo pētījumu rezultātu nozīmi un piemērošanu, kuri izstrādāti, lai pilnveidotu 

speciālistu, arī topošo sporta tiesnešu, profesionāli pedagoģisko apmācību. 

Piemēram, Eiropas Handbola federācijas akceptētā tiesnešu gatavošanas sistēma tiek 

īstenota saskaľā ar EHF izglītības ģenerālplānu, kas apstiprināts 2010.gadā. Šī sistēma balstīta 

uz kompetencēm un atbildību, ko realizē EHF sadarbībā ar federācijām - tās dalībniecēm. 

Sistēmas pamata līmenī ir jaunu, talantīgu (sākot no 20 gadu vecuma sievietēm un 22 gadu 

vecuma vīriešiem) vai pieredzējušu kandidātu (līdz 35 gadu vecumam), kurus izvirza 

nacionālās federācijas, atlase un gatavošana Eiropas līmeľa tiesāšanai. Otrais līmenis ir EHF 

kategorijas tiesneši, trešais līmenis – EHF perspektīvie tiesneši, bet ceturtais līmenis – EHF 

augstākās kvalifikācijas tiesneši (līdz 50 gadu vecumam) (Guidelines for Referee Education 

2011). 
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Jauno tiesnešu programma tiek attīstīta kopš pagājušā gadsimta beigām. Tā sadalīta 

trīs kategorijās: 

1) visi tiesnešu pāri, kas piedalās pirmajā nodarbību ciklā, veic atspoles skrējienu un/vai 

Kūpera testu (bez vērtējuma) un noteikumu testu (bez vērtējuma). Mērķis ir jau 

karjeras sākumā sagatavot tiesnešus gaidāmajam ‗‘spiedienam‘‘, kā arī dot norādes 

fiziskās sagatavotības un svešvalodas (angļu val.) prasmju aspektā. Šīs kategorijas 

laika limits – ne ilgāk kā 3 gadus; 

2) tiesneši, kuri tikuši nākamajā līmenī (ar emblēmu), veic obligāto atspoles skrējienu 

un/vai Kūpera testu (ar vērtējumu) un noteikumu testu (ar vērtējumu). Šīs kategorijas 

laika limits – ne ilgāk kā 3 gadus; 

3) tiesnešu pārus, kuri nokārtojuši visus eksāmenus un testus, nacionālās federācijas (pēc 

EHF ieteikuma) izvirza dalībai EHF tiesnešu kandidātu kursos. Tajā laikā attiecīgajam 

tiesnešu pārim jābūt vismaz gadu regulāri tiesājušam augstākā līmeľa sacensības savā 

nacionālajā federācijā. 

EHF tiesnešu gatavošana sistēmā iekļāvusi e-apmācību, integrēto apmācību, 

specializētos kursus, mentoringu. 

Šveicē nacionāla jauno tiesnešu sagatavošanas projekta ietvaros tika izstrādāta 

vispārēja koncepcija, lai sagatavotu jaunus, talantīgus tiesnešus iesaistīšanai valsts un 

reģionālajās handbola organizācijās (Bürgi, 2007). Tās mērķi: uzlabot arbitru darbības 

kvalitātes līmeni; palīdzēt jaunajiem tiesnešiem ātrāk virzīties uz valsts augstāko līmeni 

tiesāšanas jomā; uzlabot vecuma sadalījumu, samazinot tiesnešu vidējo vecumu; palielināt 

konkurenci starp tiesnešiem, kuri vēlas sasniegt Eiropas un starptautiskās kategorijas līmeni. 

Bet tā nav brīvbiļete uz paaugstinājumu augstākā līmenī. Sistēmas zemākajā līmenī iekļauta 

pamata un papildu apmācība attiecīgā vietējā organizācijā, kas dod arī norīkojumus uz 

spēlēm, veic novērošanu, paaugstināšanu/ pazemināšanu, un lokālie jauno tiesnešu projekti 

reģionos. Obligāta ir tikšanās ar nacionālajām komandām, augstākās kvalifikācijas tiesnešu 

darbības vērošana – gan gatavošanās spēlēm, gan spēles vadīšana, spēļu analīze kopā ar 

instruktoriem un spēļu pārraugiem, videotreniľi. Jaunajiem tiesnešiem jāveic savu aktivitāšu 

dokumentēšana. Atkarībā no katra sasniegtajiem rezultātiem tiek doti individuāli uzdevumi 

veiktspējas uzlabošanai. Gads noslēdzas ar fiziskās sagatavotības pārbaudēm, zināšanu 

testiem un tiesnešu komandas saliedēšanas, atpūtas pasākumiem. Nākamajā līmenī iekļūst 

arbitru pāri, kurus pēc uzrādītā snieguma izvēlas jauno tiesnešu projekta administrācija. Seko 

papildu apmācība un norīkojumi valsts mēroga spēļu tiesāšanai, kā arī specializēti komandu 

treniľu pasākumi. Pēc tam izvēlas trīs labākos tiesnešu pārus vecumā līdz 24 gadiem, kurus 

EHF akceptē Eiropas jauno tiesnešu sagatavošanas programmai. Bet no šiem visaugstākajam 

– starptautiskajam līmenim – EHF izvirza vienu labāko tiesnešu pāri (arbitri, ne vecāki par 32 

gadiem), kas iekļaujas vispārējā tiesnešu sagatavošanas programmā. Abi augstākie (Eiropas 

un starptautiskais) līmeľi ietver papildu uzlabotas treniľu un mācību programmas, 

dalībniekiem ir nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas. 

Šī sveiciešu projekta moto ir – vislabākos resursus mūsu jaunajiem talantiem! Tas 

devis daudz labas pieredzes (to augstu novērtējušas visas handbola organizācijas Šveicē; 

darbs rit ar motivētiem jauniešiem, kuri vēlas mācīties; valsts un reģionālo federāciju 

kooperācija; visu līgu komandas un treneri izrādījuši labvēlīgu attieksmi pret jauno tiesnešu 

iesaistīšanu šajā darbā; pasniedzēju korpusa augsta motivācija, pat ja tie ir jau pārāk aizľemti 

ar citiem pienākumiem; kopumā labi rezultāti). Lai gan konstatētas arī negatīvas iezīmes 

(tiesnešu izraidīšana no projekta; ne visos reģionos jauniešiem ir pietiekami kvalitatīva 

pamata izglītība; nepietiekami daudz treneru iesaistījušies projektā; daţi treneri un komandas 

uzskata, ka projekts ir ļoti vērtīgs, taču nevajadzētu norīkot tik jaunus tiesnešus viľu spēlēm). 

Latvijā sporta spēļu tiesnešu sagatavošanas process ir ievērojami aktivizējies pēdējos 

gados. Piemēram, basketbolā īpašas jauno tiesnešu sagatavošanas programmas darbības 
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uzsākšana tika prognozēta 2012.gadā. ‗‘Programmas ietvaros katrs no sešiem FIBA 

kategorijas tiesnešiem uzľemsies šefību pār vienu jauno tiesnesi, palīdzot apgūt profesionālos 

noslēpumus un veicinot izaugsmi. Praksē pierādīsim, ka FIBA "klubiľa" durvis ir atvērtas 

visiem, kuri gatavi ieguldīt lielu darbu, lai kļūtu par labiem tiesnešiem, un ceram nodrošināt 

paaudţu pēctecību Latvijas tiesnešu korpusā. Šāda prakse veiksmīgi darbojas gan Eirolīgā, 

gan FIBA Europe rīkotajos turnīros," tā O. Latiševs. 

‗‘Pateicoties Liepājas sporta spēļu skolas atbalstam, šoruden ir plānots atsākt darbu pie 

jauno tiesnešu sagatavošanas, un tāpat kā iepriekš, to uzľēmies ir licencēts Latvijas 

Basketbola Savienības tiesnesis un komisārs Aigars Rutkovskis,‘‘ vēstīja interneta portāls 

(http://www.jauns.lv/iespeja-macities-tiesat-basketbolu-2.) Bez mentoringa, pieredzējušo un 

topošo arbitru sadarbības basketbola jauno tiesnešu gatavošanas sistēmā iekļautas teorētiskās 

un praktiskās nodarbības ar basketbola noteikumu atkārtošanu un studēšanu, kā arī tiesāšanas 

mehānikas un daţādu spēļu video materiālu analīzi. Nodarbības norise plānota visas 

basketbola sezonas garumā divas reizes nedēļā.  

Sadarbojoties ar Eiropas Futbola federāciju asociāciju (UEFA), Latvijas Futbola 

federācijā izveidots "Futbola tiesnešu apmācības centrs", kurš turpmāk nodarbosies ar jauno 

tiesnešu apmācību no pašiem pamatiem līdz augstākām prasībām atbilstošam kvalifikācijas 

līmenim, tiesnešu inspektoru apmācību un futbola klubu un komandu izglītošanu par 

aktuālajiem ar futbola tiesāšanu saistītajiem jautājumiem. 2011.gada 28.janvārī UEFA 

izpildkomitejas sēdē kopā ar septiľām citām Eiropas valstu federācijām Latvijas Futbola 

federācija tika uzľemta UEFA tiesnešu Konvencijā (noteikumi un prasības, kurām attiecīgās 

valsts futbola tiesnešiem un par tiesnešiem atbildīgajām personām jāievēro). Konvencijā 

iekļautas sešas pamatprogrammas/moduļi, un šajā sistēmā būtiska loma atvēlēta arī tiesnešu 

sagatavošanas problemātikai: 

1) Tiesnešu darbības organizēšana: Tiesnešu daļas kā atsevišķas struktūrvienības 

izveide Latvijas Futbola federācijā, darbam jābūt organizētam kopā ar Tiesnešu komiteju. 

Tiesnešu daļas pienākumos iekļauti visi jautājumi, kas saistīti ar futbola tiesāšanu Latvijā. 

2) Par tiesnešu inspektoru darba organizēšanu:  Tiesnešu inspektoru apmācībai ir 

jābūt plānveidīgai, visiem inspektoriem ir jābūt bijušajiem Virslīgas tiesnešiem. 

3) Programma “Talanti un kuratori”: tiek izveidots talantīgo tiesnešu saraksts 

reģionālā un nacionālā līmenī. Katram talantīgajam tiesnesim, kas ir iekļauti šajā programmā, 

tiek piešķirts savs kurators – esošais inspektors vai arī esošais Virslīgas futbola tiesnesis. Divu 

gadu laikā notiek šo talantu pastiprināts apmācības darbs. 

4) Jauno tiesnešu apmācība “grassroots” jeb iesācēju līmenī: programmas 

pamatuzdevums ir cilvēku, kas vēlas kļūt par futbola tiesnešiem nākotnē, meklēšana un 

sekošana līdzi viľu izaugsmei, sagatavojot viľus pārejai no iesācēju līmeľa uz profesionāla 

tiesneša līmeni. 

5) Programma “tiesnešu piesaiste un noturēšana”: tiesnešu meklēšana un tādu 

pienācīgu apstākļu nodrošināšana, lai tiesneši nepamestu tiesāšanu, kā arī tiesnešu uzskaite un 

analīze, tiesnešu datu bāzes izveide. 

6) Virslīgas tiesnešu apmācība un tiesāšanas organizēšana: tiesāšanas piramīdas 

virsotne. Visas aktivitātes, kas saistītas ar Virslīgas futbola tiesnešu apmācību un tiesāšanas 

darba organizēšanu. 

Daţādus tiesāšanas aspektus tiesnešu semināros sākuši aptvert arī florbolisti. Semināra 

vajadzībām sagatavots speciāls mācību videomateriāls. ‗‘Programma izveidota tā, lai būtu 

interesanti gan pieredzējušiem tiesnešiem, gan iesācējiem. Tāpēc organizatori īpaši gaida 

jauniešus un jaunietes, kas vēl tikai domā par iesaistīšanos strauji augošā sporta veida spēļu 

tiesāšanā. Pirmo reizi tiesnešu semināra darba plānā iekļauti tiesnešu fiziskie testi, tāpēc 

viesiem uz apmācībām jāierodas ar sporta formām. Tiek plānotas arī praktiskās apmācības 

sporta zālēs. Semināra noslēgumā semināra dalībniekiem būs iespēja noskatīties Latvijas – 

http://www.jauns.lv/iespeja-macities-tiesat-basketbolu-2.
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Šveices vīriešu izlašu sacensību un novērtēt Norvēģijas un Somijas starptautiskās kategorijas 

tiesnešu darbību laukumā.‘‘ (Latvijas Florbola savienība, 2012) 

Sadarbībā ar sava sporta veida starptautiskajām organizācijām strauju attīstību 

uzsākuši lakrosa pārstāvji Latvijā. ‘‘Pateicoties Jurija Mozţerikova izcilam darbam un 

komunikācijai ar Pasaules un Eiropas Lakrosa federācijām, mums izdevās noorganizēt 

tiesnešu apmācību, kuru vadīs Don Blacklock no Anglijas, kurš šobrīd ir (FIL) Pasaules 

vīriešu lakrosa tiesnešu komitejas vadītājs. Visiem, kas sevi izcili parādīs un aktīvi darbosies 

šajās apmācībās, būs iespēja nākotnē pretendēt uz tiesāšanu Eiropas un pasaules čempionātos, 

jau sākot ar 2012.gadu. Šādu iespēju ar tik ātri sasniedzamu rezultātu diez vai iespējams 

sasniegt kādā citā komandu sporta veidā Latvijā.‘‘ (Biedrība „‟Lakrosa klubs Rīga‟‟, 2011) 

Video/DVD ierakstu analizēšana tiesnešu mācību procesā ir izplatīta prakse gan 

ārvalstīs (Oie, 2011, Andorka, 2011), gan pēdējos gados arī Latvijā. Kā norāda pētnieki, 

arbitru mācībās vienlīdz efektīva ir gan videoierakstu, gan datoranimāciju pielietošana, lai gan 

tieši videorullīšos redzamais vizuālais materiāls vairāk līdzinās reālajām spēļu situācijām, jo 

filmēts no tiesneša skatpunkta – pretēji datoranimācijām, kurās apmācāmais situācijas 

attīstību vēro no augšas (Catteeuw, Gilis, Jaspers, Wagemans., Helsen, 2010). Videoierakstu 

analīzē balstīta tiesnešu gatavošanas sistēma ir efektīva, lai mācītu precīzu/pareizu un 

saskaľotu lēmumu pieľemšanu. Tiesnešu darba kvalitāte komandu sporta veidos ir ļoti 

būtiska sastāvdaļa, diemţēl nav pietiekami daudz lēmumu pieľemšanas apmācību ārpus spēļu 

pieredzes. Izmantojot videoierakstus, mācību organizatori ieguvuši rīku topošo tiesnešu 

ātrākai pieredzes paplašināšanai ar vērtīgiem skaidrojumiem un secinājumiem, kas pretējā 

gadījumā būtu iespējams, tikai pašiem uzkrājot pieredzi ilgu gadu periodā (Mascarenhas, 

Collins, Mortimer, Morris, 2005). 

Kā norāda ASV koledţu basketbola tiesnesis un sleju autors specializētajā periodikā B. 

Groningers (Brad Groninger), obligāti attīstāma īpašība ir spēja analizēt, turklāt jāpilnveido 

sava pašvērtējuma pieredze. Sporta spēļu tiesnešiem ir vērtīgi parūpēties par iespēju savus 

mačus pēc tam noskatīties videoierakstā. Tiesnesis var būt labākais sevis paša kritiķis, ja vēro 

ierakstu ar kritisku aci un meklē veidus, kā uzlabot savu izturēšanos laukumā (Topp, 

Schwartz, 2006). Taču, anlizējot savu sniegumu, cilvēkam nevajadzētu būt pārāk 

paškritiskam, jo tas var kavēt viľa progresu. Svarīga nodarbības sastāvdaļa ir studentu un 

pasniedzēja kopīga nodarbības analīze, kur katrs var izteikt savu viedokli, bet pasniedzējs 

sīkāk pēta padarīto darbu, atzīmējot pozitīvo un norādot uz iespējamām nepilnībām (Bērziņa, 

2009). 

Pētījuma (Lane, Nevill, Ahmad, Balmer, 2006) rezultāti uzrāda tiesnešu stingru vēlmi 

tiesāt pienācīgi, strikti sekojot noteikumiem un izvairoties no kļūdām. To var pamatot ar 

pārsvaru par noteikumu izpratnes svarīgumu, ko var iegūt treneru mācību kursos, kur tiek 

akcentēta noteikumu mācīšanās. 

Nevar noliegt sadarbības lomu, ko uzsvēruši zinātnieki un ieteikuši kā līdzekli 

izglītojošo mērķu sasniegšanā un personības veidošanā (Bērziņa, 2009). Svarīgs nosacījums 

grupu nodarbību laikā ir panākt, lai studenti paši uzľemas atbildību par mācību rezultātiem. 

Novērojumi rāda, ka studenti bieţi jūtas nepārliecinoši profesionālo un sadarbības prasmju 

trūkuma dēļ, tādēļ sadarbība grupu nodarbībās ir inerta un nav radoša. Arī apmācot topošos 

tiesnešus, sadarbības prasmēm jāpievērš liela vērība. Dziļas un noturīgas intereses rašanās 

mācībās ir svarīgs priekšnoteikums apmācāmā personības veidošanās procesā. Intereses 

zuduma pamatā ir pārāk lielas profesionāla rakstura grūtības, metodikas trūkumi mācību 

procesā un nodarbību organizācijā. Grupas darbs nebūs efektīvs bez kopīgā darba un katra 

indivīda ieguldījuma analīzes, kas veicama regulāri un toleranti.  

Mācību kontekstā pedagoga profesionālajā darbībā nenoliedzami svarīgs ir domāšanas 

ātrums un oriģinalitāte, spēja atrast negaidītus risinājumus daţādām situācijām, bagāta iztēle, 

humora izjūta, jaunu, oriģinālu ideju, kā arī mācību līdzekļu radīšana. Izglītības ieguves 



 70 

process jāskata ne tikai kā rezultātu ieguves process, bet īpaši kā tāda procesa vadība, kura 

gaitā attīstās personības radošais potenciāls un kreativitāte kopumā. Par svarīgu kļūst 

uzdevums sasaistīt racionālismu, tradicionālās pedagoģiskās metodes, vispāratzītas 

pedagoģiskās darbības likumības un studentu piedāvātās idejas, jaunus risinājumus, kā arī 

savas personiskās attīstības netradicionālās perspektīvas.  

Īpaši organizēta skolēnu intelektuālo spēju attīstīšana un viľu emocionālā intelekta 

veidošana – abiem faktoriem ir izšķirīga nozīme jebkura indivīda dzīves gājumā. Pēdējo gadu 

pētījumi pedagoģijā liecina, ka tikai ar lielu daudzumu enciklopēdisko zināšanu un faktu 

materiālu apgūšanu nekas netiek līdzēts problēmas risināšanā (Žukovskis, Marnauza, 2007). 

Skolēna zināšanas daudzums ir ārkārtīgi liels, taču mācēt tās pielietot un loģiski darboties ar 

faktiem sagādā viľam grūtības. Tāpēc daudzu pedagogu prātus daţādās pasaules malās 

nodarbina viena doma – kādam vajadzētu būt mācību saturam un pedagoģiskajām metodēm, 

kuras veicinātu skolēnu intelektuālo spēju attīstību. 

Ir zināms, ka ikvienam izglītojamajam ir sava individuāli atšķirīga pieeja zināšanu 

apgūšanai – vienam uztvere pārsvarā ir sukcesīva, pakāpeniska, otram tā ir simultāna, 

vienlaicīga; viens labāk saprot mācību vielu, ja to redz, cits labāk uztver, ja dzird. Mācību 

vielas apguvi lielā mērā ietekmē tās jēdzienu katra subjektīvā uztvere, ko nosaka izglītojamā 

iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes. Šeit viľā sāk aktivizēties tādi psihes procesi, kas bieţi 

vien ir slēpti no pedagoga acīm un tāpēc ir grūti koriģējami. Uzskatu daţādība rodas no tā, ka 

domas tiek vadītas pa daţādiem ceļiem, un, runājot par kādu konkrētu lietu, katrs indivīds 

prātā redz savu individuālu, subjektīvu šīs lietas traktējumu. Bieţi vien arī pētāmās lietas vai 

parādības kompleksais raksturs ir grūti izskaidrojams, ietverams vārdos. 

Lai palīdzētu studentam radoši izpausties, radošam jābūt pašam pedagogam (Bērziņa, 

2009). Šāda iedvesmojoša kvalitāte nesīs augļus darbā ar studentiem. Pozitīvu attieksmi 

raksturo: 

1. izvēles brīvība; 

2. nebeidzama izzināšanas vēlme; 

3. atturēšanās no kritikas un negatīvu spriedumu izteikšanas; 

4. studentu ideju novērtēšana un cienīšana; 

5. ticība katra studenta ģenialitātei. 

Mācīšanas-mācīšanās procesā notiek informācijas, ideju, uzvedības manieru apmaiľa, kā 

rezultātā rodas savstarpējā ietekme un savstarpējā sapratne. 

Kā vienu no kreativitātes barjerām var minēt bailes no citvērtējuma. Jebkurā jaunā 

darbībā pastāv iespējamība kļūdīties, radīt rezultātu, ko var nepieľemt. Jau skolā, ja mācību 

darbības rezultātu vērtējumā tiek izmantots tikai skolotāja vērtējums, pamazām veidojas 

atkarība no citvērtējuma. Tādēļ ļoti būtiski ir tālākajā studiju procesā regulāri organizēt 

pašnovērtējumu. Tādējādi rādot un radot izpratni par personisko attīstību, akcentējot 

pašnovērtējumu kā būtiskāko, nozīmīgāko darbības stimulu. Vienlaikus ar docētājiem vērtējot 

studentus, izmantojot precīzus vērtēšanas kritērijus, balstoties uz sasniegumu uzskaiti un 

kļūdu analīzi, bet ne uz kļūdu uzskaiti, aizmirstot norādes uz sasniegumiem, pieľemot kļūdas 

kā tālākās darbības uzdevumus, nevis iemeslus, kuru dēļ ir zemāks novērtējums, ir iespēja 

pamazām atradināt studentus no bailēm par kļūdīšanos, kas ir viena no lielākajām radošās 

darbības barjerām. 

Karjeras veiksmīgas attīstības prognozēšanā nozīmīgi ir personības radošumu 

apliecinošie kritēriji: produktīva pašapziľa (kā radošas individualitātes centrālais 

komponents); personiskās vērtības apzināšana personiskos un sociālos aspektos; kreatīvas 

personības īpašības (novatorisms, antikomformisms, drosme); radoša, intuitīva profesionālās 

darbības organizācija; novatorismu un sabiedrisko nozīmību apliecinošs personiskās darbības 

rezultāts (Lāce, 2010). 
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Cilvēka radošo individualitāti palīdz atraisīt pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, 

savukārt radoša darbība izraisa emocionālu pārdzīvojumu. Šī mijiedarbība ir svarīgs 

motivācijas veidošanās instruments un personības izaugsmes veicinātājs. 20. un 21.gadsimta 

mijā emocionālā aspekta nozīmi mācību darbībā uzsver daudzi pedagoģijas un psiholoģijas 

zinātnieki (Kriumane, Marnauza, 2007). Emocionālie procesi, kuri līdz šim personības 

attīstībā šķituši mazāk svarīgi, patiesībā lielā mērā nosaka cilvēka dzīves darbību. Mūsdienās 

vairāk nekā jebkad agrāk tiek novērtēti mācību darbības abi līmeľi – gan kognitīvais, gan 

emocionālais. Teorētiskās literatūras izpētē secināts, ka ne tikai emocionālais, bet arī 

kognitīvais darbības līmenis cieši saistīts ar emocionālo pārdzīvojumu. Izziľas process ir jūtu 

un loģikas vienotība. Pārdzīvojumu procesā nedalāmā vienotībā pārstāvēta vide jeb 

kairinājums, tātad objektīvais, kas izraisa pārdzīvojumu, un subjektīvais, kas nāk no paša 

indivīda, kas, savukārt, atkarīgs no indivīda psihes attīstības līmeľa. Tātad vide, iedarbojoties 

uz indivīda iekšējo pasauli, izraisa emocionālu pārdzīvojumu. Tālāk pārdzīvojums ir impulss 

domai, kura ietekmē cilvēka darbību. 

Zinātnieki uzsver, ka pozitīvs emocionālais pārdzīvojums nepieciešams, jo sekmē 

mācību motivāciju un rada interesi, palīdz veidoties vērtību sistēmai, kura rada 

priekšnoteikumus mācību satura pieľemšanai. Pētījumi (Kriumane, Marnauza, 2007) liecina, 

ka mācību procesā pozitīvi emocionāli pārdzīvojumi sekmē jaunu zināšanu apguvi. Saskatot 

zināšanu apguvē personīgu jēgu, tiek gūts emocionāls gandarījums, kas dod impulsu jaunai, 

augstāka līmeľa intelektuālai darbībai. Psihologi norāda, ka pozitīvu pārdzīvojumu mācību 

procesā veicina labvēlīga, brīva gaisotne, docētāja personība, studiju saturs un pedagoģiskā 

darba metodes, līdzcilvēku atbalsts un pamudinājums, spējas un dotības dotajā darbības 

virzienā un arī zināšanas. Emocionāla pārdzīvojuma rezultātā veidojas indivīda attieksme, 

vērtības, motivācija darboties, ierosme, interese, kas, savukārt, ir psiholoģiski svarīgi 

nosacījumi radošuma attīstībai. Emocionāls pārdzīvojums, it sevišķi pozitīvs, mācību procesā 

palīdz indivīdam atraisīt sevī radošumu, savukārt radošu uzdevumu sekmīga veikšana izraisa 

jaunu pozitīvu pārdzīvojumu. 

Attiecībā uz saistību starp pieaugušo apmācību un mūţizglītību ES formulējusi, ka tas 

nozīmē mācīšanos visas dzīves garumā, kas kalpo zināšanu, kvalifikācijas un kompetenču 

uzlabošanai personīgajā, sabiedriskajā, sociālajā vai profesionālajā jomā. Pēdējās desmitgadēs 

pieaugušo izglītošana kļuvusi atšķirīga no tās izglītības, ko piedāvāja mācīšanas organizēšana. 

Tagad mūţizglītība ietver ne tikai tiešu – institūciju organizētu un autodidaktisku - mācīšanos, 

bet arī daļēji netīšas studijas: tās notiek vienlaicīgi ar aktivitātēm, kuras nav tieši paredzētas 

mācībām (piemēram, ceļošana), tās ir dzīves situācijas, kas piespieţ mācīties (piemēram, 

negadījumi), un mācības, ko izsecinām no daţādiem nedefinējamiem dzīves gadījumiem 

(piemēram, novecošana). Ja ir atbilstīga atmosfēra un iespēja dalīties atsauksmēs konstruktīvā 

veidā, tas veicina radošu attieksmi lēmumu pieľemšanas, komunikācijas, izaicinājumu 

pārvarēšanas situācijās (Franzenburg, 2010). 

Sporta spēļu praktiķi uzsver mentoru attiecību būtisko nozīmi. Ja tev ir pieredze, dalies 

ar to. Ja tev nepieciešama palīdzība, jautā kādam, kurš var būt tavs mentors, brīvprātīgs 

padomdevējs konkrētajā nodarbē (Arehart, 2006). Tiesnesis zina, ka tiesnešu visīstāko 

apmācību var gūt no citiem tiesnešiem. Ja tās ir mentoru attiecības, regulāras, ieplānotas 

sanāksmes, treniľu nodarbības vai pēcspēles analīzes, vairums tiesnešu kompetenci savā 

profesijā iegūst, daloties ar citiem arbitriem. Nevar noliegt, ka reizēm var gūt kādu būtisku 

atziľu arī no treneru komentāriem vai spēlētāju ierosinājumiem, taču tas notiek reti. 

Sporta spēļu tiesneša aktīvās darbības laiks, salīdzinot ar cilvēka mūţu, nav ilgs: ja ir 

laba veselība (un arī veiksme), gadi 10-20, sprieţ futbola speciālists M. Rubenis (Rubenis, 

2006). Mācīties par tiesnesi var arī 30 un 35 gadu vecumā pēc aktīvas futbola spēlēšanas, taču 

sasniegt augstu kvalifikāciju ir visai problemātiski, jo spēlētāja un tiesneša psiholoģija ir 
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diametrāli atšķirīgas. Gados jauniem tiesnešu kandidātiem ‗‘atkrīt‘‘ sareţģītā psiholoģiskā 

pāreja, taču viľiem jābūt no attiecīgā sporta veida aprindām, šīs spēles pulveri ostījušiem. 

Nākamajam tiesnesim, vienalga, kādā līmenī, ir jāizjūt šī spēle uz savas ādas, lai labāk 

izprastu tās būtību un arī tiesneša varu, lomu un pienākumus. Tāpēc jauno tiesnešu semināra 

dalībniekus ieteicams organizēt no sporta skolu audzēkľiem. Tas nenozīmē, ka viľiem jāliedz 

spēlēt. Tieši otrādi: lai viľi spēlē, un tiem, kam ir lielāka interese (un dotības, ko ievēro 

semināru pasniedzējs – instruktors), jādod iespēja tiesāt par sevi jaunāku zēnu vai jauniešu 

komandu spēles. Daudzi jaunieši labi spēlē un arī labi tiesā, bet papildinājums tiesnešiem 

nāks galvenokārt no tiem, kas neveidojas par izciliem spēlētājiem, bet grib attiecīgajā sporta 

veidā palikt, būt, dzīvot. 

Tiesnešiem pastāvīgi jābūt atvērtiem pārmaiľām, ko sagādā dzīve un spēle, jāizveido 

sava bibliotēka un regulāri jāpapildina savas zināšanas, kā arī jādalās ar savu pieredzi un 

zināšanām. Izaugsmes process ir līdzīgs tam, kā bērni kļūst par pieaugušajiem, skolēni par 

skolotājiem un sekotāji par līderiem. Mentorings - tas nozīmē: atrodi kādu un māci kādu, 

skaidro Toms Vašingtons (Tom Washington), NBA tiesnesis un specializētās tiesnešu 

periodikas sleju autors (Topp, Schwartz, 2006). Visvērtīgākais, ko varam dot, ir paši sevi. 

Sirsnīgi, objektīvi un brīvprātīgi, negaidot neko pretī, kā māte vai tēvs audzina savu bērnu, 

taču neuztverot pieredzes pārľēmēju kā bērnu. Tēlaini šo procesu salīdzina ar trauku, kas 

piepildīts ar ūdeni, simbolizējošu zināšanas. Jāļauj no tā dzert tam, kuram slāpst. Ja trauks 

tukšojas, tas atkal jāuzpilda. Tā šis process ir nebeidzams mūţa garumā. Ilggadējie tiesāšanas 

jomas speciālisti neskopojas ar padomiem efektīvākai zināšanu un pieredzes pārľemšanai: 

atrodi kādu, ar kuru kopā noskatīties spēles videoierakstu un pārrunāt to. Ierosini dialogu, 

salīdziniet savas pieredzes. Izaiciniet viens otru paaugstināt vienam otra kvalifikāciju. Ir 

svarīgi iepazīt sava mentora personību - ir jāpazīst persona, lai iepazītu tiesnesi. Vērtīgi ir 

mācīt ar savu piemēru un mācīties redzēt - darīt to ar kritisku pieeju, bet nekritizējot. 

Sporta spēļu tiesnešu konsultants Jurgens Boss (Jürgen Boss) sniedz padomus, kā arī 

kritika var iespaidot pozitīvi (Boss, 2012). Konstruktīvā kriticisma principi var noderēt, lai 

izteiktu kritisko viedokli tādā veidā, kas palīdz kritikas saľēmējam jūs sadzirdēt un ľemt vērā 

to, ko jūs sakāt. 

 Jārunā par to, kā cilvēks rīkojas vai uzvedas, nevis par to, kāda veida persona viľš 

ir.  

Cilvēkiem ir vieglāk pieľemt kritiku, ja uzmanība ir vērsta uz rīcību vai uzvedību, nevis 

uz to, kas viľi ir vai par ko viľi iestājas. 

 Tādus vārdus kā "vienmēr", "atkal" un "nekad" ieteicams aizstāt ar vārdiem 

"daţreiz", "šad un tad" u.tml. 

Ir vieglāk pieľemt kritiku, ja tā tiek attiecināta uz darbībām, ko cilvēks pieļauj reizēm vai 

ik pēc laika, nevis ko viľš dara pastāvīgi vai visu laiku. 

 Jāpiedāvā nevērtējošs skaidrojums, kāpēc kāds rīkojas vai uzvedas tieši tā. 

Ir vieglāk pieľemt domu, ka tiec kritizēts, ja kritizētājs izvairās apsprieţamo rīcību 

interpretēt kā tīšu vai muļķības vadītu. Daudz vieglāk ir pieľemt šādus skaidrojumus: "tu 

nezināji‘‘', ‗‘tu par to neiedomājies" vai "tu droši vien to biji aizmirsis". 

 Jāizskaidro cilvēkam, kā tu vēlētos, lai viľš turpmāk uzvestos. 

Ir vieglāk pieľemt kritiku, ja tā ietver lūgumu par to, kā kritizētajam cilvēkam būtu 

jārīkojas līdzīgās situācijās nākotnē. 

 Jāpaskaidro, kāpēc vēlamā uzvedība varētu būt lietderīga. 

Ir vieglāk kādam pieľemt to, ko tu lūdz, ja viľš saprot, kādu pozitīvu ietekmi viľam un 

citiem tas var dot. 

 Izrādi ticību kritizējamā cilvēka spējai rīkoties tā, kā lūgts. 

Cilvēkam ir vieglāk pieľemt lūgumu, ja viľš apzinās, ka tu viľam tici un esi pārliecināts 

par viľa spēju rīkoties vēlamajā veidā. 
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 Kopīgi jānolemj, kā līdzīgas situācijas tiks risinātas turpmāk. 

Cilvēkam ir vieglāk rīkoties citādi, ja viľš piedalās plānošanas procesā un lemšanā par to, 

kā citi var sniegt atbalstu. 

 Jāpiedāvā pozitīva reakcija. 

Cilvēki daudz labprātāk piekritīs, ja domu apmaiľu beigsi ar komplimentu par to, kā viľi 

reaģējuši uz tavu viedokli. 

Par kritisko domāšanu parasti sauc disciplinētu prāta procesu, kura laikā tiek analizēta 

un vērtēta informācija. Informācija var būt iegūta no pieredzes, refleksijas, novērojumiem, 

komunikācijas utt. Kritiskās domāšanas pamatā ir intelektuāli kritēriji, piemēram, domāšanas 

skaidrība, ticamība, precizitāte, akurātums, pamatotība, nozīmīgums, pilnīgums, godīgums 

u.c. Kritiskā domāšana ir mērķtiecīgs reflektīvas spriešanas veids. Ar tās palīdzību refleksijas 

ceļā tiek pieľemti lēmumi, piemēram, kuram uzskatam piekrist vai kā rīkoties. Tiek aplūkoti 

argumenti, sprieduma konteksts, būtiskie kritēriji veiksmīgai sprieduma izdarīšanai, 

sprieduma veidošanas metodes un konkrētā jautājuma izprašanai nepieciešamie teorētiskie 

konstrukti. 

Kritiskā domāšana ir racionāls, uz jautājuma būtības izpratni orientēts domāšanas 

veids, kad skolēni tiek iedrošināti domāt un izteikties kritiski. Kritiskā domāšana palīdz izkopt 

lēmumu pieľemšanas un problēmu risināšanas prasmi. (Pedagoģijas terminu skaidrojošā 

vārdnīca). 

Kritiskā domāšana pedagoģijā tiek saprasta kā mērķtiecīga, reflektīva spriedu- 

mu veidošanas metode autonomu lēmumu pieľemšanai, kas tiek īstenoti atbildīgā un jēgpilnā 

darbībā (Rubene, 2004). Pedagoģijā tā tiek traktēta kā cilvēka inteliģenci veidojošā 

nozīmīgākā funkcija, kā kognitīvs un personību veidojošs izglītības aspekts. Kritiskā 

domāšana caurvij visas cilvēkam aktuālās kompetenču grupas: dabas un kultūras, vērtību un 

izdzīvošanas, sociālo un paškompetenci, atbildības un inovatīvo. Bieţi kritiskās domāšanas 

prasmju pilnveidošanās tiek dēvēta arī par izglītības pamatuzdevumu - mācīties analizēt, 

salīdzināt, sintezēt, vērtēt, risināt problēmas, izvēlēties, proti, domāt pašam, domāt patstāvīgi. 

Pēc daudzu mūsdienu speciālistu domām, galvenais pedagoga profesionālisma noteicējs ir 

profesionāli pedagoģiskās darbības kritiskās analīzes prasmju (vai profesionālās refleksijas) 

apguves process (Минина, 2007). 

 

 
 

10.attēls. Kritiskā domāšana un interpretācija  
 

Pasaules pedagoģiskajā domā dominē divas pamatinterpretācijas – pirmā kritisko 

domāšanu skaidro kā analītisko domāšanu, izceļot tās kognitīvo aspektu, proti, kā prasme 

loģiski pamatot un argumentēt savus spriedumus, kas savukārt, ļauj uzmanīgi lasīt, analītiski 

apspriest un skaidri uzrakstīt savas domas. Faktiski te runa ir par domāšanas prasmju kā 

instrumentu mērķtiecīgu attīstīšanu (10.att.). Šī pieeja kritiskās domāšanas jēdziena 

skaidrošanā bija visai izplatīta līdz pat 20. gadsimta 90. gadu pirmajai pusei. Otra 

interpretācija, kas teorētiskajos avotos parādās 1998. - 2000. gadā, paplašina kritiskās 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%81ts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Inform%C4%81cija
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieredze&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Refleksija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Komunik%C4%81cija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dom%C4%81%C5%A1ana
http://lv.wikipedia.org/wiki/Refleksija
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Arguments&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Spriedums&action=edit&redlink=1
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domāšanas jēdzienu, blakus racionālajam aspektam minot arī emocionālo, kā nozīmīgu 

kritiskās domāšanas sastāvdaļu. Kritiskā domāšana tiek saprasta kā specifisks vērtējoši 

analītisks, uz būtības noskaidrošanu virzīts domāšanas veids, kuru raksturo tādas iezīmes kā 

autonomija (prasme domāt patstāvīgi, neatkarīgi, taču ar atbildības izjūtu par savu izvēli), 

refleksivitāte (prasme analizēt gan domāšanas saturu, gan formas, koriģēt savus uzskatus), 

kontekstuālisms (analizēt un vērtēt notikumus gan situācijas, gan sociāli kulturālajos 

kontekstos), kā arī ieinteresētība (―cita izjūta‖, attiecību veids, vēlme veidot dialogu, 

solidarizēties). Kritiskā domāšana nozīmē attīstītas kognitīvās (problēmas formulēšana, 

klasificēšana, salīdzināšana, aizspriedumu analizēšana, secināšana, vērtēšana, analizēšana, 

sintezēšana u.c.), sociālās, komunikatīvās prasmes (tolerance, prasme pieľemt alternatīvus 

viedokļus, prasme diskutēt u.c.), tā ietver sevī gan racionālo, gan emocionālo aspektu. 

No mācību viedokļa kritisko domāšanu raksturo apsvērts, loģisks, mērķtiecīgs 

spriedums, kā arī tādu kognitīvu stratēģiju un iemaľu izmantojums, kas palielina domāšanas 

darbībā iegūtā rezultāta ticamību (11.att.). To var attīstīt ar īpašas mācīšanas palīdzību un 

izmantot visdaţādākajās situācijās. (Kritiskās domāšanas pamati, 2012) 

Lai attīstītu prasmi domāt kritiski, jāievēro šādi nosacījumi:  

 mācību procesā sistemātiski tiek iekļauti uzdevumi, kuru atrisināšana prasa 

augstākā līmeľa domāšanu;  

 mācību process tiek organizēts kā atsevišķas tēmas pētījums, kas tiek veikts, 

izglītojamajiem interaktīvi mijiedarbojoties;  

 mācību rezultāts ir nevis faktu vai svešu domu apgūšana, bet savu spriedumu 

izstrāde, informācijas apstrādē izmantojot kritiskās domāšanas paľēmienus;  

 pasniegšana šajā procesā ir nemitīga rezultātu novērtēšanas un turpmākas 

atgriezeniskās saiknes „izglītojamais – skolotājs‖ stratēģija, kas balstās uz skolotāja 

pētniecisko aktivitāti klasē;  

 kritiskā domāšana prasa zināmas iemaľas spriedumu pamatošanā un formulēšanā, 

kā arī prasmi izmantot shēmas un grafikus aktuālo jautājumu risināšanā, atrast un interpretēt 

dokumentus un informācijas avotus, analizēt citu argumentus un secinājumus, secināt pašiem, 

balstoties uz spēcīgiem argumentiem;  

 lai attīstītu kritisko domāšanu, izglītojamajiem jābūt motivētiem apspriest 

problēmas, nevis izvairīties no to risināšanas. Viľiem ir jāstrādā kopā, lai nonāktu pie 

kopsaucēja pat tad, ja tā ir „vienošanās par to, ka nav panākta vienošanās‖. Spēja veikt tādu 

kopīgu darbu, spēja sadarboties ir svarīgākais nosacījums kritiskās domāšanas attīstīšanai, jo 

tā sekmē dialogu, kopīgu mērķu izvirzīšanu un savstarpēju vērtību apmaiľu.  

 

 
11.attēls. Kritiskās domāšanas shēma (Kas ir kritiskā domāšana?) 

 

 

 iepazīšanās ar informāciju 

 ideju izvērtēšana 

 pretējo viedokļu salīdzināšana 

 uzskatu sistēmas veidošana un 
pamatošana 

Informācijas 

iegūšana 

Informācijas 

apstrāde 

Lēmuma 

pieņemšana 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=kritisk%C4%81%20dom%C4%81%C5%A1ana&source=web&cd=17&ved=0CE0QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.iac.edu.lv%2Fassets%2FUploads%2FMateriali%2FKD-pamati-LV-isais.pdf&ei=y6cPUbbsPIim4ASNn4GACA&usg=AFQjCNGwdcbJ4dALefdmag7DgIsk5uJgcw
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Kritiskās domāšanas mācību metodes ir veidojuši izglītības darbinieki no visas 

pasaules. Šo metoţu ieviešana mācību procesā daţādās izglītības iestādēs veicina gan skolēnu, 

gan studentu domāšanu jebkurā vecumā, apgūstot jebkura mācību priekšmeta saturu. (Līcis, 

2001). 

Kritiskās domāšanas būtību veido trīs daļas: ierosināšana, apjēgšana un refleksija. 

IEROSINĀŠANA 

Studenti, pasniedzēja vadīti, paši izvirza mērķi, uz ko tiekties: 

- tiek noskaidrotas studentu pašreizējās zināšanas, kuras viľi varēs papildināt ar jaunām 

zināšanām; 

- studenti tiek izprovocēti aktīvai darbībai; 

- studentos veidojas interese, un tiek noteikts tēmas izpētes mērķis, kuram ir liela 

nozīme neatslābstošas aktivitātes uzturēšanā. 

APJĒGŠANA 

Studenti sastopas ar jaunu informāciju vai idejām (lasot, skatoties video, klausoties lekciju, 

veicot eksperimentus utt.): 

- uzturēt ierosināšanas fāzē radīto interesi; 

- atbalstīt studentu centienus kontrolēt izpratni par jauno vielu. 

REFLEKSIJA 

Studenti nostiprina jaunās zināšanas un pārstrukturē savus iepriekšējos priekšstatus: 

- panākt, lai jauniegūto informāciju studenti izsaka saviem vārdiem; 

- rosināt domu apmaiľu starp studentiem. 

 

Kritiskā domāšana ietver metodi, kā, piemēram, strādāt ar tekstu, kas skaidro jauno vielu. 

Ierosināšana (diskusija pirms satura iepazīšanas vai mācīšanās): 

- visa grupa kopā rīko prāta vētru par doto tēmu; 

- prāta vētras rezultātā gūto informāciju uzraksta uz tāfeles, kodoskopa lapām vai 

lielformāta papīra; 

- informāciju sadala kategorijās. 

Apjēgšana (tiešā lasīšana vai mācīšanās): 

- studenti (strādājot ar interaktīvo piezīmju sistēmu) klusu izlasa un atzīmē tekstā šādus 

simbolus: 

V  apstiprina manas domas; 

+  jauna informācija; 

-  ir pretrunā ar to, ko es domāju; 

?  rada neskaidrību. 

Refleksija (diskusija pēc satura iepazīšanas vai mācīšanās): 

- studenti, pamatojoties uz tekstā izdarītajām atzīmēm, individuāli un/vai kopīgi grupā 

izveido informācijas sarakstu; 

- studenti pārrunā vai uzraksta, ko viľi domā par to, ko iemācījušies; 

- pēc lasīšanas studenti var uzrakstīt un/vai uzzīmēt stāstiľus par tēmu un parādīt vai 

pastāstīt par to pārējiem. 

Tiesnešu sagatavošanas procesu ir mērķtiecīgi veidot trīs posmos: pirmais – sagatavotības 

līmeľa noteikšana un atbilstīgas mācību programmas izvēle; otrais – izvēlētās programmas 

realizācija; trešais – mācību efektivitātes novērtēšana. 

Tiesnešu sagatavošanā kā pamata instrumentu nepieciešamas izmantot automatizētu 

programmu kompleksu, kas ļauj aptvert visus būtiskos tiesnešu darbības aspektus. Tāda 

kompleksa izmantošanā jāievēro virkne prasību: 

- pāreja no viena vingrinājuma uz nākamo jāveic stingrā secībā, izvērtējot, vai attiecīgais 

vingrinājums ir pilnīgi apgūts; 

- viena vingrinājuma ilgumu nosaka tiesneša individuālās spējas, bet tas nedrīkst nogurdināt; 
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- vingrinājuma ilguma kritēriji var būt atbilţu ātruma, domāšanas, uzmanības koncentrēšanas 

rādītāji; 

- kontrolēt zināšanas un prasmes vajadzētu ar speciāli izstrādātām programmām. 

Sporta pedagoģijā izglītojamo personu interesi par apgūstamo materiālu paaugstina 

daţādu loģisko grafiku izmantošana to mācību satura elementu atspoguļošanai, kuri 

nepieciešami apgūstamajā disciplīnā (Минина, 2007). Sacensību organizēšanas sākumposmā 

tiesnešu ātrākai ‗‘iestrādāšanai‘‘ efektīvi ir izmantot tehniskos līdzekļus, kuri sekmē tiesāšanai 

nepieciešamo iemaľu atjaunošanu (reakcija, uzmanība, tehnisko darbību uztveres 

objektivitāte) (Маркелов, 2010). 

 

Rezumējot sportistu prasmju līmenis bieţi vien ievērojami pārsniedz tiesnešu 

sagatavotības līmeni. Augstas kvalitātes tiesāšanas nepieciešamība mūsdienu sportā ir 

nenoliedzama. Tāpēc tiesnešu veiktspējas paaugstināšana viľu profesionālās izaugsmes 

daţādos posmos ir tikpat svarīga kā sportistu meistarības uzlabošana - specializētu kritēriju 

attiecināšana un pielietošana gan atlasē, gan profesionālajā sagatavošanā lielā mērā nosaka 

sacensību norises efektivitāti.  

Diemţēl realitātē tiesnešu gatavošanas prakse būtiski atšķiras no sportistu 

sagatavošanas. Arbitru mācību process norit ar pārtraukumiem, viľus galvenokārt māca 

īslaicīgos semināros, visbieţāk – tieši pirms sacensībām; pārējā laikā tiesnešiem savas 

sagatavotības līmenis jāuztur vai jāpaaugstina patstāvīgi. Semināru norises metodikai nav 

pietiekama zinātniskā pamatojuma. Tāpēc ļoti būtiska ir katra indivīda gatavība arvien 

bagātināt savu personību, uzlabot savas zināšanas un prasmes, izpratne par mūţizglītības 

nozīmīgumu un spēja mācīties arī patstāvīgi. 

Tā kā tiesāšana nav iespējama bez konkrētā sporta veida noteikumu pārzināšanas, 

visas apskatītās esošās tiesnešu sagatavošanas sistēmas ietver seminārus spēles noteikumu 

studēšanai/atkārtošanai/aktualizēšanai. Paralēli teorētiskajām nodarbībām tiek nodrošināta 

spēļu tiesāšanas prakse. Tiek rīkotas praktiskās nodarbības, tiesāšanas mehānikas apguve, testi 

fiziskās sagatavotības noteikšanai. Lai sekmētu tiesnešu veiktspējas straujāku attīstību, 

izplatīta ir spēļu video/DVD ierakstu analīze. Izmantojot videoierakstus, mācību organizatori 

ieguvuši rīku topošo tiesnešu ātrākai pieredzes paplašināšanai ar vērtīgiem skaidrojumiem un 

secinājumiem, kas pretējā gadījumā būtu iespējams, tikai pašiem uzkrājot pieredzi ilgu gadu 

periodā. 

Paaudţu pēctecība tiesāšanas jomā tiek veicināta, izmantojot mentoringu – 

pieredzējušo un topošo arbitru sadarbību, tādējādi kuratori palīdz jaunajiem talantiem ātrāk 

apgūt profesionālos noslēpumus. Tiecoties uz starptautisko līmeni, obligātas ir svešvalodu 

zināšanas. 

Mācību procesā pozitīvi emocionāli pārdzīvojumi sekmē jaunu zināšanu apguvi. 

Saskatot zināšanu apguvē personīgu jēgu, tiek gūts emocionāls gandarījums, kas dod impulsu 

jaunai, augstāka līmeľa intelektuālai darbībai. Tā kā tiesāšana ir vairāku cilvēku sadarbība, 

komandas darbs, arī tiesnešu mācību procesā tiek pielietoti komandas saliedēšanas un 

komunikācijas uzlabošanas instrumenti. Konstruktīvā kriticisma principi noder, lai izteiktu 

kritisku viedokli tādā veidā, kas palīdz kritikas saľēmējam sadzirdēt un ľemt vērā sacīto. 

Sporta spēļu tiesnešiem obligāti attīstāma īpašība ir spēja analizēt; jāpilnveido arī 

pašvērtējuma pieredze. Kritiskās domāšanas metode pielietojama gan savas līdzšinējās 

darbības izvērtējumā, gan jaunu zināšanu apguvē. 

 

1.4. Modelēšana kā dažādu procesu vadīšanas līdzeklis 
 

Modelēšana ir izziľas objektu izpēte, balstoties uz to modeļiem; reāli eksistējošo 

priekšmetu, procesu vai parādību modeļu izbūve un izpēte ar mērķi saľemt šo parādību 
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skaidrojumus, kā arī zinātnieku interesējošās parādības pareģošanai. Jēdziena „modelis‖ 

daudznozīmju dēļ ne zinātnē, ne tehnikā neeksistē vienotas modelēšanas veidu klasifikācijas: 

klasifikāciju var veikt, balstoties uz modeļu raksturu, uz modelējamo objektu raksturu, uz 

modelēšanas izmantošanas sfēru. Modelis ir kāda reāla objekta, parādības vai procesa 

vienkāršots analogs, kas izteikts ar zīmju palīdzību. Modelēšana nodarbojas ar modeļu 

izstrādāšanu, to teoriju un izmantošanu. 

Modelēšanas process iekļauj trīs elementus: subjekts (pētnieks); pētāmais objekts; 

modelis, kas nosaka (atspoguļo) izzinošā subjekta un izziľas objekta attiecības. 

Ja pieľem, ka modeļi ir izziľas procesa galamērķis, var secināt, ka izziľas procesā ir 

vajadzīgi tikai modeļi un modeļu būves un pētīšanas līdzekļi. Lai no modeļa iegūtu 

informāciju, tiek izmantoti secināšanas līdzekļi – tās pašas teorijas, kas ir modeļa pamatā 

(Podnieks, 2010). 

Izdala modelēšanas veidus (Konspekts tiesību teorijā): 

• priekšmetiskā modelēšana – kad izziľu veic ar modeļa palīdzību, kas atveido objekta 

noteiktus ģeometriskos, fiziskos, dinamiskos, funkcionālos raksturojumus; 

• vieliski matemātiskā modelēšana – kurā izmanto modeļus ar savādu fizikālo dabu nekā 

oriģināliem, bet pieļauj vienādu matemātisku aprakstu; 

• loģiski matemātiskā modelēšana – kurā izmantojamie modeļi tiek konstruēti no zīmēm. 

Tie ir abstraktie modeļi. 

Tā kā gandrīz jebkas var tikt izmantots, lai atspoguļotu kaut ko citu, nevar būt vienota 

modeļu ontoloģija (Giere, 2010). Ja apvieno modeļu daţādas "ontoloģiskās" diferenciācijas, 

iegūst šādas kategorijas: 

· garīgā: ilustrēts un abstrakts; 

· formālā: valoda un matemātika; 

· grafiskā: ilustrēts, abstrakts un virtuāls; 

· materiālā: dabisks un mākslīgs. 

Filozofijas doktors Rolands Millers (Müller, 2009) piedāvā modeļu klasifikāciju atkarībā 

no to funkcijām. Modeļi ir materiāli, grafiski vai garīgi instrumenti (rīki, starpnieki) no/uz: 

 forma un ceļvedis:  

1) paraugs, forma, pārveidojums (paraugs, lai veidotu struktūras, priekšmetus, produktus; lai 

veiktu mērījumus; modulēšana); 

2) vadīšana, noteikšana (orientācija, vadlīnijas, priekšraksti, procedūras, noteikumi); 

 skaidri saprotams, speciāls un praktiski lietojams: 

3) izteiksme, prezentācija, propaganda (ideju, uzskatu; jūtu, vēlmju izpausme; alternatīvu 

izstrāde; projektu, objektu, pasākumu izvēle; loģisks regulējums; sabiedrības atbalsta gūšana; 

patenta pieteikums; paraugu prezentācija u.tml.) ; 

4) prakse, pielietošana (prasmju attīstīšanai/palielināšanai, sasniegumu gūšanai); 

 piemērojams, attiecināms un vairojams: 

5) izmantošana, darbība (tehnisku vai rūpniecisku procesu kontrole; precīza mērīšana un 

konstruēšana; norādes; pārbaude, variācijas un optimizācija; verifikācija, apstiprināšana; 

lēmumu pieľemšana, plānošana; projektēšana, tehnika; rīcības kontrole; pārvietošana; 

izmantošana daţādiem mērķiem); 

6) uzlabot, pārskatīt; 

7) vairojams (vairot neparastus objektus un standartizētus objektus); 

 zināšanu ieguve un izplatīšana: 

8) iegūt zināšanas un izpratni (pētīt parādības vai priekšmetus; eksperimentālie modeļi; 

simulācijas modeļi; heiristiskas modeļi, izpētes modeļi; skaidrojošie modeļi; 

teorētiskie modeļi; izpētīt iespējas; prognozes modeļi, sagatavošanas modeļi u.tml.); 

9) izplatīt zināšanas, mācīt (demonstrēšanas modeļi; ilustrācijas modeļi; informatīvie modeļi, 

pamācošie modeļi; didaktiskie modeļi, mācību modeļi); 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Modelis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Objekts
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Process&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C4%ABme&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Model%C4%93%C5%A1ana
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Subjekts&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Objekts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Modelis
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 organizēt un fiksēt: 

10) organizēt zināšanas un lietas (kategorijas, sistematizācija; kārtība; salīdzināšana); 

11) fiksēt, saglabāt (savākt, reģistrēt, fiksēt, atcerēties); 

 izklaidēt un baudīt: 

12) izklaidēt (literatūra; teātris, filmas; darbība, siţets, plāns; plašsaziľas līdzekļi u.tml.); 

13) iepriecināt, sajūsmināt (māksla; aktivitāte, šovs; spēle; darbības sfēra; dekorācijas, 

apdare); 

14) piemuļķot, blefot, pievilt (izveidot citas pasaules; maza mēroga modeļi filmām; 

reprodukcija, kopija, atdarinājums; ilūzija; virtuālā realitāte u.tml.). 

Citā dalījumā (Wüstneck, 1969) izšķir šādas astoľas modeļu funkcijas: izziľas; 

skaidrošanas un demonstrēšanas; norādes; izmaiľas un optimizēšanas; pārbaudes; 

projektēšanas vai konstruēšanas; kontroles; aizstāšanas. 

Gandrīz visi modeļu veidi var tikt izdomāti un aprakstīti vārdiski, sastādīti, noformēti 

un apstrādāti ar datoru. Turpretim "virtuālā realitāte" var būt reprezentācija, interpretācija, 

vizualizācija, skice, uzmetums vai oriģināls.  

Modeļi tiek nodoti citiem cilvēkiem vai datoriem ar aprakstu palīdzību. Modeļa 

apraksts ir ―modeļa modelis‖, kas izveidots, izmantojot kādu formālu vai neformālu valodu, 

un ko var (labāk vai sliktāk) izmantot paša modeļa vietā (Podnieks, 2010). Mūsdienās grūti 

norādīt cilvēka darbības jomu, kurā netiktu izmantota modelēšana. Ir izstrādāti, piemēram, 

automobiļu raţošanas modeļi, rudzu audzēšanas modeļi, atsevišķu cilvēka orgānu 

funkcionēšanas modeļi, atomkara seku modeļi. Perspektīvā katrai sistēmai var tikt izveidoti 

savi modeļi, pirms katra tehniskā vai organizatoriskā projekta realizācijas nepieciešams veikt 

modelēšanu (Vītoliņš). 

Modelēšanas robeţas ir ―iebūvētas‖ pašā modelēšanas principā: tiek veikti mēģinājumi 

aizstāt vienu objektu ar citu – ar modeli. Pārāk augstā detalizācijas līmenī tāda aizvietošana 

var nebūt iespējama. Šī robeţa ir ―iebūvēta‖ fiziskā Visuma struktūrā. Ļoti detalizēti Visuma 

modeļi vienkārši nevar eksistēt... pašā Visumā – kādu nu mēs to šobrīd domājam pazīstam. 

―Separablu komponentu‖ pārāk liels skaits nav vienīgais šķērslis detalizētai modelēšanai. 

Tāda ir arī neiespējamība pietiekami precīzi izmērīt daţādus parametrus (piemēram, masas, 

koordinātes, ātrumus utt.) Bet, modelējot sareţģītas sociālās sistēmas, visi būtiskie ―likumi‖, 

kas jāietver modelī, veido tik sareţģītu tīklu, ka iegūtie modeļi reālos procesus nespēj izsekot 

(Podnieks, 2010). 

Objekts X* ir objekta X modelis, ja kāds pētnieks X-a vietā var izmantot X*, lai 

atbildētu uz viľu interesējošiem jautājumiem par X (Minsky, 1965). Pēc matemātiskās 

loģikas, modelis ir struktūra - objektu izkārtojums - kas apliecina teoriju, izteiktu kā 

spriedumu kopumu. Daţādie teorijas spriedumu nosacījumi attēloti objektos un to attiecību 

struktūrā; modelis ir struktūra, kas apstiprina (padara patiesus) visus teorijas spriedumus. 

Zinātnē modeļi daţkārt tiek izmantoti kā instruments, lai palīdzētu apjēgt teoriju, kas citādi 

nav uzreiz saprotama, tādējādi modelis var palīdzēt zinātniekiem skaidri formulēt un īstenot 

zinātniskās teorijas (Lloyd, 1998). 

R. Frigs modeļu sistēmas aplūko kā iedomātas fiziskas sistēmas, t. i., hipotētiskas 

vienības, kas faktiski nav sastopamas telpā un laikā, bet tomēr nav tīri matemātiskas vai 

strukturālas, ja tās būtu fiziskas lietas un reāli pastāvētu (Frigg, 2010). Matemātiskais modelis 

ir cēloľsakarību, predikatīvs, pareģojošs un skaidrojošs spēks kā formālu sistēmu 

interpetējums (Hesse, 1967). Matemātiskie modeļi ir abstraktāki nekā analogie modeļi, objekti 

un to mijsakarības modelī ir matemātiskās vienības. Zinātnē matemātiskie modeļi tiek 

izmantoti, lai atspoguļotu daţādus reālus objektus un situācijas (Lloyd, 1998). Modelis būtu 

kvalificējams kā matemātisks modelis tikai tad, ja tas ir pašpietiekams un stabils. 

Pašpietiekams - jo ārējās informācijas plūsma uz to ir aizliegta. Stabils - jo modifikācija 

matemātiskā modelī tiek kvalificēta kā jauna modeļa definēšana. Autonomija, izolētība, 
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stabilitāte, pašpietiekamība raksturo formālu jeb matemātisku modeli, skaidro K. Podnieks 

(Podnieks, 2010). Matemātiskos modeļus parasti var definēt precīzi. 

V.T.Krugs definējis, ka modelis ir paraugs, kuram mēs pielāgojamies vienā vai citā 

sakarībā - zinātniskā, mākslinieciskā vai morālā, proti, modelis nosaka mūsu rīcību (modus 

agendi) (Müller, 2009). Katra modeļa lietojamības apgabals ir ļoti ierobeţots. Nav cerību, ka 

cilvēks varētu radīt vienu vienotu modeli visai savas darbības videi vai kādai lielākai tās daļai. 

Šo problēmu nerada vis cilvēka spēju vai resursu ierobeţotība. Problēma ir ―iebūvēta‖ pašā 

modelēšanas principā: kaut ko aizstāt ar kaut ko citu. Ne roboti, ne cilvēki nevar cerēt ar 

vienu modeli aptvert pārāk lielu savas apkārtnes daļu. Tādējādi pasaule ir ―ielāpu sega‖ 

(Dappled World). Precīzāk: mūsu pasaules aina vienmēr būs tikai ―ielāpu sega‖.  

M. Minskis (Minsky, 1965) izvirzījis cilvēka ―pasaules modeļa‖ jēdzienu, ko K. 

Podnieks (Podnieks, 2009) apraksta tā: Mans ―pasaules modelis‖ – tas ir viss manas galvas 

―saturs‖, attiecināts un manu apkārtējo vidi: visas manas zināšanas un ticējumi – pilnīgie un 

nepilnīgie, precīzie un neprecīzie, konsekventie un pretrunīgie, atmiľas par visām izlasītajā 

grāmatām un redzētajām filmām, visas manas sajūtu atmiľas un tagadējās sajūtas, visi mani 

sapľi. Ar šī modeļa palīdzību es prognozēju savas apkārtējās vides reakcijas un cenšos 

atbilstoši rīkoties. Un katra manas dzīves sekunde papildina šo modeli ar jaunām atmiľām. 

Pie šī mana modeļa pieder arī priekšstats, ka citiem cilvēkiem arī ir katram savs ―pasaules 

modelis‖, līdzīgs manējam un tomēr atšķirīgs, un viľi – tāpat kā es – rīkojas saskaľā ar 

saviem modeļiem. Tāpēc man ir vērts šos modeļus kaut kādā mērā zināt, t.i., veidot manā 

―pasaules modelī‖ aptuvenus citu cilvēku ―pasaules modeļu modeļus‘‘. Mans lielais 

visaptverošais pasaules modelis neizbēgami ir ―ielāpu sega‖ no daudziem mazākiem 

modeļiem. Bet tā ir viena labāk vai sliktāk integrēta ―ielāpu sega‖. 

Uztvere ir nepārtraukta integrēto modeļu atjaunināšana, ko starpnieks realizē modelī 

balstītā kognitīvās kontroles struktūrā, izmantojot reālā laika sensoru informāciju. Tas 

nozīmē, ka uztveres rezultāts nav izkaisīta virkne neatkarīgu priekšstatu, bet šie priekšstati 

pilnībā tiek apvienoti integrētā modelī (Hernandez, Sanz, Lopez, 2008). Tādā veidā cilvēka 

vienīgais integrētais pasaules modelis katru sekundi tiek papildināts ar jauniem uztveres 

datiem. 

Jebkuras strukturētas atbalsta programmas darbības sākumā ir nepieciešams skaidri 

izprast vidi, kurā izpildītāji darbojas. Piemēram, Anglijā, lai noteiktu regbija tiesnešu 

apmācības un atlases ietvaru, pamatojoties uz efektīvas tiesāšanas galvenajiem parametriem, 

pētījuma autori (Mascarenhas, Collins, Mortimer, 2005) vadījušies pēc Regbija savienības 

tiesnešu ekspertu ziľojumiem, tiesnešu kvalifikācijas celšanas materiāliem, Anglijas 

premjerlīgas tiesnešu aprakstiem par šī darba specifiku un profesionālajā periodikā 

publicētām recenzijām par šīs jomas pētījumiem. Pēc tam fokusgrupas intervijas apstiprināja 

izstrādātā modeļa kā novērtējuma un mācību līdzekļa lietderību; tas ir saľēmis plašu atzinību 

no tiesnešiem, treneriem, konsultantiem un administrācijas gan Regbija savienībā, gan citos 

sporta veidos, un tagad to izmanto, lai skolotu tiesnešus visā Anglijā.  

Pētījuma autori atzīst, ka iepriekšējā izpēte tieši attiecināta uz tiesāšanas būtību, ar 

daţiem tēmu atkārtojumiem, visbieţāk – par tiesnešu stresa avotiem. Šādu pētījumu 

praktiskais devums ir ieteikumi, kā uzlabot tiesnešu darbības rādītājus, samazinot stresu, 

varbūt izmantojot relaksācijas un citas pašregulācijas metodes. Kaut gan tas var sniegt vērtīgu 

ieskatu psiholoģiskajās parādībās, tomēr tas mazāk tieši atvieglo tiesnešu darbību. Pat 

šķietami īpašos mācību tekstos par tiesnešu pienākumu izpildi padomi bieţi vien bijuši pārāk 

vispārīgi un atspoguļotas idejas, kuras ir piemērotas visiem izpildītājiem, bet trūcis detalizētas 

pievēršanās būtiskiem un noteicošiem tiesāšanas komponentiem. Literatūra par pieredzi 

daţādās jomās liecina, ka augsti standarti tiek sasniegti, mērķtiecīgi praktizējot aptuveni 20 

stundas nedēļā. Ja nav iespējams nodrošināt šādu praksi, rodas jautājums, vai speciālisti 

tiesneši tiek attīstīti vispār. Turklāt, tā kā zinātniskais atbalsts ietver virkni fizioloģisko, 
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biomehānisko un psiholoģisko pasākumu, kas tagad ir pierasta lieta izlašu sportistiem, ir 

saprātīgi līdzīgu atbalstu sniegt arī tiesnešiem. Jo ir ļoti grūti attīstīt veiktspēju bez skaidras un 

pamatotas izpratnes par tās galvenajām sastāvdaļām un veicinošajiem faktoriem. 

Futbola speciālists M.Rubenis (Rubenis, 2006) ir formulējis modeli, kādos virzienos 

attīstās un pilnveidojas tiesneša profesionālā meistarība: 

 psihiskās stabilitātes attīstība un attīstīšanās sareţģītos, pastāvīgi mainīgos apstākļos; 

 specializēto (attiecīgās sporta spēles) izjūtu un nojautu (situāciju) paredzēšanas 

veidošana; 

 spēja saglabāt atmiľā spēlētāju darbības īpatnības, lai paredzētu (nojaustu) situāciju 

nākamajā spēlē, un šīs spējas pastāvīga izkopšana; 

 taktiskās domāšanas attīstība: spēles epizodes pareizs novērtējums. 

Pētnieki liecina, ka svarīgs elements ikvienā sporta psiholoģijas atbalstā ir noteikt 

svarīgās psiholoģiskās iemaľas un iemācīt tās izpildītājam, kā arī ir ļoti svarīgi apzināties ne 

tikai parauga/modeļa galvenās jomas, bet arī to, kā tās ir savstarpēji saistītas cita ar citu. 

Tiesnešu atbalsta programmas pirmajā posmā ir lietderīgi veidot tiesnešu darbības 

modeli kā vajadzību analīzes būtisku daļu, lai novērtēšanas un apmācības programmu izstrāde 

varētu tikt attīstīta jomās, kas tieši veicina arbitru darbību uz laukuma. Tādējādi tiesnešiem un 

tiem, kas atbild par viľu apmācību, būtu skaidrs fokuss, kā apzināti uzlabot tiesāšanas 

sniegumu. 

Regbija tiesnešu darbības pētījumā (Mascarenhas, Collins, Mortimer, 2005), lai 

precīzi atklātu arbitru snieguma sastāvdaļas, tematiskā satura analīze veikta četros līmeľos: 

vērtētāju rakstītie ziľojumi par Anglijas nacionālās kategorijas tiesnešiem; visa Regbija 

savienības mācību literatūra; snieguma profilēšana nacionālā ranga top-20 tiesnešu grupā un 

sporta zinātniskajos ţurnālos publicētie pētniecības raksti. Šo četru avotu datu induktīvās 

analīzes rezultātā izkristalizētas piecas tēmas par tiesnešu sniegumu. Četras no pētnieku 

izvirzītajām jomām lielākoties saistāmas ar psiholoģiskiem jēdzieniem, viena - vairāk ar 

fizioloģiskiem jēdzieniem.  

1. Zināšanas un noteikumu piemērošana: pamatā ir zināšanas par nosacījumiem, 

kas ļauj tiesnešiem precīzi interpretēt dinamiskas situācijas un atbilstoši sodīt; lēmumu 

pieľemšanas laika noteikšana un konsekvence/ pakāpeniskums, secība, noteikumu 

pārzināšana, lēmumu pieľemšanas skaidrība. 

2. Kontekstuāla spriešana: spēles gaitas novērtējums un tiesneša spēja mainīt savu 

tiesāšanas stilu, lai atbilstu spēles īpašajām niansēm, zināšanas un spēles izpratne, apkārtējās 

vides pārvaldība, empātija/iejūtība (mainīgu noskaľu novērtējums ir nepieciešams kopā ar 

izpratni par to, ko komandas cenšas darīt, kad mainās apstākļi). 

3. Personība un spēles vadīšana: verbālās/vārdiskās un neverbālās saskarsmes 

prasmes, kas ļauj tiesnešiem pienācīgi sazināties ar spēlētājiem, ķermeľa/ţestu valoda, 

personība, izskats, stāja, integritāte (godīgums, viengabalainība), tēls, personības 

pārvaldīšana. 

4. Fiziskā sagatavotība un pozicionēšanās: fiziskā sagatavotība un raksturlielumi, 

kas ļauj tiesnešiem redzēt spēli no atbilstošas perspektīvas un izmantot atbilstīgus signālus. 

5. Psiholoģiskie izcilības parametri: pārliecība/pašapziľa, psihiskā sagatavotība, 

rakstura stingrība, veiksmīgas izpildes kopīgie elementi, tostarp apľemšanās, mērķa 

izvirzīšana, tēlainība, plānošana, apjukuma kontrole, atbildot uz spiediena situāciju, un reāls 

snieguma novērtējums. 

Pētījuma autori izvēlējušies atlasītās pazīmes atspoguļot kā modeli, lai skaidrāk 

norādītu saistību starp stūrakmeľiem. Piemēram, lai gan empātija varētu būt balstīta uz labām 

kontekstuālās spriešanas prasmēm, tā var parādīties arī personības un vadības prasmēs, kā arī 

var ietekmēt noteikumu piemērošanu. Tāpēc pazīmes attēlotas kā piramīda, kuras četri 

stūrakmeľi ir kontekstuāla spriešana; personība un spēles vadīšana; noteikumu 
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zināšanas un lietošana; fiziskā sagatavotība un pozicionēšana, bet piramīdas virsotnē ir 

psiholoģiskie izcilības parametri. 

Ja modelis ir spējīgs veicināt tiesnešu attīstību, tam ir jābūt izomorfam ar tiesnešu 

sniegumu un jāizsaka prognozējams noderīgums. Lai apstiprinātu regbija tiesnešiem 

izstrādāto modeli, tas tika iesniegts trīs neatkarīgām elites tiesnešu pārstāvju grupām, un tās 

šo modeli atzina kā izomorfu tiesnešu sniegumam un kā vērtīgu atbalstu tiesnešu attīstībai. 

Nevar nepieminēt, ka vērtētāji, atzīstot saikni starp daţādiem stūrakmeľiem, uzsvēra, cik 

svarīgi ir noteikt tiesāšanas X-faktoru. Tas pamatots ar uzskatu, ka kontekstuālo spriedumu 

mijiedarbība gan ar psiholoģisko īpašību, gan personības un vadības prasmēm iezīmē ceļu 

pretī X-faktora izskaidrojumam, ko iepriekš nebija izdevies definēt, taču augsta līmeľa 

tiesāšanā tas aplūkojams kā ļoti būtisks. Piemērs tam var būt spēles epizode, kurā kvalificēts, 

prasmīgs tiesnesis spēlētāju neadekvātu rīcību un nekārtības uz laukuma novērsis, smaidot un 

pārmijot daţus teikumus ar komandu līderiem. Viľi visi kopā pasmējušies, un problēma bija 

atrisināta. Lūk, klasisks piemērs, kā pateikt īstos vārdus īstajā brīdī – tā ir vadība un 

kontekstuāla spriešana. 

Lai padarītu modeli piemērotu lietošanai, jāsper arī tālāki soļi. Piemēram, lai 

aprēķinātu tiesnešiem izvirzāmās fiziskās prasības, sporta zinātnes komanda pilnveidojusi 

premjerlīgas tiesnešu aprites modeļu tehnisko analīzi, kā arī izstrādāts speciāls tests, lai 

oficiāli novērtētu tiesnešu īpašo sagatavotību. Tiesnešu atbalsta projektā, kas ildzis piecus 

gadus, ir veikti daudzi mācību pasākumi, lai uzlabotu tiesnešu "personības un spēļu vadības 

prasmes", tostarp individuālas konfliktu novēršanas mācības, un, atsaucoties uz televīzijas 

apraides pieaugumu un tiesnešu sasaisti ar mikrofoniem, veikta augsta spiediena 

komunikācijas apmācība, lai uzlabotu tiesnešu savstarpējo komunikāciju. 

Izstrādātas verbālas protokola metodes, lai novērtētu tiesnešu kontekstuālās spriešanas 

prasmes, taču pētnieki atzinuši, ka vajadzīga vēl papildu izpēte, lai izstrādātu oficiālas 

apmācības kārtību kontekstuālajā spriešanā, kuru vērtētāju vadības grupa uzskatīja par 

galveno komponentu elites tiesnešu sniegumā. Attīstot gan deklaratīvās zināšanas (izpratne 

"kas un kāpēc"), gan procesuālās zināšanas (informācija "kā veikt uzdevumu"), tiesnešiem 

kļūst vieglāk paredzēt un kontrolēt faktorus, kas bieţi izraisa sareţģījumus spēlē. 

Par apliecinājumu tam, kā izskaidrot faktorus, kuru ietekmē pieredzējuši tiesneši 

pieľem lēmumus, der futbola arbitru darbības pētījums (Lane, Nevill, Ahmad, Balmer, 2006). 

Pētījuma autori centušies definēt šos nosacījumus, izmantojot kvalitatīvās izpētes metodes. 

Intervēšana lietota, lai izvirzītu tēmas un modelētu futbola tiesāšanas pasauli. Pielietojot 

precīzas analītiskas procedūras, tēmas izskaidrotas ar nosacījumiem, kas strukturē tiesāšanas 

pasauli. Satura analīzē identificētas 13 savstarpēji saistītas tēmas, kuras raksturo četras 

vispārīgas tēmas:  

1. Ideāla lēmuma pieņemšana: pareizība/precizitāte – kļūda; noteikumi; 

profesionālisms; 

2. Individuālie faktori: viedoklis; koncentrēšanās, kontrole; 

3. Pieredzes faktori: pieredze; personība; personīgā dzīve; 

4. Situatīvie faktori: līdzjutēju pūļa ietekme; spēlētāju reakcija; apkārtējās vides faktori; 

mijiedarbība ar pūli. 

No 13 izvirzītajām tēmām visbieţāk minētas sešas: pūļa/līdzjutēju ietekme, 

pareizība/precizitāte – kļūda, pieredze, noteikumi, viedoklis un koncentrēšanās; tad seko 

spēlētāju reakcija, kontrole un profesionālisms, bet atlikušās četras - personība, personīgā 

dzīve, apkārtējās vides faktori un mijiedarbība ar pūli - kā būtiskas atzīmētas vismazāk reiţu. 

Pētījumā norādīts uz atšķirībām kvalitatīvajās un kvantitatīvajās izpētes metodēs, 

izšķiršanās par labu vienai vai otrai ir subjektīvisma ietekmēta. Turklāt visus pētījumus kopēt 

ir grūti, jo izpētes konteksts, reālā dzīve nepārtraukti, mūţīgi mainās. 
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Piemēram, handbola speciālists S.Andorka prezentējis jaunāko mūsdienu tiesnešiem 

izvirzīto prasību modeli (12. att.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.attēls Mūsdienu tiesnešiem izvirzīto prasību modelis (Andorka, 2011) 

 

Izkristalizējot konkrētas īpašības, spējas un kompetences, kas nepieciešamas sporta 

spēļu tiesnešu profesionālās darbības nodrošināšanai, tās kā būtiskākos faktorus iespējams 

apvienot speciālā modelī, kurš atspoguļo tiesnešu sagatavošanu un veiktspējas optimizēšanu. 

 

Rezumējot modelis ir kāda reāla objekta, parādības vai procesa vienkāršots analogs, 

kas izteikts ar zīmju palīdzību. Jēdziena „modelis‖ daudznozīmju dēļ zinātnē neeksistē 

vienotas modelēšanas veidu klasifikācijas. Klasifikāciju var veikt, balstoties uz modeļu 

raksturu, uz modelējamo objektu raksturu, uz modelēšanas izmantošanas sfēru. Lai no modeļa 

iegūtu informāciju, tiek izmantoti secināšanas līdzekļi – tās pašas teorijas, kas ir modeļa 

pamatā. Mūsdienās grūti norādīt cilvēka darbības jomu, kurā netiktu izmantota modelēšana. 

Modelis ir struktūra - objektu izkārtojums - kas apliecina teoriju, izteiktu kā spriedumu 

kopumu. Autonomija, izolētība, stabilitāte, pašpietiekamība raksturo formālu jeb matemātisku 

modeli. Zinātnē matemātiskie modeļi tiek izmantoti, lai atspoguļotu daţādus reālus objektus 

un situācijas.  

Modelis ir paraugs, kuram mēs pielāgojamies vienā vai citā sakarībā - zinātniskā, 

mākslinieciskā vai morālā. Katra modeļa lietojamības apgabals ir ļoti ierobeţots, to nosaka 

pats modelēšanas princips: kaut ko aizstāt ar kaut ko citu. Tādējādi pasaule ir ―ielāpu sega‖. 

Precīzāk: mūsu pasaules aina vienmēr būs tikai ―ielāpu sega‖. Katra indivīda lielais 

visaptverošais pasaules modelis neizbēgami ir ―ielāpu sega‖ no daudziem mazākiem 

modeļiem. Bet tā ir viena labāk vai sliktāk integrēta ―ielāpu sega‖. Uztvere ir nepārtraukta 

integrēto modeļu atjaunināšana; uztveres rezultāts nav izkaisīta virkne neatkarīgu priekšstatu, 

bet šie priekšstati pilnībā tiek apvienoti integrētā modelī. Tādā veidā cilvēka vienīgais 

integrētais pasaules modelis katru sekundi tiek papildināts ar jauniem uztveres datiem. 
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Modelēšanas process iekļauj trīs elementus: subjekts (pētnieks); pētāmais objekts; 

modelis, kas nosaka (atspoguļo) izzinošā subjekta un izziľas objekta attiecības. Atkarībā no 

subjekta izvēlētajām pētniecības metodēm, pieejamās informācijas apjoma, specifikas un 

pētāmajiem objektiem ir daţādi modelēta sporta spēļu tiesāšanas būtība, tiek veidoti modeļi, 

lai strukturētu tiesāšanas pasauli; lai noteiktu tiesnešu apmācības un atlases ietvaru, 

pamatojoties uz efektīvas tiesāšanas galvenajiem parametriem, un piedāvātu modeli kā 

lietderīgu tiesnešu novērtējuma un mācību līdzekli; lai demonstrētu, kādos virzienos attīstās 

un pilnveidojas tiesneša profesionālā meistarība; lai prezentētu mūsdienu tiesnešiem izvirzītās 

prasības. Pētnieki iesaka veidot tiesnešu darbības modeli kā vajadzību analīzes būtisku daļu, 

lai novērtēšanas un apmācības programmu izstrāde varētu tikt attīstīta jomās, kas tieši uzlabo 

arbitru veiktspēju uz laukuma. Izkristalizējot konkrētas īpašības, spējas un kompetences, kas 

nepieciešamas sporta spēļu tiesnešu profesionālās darbības nodrošināšanai, tās kā būtiskākos 

faktorus iespējams apvienot speciālā modelī, kurš atspoguļo tiesnešu sagatavošanu un 

veiktspējas optimizēšanu. 

 

Darba teorētisko daļu veido ievads un speciālās, zinātniski metodiskās literatūras analīze. 

Ievadā pamatota pētāmās problēmas aktualitāte, pētījuma zinātniskā novitāte, teorētiskā 

un praktiskā nozīme, aprakstīts pētījuma teorētiski metodoloģiskais pamatojums. Definēti 

pētījuma objekts, priekšmets, subjekts, pētījuma mērķis, hipotēze, pētījuma uzdevumi, 

atslēgas vārdi, pētījuma organizēšana un metodes. Izvirzītas tēzes aizstāvēšanai. 

Pirmajā apakšnodaļā veikts sporta spēļu tiesnešu darba procesa specifikas raksturojums. 

Otrajā apakšnodaļā analizēta sporta spēļu tiesnešiem nepieciešamā sagatavotība. Veikta plaša 

pētījumu analīze par sporta spēļu tiesāšanai nepieciešamajām fiziskajām īpašībām, 

profesionālajiem psiholoģiskajiem rādītājiem un profesionālajiem psihofizioloģiskajiem 

raksturojumiem. Veikts trauksmainības kā personības īpašības raksturojums. Pašregulācijas 

prasmes, motivācijas komponenti un snieguma stabilitāte analizēti kā sporta spēļu tiesnešu 

psihiskās noturības rādītāji. Atlasīti ieteikumi reakcijas ātruma un izvēles reakcijas ātruma 

uzlabošanai. Trešajā apakšnodaļā raksturotas esošās sporta spēļu tiesnešu gatavošanas 

sistēmas. Analizēts kritiskās domāšanas pielietojums un sniegts uzdevumu apraksts kritiskās 

domāšanas attīstīšanai. Ceturtajā apakšnodaļā modelēšana analizēta kā daţādu procesu 

vadīšanas līdzeklis, veikta sporta spēļu tiesāšanas jomas daţādu modeļu analīze. 
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2. DARBA UZDEVUMI, METODES UN 

PĒTĪJUMA ORGANIZĒŠANA 

 
Mūsdienīgu sporta spēļu sacensību neaizstājama sastāvdaļa ir labi tiesneši ar atbilstoši 

augstu kvalifikāciju. Lai to nodrošinātu, tiesnesim uz katru spēli vai sacensību jāgatavojas ne 

mazāk kā profesionālam trenerim vai spēlētājam. Augstais sacensību līmenis, spēlētāju 

meistarība un treneru spēles veidošanas stratēģija prasa, lai arī tiesneši savu sagatavotības un 

kvalifikācijas latiľu paceltu attiecīgajā līmenī. Izpētītā literatūra, autora pieredze tiesāšanas un 

pedagoģijas jomā, kā arī sporta attīstības līmenis liecina: tuvākajā nākotnē šī nodarbe – sporta 

spēļu tiesāšana - var aktualizēties tik ļoti, ka augstu sasniegumu sportā būs nepieciešami tikai 

profesionāli tiesneši. 

Viens no galvenajiem aspektiem promocijas darba tēmas izvēlei un problēmas dziļākai 

izpētei ir jaunatnes sports un tiesnešu loma tajā. Šis vecuma posms ir jāizceļ īpaši, jo tajā 

jaunais cilvēks ar sporta palīdzību attīsta un pilnveido meistarību, kā arī veido savu personību 

un integrējas sabiedrībā. Tiesnešu loma šajā procesā bieţi ir nenovērtēta un atstāta novārtā, jo 

tajā brīdī tiek uzskatīta par mazsvarīgu. Tātad jāmeklē iespējas, kā tiesnešu darbības kvalitāti 

paaugstināt jau jaunatnes sportā, ar tiesnešu darbu nodrošināt sacensībām un sportistu 

izaugsmei labvēlīgu vidi. 

Tā kā līdz šim nav veikti plaši pētījumi par sporta spēļu tiesnešiem nepieciešamajām 

spējām un īpašībām, kā arī nav zinātniski pietiekami pamatotu tiesnešu sagatavošanas 

programmu, tika nolemts veikt pētījumu šajā jomā un rast atbildes uz interesējošajiem 

jautājumiem, kā arī veidot zinātniski pamatotu pieeju tam, kā efektīvi nodrošināt regulāru 

tiesnešu gatavošanu sporta spēlēs. Tāpēc darbam tika noteikts šāds mērķis: zinātniski 

argumentēta, mērķtiecīga, augstas kvalifikācijas kritērijiem atbilstošus sporta spēļu tiesnešus 

raksturojošu faktoru modeļa izstrāde un metodiskā satura iedarbības izvērtējums galveno 

faktoru satura optimizācijai. 

Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījumu rezultātu analīzi, tika izvirzīta 

promocijas darba hipotēze: augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu fiziskās, 

psihofizioloģiskās un psiholoģiskās sagatavotības rādītāju noteikšana dos iespēju izstrādāt 

zinātniski argumentētu, mērķtiecīgu, augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus 

raksturojošu faktoru modeli un metodisko saturu galveno faktoru satura optimizācijai. 

 

2.1. Darba uzdevumi 
 

Pamatojoties uz darba mērķi, hipotēzi un literatūras avotu analīzi, promocijas darbam tika 

izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Būtiskāko īpašību augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu darbības nodrošināšanai 

analīze autora skatījumā. 

2. Augstas kvalifikācijas kritērijiem atbilstošus sporta spēļu tiesnešus raksturojošo 

faktoru modeļa un tā komponentu satura izstrāde. 

3. Metodiskā satura sporta spēļu tiesnešu sagatavošanai izstrāde. 

4. Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus raksturojošo faktoru modeļa galvenā 

faktora - izvēles reakcijas ātruma – attīstīšanas efektivitātes analīze. 

 

2.2. Teorētiskās un empīriskās pētījuma metodes 

 

Izvirzīto uzdevumu realizācijai tika izvēlētas šādas metodes: 

 teorētiskās - zinātniskās literatūras avotu izpēte, citu pētījumu rezultātu analīze; 
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 empīriskās – aptauja-anketēšana; pedagoģiskais eksperiments, fizisko īpašību 

testēšana, funkcionālā stāvokļa noteikšana; 

 kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija - iegūto kvalitatīvo datu grupēšana un 

rezultātu grafiska attēlošana; 

 matemātiskās pētniecības metodes – daţādu veidu datu apstrāde un analīze, 

izmantojot matemātiskās statistikas iespējas. 

Veicot teorētisko atziľu un personiskās pieredzes apkopojumu, aptauju datu analīzi un 

sporta spēļu tiesnešu kompetenču novērtēšanu, tika izveidots metodiskais saturs, kas tika 

aprobēts pedagoģiskā eksperimenta laikā. 

Apstrādājot aptaujā–anketēšanā iegūtos rezultātus, tika noskaidrots sporta spēļu 

tiesnešu subjektīvais vērtējums par faktoriem, kas ietekmē viľu darbības kvalitāti laukumā. 

Pētījumam tika izmantota empīriskā pieeja, lai savāktu un sadalītu kategorijās 

objektīvus datus par sporta spēļu tiesnešiem, izveidotu hipotēzi, to skaidrotu un ar 

eksperimentālām metodēm pārbaudītu un pierādītu šo datu un hipotēzes patiesumu. Ar 

empīrisma teoriju ir cieši saistīta zināšanu iegūšana darbā ar jaunajām tehnoloģijām, prasmju 

pilnvērtīga un veiksmīga pielietošana. 

Testēšanas metode nodrošināja pilnīgāku un plašāku informāciju par daţādu faktoru 

ietekmi uz pētījumā iesaistītajiem subjektiem. Ar speciālo testu un aparatūras palīdzību tika 

noteikta respondentu trauksmainība, psihiskā noturība (emocionālā stabilitāte, motivācijas 

komponents, pašregulācijas prasmes, snieguma noturīgums), temperaments, intelekts, 

funkcionālā sagatavotība, reakcijas ātrums un izvēles reakcijas ātrums.  

Ar eksperimentu kā strukturētu izpētes metodi tika noskaidrota svarīgāko faktoru 

attīstīšanas iespēja un ietekme uz sporta spēļu tiesnešu kvalitatīvajiem rādītājiem.  

Lai realizētu pētījuma mērķi, pierādītu pētījuma hipotēzi un atrisinātu pētījuma 

uzdevumus, tika pielietotas šādas pētīšanas metodes: 

1. Speciālās, zinātniski metodiskās literatūras izpēte un analīze. 

2. Personiskās pieredzes apkopošana. 

3. Aptauja-anketēšana. 

4. Fizisko un psihofizioloģisko īpašību testēšana. 

5. Funkcionālās sagatavotības pārbaudes. 

6. IQ rādītāju noteikšana. 

7. Pedagoģiskais eksperiments. 

8. Matemātiskā statistika. 

 

2.2.1. Speciālās, zinātniski metodiskās literatūras izpēte un analīze 

 

Pamatojoties uz literatūras avotu izpētes atziľām, promocijas darbā tika sagatavots 

teorētiskais pamatojums, kas sniedz iespēju izvirzīt darba hipotēzi un mērķi. Balstoties uz 

izanalizēto informāciju par faktoriem, kas ietekmē sporta spēļu tiesnešu veiktspēju, un 

rekomendācijām tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanai, tika izstrādāts konceptuālais pamats 

sporta spēļu arbitru atlases un sagatavošanas metodiskajam saturam, kas tika aprobēts 

pedagoģiskajā eksperimentā. Citos pētījumos iegūto datu analīze sniedz iespēju salīdzināt tos 

ar promocijas darba rezultātiem un interpretēt uzkrātās informācijas kontekstā. 

Promocijas darba pētījuma realizēšanas procesā tika analizēti 209 literatūras avoti: 

latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā un spāľu valodā. 

Speciālajā literatūrā tika gūts priekšstats par sporta spēļu tiesnešu vērtēšanas plašo 

diapazonu, daţādām pieejām arbitru meistarības noteikšanā un palielināšanā. Izzināti citu 

pētnieku centieni izveidot optimālu modeli tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanai. Analizējot 

zinātniski metodisko literatūru, tika secināts, ka bieţi sporta spēļu tiesnešu darbības kvalitātes 

paaugstināšanai tiek izmantoti sportistiem paredzētie ieteikumi, uz arbitriem tiek attiecināti 



 86 

tādi paši rezumējumi kā uz spēlētājiem, taču trūkst tieši sporta spēļu tiesnešu darba specifikas 

akcentējuma. Izpētītie literatūras avoti liecina, ka tiesnešu sagatavotības novērtējumā dominē 

fiziski izmērāmie lielumi. Tomēr virkne jaunāko pētījumu apliecina arī emocionālo, grūti 

izmērāmu un definējamu faktoru būtisko ietekmi uz tiesāšanas kvalitāti. 

 

2.2.2. Personiskās pieredzes apkopošana 

 

Pētījuma organizēšanā un uzdevumu realizācijā tika izmantota autora pieredze, kas 

iegūta, tiesājot handbola spēles un piedaloties tiesnešu forumos visaugstākā ranga sacensībās 

(Eiropas 2010, 2012, Āfrikas 2008, Pasaules 2004, 2005, 2007, 2009 čempionāti un 

Olimpiskās spēles Pekinā 2008.gadā); veicot pedagoga darbu LSPA; piedaloties sporta 

pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas (tālākizglītības) kursu organizēšanā; strādājot 

Latvijas Handbola federācijā (šajā jomā arī kā mentors/padomdevējs jaunajiem/mazāk 

pieredzējušajiem handbola tiesnešiem, pieredzes gūšana no vecākajiem kolēģiem).  

 

2.2.3. Aptauja-anketēšana (semantiskā diferenciācija) 

 

Aptauja ir viena no pētīšanas metodēm, kas satur respondentiem uzdotus jautājumus; 

sistemātiska datu (faktu, ideju, viedokļu) vākšana no cilvēkiem, lai tos vēlāk analizētu. 

Pētījumā par sporta spēļu tiesnešu darbību raksturojošajiem faktoriem tika noskaidrota 

kvalificētu arbitru attieksme pret šo nodarbi. Tika veikta tiesnešu aptauja, pielietojot 

semantisko diferenciāciju.  

Pastāv uzskats, ka visas lietas pasaulē iesākas ar attieksmi (Beitnere, 2012). 

Attieksmes pirmsākumu veido domas un vārdi, kuriem ir tendence dzīvē agrāk vai vēlāk 

realizēties. Tieši tāpēc mūsdienu kognitīvās zinātnes pievērš uzmanību attieksmei, kā veidojas 

mūsu novērojums un attieksme pret pasauli. 

Pētījumos saistībā ar cilvēka uztveri un uzvedību, sociālo nostādľu un personīgo 

nozīmju analīzi plaši tiek izmantota semantiskā diferenciācija. Semantiskā diferenciāļa 

metode (semantic differential - no grieķu ‘semantikos‘ - nozīme un latīľu ‘differentia‘ - 

atšķirība) pieder psiholingvistikas un eksperimentālās psihosemantikas metodēm. Tā kalpo 

subjektīvu semantisko telpu veidošanai un attiecas uz mērogošanas metodēm. To lieto 

psiholoģijā, lai iegūtu kvantitatīvos rādītājus, kas ļauj novērtēt attieksmi pret noteiktiem 

objektiem. Šajā izpratnē objekti var būt kā fiziskie, tā sociālie procesi.  

Psiholingvistikā semantiskā diferenciācija ir metode vārda nozīmes kvantitatīvai (un 

arī kvalitatīvai) noteikšanai, izmantojot bipolāras skalas, uz kurām izveidota gradācija ar 

antonīmiem īpašības vārdiem. Eksperimenta procedūra, izmantojot šo metodi, ir šāda: 

respondentam jānovērtē vārds, uz skalas norādot to atzīmi, kura atbilst viľa priekšstatam par 

attiecīgo jēdzienu. Katrā skalā iezīmēta gradācija no +3 līdz -3 vai, piemēram, 7 iedaļas ar 

atzīmēm no 1 līdz 7. 

Čārlzs Osguds, kas pirmais ierosināja šo procedūru, sāka ar to, ka mēģināja no 

respondentiem iegūt aplēses par jēdzieniem no daţādām konceptuālām klasēm (piemēram, 

māte, vētra, prieks utt.). Viľš lūdza izvērtēt šos vārdus atkarībā no tā, cik tie ir labi vai slikti, 

spēcīgi vai vāji, lieli vai mazi utt. Eksperimenta rezultātu matemātiskā apstrāde liecināja, ka 

daţas novērtēšanas skalas lielā mērā sakrīt ar citām. Tika konstatēts, ka vienādās skalas var 

tikt iedalītas trīs grupās – t.s. faktori, kam Č.Osguds piešķīra šādus nosaukumus: novērtējums, 

spēks un aktivitāte. Katrs no šiem faktoriem ietvēra četras iespējas, kas pārstāv četrus pārus 

antonīmu īpašības vārdu. 

Pastāv arī semantiskās diferenciācijas metodikas veids, kurā eksperimentētājs dod 

savu nosaukumu vārdu skalām, kurus lūdz novērtēt. Tādējādi rodas jauni faktori, kas ir 



 87 

raksturīgi tieši noteiktām jēdzienu klasēm. Skalas var būt daţādu izmēru, un to skaits var būt 

atšķirīgs. Bet kopumā viľi saglabā to pieeju, kuru ierosināja Osguds.  

Piemēram, modificēta semantiskā diferenciāļa metode izmantota, lai noteiktu jauniešu 

pašvērtējumu, citvērtējumu un vērtējuma adekvātumu (Martinsone K.). Saskaľā ar jauniešu 

vecumposma īpatnībām tika noteiktas aktuālākās sevis vērtēšanas jomas: 

1) ―mans ārējais izskats‘‘; 

2) ―tas, cik interesants es liekos saviem vienaudţiem kā sarunu biedrs‘‘; 

3) ‗‘mans raksturs‘‘. 

100 jaunieši no trīs vidusskolām vērtēja sevi minētajās jomās, kuras nosacīti nosauktas 

— izskats, interesantums, raksturs-, 10 ballu sistēmā, kur: 1 balle — maksimāli zems 

vērtējums (nepievilcīgs ārējais izskats; neinteresants sarunu biedrs; slikts raksturs), 10 balles 

— maksimāli augsts vērtējums (pievilcīgs ārējais izskats; interesants sarunu biedrs; labs 

raksturs), 5 balles — vidējs vērtējums. Sevis vērtējums tika norādīts attiecīgi uz trim 

nogrieţľiem ar atzīmētām iedaļām no 1 līdz 10. Ar krustiľu bija jāatzīmē tā balle, kura atbilst 

jaunieša emocionāli vērtējošai attieksmei pret sevi. Pēc tam katrs jaunietis tajās pašās jomās 

vērtēja piecus savus klasesbiedrus (noteiktus izlozes kārtībā). Apstrādājot iegūtos rezultātus, 

tika noteikts: 

1) katra jaunieša emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi trīs vērtējamās jomās (iegūtas 

mainīgo lielumu vērtības katram jaunietim); 

2) piecu klasesbiedru vērtējums (vidējais aritmētiskais rādītājs katram jaunietim, t. i., 

citvērtējums); (iegūtas trīs mainīgo lielumu vērtības katram jaunietim);  

3) kāda ir klasesbiedru vērtējuma un emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi sakritība, 

respektīvi, adekvātuma koeficients. 

Semantiskā diferenciāļa efektīvai izmantošanai nepieciešami inteliģenti respondenti, 

kas labprāt sadarbojas. Metode prasa respondentus ar labām valodas zināšanām, kuri ir spējīgi 

uztvert smalkas atšķirības. 

Semantiskā diferenciāļa tehnika tiek plaši lietota masu komunikācijas teorijā un 

reklāmas biznesā, lai izvēlētos "vislabākos", "vispozitīvākos" vārdus no sinonīmu virknes. To 

lieto psiholoģijā, psihiatrijā, psiholoģiskajā diagnostikā, t.sk. profesionālajā atlasē, pieľemot 

darbā, psiholingvistikā un psihosemantikā, socioloģijā un eksperimentālajā estētikā. Tā kā 

viens no promocijas darba uzdevumiem ir izveidot metodisko saturu jauno sporta spēļu 

tiesnešu atlasei, tika izmantota semantiskā diferenciācija Latvijas sporta spēļu tiesnešu 

viedokļu apkopošanai un izvērtēšanai. 

Pētījumā par sporta spēļu tiesnešu darbību raksturojošajiem faktoriem tika noskaidrota 

kvalificētu arbitru attieksme pret šo nodarbi. Tika izveidota kvantitatīvā aptauja ar reitinga 

jautājumiem, un respondenti tika lūgti novērtēt arbitru darbību ietekmējošos faktorus, 

attiecinot to uz sevi. 

Semantiskais diferenciālis ļauj izvērtēt nevis nozīmi (kā zināšanas par objektu), bet 

papildu nozīmi, kas saistīta ar personisko jēgu, sociālām nostādnēm, stereotipiem un citām 

emocionāli piesātinātām, vāji strukturētām un arī vēl maz apzinātām vispārināšanas formām. 

Metodes pamatā ir pētāmā objekta koordinātu izveide ar ciparu vērtējuma skalas palīdzību, 

kuru parasti veido antonīmi.  

Piemēram, slikts 3 2 1 0 1 2 3 labs. Parasti pozīcija, kas marķēta ar 0, nozīmē 

"neitrāli", 1 - "mazliet", 2 - "diezgan" un 3 -"ļoti". Šāda skala nosaka reakcijas virzienu 

(piemēram, labs pret sliktu) un arī intensitāti (viegls pret ļoti spēcīgu). Raksturīgi, ka tiek 

piedāvāts kāds interešu jēdziens un respondentam tas jānovērtē ar vairākām šādām skalām. 

Vērtējumi tiek apvienoti daţādos veidos, lai aprakstītu un analizētu konkrētās personas sajūtas 

un priekšstatus. 

Promocijas darba ietvaros, izmantojot semantisko diferenciāciju, tika izveidotas trīs 

aptaujas (1.pielikums). Šādas aptaujas ir adaptētas un regulāri pielietotas Starptautiskās 
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Handbola federācijas (IHF) un Eiropas Handbola federācijas (EHF) pirmssacensību 

sagatavošanas kursos. 

Respondenti aptaujās iesaistījās pēc brīvprātības principa. Aizpildītās anketas sniedz 

priekšstatu par Latvijas sporta spēļu tiesnešu pašvērtējumu, viľu stiprajām un vājajām 

iezīmēm, attieksmi pret tiesāšanu un šī darba vērtējumu. Tāpēc no saľemtajām anketām 

iegūtie dati tika izmantoti tiesnešu atlases un sagatavošanas metodiskā satura izstrādē. 

  

 

2.2.4.Testēšana 

 

2.2.4.1. Funkcionālās sagatavotības noteikšana  

 

2.2.4.1.1. Omegas testi (adaptācija fiziskām slodzēm, organisma trenētība, enerģētiskā 

kapacitāte, psihoemocionālais stāvoklis, ‘’sportiskās formas’’ integrālais rādītājs) 

 

Testēšana tika veikta 2011./2012. gada sezonas laikā, kad visiem eksperimentā 

iesaistītajiem tiesnešiem bija aktīvās sezonas spēles. Tiesneši tika testēti Sporta spēļu 

zinātniski metodiskajā centrā. Lai iegūtie rezultāti būtu korekti, visi mērījumi tika veikti rīta 

periodā no plkst 9:00 līdz 11:00. Kā diagnosticējošā iekārta tika izmantota Zinātniski 

pētnieciskās laboratorijas ‗‗Dinamika‖ (Krievija) izstrādātā sirds ritmu variabilitātes analīzes 

datorprogramma „Omega‖. Tā ir paredzēta cilvēka organisma bioloģisko ritmu analīzei, 

vadoties pēc elektrokardiogrammas datiem. Elektrokardiogrammas reģistrācija notiek pirmajā 

standarta novadījumā uz apakšdelmiem. 

Programma „Omega‖ ierakstīja un analizēja sirds elektronisko potenciālu – 300 sirds 

ciklus. Datu apstrādē tika izmantotas lineārās un nelineārās metodes. Ar lineārajām datu 

apstrādes metodēm tika noteikti SRV analīzes laika rādītāji un SRV analīzes frekvenču 

rādītāji. Ar nelineārajām metodēm tika aprēķināti autokorelatīvie, neirodinamiskie un fraktālie 

rādītāji. Pētījumā tika strādāts ar SRV analīzes laika un frekvenču datu apstrādes metodēm.  

Eiropas Kardiologu biedrība un Ziemeļamerikas Elektrofizioloģijas biedrība 

apstiprināja kā ticamas sirds ritmu apstrādes metodes (Task Force, 1996). Eiropas Kardiologu 

biedrība un Ziemeļamerikas Elektrofizioloģijas un Kardiostimulācijas biedrība 1996. gadā 

apstiprināja divas sirds ritmu variabilitātes analīzes metodes - laika rādītāju analīzes metodi 

un frekvenču rādītāju analīzes metodi. 
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 13. attēls. Sirds ritmu variabilitātes analīzes metodes lietošanas piemērs  

(Научно-исследовательская лаборатория „Динамика”, 2007  
 

Sirds ritmu variabilitātes rādītāji un funkcionālā sagatavotība tika noteikta ar „Omegas‖ datu 

apstrādes programmu.  

Sirds ritma rādītāji (sk.13. att.): 

 Sirdsdarbības bieţums (Pulse rate); 

 Veģetatīvā līdzsvara rādītājs (Vegetative balance parameter); 

 Sirds ritma veģetatīvais rādītājs (Rhytm vegetative factor); 

 Regulācijas procesu atbilstības rādītājs (Regulation processes adequacy parameter); 

 Sasprindzinājuma rādītājs (Tension parameter). 

Statistiskās analīzes rādītāji: 

 pulsa intervāla vidējais ilgums (RRNN); 

 sirdsdarbības frekvences standartnovirze (SDNN); 

 variācijas koeficents (CV);  

 kvadrātsakne no vidējās blakus esošu RR intervālu starpības kvadrātu summas 

 (RMSSD); 

 secīgu pulsa intervālu skaits, kas lielākas par 50ms (NN50); 

 secīgu pulsa intervālu starpību, kas lielākas par 50ms, skaits, izteikts procentos  

 (pNN50). 

Spektrālās analīzes rādītāji: 

 spektrālā jauda augstā frekvencē (HF); 

 spektrālā jauda zemā frekvencē (LF); 

 spektrālā jauda ļoti zemā frekvencē (VLF);  

 HF jauda normalizētās vienībās (HFnorm); 

 LF jauda normalizētās vienībās (LFnorm); 
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 attiecība starp LF/HFrādītājiem (LF/HF); 

 kopējā spektrālā jauda (TP). 
Veicot Omega-Sports testu, tika noteikta sporta spēļu tiesnešu funkcionālā sagatavotība. 

Omegas tests ir programmas aparatūras komplekss, kas nosaka cilvēka organisma bioloģisko 

ritma analīzi, parādot cilvēka pulsa līkni. Šī sistēma tika lietota, lai izpētītu bioloģisko, 

fizioloģisko, ģenētisko un klīnisko medicīnu, parādot cilvēka organisma funkcionālās 

sagatavotības līmeni. 

 

 
 

14. attēls. Omega-Sport testa rādītāji (funkcionālā stāvokļa noteikšana  

 

 

 
15. attēls. Aparatūras pielietošana 
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16. attēls. Aparatūras pielietošana 

 

 2.2.4.1.2. Atspoles skrējiena tests 

 

Kvalitatīva atbilstība - tiesnešu motorā sagatavotība - ļauj tiem labāk izsekot spēlētāju 

dinamiskajām kustībām spēles laikā, tādējādi augstākā kvalitātē izpildīt savus pienākumus. 

Zinot sporta spēļu dinamisko raksturu, tiesnešu rotācijas veidu laukumā un nepieciešamību 

izvēlēties ideālo skata leľķi katrā spēles epizodē, var pieľemt, ka eksplozīvas jaudas sprintam 

un veiklībai no mehāniskajām īpašībām ir lielākā prognozējamā vērtība, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu tiesāšanu. 

Par vienu no svarīgākajiem un efektīvākajiem sporta spēļu tiesnešu fiziskās 

sagatavotības noteikšanas testiem mūsdienu sporta zinātnē tiek uzskatīts atspoles skrējiens 

(shuttle run) - skrējiens ar pienskābes (laktāta) pārbaudi. Šī testa rezultāti uzskatāmi un 

objektīvi parāda tiesneša fiziskās sagatavotības līmeni; pienskābes daudzuma koncentrācijas 

līmenis asinīs pēc katras proves izdarīšanas precīzi parāda tiesneša trenētības līmeni attiecībā 

pret veikto slodzi. 

 
 

17. attēls. Dažādu veidu atspoles skrējieni 

 

Atspoles skrējiena testa būtība: 

Ar šo progresīvo, pieaugošo skriešanas testu var noteikt vispārīgo izturību, aerobo un 

anaerobo slieksni, kā arī pulsu attiecīgajā darba reţīmā (slodzē).  

Nepieciešamie materiāli testa realizēšanai: 

- 20 m distance skriešanai; 

- pulsometrs katrai personai, kas piedalās testā; 

- instrumenti pienskābes mērīšanai asinīs; 

- audioieraksts vai datorprogramma, kas nosaka skriešanas ātrumu katrā testa posmā. 
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Testa norise: 

pēc sagatavošanas procedūras veikšanas (uzlikts pulsometrs, ir veikta iesildīšanās, sagatavoti 

instrumenti asins analīţu veikšanai) pirmais līmenis sākas ar skrējiena ātrumu 7,5 km/h 

(18.att.). Tiesnesis veic 20 m distanci vienmērīgā ātrumā. Sasniedzot 20 m atzīmes līniju, 

tiesnesim jāpagrieţas skriešanai pretējā virzienā. 

  

       
18. attēls. Atspoles skrējiena testa dalībnieki     19.attēls. Asins parauga ņemšana  

 

Katrs līmenis ilgst 3 minūtes. Asins paraugs tiek ľemts no auss ļipiľas (19.att.), un 

tiek reģistrēts pulss. Pēc pusotras minūtes pārtraukuma sākas nākamais līmenis – skrējiens ar 

ātrumu 9 km/h. Lai testa rezultātus varētu veiksmīgi apstrādāt, tiesnešiem ir jāveic vismaz 4-5 

šādi piegājieni, atkarībā no testējamās personas sagatavotības līmeľa. Katra nākamā līmeľa 

skrējiena ātrums jāpalielina par 1,5 km/h. 

4 līmeľi ir jāveic obligāti, lai varētu precīzi reģistrēt pienskābes izdalīšanās 

diagrammu. Piektais līmenis ir nepieciešams tikai tad, ja anaerobais slieksnis nav sasniegts 

pēc ceturtā līmeľa. 

 

2.2.4.2. Psihofizioloģisko īpašību testēšana -  

Vīnes testi (vienkāršas reakcijas un izvēles reakcijas ātrums) 

 

Kā zināms, cilvēka zemapziľai ir ievērojama ietekme uz apzinātajiem lēmumiem, 

kurus viľš pieľem. Aktīvās sporta spēlēs, īpaši augsta sprieguma situācijās, daudz atkarīgs no 

tiesnešu absolūtas neitralitātes un lēmumu kompetences. Ideāli, ja šie lēmumi tiek pieľemti 

bez jebkādām simpātijām, nepatikas, mediju vai līdzjutēju izraisīta spiediena, kas noteikti var 

radīt sekas. Raksturīgi, ka tiesnešus ietekmē gan tūkstošu noskaľas pūlī, gan bieţi vien nikna 

ţurnālistu kritika pēc spēlēm. Tas pavisam noteikti maina līdzsvaru starp tiesnešu 

apzinātajiem lēmumiem un zemapziľu. Tāpēc tiesnešiem nepieciešama specializēta izglītības 

programma, lai aktīvi mācītos, kā tikt galā ar daudzajām problēmām, kas rodas augstas 

intensitātes spēļu situācijās, un saglabāt pilnīgu kontroli pār savām emocijām un zemapziľu, 

atrodoties spēles laukumā. Iekšējais spēks un stabilitāte, kā arī pieredze un personība ir 

vissvarīgākais, kas tiesnesim nepieciešams, lai izturētu konflikta situāciju "lavīnu". Garīgā 

līdzsvara pakāpi, kas būtu jāsasniedz, var raksturot ar vienu teikumu: "Nekad sevi nepārvērtē, 

bet arī nenovērtē sevi par zemu!" (Ivanescu, 2009). 



 93 

Pētījumā tika izmantota Vīnes testu sistēma, ar kuru nosaka un analizē daţādas 

psihofizioloģiskas īpašības, piemēram, sportista vienkāršas kustību reakcijas ātrumu, cik ātri 

spēlētājs izpilda atsevišķu kustību. Sportā ļoti svarīga īpašība ir izvēles reakcijas ātrums, kas, 

īpaši sporta spēlēs, nosaka atlēta spēju reaģēt uz mainīgu situāciju un pieľemt pareizos 

lēmumus. Ļoti svarīgas ir arī kustību koordinācijas spējas, kuras var izvērtēt pēc vairāku 

sistēmas subtestu rezultātiem. Turklāt Vīnes testu rezultātu analīze ļauj noteikt arī pārbaudītā 

sportista psiholoģisko stāvokli. Testu rezultātus ieteicams izmantot jauno sportistu un tiesnešu 

perspektivitātes noteikšanai atlases procesā. 

Izmantojot Vīnes testus, tika noteiktas un analizētas daţādas psihofizioloģiskās 

īpašības, piemēram, sporta spēļu tiesneša reakcijas ātrums un izvēles reakcijas ātrums, cik ātri 

un pareizi tiesnesis izpilda atsevišķas kustības noteiktā laika brīdī, reaģējot uz daţādiem 

redzes kairinājumiem. 

Reakcijas ātruma testēšana sastāv no instruktāţas fāzes, izmēģinājuma fāzes un 

faktiskās pārbaudes fāzes. Monitoram jāatrodas vienā augstumā ar reaģēšanas paneli. Īpaši 

svarīgi ir nenovietot monitoru uz galda datora. Reaģēšanas panelim jāatrodas aptuveni 15 cm 

pirms monitora, un monitora apakšējai malai jāatrodas aptuveni 10 cm augstāk par reaģēšanas 

paneļa virsmu. 

Pārbaudes norise ir uzskatāmi attēlota Reakcijas testa demonstrācijas versijā. 

 

 
 

20. attēls. Vīnes testu sistēmas subtesta aparatūra (izvēles reakcijas un vienkāršas 

kustību reakcijas ātruma noteikšanai  

 

1) Instruktāžas fāze 

Instruktāţas sākumā tiek paskaidrots, kas tiks mērīts, un aprakstīts reaģēšanas paneļa 

melnā un zelta taustiľa pielietojums pēc kairinājuma uztveršanas. Daţādām pārbaudes 

formām tiek izmantoti daţādi kairinājumi. Instruktāţā tiek uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi 

nekavējoties pēc reakcijas (melnā taustiľa nospiešanas) pirkstu novietot atpakaļ uz zelta 

krāsas taustiľa. Instruktāţas beigās respondents tiek lūgts uzlikt uz zelta krāsas taustiľa savas 

rakstošās rokas rādītājpirkstu.  
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21. attēls. Reakcijas ātruma noteikšana  

2  Izmēģinājuma fāze 

Pēc instruktāţas respondents veic izmēģinājuma fāzi, kurā respondentam pareizi 

jāreaģē uz vismaz 4 līdz 9 kairinājumu sēriju (atkarībā no pārbaudes formas). Izmēģinājumu 

laikā ekrāna augšdaļas kreisajā pusē parādās vārds „Paraugi‖. Ja tiesnesis pareizi reaģē uz 

izmēģinājuma kairinājumiem, tad parādās pēdējā instrukcija, kura atgādina, ka jāreaģē pēc 

iespējas ātrāk un precīzāk. 

Ja izmēģinājuma fāzes laikā tiek pieļautas kļūdas, tad tiek sniegti padomi, lai palīdzētu 

respondentam pareizi veikt pārbaudi. Ja respondents pieļauj pārāk daudz kļūdu vai noteiktā 

laikā nereaģē nemaz, tad tiek sniegta instrukcija sazināties ar pārbaudes vadītāju. Ja 

nepieciešams, vadītājs var atkārtoti uzsākt instruktāţas fāzi, lai nodrošinātu, ka instrukcijas ir 

pilnībā saprastas.  

 
22. attēls. Izvēles reakcijas ātruma noteikšana 

 

3  Pārbaudes fāze 

Pēc visām instrukcijām sākas pārbaudes fāze. Respondents šo fāzi uzsāk pats, 

piespieţot melno taustiľu. Pārbaudes ilgums ir atšķirīgs daţādām pārbaudes formām. 

Pārbaudes fāzē netiek sniegta tāda pati atbildes reakcija (padomi), kā izmēģinājuma fāzē, 

izľemot gadījumu, kad respondents izmanto pirkstu, kurš netika turēts uz atpūtas taustiľa. 

Šajā gadījumā parādās uzraksts „Nospiediet melno taustiľu ar to pašu pirkstu, kuru Jūs turējāt 

uz zelta taustiľa‖. Tas, protams, iespējams tikai gadījumos, kad zelta taustiľš netiek atlaists. 

Ja šāds uzraksts pārbaudes laikā parādās četras reizes, tad pārbaude tiek pārtraukta un 

respondentam tiek dota instrukcija sazināties ar pārbaudes vadītāju un saľemt tālākus 

norādījumus. Pārbaudes vadītājs saľem šādu ziľojumu „Vairākas reizes pārbaudes laikā 

respondents nospieda atpūtas un reaģēšanas taustiľus vienlaicīgi‖. Vadītājs var pieľemt 

lēmumu uzsākt pārbaudi no jauna (ar vai bez instruktāţas), vienkārši turpināt pārbaudi vai 

atcelt pārbaudi (saglabājot vai nesaglabājot rezultātus). Pārbaude beidzas, kad tiek izdarīts 

pēdējais kairinājums. Pēc tam parādās balts ekrāns ar uzrakstu ‗‘Paldies Jums par 

piedalīšanos‖ (Nardiševa, 2012). 
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2.2.4.3. IQ rādītāju noteikšana 

 

Ar sociālā intelekta testa palīdzību tika novērtēts sporta spēļu tiesnešu IQ līmenis - 

visu izziľas procesu, sajūtu, uztveres, atmiľas, domāšanas un iztēles sistēmas, spēja risināt 

problēmas prātā bez mēģinājumiem un kļūdām. Tika secināts, ka šis intelekta tests palīdz 

adaptēties jauniem dzīves uzdevumiem (2.pielikums). 

Sporta spēļu tiesnešu intelektuālais potenciāls ir ne mazāk svarīgs kā pārējie 

nosacījumi, lai tiesnesis kompetenti varētu darboties savā izvēlētajā lauciľā. Tas galvenokārt 

ir saistīts ar to, ka tiesnesis nepārtraukti ir spiests komunicēt ar sacensību dalībniekiem 

(spēlētājiem, treneriem, komandu pārstāvjiem, presi u.c.). Komunikācijas laikā nepārprotami 

tiesnesim ir jāspēj radīt par sevi un savu darbību priekšstats, ka tas tiek realizēts ar augstu 

atbildības sajūtu un profesionāli. Sporta spēļu federācijas bieţi izstrādā tiesnešu ētikas 

kodeksu, kurā ar zemu IQ līmeni vai nepietiekamu intelektuālo potenciālu ir grūti iekļauties. 

Č.Spirmens savā darbā par intelektu akcentēja to, cik attīstītas izziľas funkcijas un 

kāda psihiskā attīstība ir sasniegta konkrētajam sporta dalībniekam (Spearman, 1927). Viľš 

piedāvāja intelekta līmeni fiksēt ar intelektuālo koeficientu. Liela piekrišana bija Č. Spirmena 

faktoru analītiskajai teorijai. Šīs koncepcijas piekritēji izvirza „ģenerālā faktora‖ ideju un 

uzskata intelektu kā vispārīgo prāta enerģiju. Tieši šīs prāta enerģijas līmenis nosaka veiksmi 

testu risināšanā, lielāko ietekmi sasniedzot abstrakto testu risināšanā, mazāku - sensoros 

testos. Pēc Č. Spirmena, starp atsevišķām spējām ir ļoti cieša korelācija, tāpēc pēc vienu spēju 

līmeľa var spriest arī par parējām. 

 

2.2.4.4. Psihiskās noturības tests (emocionālā noturība, pašregulācija, motivācija, 

snieguma stabilitāte)  
 

Izmantojot psihiskās noturības testu (Мильман, 1990, latviešu valodā standartizētā 

testa versija Vazne, 2009), tika noteikts Latvijas labāko sporta spēļu tiesnešu emocionālās 

stabilitātes noturīgums, pašregulācijas spējas, motivācija un snieguma noturīgums 

(3.pielikums). Testa pamatā ir daudzdimensiāls modelis, ko veido četras skalas: emocionālā 

stabilitāte sacensībās, pašregulācijas prasmes, motivācijas enerģētiskais komponents, 

snieguma noturīgums.  

Emocionālās stabilitātes skalas satura analīze palīdzēja izdarīt secinājumu par sporta 

spēļu tiesneša paša emocionālo pirmsstarta stāvokļu izpratni; par uztraukuma līmeni atkarībā 

no sacensību nozīmīguma, par to, cik lielā mērā paaugstināts uztraukums spēlēs traucē parādīt 

savu optimālo sniegumu. Pašregulācijas prasmju skalas saturs palīdzēja analizēt, cik lielā 

mērā sporta spēļu tiesnesis prot novērtēt personīgo uztraukuma līmeni, kā arī citus savus 

emocionālos stāvokļus sacensību un pirmsspēles laikā, cik lielā mērā tiesnesis prot kontrolēt 

savas domas atbildīgo spēļu laikā un spēju, ja rodas tāda nepieciešamība, ātri pārslēgties no 

viena „psiholoģiskās sagatavošanas‖ veida uz citu. Motivācijas enerģētiskā komponenta 

skalas saturs atklāj sporta spēļu tiesneša darbības piepūles un ieguldītās enerģijas virzienu 

sacensību un spēļu laikā, parāda attieksmi pret sacensībām un sporta karjeru kopumā. 

Snieguma noturīguma skala parāda sporta spēļu tiesneša pašvērtējumu par savām spējām 

pēdējo sešu mēnešu laikā uzturēt stabilu sniegumu. Analizējot testa rezultātus, tika veikta 

kvalitatīva analīze par dominējošajām emocionālajām reakcijām uz stresoriem sagatavošanās 

periodā pirms atbildīgām sacensībām, kā arī tika veikta prognoze par tiesneša uzvedību pirms 

svarīgām spēlēm (Nardiševa, 2012). 
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2.2.4.5. Trauksmainības kā personības īpašības noteikšana 

 

 Tika noteikta arī sporta spēļu tiesnešu personīgā trauksmainība (4.pielikums). Lai 

noteiktu emocionālās trauksmainības līmeni sacensību situācijās relatīvi īsā laika posmā - 

daţās minūtēs -, J.Haľins ir modificējis Č. D. Spilberga situatīvās un personiskās 

trauksmainības testu, kas pētījumā tika izmantots ar testēšanas metodi. Būtībā runa ir par 

katram sporta spēļu tiesnesim individuālu emocionālo pārdzīvojumu un subjektīvo izjūtu 

radītu stāvokli, kas sekmē efektīvu vēlamās darbības izpildi un izvēlētā mērķa sasniegšanu. 

 

2.2.4.6. Temperamenta tipa noteikšana 

 

Tests par temperamenta psiholoģisko tipu noteikšanu tika izmantots, lai noteiktu 

Latvijas sporta spēļu tiesnešu piederību konkrētajam tipam (5.pielikums). Tika pielietots plaši 

pazīstamais Aizenka (temperamenta noteikšanas) tests, lai praksē salīdzinātu psiholoģisko 

tipu saistību ar četriem temperamentiem (melanholiķis, flegmatiķis, holēriķis, sangviniķis). 

Temperaments ir cilvēka individuālo īpatnību kopums, kas nosaka viľa psihiskās 

aktivitātes un uzvedības dinamiku un parādās neatkarīgi no darbības statusa, tās mērķiem un 

motīviem. Parasti ar temperamentu saprot raksturu, taču temperaments nav tas pats, kas 

raksturs, jo izteic galvenokārt psihiskas darbības dinamiku, taču nenosaka personības 

īpašības. Tā jebkura temperamenta cilvēks var būt godīgs vai nelietīgs, krietns vai ļauns, 

talantīgs vai neapdāvināts. Atkarībā no minēto nervu procesu īpašību kombinācijas krievu 

akadēmiķis I. Pavlovs izšķīra četrus nervu darbības tipus, jo no temperamenta veidojas 

cilvēka psiholoģiskās īpatnības, un tā tika sadalīti trīs stiprie un viens vājais tips: pie 

stiprajiem pieskaita sangvinisko, holērisko, flegmātisko, bet pie vājā – melanholisko. 

Temperamenta tips ir atkarīgs no iedzimtās augstākās nervu sistēmas darbības tipa. Nervu 

sistēmā mainās divi pamatprocesi – ierosme un bremzēšana, no dzimšanas šie procesi visiem 

cilvēkiem atšķiras pēc ―spēka‖, ―kustīguma‖, ―līdzsvarotības‖. Spēks raksturo to slodzi, ko 

var izturēt nervu sistēma, tās darba spējas, līdzsvarotība raksturo nervu procesu ierosas un 

aiztures sabalansējumu, turpretī, ja viens no procesiem izrādās stiprāks nekā otrs, tad šādu 

nervu sistēmu uzskata par nelīdzsvarotu. Kustīgums ir ātrums un vieglums, ar kādu viens 

process var nomainīt otru, pielāgojoties jaunām iedarbībām, jauniem apstākļiem. Vadoties no 

šīm īpatnībām, tiek iedalīts: sangviniķi – atbilst spēcīgam, līdzsvarotam, ātras darbības tipam, 

flegmātiķi – spēcīgam, līdzsvarotam, bet kavētam tipam, holeriķi – spēcīgā un ātrā, bet 

nelīdzsvarotā tipa pārstāvji, melanholiķi – augstākās nervu darbības procesi ir vāji.  

 

2.2.5. Pedagoģiskais eksperiments 
 

Pedagoģiskais eksperiments ir iepriekš plānota un sagatavota pētnieka līdzdalība 

apmācības vai treniľa procesā, apzināti mainot neatkarīgo faktoru vērtības: apmācības vai treniľa 

metodiku, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tā mērķis ir atrast racionālākas apmācības vai treniľa 

metodes, labākus sporta tehnikas apmācības un pilnveidošanas paľēmienus. Eksperiments ir 

izziľas metode; pētāmās parādības mākslīga izraisīšana vai atkārtošana dabiskos vai mākslīgos 

apstākļos. Eksperiments ir viens no izglītības pētījumu veidiem, kurā tiek meklētas cēloľsakarības 

– veicot izmaiľas neatkarīgajā mainīgajā, tiek novērotas atkarīgā mainīgā izmaiľas (Geske, 

Grīnfelds, 2006). 

Lai pārbaudītu izvēles reakcijas ātruma attīstīšanas iespējas un izstrādātā metodiskā 

satura efektivitāti, tika veikts pedagoģiskais eksperiments, kura realizēšanai bija nepieciešama 

speciālā aparatūra. Tika izraudzīts individuālā komersanta Māra Kesnera izstrādātais un 

patentētais reakciometrs-trenaţieris „Aplis‖, kurš paredzēts cilvēka reakcijas, spēka-ātruma 

īpašību un koordinācijas noteikšanai un trenēšanai (6.pielikums). Šī reakciometra-trenaţiera 

vispusīga pārbaude ir veikta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un Rīgas Stradiľa 
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universitātē. Darbs ar šo trenaţieri atzīts par efektīvu, negatīvi blakus efekti nav novēroti. 

Vienlaicīgi arī noteikti optimālie darba reţīmi gan treniľu procesam sportistiem, gan tonusa 

uzturēšanai cilvēkiem ar profesijas noteiktu mazaktīvu dzīvesveidu. Veikti izmēģinājumi 

Rehabilitācijas centrā trenaţiera ‗‘Aplis‘‘ pielietošanai pēctraumu rehabilitācijā. 

Promocijas darba pedagoģiskais eksperiments notika Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā, Sporta spēļu zinātniski metodiskā centra (SSZMC) telpās. Pedagoģiskā 

eksperimenta gaitā tika izstrādāts metodiskais saturs sporta spēļu tiesnešu atlasei un 

sagatavošanai. Izveidojot programmu, tika ľemtas vērā kvalitatīvajā pētījumā iegūtās atziľas 

par faktoriem, kas veicina un kavē tiesnešu veiktspējas uzlabošanu. Tika izveidotas četras 

grupas (trīs eksperimentālās un viena kontroles, katrā pa 8 dalībniekiem vecumā no 19 līdz 22 

gadiem) un veikta viľu testēšana ar Vīnes testu palīdzību, lai noteiktu dalībnieku 

sagatavotības līmeni izvēles reakcijas ātrumā pirms eksperimenta. 2013.gada janvārī 

eksperimentālās grupas dalībnieki uzsāka speciāli izstrādāto treniľa procesu izvēles reakcijas 

ātruma attīstīšanai ar trenaţieri ‗‘Aplis‘‘. 2013.gada martā abu grupu dalībnieki tika testēti 

atkārtoti, ar Vīnes testu nosakot viľu izvēles reakcijas ātrumu. 

 

2.2.6. Matemātiskā statistika 

 

Faktoru analīze ir statistiska metode, kura ne tikai ļauj atrast faktorus, kas atrodas 

vairāku mainīgo lielumu saistības pamatā, bet arī dod iespēju novērtēt šīs saistības ciešumu 

starp faktoru un novērotajām pazīmēm, respektīvi, atbildēt uz jautājumu, cik liels ir faktora 

īpatsvars katrā pazīmē. Faktoru analīze lielā mērā ir daţādu zināšanu sintēze, ko zinātne pazīst 

jau gadsimtiem ilgi. Tā ilgstošam analīzes periodam zinātnē parasti seko 

sintētisks izziľas posms, kura laikā uzkrātie fakti, informācija, atziľas u.c. tiek izmantoti 

jaunu, augstāka līmeľa (abstraktāku) vispārinājumu izstrādāšanai, kas palīdz dziļāk izprast 

sabiedrības attīstības noteicošos faktorus un tendences (Nardiševa, 2012). Ar šo metodi tika 

noteikti Latvijas labāko sporta spēļu tiesnešus raksturojošie faktori. 

Faktoru analīze ir matemātiskās statistikas novirziens, ko izmanto daţādu modeļu, 

jēdzienu un metoţu izveidošanai, kuras ļauj analizēt un interpretēt eksperimentālo datu un 

novērojumu lielus datu, neatkarīgi no to fiziskās izcelšanās, masīvus (Harmans, 1972). 

Pēdējos gadu desmitos faktoru analīze atradusi plašu pielietojumu visdaţādāko zinātľu 

pētījumos, to skaitā arī sporta zinātnē. Kā piemērus var minēt V. Daľilovu (1986.), A. Rudzīti 

(1988.), kuri, izmantojot šo metodi, ir modelējuši daţādu līmeľu sportistu vispārējo fizisko 

sagatavotību. Sportistu fizisko spēju un daţādu ievirţu fiziskās sagatavošanas procesa 

optimizācijai veltīti pētījumi daudzu gadu garumā, sākot no M.Godika (1966), S.Ovčiľľikova 

un I.Ilijeva (1977), J.Fomina (1987) un beidzot ar darbiem 21. gadsimtā daţādās zinātnēs, 

piemēram, M. Raščevska (2000., 2005), Wiersma W. (2000), Anastazi A., Urbina S. (2001), 

Vazne Ţ. (2009) un daudzi citi. Par metodes nozīmīgumu un aktualitāti liecina tas, ka arvien 

turpinās tās pielietošanas optimizēšana.  

 Faktoru analīze būtībā ir matemātisku modeļu un metoţu kopums, kas paredzēti 

informācijas, kas atrodas korelācijas matricā, „saspiešanai‖. Faktoru analīzes modeļu plaša 

pielietošana pētāmo objektu struktūras noteikšanai saistīta ar to, ka faktoru analīzei par 

pamatu kalpo hipotēze: novērojamie vai mērītie parametri tikai netieši raksturo pētāmo 

parādību – pastāv iekšēji (slēpti) parametri vai īpašības, kas nosaka novērojamo parādību 

nozīmi. Šie iekšējie parametri nosaukti par faktoriem (Harmans, 1972). Tādā veidā ir 

noskaidrots, ka 11-14 gadus vecu futbolistu atlasei treniľu grupās svarīgākā ir ātrspēka un 

ātruma spēju attīstība (Kudrjavcevs, 1978). Bulgāru speciālisti, pētot daţāda vecuma jauno 

basketbolistu sagatavotības struktūru, ar faktoru analīzi secinājuši, ka, kļūstot vecākiem, 

spēlētājiem arvien svarīgāki ir viľu morfofunkcionālie rādītāji. Savukārt tādi basketbolistiem 

svarīgi rādītāji, kā nespecifiskā ātruma un ātruma izturības faktori saistībā ar individuālo 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint%C4%93ze&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Izzi%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/wiki/Inform%C4%81cija
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstrakcija&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendence&action=edit&redlink=1
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tehniku, atvirzās otrajā plānā (Bčarovs, 1974). Pētot 12-13 gadus vecu basketbolistu 

vispārējās fiziskās sagatavotības struktūru, A. Rudzītis (Rudzītis, Lāriņš, 2004), izdarot 102 

basketbolistu testēšanas 26 rādītāju katram pētījuma subjektam faktoru analīzi, secinājis, ka 

šajā vecumā pusaudţu vispusīgo fizisko sagatavotību vislielākajā mērā nosaka spēka faktors, 

pēc tam ātruma spējas, spēka un ātrspēka izturība.  

Lielais eksperimentu un pētījumu skaits, konkrēti gan sporta zinātnē, gan socioloģijā 

un psiholoģijā, kā arī ekonomikā un citās zinātľu nozarēs, ir parādījuši, ka meklējamie faktori 

var būt labi interpretējami kā pētāmo parādību (objektu) būtiski iekšēji raksturojumi. Tādā 

veidā faktoru analīze raksturojama kā visdaţādāko zinātľu efektīvs, formāls jaunu jēdzienu un 

hipotēţu ģenerēšanas līdzeklis. 

Vienfaktora dispersijas analīze ANOVA pielietota, lai noteiktu, vai iekšgrupu un 

starpgrupu atšķirības ir statistiski ticamas. Rādītāji būtiski atšķiras, ja Fišera kritērija 

ticamības līmenis (p<0,005) (Бююль, Цефель, 2005). 
 

2.3. Pētījuma organizēšana 

 
 Disertācijas darba izstrāde tika uzsākta 2009.gada augustā. Uz tiesāšanā iegūtās 

personiskās pieredzes bāzes tika veidots zinātniskais aparāts. Kopā ar darba vadītāju tika 

izvirzīts darba mērķis, uzdevumi un hipotēze. Pētījums ilga no 2009.gada līdz 2013.gadam. 

Pētījumā piedalījās 108 dalībnieki, pedagoģiskajā eksperimentā tika iesaistīti 32 no tiem. Dati 

tika apkopoti anonīmi, pētījumā iesaistītās personas publiski netika atvasinātas. 

 

I posms 

2009.gada augustā uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze par augstas 

kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu raksturojumu un gatavošanas metodiskā satura 

problēmjautājumiem. Tika noteiktas galvenās vadlīnijas turpmākajai pētījuma darba 

organizēšanai, izvirzīta sākotnējā pētījuma hipotēze, noteikts promocijas darba mērķis un 

uzdevumi. 

Galvenokārt tika meklēta un analizēta literatūra par fizioloģiskajiem un 

bioķīmiskajiem aspektiem sportistu (sporta spēļu tiesnešu) gatavošanas procesā; literatūra un 

interneta resursi par aptaujas metodi - semantiskā diferenciācija; fizisko īpašību ietekmi uz 

sporta spēļu tiesnešu darbības kvalitatīvajiem rādītājiem (reakcijas ātrums, izvēles reakcijas 

ātrums; ārzemju autoru personīgās pieredzes apkopojumi, darbojoties profesionālajā sportā kā 

sporta spēļu tiesneši; speciālā literatūra par psiholoģisko tipu teorijām un psiholoģisko tipu 

noteikšanu; speciālā literatūra par cilvēku profesionālo ievirzi un tipu profesionālo 

orientāciju; zinātniskie raksti par sporta spēļu tiesnešu darbības specifiku. 

Pētījuma organizēšanā un uzdevumu realizācijā tika izmantota autora pieredze, kas 

iegūta, tiesājot handbola spēles un piedaloties tiesnešu forumos visaugstākā ranga sacensībās 

(Eiropas 2010, 2012, Āfrikas 2008, Pasaules 2004, 2005, 2007, 2009 čempionāti un 

Olimpiskās spēles Pekinā 2008.gadā). 

              Paralēli teorētiskās literatūras analīzei tika meklētas iespējas nepieciešamās 

aparatūras izmantošanai, lai varētu pilnvērtīgi realizēt visus pētījuma mērījumus.  

 

II posms 

No 2011.gada septembra līdz novembrim tika veikta Latvijas sporta spēļu tiesnešu 

aptauja-anketēšana, izmantojot semantiskās diferenciācijas metodi. Ar promocijas darba 

ietvaros izveidotajām anketām tika iepazīstinātas par tiesnešu sagatavošanu atbildīgās 

personas sporta spēļu federācijās, kā arī tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanas semināru 

dalībnieki, aicinot tās anonīmi aizpildīt. Tika saľemtas pēc brīvprātības principa aizpildītas 60 

anketas no basketbola, handbola, florbola, futbola un hokeja tiesnešiem. Daţādu kategoriju un 
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vecuma tiesneši vērtēja savu darbību ietekmējošos faktorus, to intensitāti un tiesneša darba 

specifiku. 20% respondentu tiesāšanas stāţs bija līdz 5 gadiem, 40% respondentu stāţs bija 

robeţās no 6 līdz 14 gadiem un tikpat daudz arbitriem tiesāšanas stāţs sasniedzis 15 un vairāk 

gadu. 

 

III posms 

Lai izveidotu augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu modeli, no 2011.gada 

septembra līdz 2011.gada decembrim tika veikta tiesnešu testēšana, izmantojot daţādu veidu 

aparatūru un testus. Pētījuma veikšanai tika izmantotas vairākas starptautiski atzītas un 

sertificētas zinātniskās aparatūras un testi - kopā 8. Testēšanā piedalījās 16 augstas 

kvalifikācijas sporta spēļu tiesneši no Latvijas. Atlasot respondentus, tika izvirzīti strikti 

kritēriji, lai pētījumā iesaistītie tiesneši būtu ar starptautisko kvalifikāciju, kuri regulāri 

piedalās augsta līmeľa spēļu apkalpošanā (Eiropas līgas un kausa izcīľas klubu komandām, 

Eiropas un citu kontinentu čempionāti nacionālajām izlasēm, Pasaules čempionāti un 

Olimpiskās spēles). Respondentu vecums bija no 25 līdz 56 gadiem. Sākotnēji bija plānots 

piesaistīt visus 27 starptautiskās kategorijas sporta spēļu tiesnešus no Latvijas, bet, tā kā šī 

bija vienošanās uz brīvprātības principiem un personisko pazīšanos, tad visus tiesnešus 

piesaistīt nebija iespējams. Mērījumu izdarīšanas laiks un vieta ar tiesnešiem tika saskaľots 

individuāli, cenšoties ievērot vienlīdzības principu, lai testēšanas un mērīšanas procedūras 

visiem tiesnešiem nodrošinātu dienas pirmajā pusē. Tiesneši tika informēti, ka rezultātu 

publicēšana un interpretācija notiks anonīmi, bet pēc pētījuma beigām katrs no viľiem ar 

saviem rezultātiem varēs iepazīties personīgi. 

              Mērījumu veikšanai izmantotā aparatūra tika pārbaudīta līdzīgos eksperimentos 

(bakalaura, maģistra darbos), kā arī citu doktorantu zinātnisko darbu ietvaros. Iegūtie rezultāti 

un apraksts par aparatūras lietderīgumu pētījumu veikšanā publicēti starptautiskos izdevumos 

un zinātniskajās konferencēs (Austrijā 2011.gadā, Lietuvā 2012.gadā, Latvijā 2012. un 

2013.gadā). 

            Respondentu testēšana bija ļoti laikietilpīga, jo viena tiesneša testēšanai bija jārēķina 

aptuveni 3 stundu darbs. Tiesnesim, ierodoties uz testēšanu, tika izstāstīta visa procedūra, kas 

viľam būs jāveic, un reģistrēti viľa personīgie dati (augums, svars, dzimšanas datums). Pirmā 

pārbaude, kas ilga 10 minūtes, bija par respondenta organisma funkcionālo stāvokli 

(adaptāciju fiziskām slodzēm, organisma trenētības līmeni, enerģētisko potenciālu, 

psihoemocionālo stāvokli un integrālo rādītāju par organisma sportisko formu). Otrā pārbaude 

bija IQ tests, ko respondents pildīja 30 minūtes rakstiskā veidā. Trešais pārbaudījums bija 

Vīnes tests - tiesnesis pildīja divus subtestus (par reakcijas ātrumu - aptuveni 8 minūtes un par 

izvēles reakcijas ātrumu - aptuveni 25 minūtes). Ceturtais bija personīgās trauksmainības 

noteikšanas tests, kuru respondents rakstīja 10 minūtes. Piektajā pārbaudījumā tika veikts 

tiesnešu temperamenta noteikšanas ciparu tests. Tas ilga līdz 10 minūtēm un tika pildīts 

rakstiski. Sestais un noslēdzošais bija psihiskās noturības tests, kuru tiesneši pildīja rakstiskā 

veidā līdz 20 minūtēm. Pēc katra pārbaudījuma tiesnesis izmantoja atpūtas pauzi, ne mazāku 

par 5 minūtēm. Testu starplaikos respondentam tika piedāvāts ūdens vai tēja, lai atjaunošanās 

process un gatavība nākamajam testam būtu pēc iespējas pilnvērtīgāka. Testēšanas procedūrās 

un organizatoriskajos darbos asistēja LSPA bakalaura studiju 4.kursa studente A.Nardiševa. 

 

IV posms 

Sporta spēļu tiesnešu testēšanā iegūtie rezultāti tika apstrādāti un, izmantojot faktoru 

modelēšanas metodiku, izveidots faktoru modelis, kas raksturo  

augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus. Paralēli tika veidotas publikācijas un notika 

uzstājāšanās ar ziľojumiem starptautiskās konferencēs (2012.gadā Baltijas zinātnieku 

konference Lietuvā un RSU starptautiskā zinātniskā konference Latvijā). 
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V posms 

Pēc izstrādātā faktoru modeļa 2012.gada jūlijā tika sākta sporta spēļu tiesnešu 

sagatavošanas metodiskā satura izstrāde izvēles reakcijas attīstīšanai.  

 

VI posms 
Lai pārbaudītu izvēles reakcijas ātruma attīstīšanas iespējas un izstrādātā metodiskā 

satura efektivitāti, 2012.gada decembrī tika uzsākts pedagoģiskais eksperiments. Tā 

realizēšanai bija nepieciešama speciālā aparatūra - trenaţieris, kuru sākotnēji autors un darba 

vadītājs bija iecerējuši izveidot kā jaunu produktu. Apzinot šī projekta realizācijas iespējas, 

tika konstatēts, ka ir nepieciešami pārāk lieli finansiālie un tehniskie resursi (aptuveni 12 000 

EUR), tādēļ šo domu nācās atlikt un meklēt citu tūlītēju risinājumu eksperimenta veikšanai. 

Autora personiskie sakari ļāva atrast Māri Kesneru, kurš daudzus gadus kā 

individuālais komersants ir darbojies izgudrojumu un zinātnes jomā. Pēc diskusijas par tēmas 

aktualitāti M.Kesners piekrita eksperimenta ietvaros izīrēt paša izstrādāto un patentēto 

trenaţieri-reakciometru „Aplis‖. Iepazīstoties ar šīs aparatūras praktiskā pielietojuma vēsturi, 

tika pieľemts lēmums izmantot šo ierīci pedagoģiskā eksperimenta veikšanai. 

Eksperiments notika Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Sporta spēļu zinātniski 

metodiskā centra (SSZMC) telpās. Tika izveidotas četras grupas (3 eksperimentālās un viena 

kontroles grupa, katrā pa 8 dalībniekiem vecumā no 19 līdz 22 gadiem) un veikta viľu 

testēšana ar Vīnes testu palīdzību, lai noteiktu dalībnieku sagatavotības līmeni izvēles 

reakcijas ātrumā pirms eksperimenta un pārliecinātos, ka izveidotās grupas ir līdzvērtīgas. 

2013.gada februārī eksperimentālās grupas dalībnieki uzsāka speciāli izstrādāto 

treniľa procesu izvēles reakcijas ātruma attīstīšanai. Treniľa metodiskais saturs paredzēja 

katram dalībniekam konkrētu laiku nedēļā, kad bija jāierodas SSZMC, lai veiktu attiecīgo 

treniľu. 

Speciālo treniľu kopējais ilgums bija 8 nedēļas, divas reizes nedēļā – pirmdienās un 

ceturtdienās. Viena treniľa ilgums katram dalībniekam bija 24 minūtes (plus/mīnus 2 

minūtes). 

2013.gada aprīlī abu grupu dalībnieki tika testēti atkārtoti, ar Vīnes testu nosakot viľu 

izvēles reakcijas ātrumu. 
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Pētījuma organizēšanas shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.posms - teorētiskā daļa (literatūras avotu un zinātnisko rakstu 

analizēšana, personiskās pieredzes apkopošana) 

2.posms - aptauja-anketēšana 
(sporta spēļu tiesnešu pašvērtējuma  

un tiesāšanai raksturīgo faktoru noteikšana  

 

 

 

3.posms - testēšana 
(sporta spēļu tiesnešu fiziskās  

un psihofizioloģiskās sagatavotības novērtēšana  

 

4.posms - rezultātu apstrāde  
(faktoru modeļa izstrāde, kas raksturo  

augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus  

5.posms - pedagoģiskais eksperiments 
(treniņu procesa metodiskā satura izstrāde un pielietojums  

galvenā faktora - izvēles reakcijas ātruma – attīstīšanai  

6.posms – metodiskā satura pārbaude  

(sporta spēļu tiesnešu sagatavošanas procesa optimizācija  
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3. PĒTĪJUMA REZULTĀTI 
 

3.1. Būtiskāko īpašību sporta spēļu tiesnešu darbības 

nodrošināšanai analīze 

 

3.1.1. Sporta spēļu tiesnešus raksturojošās profesionālās īpašības autora 

pieredzes kontekstā 

 
Pirms 20 gadiem autors uzsāka savu handbola tiesneša karjeru, kura līdz pat šim 

brīdim ir bijusi ļoti piesātināta ar daţādu līmeľu sacensībām: 

 Latvijas jaunatnes čempionāti (1995.-2000.g.); 

 Latvijas pieaugušo sacensības - virslīga sievietēm un vīriešiem (1998.-2013.g.); 

 Starptautiskais handbola festivāls jaunatnes izlasēm Partille Cup (1997.-1999.g. 

Zviedrija); 

 Chalange Trophy sieviešu nacionālajām izlasēm, kur iegūta Eiropas Handbola 

federācijas (EHF) tiesneša kategorija (2000.g. Antverpene, Beļģija); 

 Eiropas čempionāta finālturnīrs junioriem (2001.g. Gdaľska, Polija); 

 Eiropas čempionāta finālturnīrs junioriem (2003.g. Rīga, Latvija); 

 Olimpisko spēļu testa sacensības, kur iegūta starptautiskā (IHF) tiesneša kategorija 

(2004.g. Atēnas, Grieķija); 

 Pasaules čempionāta finālturnīrs juniorēm (2004.g. Brno, Čehija); 

 Pasaules čempionāta finālturnīrs sievietēm (2005.g. Sanktpēterburga, Krievija); 

 Pasaules čempionāta finālturnīrs vīriešiem (2007.g. Vācija); 

 Pasaules čempionāta finālturnīrs sievietēm (2007.g. Francija); 

 Āfrikas čempionāta finālturnīrs sievietēm un vīriešiem (2008.g. Angola); 

 Pekinas Olimpisko spēļu sieviešu un vīriešu handbola finālturnīrs (2008.g. Pekina, 

Ķīna); 

 Pasaules čempionāta finālturnīrs sievietēm (2009.g. Ķīna); 

 Eiropas čempionāta finālturnīrs sievietēm (2010.g. Dānija, Norvēģija); 

 Pasaules Arābu sporta spēļu handbola finālturnīrs (2011.g. Doha, Katara); 

 Eiropas čempionāta finālturnīrs sievietēm (2012.g. Serbija); 

 Eiropas klubu kausa izcīľas spēles (2000.-2013.g.); 

 Nacionālo izlašu kvalifikācijas turnīri un draudzības spēles (2000.-2013.g.). 

Šajā laika periodā autors ir tiesājis vairāk nekā 1200 daţāda ranga handbola spēles, gūstot 

milzīgu pieredzi, kura ir apkopota un interpretēta šajā nodaļā. 

Pirmie soļi tiesāšanā. Neviens cilvēks nepiedzimst par sportistu, treneri vai sporta spēļu 

tiesnesi, bet par tādu var kļūt gandrīz jebkurš, kurš ir pietuvināts šai aizraujošajai nodarbei un 

ir motivēts šo mērķi sasniegt. 1994.gada Ziemassvētkos autors no sava tēva (arī bijušais 

handbola tiesnesis) kā dāvanu saľēma tiesneša ekipējumu. Tā bija zīme, ka vajadzētu 

pamēģināt tiesāt, jo paralēli autors ļoti aktīvi nodarbojās ar handbolu un bija iepazinis šo 

sporta veidu spēlējot.  

Tiesneša iesācēja posms bija viens no grūtākajiem, lai paliktu uz izvēlētās nodarbes ceļa. 

Bija jātiesā ļoti daudz jauniešu spēļu, kuras bieţi bija netehniskas, bet tas deva lielisku iespēju 

pārbaudīt savu raksturu, handbola noteikumu zināšanas un pielietošanu praksē, kā arī ļāva 

nepārtraukti trenēt koncentrēšanos un lēmumu pieľemšanu. Motivāciju censties un pilnveidot 

savu meistarību deva iespēja jau pirmajā gadā piedalīties starptautiskā turnīrā Zviedrijā, kurp 
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tika aicināti jaunie perspektīvie tiesnešu pāri no visas Eiropas. Īpaši jāuzsver komandas darbs 

tiesāšanā, un tas jāsāk veidot no pirmajām spēlēm. Handbolā, līdzīgi kā citās sporta spēlēs, 

tiesnesim ir patstāvīgs partneris, ar kuru kopā tiek aizvadītas visas apkalpojamās spēles. 

Ikvienam iesācējam jāpieľem ļoti svarīgs lēmums - jāatrod partneris, ar kuru kopā var realizēt 

šo nodarbi praksē. Par autora pārinieku jau pirmajās jaunatnes sacensībās kļuva viľa 

komandas biedrs handbolists Z.Stoļarovs, kurš arī bija nolēmis nopietni pievērsties tiesāšanas 

darbam. Šī tiesnešu pāra karjera veiksmīgi attīstās arī pašlaik. 

 

 
 

23. attēls. Tiesnešiem jādarbojas kā vienotai komandai  

(EHF Guidelines for Referee Education, 2011 ) 

 

Lai tiesnešu pāris kā vienota komanda (23.attēls) gūtu panākumus un progresētu, ļoti 

būtiska ir savstarpējā komunikācija. Sākot ar pārliecināšanos, ka vienādi saprastas norādes par 

norīkojumu - par spēles norises datumu, laiku un vietu; ne mazāk svarīgas ir pirmsspēles 

pārrunas un acu kontakts spēles laikā. Spēles situācijās, kad laukuma tiesneši pieľem 

atšķirīgus lēmumus, svarīga ir precīzāko vārdu izvēle, ko tajā momentā teikt partnerim. 

Kolēģim jānodod iespējami precīza informācija, ko kļūmīgajā situācijā esi redzējis un par ko 

esi pārliecināts. Nav pieļaujam partnera kritizēšana publiski. Ja attiecībās ar kolēģi radusies 

problēma, tā jārisina privāti. 

Stratēģijas izstrāde tiesnešu karjeras veidošanā. Līdzīgi kā spēlētājiem, lai viľi 

progresētu, ir vajadzīgi treneri, tāpat tiesnešiem ir vajadzīgi skolotāji, kuri, nepārtraukti 

vērtējot un analizējot tiesnešu darbu, dod rekomendācijas, kā pilnveidot tiesāšanas meistarību. 

Mentoringa aspekts ir bijis ļoti nozīmīgs, vērtējot autora izaugsmi tiesāšanā, jo šo 18 gadu 

laikā līdzās bijuši ļoti labi komisāri (gan vietējie, gan ārvalstu), kas, sniedzot padomus un 

daloties pieredzē, ir ievērojami sekmējuši tiesāšanas kvalitātes nepārtrauktu paaugstināšanu. 

Kā izcilus skolotājus var minēt A.Vītolu, J.Ķuzuli, H.Čebrikovu, V.Jaškinu un I.Kazinieku no 

Latvijas, kā arī starptautiskajā handbola sabiedrībā respektējamus speciālistus R.Galego un 

T.Huelinu no Spānijas, Š.Andorku no Ungārijas. Šo cilvēku īpašais ieguldījums izpaudies ne 

tikai norādēs uz tehniski taktiskajām kļūdām un neprecizitātēm tiesāšanā, bet galvenokārt 

metodiskos norādījumos, kā spēles tiesāšanu un vadīšanu padarīt par īstu baudījumu. Viľi 

bijuši tie, kas palīdzējuši izveidot tiesāšanas filozofiju, ietverot tajā vissīkākās nianses, kuras 

apgūstot varēja pretendēt uz augstākās kvalifikācijas spēļu tiesāšanu. 

Mērķa izvirzīšana motivācijas veidošanai. Lai tiesāšanas darbs būtu motivējošs, kā viens 

no galvenajiem aspektiem jāmin mērķa izvirzīšana. Tam ir jābūt apzinātam solim, jo, izvirzot 

lielāku vai mazāku mērķi, cilvēkam veidojas attiecīgi lielāka vai mazāka motivācija šo 

nodarbi veikt. Spilgts piemērs autora tiesneša karjerā ir 2001.gada vasara, kad Eiropas junioru 

čempionāta laikā katram tiesnešu pārim pirms pirmās sacensību dienas tika izdalītas baltas 
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lapas, uz kurām bija jānoformulē mērķis, ko katrs tiesnešu pāris grib sasniegt savas karjeras 

laikā. Autors, konsultējoties ar savu pārinieku, nebija vienādās domās, kuru mērķi varētu 

noformulēt kā galveno. Bet tad, pēkšľi, uz lapas tika uzrakstīts vārdu salikums Olimpiskās 

spēles..., kas tajā brīdī likās tāls, nesasniedzams un nereāls sapnis. Taču šis formulējums bija 

tikai sākums tam, lai, soļojot pretī savam mērķim, sāktu mērķtiecīgāk izvērtēt prioritātes un 

daudz ko arī upurēt. Šis sapnis pārvērtās īstenībā pēc septiľiem gadiem, kad 2008.gada 

februārī Latvijas handbola tiesnešu pāris Stoļarovs/Līcis saľēma nozīmējumu uz Pekinas 

Olimpiskajām spēlēm. 

Vieglāk ir sasniegt nekā atkārtot. Šo frāzi bieţi nācies dzirdēt no slaveniem sportistiem, 

kuri atkārtoti cenšas tikt pie lieliem panākumiem, bet to izdarīt vienmēr ir divtik sareţģīti. To 

autors var apliecināt, arī kāpjot pa tiesnešu karjeras kāpnēm. Labas spēles mijas ar 

neveiksmīgāk vadītām spēlēm, tāpēc arvien aktuāls ir jautājums, kā savu meistarības latiľu 

noturēt attiecīgajā līmenī un izvairīties no smagiem kritumiem. Diemţēl no šīs parādības nav 

pasargāts neviens, tā ir katra sportista un tiesneša individuālā meistarība, kā šādus mazāk 

veiksmīgus momentus karjeras laikā pārvarēt. Ir tādi, kas zaudē cīľu ar sevi un citiem, jo 

līdzīgi kā starp sportistiem, arī starp tiesnešiem ir nepārtraukta konkurence, kas ar katru gadu 

un katru čempionātu tikai pieaug. Ir sporta veidi, kuri jau atklāti pauţ savu nostāju, proti, ja 

laukumā atrodas profesionāli spēlētāji un viľus vada profesionāli treneri, tad izľēmums 

nedrīkstētu būt spēles tiesneši - arī viľiem būtu jāatbilst šiem kritērijiem. Autors savas 

karjeras laikā nav bijis profesionāla tiesneša statusā, bet attieksmei pret savu izvēlēto nodarbi 

vienmēr ir bijis jābūt profesionālai. Pretējā gadījumā panākumu atslēga nebūtu atrodama.  

Profesionāla attieksme nozīmē to, ka katra spēle ir pelnījusi tiesnešu maksimālu 

piepūli, neskatoties uz līgas svarīgumu, rezultātu un laika periodu, cik atlicis spēlēt. No 

tiesnešiem gaida, lai viľu fiziskā sagatavotība vienmēr būtu maksimāli augsta un pielīdzināma 

profesionālu sportistu sagatavotībai. Tas nav viegls uzdevums, ľemot vērā, ka tiesāšana tikai 

nelielai daļai arbitru ir vienīgā nodarbošanās. Patstāvīgi nodrošināt treniľu procesu, lai 

uzturētu nemainīgu fizisko formu, no cilvēka prasa lielu mērķtiecību, gribasspēku un izturību.  

Ikviens atsevišķs tiesnesis vienmēr reprezentē visu tiesnešu sabiedrību. Tiesājot 

daţādu līmeľu sacensības, autors vairākkārt pārliecinājies, ka negatīvu reputāciju var iegūt 

samērā ātri, (piemēram, gadījumos, kad kāds tiesnesis atļaujas ierasties uz spēli alkohola 

reibumā, paģirains vai pieļaujot citas neatbilstības normām). 

Spēles izpratnes veidošana un lēmumu traktēšana. Šīs divas kompetences ir bijušas 

dominējošās, karjeras laikā tās nepārtraukti akcentējot un maksimāli pilnveidojot. Konkurence 

starp sporta spēļu tiesnešiem mūsdienās ir sasniegusi ļoti augstu līmeni, tāpēc izšķiroša 

nozīme šajā procesā ir katra tiesneša spēles izpratnei un pieľemto lēmumu kvalitātei. Lai 

nodrošinātu šo kompetenču pastāvīgu pilnveidošanu, regulāri jāveic praktisks darbs - tiesājot 

spēles, kā arī jāseko līdzi sporta veida attīstības tendencēm (noteikumu maiľa, komandu 

taktika uzbrukumā un aizsardzībā, treneru darbs pie spēlētāju rotācijas un speciālo taktiku 

pielietošanas). Pārfrāzējot – tiesnesim, tāpat kā sportistam, ir regulāri jātrenējas, un izaugsme 

var būt tikai tad, ja šis treniľu un sagatavošanas process ir kvalitatīvs, sistemātiski 

gatavojoties konkrētām sacensībām vai atsevišķām spēlēm. 

Psiholoģiski emocionālie faktori un motivācija mērķa sasniegšanai. Lai sasniegtu 

izvirzītos mērķus, tiesnesim ir jābūt apveltītam ar spēcīgu psiholoģisko līdzsvarotību, kas ļauj 

efektīvāk iedarbināt domu un ideju pašregulācijas mehānismu. Amerikāľu zinātnieki ir 

izpētījuši, ka cilvēkam 24 stundu laikā caur smadzenēm iziet 50-60 tūkstoši domu. No tām 

tikai puse ir pozitīvas. Tātad pastāv risks, ka sliktais un negatīvais, kas tiek ielaists mūsu 

apziľā un psihē, var prevalēt pār iespējām sasniegt pozitīvu rezultātu. Tāpēc ieteicams ievērot 

principu, ka tiesnesis apzināti sevī būvē mehānismu, kas ļauj domāt pozitīvi un vienam 

negatīvajam vienmēr pretī nostatīt trīs pozitīvas lietas. Katram pašam ir jābūt atbildīgam par 

to, ka viľa prāta spējas ir noskaľotas domāt pozitīvi. Pozitīvi domājoši cilvēki vienmēr atrod 
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atbildes un izeju no grūtām situācijām, bet negatīvi domājošie noskaľo sevi pesimistiski – nē, 

tas nav iespējams, to es nekad nespēšu. Jābūt lielai ticībai saviem spēkiem un pārliecinātībai 

par to, ko dara. Jācenšas gatavoties un darīt savu darbu tā, it kā tā būtu pēdējā reize (pēdējā 

spēle), nevis tikai jādzīvo ar domu, ka būs vēl citas iespējas (spēles). Ja dara kaut ko kā 

pēdējo reizi, tad cilvēciska ir vēlme, lai darītāju atceras ar pozitīvu vērtējumu. Kā liecina 

autora pieredze, augsti kvalificēti arbitri nav negatīvi. Tie tiesneši, kas mūţdien sūdzas un 

ţēlojas, tādējādi saīsina savu tiesāšanas karjeru. Pozitīva attieksme pret konkrēto līgu un 

sporta veida sabiedrību paver ceļu uz respektu.  

Tiesnešu veiktspēju būtiski var ietekmēt personiskās dzīves apstākļi; bieţi jārēķinās ar 

darbu brīvdienās un darbdienu vakaros, arī ilgstošāku prombūtni no mājām un atšķirtību no 

ģimenes locekļiem. Tāpēc motivācijai bieţi ir noteicoša loma. Ja runa ir par motivāciju un 

apmierinātību, ko tiesnesis gūst no izvēlētās nodarbes, ekonomisko aspektu nedrīkst novērtēt 

par zemu.  

Karjeras ”sliktās spēles” un kritumi. Katram tiesnesim ir jāatrod sava ‗‘recepte‘‘, jo no 

neveiksmēm nav pasargāts neviens. Diemţēl jāatzīst, ka ļoti reti ir tādi gadījumi, kad pēc 

spēles itin visi ir apmierināti ar tiesnešu darbu laukumā. Tāpēc jo būtiskāka ir psiholoģiskā 

noturība, lai pēc veiksmīgām spēlēm neieslīgtu eiforijā un pēc sliktām neiekristu depresijā. 

Sevišķi svarīgi to ir apzināties spēles laikā, kad tiesnesis ir pieľēmis kļūdainu lēmumu un 

vēlas šo kļūdu pēc iespējas ātrāk novērst, izdomājot kompensāciju par labu otrai komandai. 

Tā tiesāšanas pasaulē tiek uzskatīta par dubultkļūdu, šāda rīcība ir spilgts tiesnešu 

nekompetences rādītājs. Tiesnesim ir jābūt stingram un nelokāmam savos lēmumos un 

karjeras laikā nepārtraukti jātic tam, ko grib sasniegt. Ticība ir cilvēka virzītājspēks.  

Pieredze. Mērķa sasniegšanā neaizstājams faktors ir pieredze. Pirmajai pieredzei jābūt 

pozitīvai - tas ir pamudinājums, lai cilvēks pie izvēlētās nodarbes turētos pēc iespējas ilgāk. 

Labam sportistam, trenerim vai tiesnesim viens no galvenajiem ieročiem ir liela pieredze. To 

var iegūt praktizējot. Tomēr neizbēgama šajā procesā ir arī kļūdu klātbūtne. Tādēļ būtiska ir 

atvērtība mūţizglītībai un gatavība nepārtraukti mācīties - gan no savām, gan citu kļūdām. 

Atrast laiku ne tikai paša tiesāto spēļu izvērtēšanai, bet regulāri sekot līdzi aktuālajiem sava 

sporta veida notikumiem, noskatīties spēļu pārraides/ierakstus un analizēt citu tiesnešu 

veikumu. Izkopt to kā ieradumu, obligātu nosacījumu savas pieredzes paplašināšanai. Svarīgi 

ir veidot attiecības, piemēram, daloties pieredzē (sportists - treneris, treneris - tiesnesis, 

tiesnesis - spēlētājs). Nav vēlams, ka viľi būtu labākie draugi vai lielākie ienaidnieki (24.att.). 

Daudzu gadu tiesāšanas praksē autors bieţi pārliecinājies, cik svarīgi ir uzturēt labas attiecības 

ar tiesnešu pārraugiem/spēļu komisāriem un zināt, kādam spēles/tiesāšanas stilam konkrētais 

inspektors dod priekšroku.  
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24. attēls. Tiesneša attiecības ar citiem spēles dalībniekiem (EHF Guidelines for 

Referee Education, 2011) 
Komunikācija. Lai veidotu attiecības un sekmīgi veiktu savus profesionālos pienākumus, 

vispirms tiesnesim ir jāiemācās komunicēt pašam ar sevi. Jārunā ar sevi un jācenšas nepieļaut 

negatīvo domu dominanci. Visas sliktās domas jācenšas pārveidot par pozitīvām. Lielākā daļa 

tiesnešu daţkārt savā karjerā saskaras ar to, ko varētu saukt par "pārslodzes sindromu". Tas 

notiek spēlēs, kur abās komandās daudzi dalībnieki (daţādu iemeslu dēļ) nevēlas spēlēt 

konkrēto spēli, bet tā vietā labprātāk apmainās ar apvainojumiem, draudiem un fizisku 

ietekmēšanu. Daţreiz spēles laikā nav iespējams runāt ar kādu no spēlētājiem vai treneriem, 

tad jāmeklē palīdzība starp citiem spēlētājiem vai trenera asistentiem. Tiesnesim spēles laikā 

ir jāuztver ļoti daudz informācijas, un tā ne vienmēr ir pozitīva. Taču nevajadzētu steigties ar 

vainīgā tūlītēju sodīšanu. Jācenšas sagaidīt, kad vaininieka runas plūdi beidzas, un tikai tad 

jāpiešķir sods, nevis jāsoda uzreiz, tiklīdz sākuši skanēt negatīvie izteikumi. Jāpajautā: ‘‘Vai 

jūs jau beidzāt?‘, un tad var spēlētāju sodīt. Tiesnesim, komunicējot ar kādu par strīdīgu 

epizodi, nevajadzētu uzsvērt, kuram ir taisnība, bet gan - kas ir taisnība. Arī ārpusspēles 

situācijās, stāstot par savu pasauli, jāmāk ieklausīties un jāzina, kas notiek otra cilvēka 

pasaulē. Vairāk tolerances un izpratnes - jo labāk tiesnesis izprot kāda cita personības 

izpausmes, jo labāk var pārvaldīt daţādas situācijas, kurās tiek iesaistīts. Autora tiesāšanas 

pieredze liecina, ka nemitīgi jāpilnveido svešvalodu prasmes. Augstas kvalifikācijas tiesneši 

darbojas starptautiskā vidē, kur neiztikt bez labām svešvalodu zināšanām, kas ir būtisks 

pamatnosacījums prasmīgai komunikācijai. 

Reakcijas ātruma nozīme lēmumu pieņemšanā. Tiesneša karjerā nav iespējamas divas 

vienādas spēles – to nosaka virkne iesaistīto mainīgo. Tiesnesim katras spēles laikā jāpieľem 

neskaitāmi lēmumi, un šo procesu vienmēr ietekmē daudz daţādu apstākļu. Lemšanas 

kvalitāti nosaka konkrētā vide, tiesneša sagatavotība un pašsajūta attiecīgajā laikā, 

mijiedarbība ar spēles dalībniekiem (spēlētājiem, treneriem u.c.) – atšķirīgām personībām. 

Neskatoties uz to visu, no tiesneša katrā spēlē tiek gaidīta ātra reakcija un adekvāta risinājuma 

izvēle. Daudzos gadījumos liela nozīme izvēles reakcijas laika samazināšanā ir anticipācijai 

jeb situācijas paredzēšanas faktoram. Tiesnešiem palīdz pieredze un spēja nojaust, kas notiks 

laukumā. Pieredzējuši profesionāļi sasniedz tādu notikumu paredzēšanas līmeni, ka reaģē ne 

tikai uz darbību, bet jau iepriekš – uz tās sagatavošanu. Autors ir vadījis vairākas spēles, kurās 

šis faktors bijis izšķirošais. Kad spēles rezultāts ir līdzīgs, visi ievēro, ka viens svilpes signāls, 

nepareizs vai novēlots tiesneša lēmums var izšķirt spēles likteni. Savukārt, ja rezultāta 

starpība ir liela, to bieţi pat nepamana. 

Pat tad, ja tiesnešu sagatavošanās spēlei notikusi pēc vislabākās sirdsapziľas, laukumā var 

rasties situācijas, kuras ir grūti paredzēt vai nojaust vai arī vispār nav paredzamas, jo nekad 

iepriekš tiesneša praksē nav piedzīvotas. Tādos gadījumos nevar paļauties uz pieredzi, ar ko 

parasti izlīdzamies, saskaroties ar problēmām. Spēles laukumā nestandarta situācijās laika 

pārdomām vispār nav, tāpēc vispārējai fiziskajai un psiholoģiskajai sagatavotībai jābūt 

iespējami augstākajā līmenī un tiesneša darbībām jābūt automatizētām, lai katrā epizodē visus 

savus resursus ieguldītu atbilstīga lēmuma pieľemšanā. 
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25.attēls. Būtiskākie komponenti sporta spēļu tiesnešu darbības  

nodrošināšanai autora pieredzes kontekstā (autora izstrādāts  

 

3.1.2. Latvijas sporta spēļu tiesnešu aptauju analīze 
 

Izmantojot semantisko diferenciāciju, tika izveidotas trīs aptaujas. Analizējot tajās 

iegūtos rezultātus, tika noskaidrotas sporta spēļu tiesnešiem būtiskākās psihofizioloģiskās 

īpašības, kuru testēšana ļāva iegūt izejmateriālu augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesneša 

modeļa izveidei. 

Ar promocijas darba ietvaros izveidotajām anketām tika iepazīstinātas par tiesnešu 

sagatavošanu atbildīgās personas Latvijas sporta spēļu federācijās, kā arī tiesnešu 

kvalifikācijas paaugstināšanas semināru dalībnieki, aicinot tās anonīmi aizpildīt. Tika 

saľemtas pēc brīvprātības principa aizpildītas 60 anketas no basketbola, handbola, florbola, 

futbola un hokeja tiesnešiem. Daţādu kategoriju un vecuma tiesneši vērtēja savu darbību 

ietekmējošos faktorus, to intensitāti un tiesneša darba specifiku. 20% respondentu tiesāšanas 

stāţs bija līdz 5 gadiem, 40% respondentu stāţs bija robeţās no 6 līdz 14 gadiem un tikpat 

daudz arbitriem tiesāšanas stāţs sasniedzis 15 un vairāk gadu. 

Tā kā aptaujās izmantota semantiskā diferenciāļa metode, vērtējumam tika nodoti 

antonīmu jēdzienu pāri, kas savienoti ar iedaļām 3 2 1 0 1 2 3. Katram respondentam bija 

jāatzīmē tā pozīcija, kura atbilst viľa emocionāli vērtējošajai attieksmei pret sevi un viľa 

viedoklim par tiesneša darba specifiku.  

Apkopojot aptauju rezultātus, katram faktoram tika aprēķināts vidējais aritmētiskais 

lielums, kas tika attēloti kā salīdzināmas vērtējumu līknes. 

 

 



 108 

3.1.2.1. Sporta spēļu tiesnešu profesionālās darbības nozīmīgāko 

iezīmju raksturojums 

 
26.attēls. 1. aptaujas rezultātu grafisks apkopojums 

 

Pirmajā aptaujā tika nosaukti 10 faktori, lūdzot novērtēt, cik lielā mērā tie ietekmē 

sporta spēļu tiesnešu darbības kvalitāti.  

I. Cik lielā mērā šie faktori ietekmē sporta spēļu tiesnešu darbības kvalitāti? 

1. Trauksmainība  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē          

2. Emocionālā stabilitāte  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē          

3. Motivācija   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

4. Pašregulācija   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

5. Snieguma noturīgums  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  



 109 

6. Temperaments   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

7. Funkcionālā sagatavotība neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē 

8. Intelekts   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

9. Reakcijas ātrums  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē 

10. Izvēles reakcijas ātrums neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē 

Katrā atbildē bija jāatzīmē viena pozīcija, kura visprecīzāk raksturo respondenta viedokli 

par tiesneša profesionālo darbību. Vērtējuma skalas skaidrojums: pozīcija, kas marķēta ar 0, 

nozīmē "neitrāli", 1 - "mazliet", 2 - "diezgan" un 3 -"ļoti".  

Analizējot visas saľemtās anketas, redzams, ka atbildēs visvairāk punktu dots izvēles 

reakcijas ātrumam – 60% respondentu šim faktoram piešķīruši 3 punktus, kas nozīmē, ka 

tas ‗‘ļoti ietekmē‘‘, savukārt 40% novērtējuši ar 2 punktiem – ‗‘diezgan ietekmē‘‘. Par otro 

būtiskāko faktoru atzīta emocionālā stabilitāte (attiecīgie rādītāji: 3 punkti - 56,7% un 2 

punkti - 36,7%, bet 6,6% respondentu to novērtējuši ar 1 punktu – ‗‘mazliet ietekmē‘‘). 

Trešais svarīgākais faktors ir reakcijas ātrums (attiecīgi 53,3%; 36,7%, 8,3%, bet 1,7% 

respondentu šo faktoru vērtējuši ar 0 – tātad neitrāli). Ceturtajā vietā ierindots snieguma 

noturīgums (attiecīgi 45%; 48,3%; 6,7%), piektajā – motivācija (attiecīgi 40%; 43,3%; 

16,7%), sestajā – funkcionālā sagatavotība (attiecīgi 36,7%; 46,7%; 16,6%). 

Par mazāk nozīmīgiem faktoriem respondenti atzinuši pašregulāciju (3 punkti – 

36,7%; 2 punkti – 36,7%; 1 punkts – 20%, 0 punktu – 6,6%), intelektu (attiecīgi 26,7%; 

46,7%; 23,3%; 3,3%) un trauksmainību (attiecīgi 18,3%; 38,4%; 40%; 3,3%). 

Temperaments ir tas faktors, kurš, pēc aptaujas dalībnieku domām, vismazāk ietekmē vai pat 

neietekmē tiesnešu veiktspēju (‗‘ļoti ietekmē‘‘ – 10%; ‗‘diezgan ietekmē‘‘ – 36,7%; ‗‘mazliet 

ietekmē‘‘ – 40%; ‗‘neitrāli‘‘ – 3,3%; drīzāk neietekmē – 1,7%; diezgan pārliecināti, ka 

neietekmē – 8,3%). 

Citāda ir faktoru secība, ja tiek analizēti respondentu viedokļi dalījumā pēc tiesāšanas 

stāţa. Aptaujas dalībnieki, kuri aktīvi tiesā ne ilgāk par pieciem gadiem, visaugstāk 

novērtējuši snieguma noturīgumu (3 punkti – 75%; 2 punkti – 25%). Diezgan vienprātīgi šie 

respondenti vērtējuši reakcijas ātrumu (attiecīgi 50% un 50%). Interesanti, ka vienāds 

vērtējums dots emocionālajai stabilitātei un funkcionālajai sagatavotībai (3 punkti – 50%; 2 

punkti – 33,3%; 1 punkts – 16,7%). Samērā augstu novērtēts arī izvēles reakcijas ātrums (3 

punkti – 33,3%; 2 punkti – 66,7%). Pēc tam seko motivācija (viena trešdaļa respondentu 

atzinuši, ka ‗‘ļoti ietekmē‘‘, otra trešdaļa - ‗‘diezgan ietekmē‘‘, trešā trešdaļa - ‗‘mazliet 

ietekmē‘‘) un pašregulācija (3 punkti -16,7%; 2 punkti – 50%; 1 punkts - 33,3%). Vienlīdz 

zemu novērtēti temperaments un intelekts (‗‘ļoti ietekmē‘‘ - 16,7%; ‗‘diezgan ietekmē‘‘ - 

33,3%; ‗‘mazliet ietekmē‘‘ – 50%). Šajā grupā trauksmainību neviens respondents nav atzinis 

par ļoti ietekmējošu faktoru – puse aptaujāto uzskata, ka tas ‗‘diezgan ietekmē‘‘, bet otra puse 

– ka ‗‘mazliet ietekmē‘‘. 

Respondenti, kuru tiesāšanas stāţs ir 6-14 gadi, pirmajā vietā izvirzījuši izvēles 

reakcijas ātrumu (3 punkti - 66,7%; 2 punkti - 33,3%). Gandrīz tikpat augstu šie tiesneši 

novērtējuši motivāciju (attiecīgi 58,3% un 41,7%) un snieguma noturīgumu (attiecīgi 54,2% 

un 45,8%). Ceturtajā vietā ierindots reakcijas ātrums (3 punkti - 58,3%; 2 punkti - 16,7%; 1 

punkts - 20,8%; 0 punktu - 4,2%), piektajā – intelekts (attiecīgi 50%; 33,4%; 8,3%; 8,3%), 

sestajā – emocionālā stabilitāte (3 punkti - 41,7%; 2 punkti – 50%; 1 punkts - 8,3%), septītajā 

– funkcionālā sagatavotība (attiecīgi 33,3%; 41,7%; 25%). Novērtējumu, kas vidēji zemāks 

par 2 punktiem, saľēmuši trīs faktori: pašregulācija (3 punkti - 33,3%; 2 punkti - 33,3%; 1 

punkts -16,7%; 0 punktu - 16,7%), trauksmainība (attiecīgi 29,2%; 12,5%; 50%; 8,3%) un 

temperaments (‗‘ļoti ietekmē‘‘ - 8,3%; ‗‘diezgan ietekmē‘‘ - 41,7%; ‗‘mazliet ietekmē‘‘ - 

33,3%; ‗‘drīzāk neietekmē‘‘ - 4,2%; ‗‘diezgan neietekmē‘‘ - 12,5%). 

Trešā grupa – respondenti, kuru tiesāšanas stāţs pārsniedz 15 gadus, - priekšroku 

devusi emocionālajai stabilitātei (3 punkti – 75%; 2 punkti – 25%). Otrajā pozīcijā ierindots 
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izvēles reakcijas ātrums (attiecīgi 66,7%; 33,3%), bet trešajā – reakcijas ātrums (attiecīgi 

50%; 50%). Kā pietiekami svarīgi faktori vērtēti pašregulācija (3 punkti – 50%; 2 punkti - 

33,3%; 1 punkts - 16,7%); funkcionālā sagatavotība (attiecīgi 33,3%; 58,3%; 8,4%) un 

snieguma noturīgums (attiecīgi 20,8%; 62,5%; 16,7%). Par septīto ietekmējošāko faktoru 

atzīta motivācija (attiecīgi 25%; 50%; 25%), par astoto – trauksmainība (attiecīgi 16,7%; 

58,3%; 25%), par devīto – intelekts (attiecīgi 8,3%; 66,7%; 25%). Viszemāko vērtējumu šī 

grupa atvēlējusi temperamentam (‗‘ļoti ietekmē‘‘ - 8,3%; ‗‘diezgan ietekmē‘‘ - 33,4%; 

‗‘mazliet ietekmē‘‘ - 41,7%; neitrāls vērtējums - 8,3%; diezgan pārliecināti, ka neietekmē - 

8,3%). 

 

3.1.2.2. Latvijas sporta spēļu tiesnešu pašvērtējums 

 
27.attēls. 2. aptaujas rezultātu grafisks atspoguļojums 

 

Otrajā aptaujā bija jānovērtē septiņi tiesnešu darbību ietekmējoši faktori, 

attiecinot tos uz sevi. 
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II. Lūdzu, novērtējiet tiesnešu darbību ietekmējošos faktorus, attiecinot uz sevi. 

1. Funkcionālā sagatavotība   neapmierinoša 3 2 1 0 1 2 3 izcila 

2. Fiziskais stāvoklis                     vājš 3 2 1 0 1 2 3 spēcīgs 

3. Intelekts                      zems 3 2 1 0 1 2 3 augsts 

4. Psihiskā noturība                    nestabila 3 2 1 0 1 2 3 stabila 

5. Trauksmainība         traucējoša  3 2 1 0 1 2 3 optimāla 

6. Snieguma noturīgums    nepietiekams 3 2 1 0 1 2 3 pietiekams 

7. Stress                      rets 3 2 1 0 1 2 3 pastāvīgs    

No visām aizpildītajām anketām izriet, ka visaugstākais tiesnešu pašvērtējums ir 

attiecībā uz fizisko stāvokli (kā ļoti spēcīgu to novērtējuši 16,7%, kā diezgan spēcīgu – 

73,3%, kā drīzāk spēcīgu – 10%). Savu intelektu kā ļoti augstu novērtējuši 10%, kā diezgan 

augstu – 73,3%, kā drīzāk augstu – 15%, bet 1,7% to vērtējuši neitrāli. Savu psihisko noturību 

par ļoti stabilu atzinuši 16,7%, par diezgan stabilu – 60%, par drīzāk stabilu -15%. Savukārt 

1,7% šo faktoru vērtējuši neitrāli, bet 6,6% uzskata, ka viľu psihiskā noturība ir drīzāk 

nestabila. Pārējie minētie faktori nevienā anketā nav izpelnījušies maksimālo novērtējumu ar 

3 punktiem. Savu funkcionālo sagatavotību 75% respondentu vērtējuši kā diezgan izcilu, bet 

25% - kā drīzāk izcilu. 70% aptaujāto tiesnešu uzskata, ka viľu snieguma noturīgums ir 

diezgan pietiekams, 16,7% - ka drīzāk pietiekams, bet 6,6% vērtē neitrāli; toties 1,7% 

atzinuši, ka viľu snieguma noturīgums ir drīzāk nepietiekams, un 5% - ka diezgan 

nepietiekams. 41,7% respondentu trauksmainība šķiet diezgan optimālā līmenī, 41,7% - 

drīzāk optimālā līmenī; 10% snieguši neitrālu vērtējumu, bet 6,6% atklājuši, ka trauksmainība 

ir mazliet traucējoša. Visbeidzot - stresu diezgan pastāvīgi izjutuši 23,3% aptaujāto, tikpat 

respondentu šī faktora klātbūtni izjutuši drīzāk pastāvīgi; neitrālu attieksmi pret stresu pauduši 

11,8%; drīzāk reti ar stresu nācies sastapties 13,3%, diezgan reti – 23,3%, bet 5% aptaujas 

dalībnieku stress tiesāšanas laikā gadījies ļoti reti. 

Arbitri ar vismazāko stāţu savu fizisko stāvokli novērtējuši kā ļoti spēcīgu (41,7%) un 

diezgan spēcīgu (58,3%). Salīdzinoši augstu vērtēta arī psihiskās noturības stabilitāte (3 

punkti – 33,3%; 2 punkti – 50%; 1 punkts – 16,7%). Sava intelekta vērtējumā maksimālos 

punktus sev piešķīruši 8,3%, bet par diezgan augstu savu intelektu uzskatījuši 91,7%. Puse 

respondentu atzinuši, ka viľu funkcionālā sagatavotība ir diezgan izcila, un otra puse – ka 

drīzāk izcila. Savu trauksmainību kā diezgan optimālu novērtējuši 25%, bet kā drīzāk 

optimālu – 75% aptaujāto. Puse šīs grupas tiesnešu savu snieguma noturīgumu atzinuši par 

diezgan pietiekamu, 16,7% tas licies drīzāk pietiekams, bet 33,3% to vērtējuši neitrāli. Ļoti 

reti stress piemeklējis 16,7% šīs grupas tiesnešu, tikpat arbitru to izjutuši diezgan reti, bet uz 

pusi mazāk respondentu ar stresu saskārušies drīzāk reti; 25% pret šo faktoru ir neitrāla 

attieksme, un 33,3% ar stresu bijis jāsadzīvo drīzāk pastāvīgi. 

Vidējās grupas respondenti anketās norādījuši, ka viľu psihiskā noturība ir ļoti stabila 

(25%), diezgan stabila (58,3%) vai drīzāk stabila (16,7%). Savu intelektu kā ļoti augstu 

vērtējuši 20,8%, kā diezgan augstu – 62,5%, kā drīzāk augstu – 12,5%, bet 4,2% pauduši 

neitrālu attieksmi. 16,7% savu fizisko stāvokli uzskatījuši par ļoti spēcīgu un tikpat 

respondentu – par drīzāk spēcīgu, bet 66,6% šīs grupas pārstāvju savu fizisko stāvokli 

novērtējuši kā drīzāk spēcīgu. Izvērtējot funkcionālās sagatavotības izcilību, 70,8% atzīmējuši 

2 punktu pozīciju, bet 29,2% sevi novērtējuši ar 1 punktu. 75% respondentu snieguma 

noturīgums esot diezgan pietiekams, 16,6% - drīzāk pietiekams, bet 4,2% - drīzāk 

nepietiekams un vēl 4,2% - diezgan nepietiekams. Gan diezgan optimāla, gan drīzāk optimāla 

trauksmainība ir 45,8% vidēja stāţa tiesnešu, bet 8,4% šo faktoru vērtējuši neitrāli. Par stresu 

vairāk nekā puse aptaujāto atbildējuši, ka to izjutuši reti (drīzāk reti – 25%; diezgan reti – 

41,6%); 8,4% attieksme ir neitrāla, 16,6% drīzāk pastāvīgi izjutuši stresu, bet 8,4% diezgan 

pastāvīgi cīnījušies ar stresu sacensību laikā. 



 112 

Vispieredzējušāko tiesnešu atbildēs maksimālais punktu skaits dots tikai fiziskā 

stāvokļa raksturojumam (ļoti spēcīgs tas esot 4,2%; diezgan spēcīgs – 87,5%, drīzāk spēcīgs – 

8,3%). Savu funkcionālo sagatavotību ar 2 punktiem novērtējuši 91,7% respondentu, ar 1 

punktu – 8,3%. Diezgan augsts intelekts esot 75% šīs grupas tiesnešu, bet drīzāk augsts – 

25%. Snieguma noturīgumu par diezgan pietiekamu atzinuši 75%, par drīzāk pietiekamu – 

16,7%, bet par diezgan nepietiekamu – 8,3%. Savukārt psihiskā noturība diezgan stabila esot 

66,7%, drīzāk stabila – 12,5%, drīzāk nestabila – 16,6%, un 4,2% tiesnešu šo faktoru vērtējuši 

neitrāli. Diezgan optimāla trauksmainība piemītot 45,8% respondentu, drīzāk optimāla tā esot 

20,8%; drīzāk traucējoša šī iezīme esot 16,7%, un tikpat daudziem arbitriem pret 

trauksmainību esot neitrāla attieksme. Tieši puse aptaujāto atzinuši, ka tiesneša darbā viľus 

diezgan pastāvīgi pavada stress; drīzāk pastāvīgi stresu izjutusi ceturtā daļa šīs grupas 

respondentu; 8,3% stresu raksturojuši ar neitrālu pozīciju; drīzāk reti stresu izjutuši 4,2%, 

diezgan reti – 8,3% un ļoti reti – 4,2%. 
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3.1.2.3. Latvijas sporta spēļu tiesnešu attieksme pret tiesāšanas 

darba specifiku 

 
28. attēls. 3. aptaujas rezultātu grafisks apkopojums  
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29. attēls. 3. aptaujas rezultātu apkopojums pa stāža grupām  

 

Trešajā aptaujā bija jānovērtē 14 apzīmējumu pāri un tādējādi jāpauž sava 

attieksme pret sporta spēļu tiesneša darbu. 

III. Kāds, Jūsuprāt, ir sporta spēļu tiesneša darbs? 

1.        sarežģīts 3 2 1 0 1 2 3 vienkāršs 

2.          ienesīgs 3 2 1 0 1 2 3 maz atalgots 

3.          prestižs 3 2 1 0 1 2 3 neievērojams 

4.          nervozs 3 2 1 0 1 2 3 mierīgs 

5.     interesants 3 2 1 0 1 2 3 garlaicīgs 

6..          radošs  3 2 1 0 1 2 3 standartizēts 

7.  fiziski smags 3 2 1 0 1 2 3 garīgi viegls 

8.  garīgi smags 3 2 1 0 1 2 3 viegls 

9.          attīstošs 3 2 1 0 1 2 3 degradējošs 

10. mobilizējošs 3 2 1 0 1 2 3 relaksējošs 

11.  laikietilpīgs 3 2 1 0 1 2 3 maz laikietilpīgs 

12.     izglītojošs 3 2 1 0 1 2 3 stagnējošs 

13.       atbildīgs 3 2 1 0 1 2 3  bezrūpīgs 

14.  izklaidējošs 3 2 1 0 1 2 3 vienmuļš 

 

Viennozīmīgi šī nodarbošanās atzīta par atbildīgu (90% respondentu atbildējuši, ka 

darbs ir ļoti atbildīgs, 10% - diezgan atbildīgs) un interesantu (55% - ļoti, 38,3% - diezgan; 

6,7% - mazliet). Pārliecinoši lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka sporta spēļu tiesāšana ir 

sareţģīta (63,3% - ļoti, 26,7% - diezgan, 6,6% - mazliet), taču 3,4% tiesnešu šo darbu vērtē kā 

diezgan vienkāršu. Ievērojama daļa respondentu atzīst, ka tiesāšana ir attīstoša (30% - ļoti, 

63,3% - diezgan, 6,7% - mazliet) un laikietilpīga (28,3% - ļoti, 45% - diezgan, 26,7% - 

mazliet), izglītojoša (26,7% - ļoti, 46,7% - diezgan, 25% - mazliet, 1,6% - neitrāli) un 

mobilizējoša (20% - ļoti, 53,3% - diezgan, 23,3% - mazliet, 3,4% - neitrāli).  
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Vairāk tiesnešu uzskata, ka viľu darbs ir garīgi smags (21,7% - ļoti, 51,7% - diezgan, 

20% - mazliet, 6,6% - neitrāli), nekā fiziski smags (6,7% - ļoti smags, 46,7% - diezgan smags, 

40% - drīzāk smags, 3,3% - neitrāli un 3,3% - drīzāk fiziski viegls). 

Ir arī aspekti, kuros sporta spēļu tiesneša darbs vērtēts visai pretrunīgi. Lielākā daļa 

respondentu to vērtē kā nervozu (16,7% - ļoti, 53,2% - diezgan, 16,7% - mazliet, 10% - 

neitrāli, 1,7% - kā drīzāk mierīgu, 1,7% - kā diezgan mierīgu) un radošu (13,3% - ļoti, 40% - 

diezgan, 23,3% - mazliet, 13,3% - neitrāli; 3,4% - kā mazliet standartizētu, 6,7% - kā diezgan 

standartizētu). Daudziem tas šķiet izklaidējošs (10% - ļoti, 33,3% - diezgan, 36,7% - mazliet, 

16,6% - neitrāli, bet 1,7% - mazliet vienmuļš un 1,7% - diezgan vienmuļš), prestiţs (6,7% - 

ļoti, 20% - diezgan, 46,6% - mazliet, 6,7% - neitrāli; savukārt 13,3% - drīzāk neievērojams un 

6,7% - diezgan neievērojams) un ienesīgs (15% - diezgan, 35% - mazliet, 26,7% - neitrāli, 

taču 8,3% - drīzāk maz atalgots, 8,3% - diezgan maz atalgots, 6,7% - ļoti maz atalgots). 

Pirmajā respondentu grupā visizteiktākā vienprātība bijusi attiecībā uz tiesāšanu kā 

diezgan mobilizējošu nodarbi (100%); atbildīgu (83,3% - ļoti, 16,7% - diezgan), interesantu 

(58,3% - ļoti, 41,7% - diezgan) un sareţģītu (58,3% - ļoti, 25% - diezgan, 16,7% - mazliet) 

darbu. Puse aptaujāto uzskata, ka šis darbs ir ļoti attīstošs, otra puse – ka diezgan attīstošs. 

Mazliet vairāk domas dalījušās apgalvojumā, ka tiesāšana ir izglītojoša (viena trešdaļa 

novērtējusi ar 3 punktiem, viena – ar 2 punktiem un vēl viena – ar 1 punktu). Šīs grupas 

tiesnešu skatījumā viľu darbs ir laikietilpīgs (25% - ļoti, 41,7% - diezgan, 33,3% - mazliet), 

fiziski smags (16,7% - ļoti, 50% - diezgan, 33,3% - mazliet) un garīgi smags (25% - ļoti, 25% 

- diezgan, 50% - mazliet). Daļa respondentu atklāj, ka tiesāšanu uzskata par izklaidējošu 

(16,7% - ļoti, 50% - diezgan, 16,7% - mazliet, 8,3% - neitrāli, 8,3% - par mazliet vienmuļu), 

nervozu (16,7% - ļoti, 50% - diezgan, 16,7% - mazliet, bet 8,3% - drīzāk mierīgu un 8,3% - 

par diezgan mierīgu), prestiţu (16,7% - ļoti, 16,7% - diezgan, 50% - mazliet, bet 16,6% - 

drīzāk neievērojamu), radošu (50% - diezgan, 16,7% - mazliet, 33,3% - neitrāli) un ienesīgu 

(25% - diezgan, 8,3% - mazliet, 50% - neitrāli, bet 16,7% - drīzāk maz atalgotu). 

Līdzīgi kā kolēģi ar vismazāko stāţu, arī otrā grupa nenoliedzami savu darbu uzskata 

par atbildīgu (83,3% - ļoti, 16,7% - diezgan), interesantu (58,3% - ļoti, 37,5 – diezgan, 4,2% - 

mazliet) un attīstošu (25% - ļoti, 66,7% - diezgan, 8,3% - mazliet). Lai gan lielākā daļa 

norāda, ka tas ir sareţģīts (58,2% - ļoti, 25% - diezgan, 8,4% - mazliet), 8,4% respondentu 

tiesāšana tomēr šķiet diezgan vienkārša. Par šo darbu var runāt arī kā par izglītojošu (33,3% - 

ļoti, 41,7% - diezgan, 20,8% - mazliet, 4,2% - neitrāli) un laikietilpīgu (20,8% - ļoti, 45,8% - 

diezgan, 33,4% - mazliet). Nedaudz mazākā mērā tiek attiecināti apzīmējumi garīgi smags 

(12,5% - ļoti, 62,5% - diezgan, 12,5% - mazliet, 12,5% - neitrāli), nervozs (16,7% - ļoti, 

41,6% - diezgan, 25% - mazliet, 16,7% - neitrāli), mobilizējošs (16,7% - ļoti, 33,3% - diezgan, 

41,7% - mazliet, 8,3% - neitrāli) un fiziski smags (41,7% - diezgan, 50% - mazliet, 8,3% - 

neitrāli). Diezgan pretēji viedokļi izteikti kā par izklaidējošu (4,2% - ļoti, 29,1% - diezgan, 

50% - mazliet, 12,5% - neitrāli) un vienmuļu (4,2% - diezgan) nodarbi, radošu (25% - ļoti, 

25% - diezgan, 20,8% - mazliet, 4,2% - neitrāli) un standartizētu (8,3% - mazliet, 16,7% - 

diezgan) darbu, prestiţu (8,4% - ļoti, 25% - diezgan, 41,7% - mazliet, 8,3% - neitrāli) un 

neievērojamu (8,3% - mazliet, 8,3% - diezgan) darbu, ienesīgu (20,8% - diezgan, 20,8% - 

mazliet, 25% - neitrāli) un maz atalgotu (16,7% - diezgan, 16,7% - ļoti) nodarbi. 

Aptaujātie ar vislielāko stāţu bijuši vienisprātis, ka sporta spēļu tiesāšana ir ļoti 

atbildīgs darbs (100%). Viľuprāt, tas ir arī visnotaļ sareţģīts (70,8% - ļoti, 29,2% - diezgan) 

un interesants (50% - ļoti, 37,5% - diezgan, 12,5% - mazliet). Tiesājot vairāk nekā 15 gadu, 

viľi pārliecinājušies, ka šī nodarbe ir laikietilpīga (37,5% - ļoti, 45,8% - diezgan, 16,7% - 

mazliet), mobilizējoša (33,3% - ļoti, 50% - diezgan, 16,7% - mazliet) un attīstoša (25% - ļoti, 

66,7% - diezgan, 8,3% - mazliet). Lielākā daļa šīs grupas respondentu piekrīt apgalvojumam, 

ka tiesāšana ir garīgi smaga (29,2% - ļoti, 54,2% - diezgan, 12,5% - mazliet, 4,1% - neitrāli), 

izglītojoša (16,7% - ļoti, 58,3% - diezgan, 25% - mazliet), nervoza (16,7% - ļoti, 66,7% - 
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diezgan, 8,3% - mazliet, 8,3% - neitrāli), radoša (8,3% - ļoti, 50% - diezgan, 29,2% - mazliet, 

12,5% - neitrāli) un izklaidējoša (12,5% - ļoti, 29,2% - diezgan, 33,3% - mazliet, 25% - 

neitrāli). Arī šajā grupā daţu apzīmējumu vērtējumā vērojami diametrāli pretēji viedokļi. 

Tiesāšana tiek uzskatīta kā par fiziski smagu (8,3% - ļoti, 50% - diezgan, 33,4% - mazliet), tā 

par drīzāk fiziski vieglu (8,3%) darbu; gan par prestiţu (16,7% - diezgan, 50% - mazliet, 8,3% 

- neitrāli) un neievērojamu (16,7% - mazliet, 8,3% - diezgan), gan par ienesīgu (4,2% - ļoti, 

62,5% - mazliet, 16,6% - neitrāli) un maz atalgotu (12,5% - mazliet, 4,2% - diezgan) darbu. 

 

Rezumējumā, pamatojoties uz autora 20 gadu pieredzi handbola tiesāšanā, var 

secināt, ka būtiskākās īpašības sporta spēļu tiesnešu darbības nodrošināšanai ir mērķtiecība, 

motivētība, fiziskā sagatavotība, psiholoģiskā noturība optimālas pašregulācijas 

nodrošināšanai, teicama konkrētās sporta spēles noteikumu pārzināšana, izvēles reakcijas 

ātrums, intelekts un domāšanas elastība spēles izpratnes veidošanā un lēmumu traktēšanā, 

prasme komunicēt un darboties komandā, atvērtība mūţizglītībai un gatavība nepārtraukti 

papildināt savas zināšanas. 

Aptaujātie Latvijas sporta spēļu tiesneši atzinuši, ka no 10 aptaujā izvirzītajiem 

faktoriem spēļu tiesnešu darbības kvalitāti visvairāk ietekmē izvēles reakcijas ātrums, 

emocionālā stabilitāte un reakcijas ātrums. Diezgan lielā mērā ietekmējoši faktori ir arī 

snieguma noturīgums, motivācija un funkcionālā sagatavotība. Vispieredzējušāko arbitru 

grupas vērtējumā (kas starp aptaujātajiem tiesnešiem uzskatāmi arī par visaugstāk 

kvalificētajiem) priekšroka dota emocionālajai stabilitātei, nākamajās topa pozīcijās ierindojot 

izvēles reakcijas ātrumu, reakcijas ātrumu, pašregulāciju, funkcionālo sagatavotību un 

snieguma noturīgumu. Tas liecina, ka, jauno tiesnešu atlasē un sagatavošanā pastiprināta 

vērība jāvelta emocionālās stabilitātes, reakcijas un izvēles reakcijas ātruma rādītājiem. 

Analizējot respondentu atbildes aptaujā par tiesnešu darbību ietekmējošu septiľu 

faktoru attiecināšanu uz sevi, jāsecina, ka visaugstākais pašvērtējums ir attiecībā uz fizisko 

stāvokli – gandrīz trīs ceturtdaļas aptaujāto atzinuši, ka tas ir diezgan spēcīgs, neliela daļa 

savu fizisko stāvokli novērtējuši kā ļoti spēcīgu, bet daţi respondenti – kā drīzāk spēcīgu. 

Diezgan labu pašvērtējumu lielākā daļa aptaujāto tiesnešu snieguši arī savam intelektam, 

psihiskajai noturībai un funkcionālajai sagatavotībai. Viszemākie rādītāji attiecināti uz 

trauksmainību un stresu. Pieredzes bagātākie arbitri visaugstāk novērtējuši savu fizisko 

stāvokli un funkcionālo sagatavotību. Arī šajā grupā, tāpat kā visu aptaujāto tiesnešu kopējos 

rādītājos, vistālāk no optimālā līmeľa ir stresa un trauksmainības novērtējums. Tādējādi var 

secināt, ka tieši šīs ir jomas, kurām tiesnešu sagatavošanā būtu jāpievērš īpaša uzmanība 

(stresa menedţments, kā tikt galā ar traucējošu trauksmainību). 

Kā rāda aptauja par Latvijas sporta spēļu tiesnešu attieksmi pret tiesāšanas darba 

specifiku, tas galvenokārt ir atbildīgs (grupā ar vislielāko tiesāšanas stāţu visi 100% aptaujāto 

atzinuši, ka tas pat ir ļoti atbildīgs darbs), interesants un sareţģīts. Lielā mērā tiesāšana ir 

attīstoša, laikietilpīga, izglītojoša un mobilizējoša. Vairāk tiesnešu atzīst, ka viľu darbs ir 

garīgi, nevis fiziski smags, no tā, savukārt, var secināt, ka šie tiesneši uzskata – lai progresētu 

savā izvēlētajā nodarbē, jāiegulda vairāk garīgo resursu un jāuzlabo rādītāji tieši šajā jomā. 

Diametrāli pretēji viedokļi vienas respondentu grupas ietvaros norāda uz, iespējams, 

ievērojamu atšķirību, piemēram, fiziskajā sagatavotībā, ja vienlīdz liela daļa respondentu 

tiesāšanu uzskata par fiziski ļoti smagu darbu un tikpat liela daļa to vērtē kā fiziski drīzāk 

vieglu darbu. 

Ja, skatot kopējo atbilţu struktūru, tā vērtējama kā diezgan viendabīga, daţviet tomēr 

izceļas izteikti atšķirīgi vērtējumi. Piemēram, vairāk nekā puse respondentu tiesāšanu uzskata 

par ļoti vai diezgan nervozu darbu, savukārt neliela daļa – par diezgan mierīgu; gandrīz divas 

trešdaļas aptaujāto tiesnešu atzīst, ka tiesāšana ir ļoti sareţģīta, taču neliela daļa aptaujāto šo 

darbu vērtē kā pat diezgan vienkāršu. Šāda uzskatu atšķirība, iespējams, skaidrojama ar 
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daţādo tiesāšanas pieredzi – arbitri ar mazāko stāţu sprieţ par savām spēlēm, kuras 

acīmredzot aizvadījuši zemāka līmeľa, amatieru sacensībās, atšķirībā no pieredzējušākajiem 

kolēģiem, kuri apkalpo pārsvarā augstāka līmeľa, arī profesionāļu spēles – tātad 

nesalīdzināmi saspringtākas sacensības ātrākā tempā, kas no tiesnešiem prasa daudz ātrāku 

lēmumu pieľemšanu. 

Viszemāko vidējo vērtējumu tiesnešu darba specifika izpelnījusies atalgojuma aspektā. 

Vērtējumi izteikti visā ballu amplitūdā, un, lai gan 15% respondentu šo nodarbi atzinuši par 

ļoti ienesīgu, neliela daļa aptaujāto pauduši diametrāli pretēju viedokli - 6,7% to uzskata par 

ļoti maz atalgotu. 

 

3.2. Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus raksturojošo faktoru 

modeļa izstrāde un komponentu saturs 

 

3.2.1. Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu profesionālo  

darbību raksturojošās funkcionālās sagatavotības, psihofizioloģisko un 

psiholoģisko raksturojumu rādītāju noteikšana un analīze 
 

Promocijas darba ietvaros tika veikta 16 augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu 

tiesnešu testēšana. Rezultāti attēloti tabulās (skatīt pielikumos). Testēšana tika veikta sezonas 

sacensību periodā, kad tiesnešu radītājiem jābūt ļoti augstā līmenī. Iegūtie rezultāti šajā 

apakšnodaļā tiks aprakstīti un interpretēti. 

 Sporta spēļu tiesnešu trauksmainības līmeľa noteikšana (7.pielikums): 

visi pētījumā iesaistītie respondenti šajā testā uzrādīja rezultātu, kas testa interpretācijas 

punktu izteiksmē bija robeţās no 33 līdz 45 punktiem. Šis rezultāts atbilst 3.trauksmainības 

līmenim, kurš tiek raksturots kā vidējs.  

 Sporta spēļu tiesnešu psihiskās noturības testēšana (8.pielikums): 

veicot šo testēšanu, iegūtie rezultāti tika interpretēti četrās sadaļās: emocionālā noturība, 

pašregulācijas prasmes, motivācija un snieguma noturīgums. Emocionālajā noturībā augsta 

līmeľa rezultātus uzrādīja tikai 1 respondents, virs vidējā līmeľa - 4, vidējā līmenī - 4, zem 

vidējā līmeľa - 3 un zemā līmenī - 4 respondenti. Pašregulācijas prasmēs augsta līmeľa 

rezultāti konstatēti 8 respondentiem, virs vidējā līmeľa un vidēja līmeľa rezultāts - pa 1 

respondentam, 2 tiesnešu rezultāti bija zem vidējā, savukārt 4 pārbaudāmie uzrādīja zema 

līmeľa pašregulācijas prasmes. Motivācijas komponentā augsts līmenis fiksēts 2 tiesnešiem, 

virs vidējā līmeľa - 5, vidējs līmenis - 4, zem vidējā – 2, bet zems līmenis - 3 respondentiem. 

Snieguma noturīgumā augstu un zemu līmeni uzrādīja pa 1 tiesnesim, virs vidējā līmeľa - 7 

respondenti, vidējā līmenī - 3, zem vidējā - 4 tiesneši. 

 Intelektuālās attīstības līmeľa noteikšana (9.pielikums): 

neviens no tiesnešiem neuzrādīja augstu vai zemu intelekta attīstības līmeni, 3 respondentiem 

rezultāts bija virs vidējā līmeľa, 11 tiesneši iekļāvās vidējā līmenī un 2 respondentiem 

intelektuālā attīstība fiksēta zem vidējā līmeľa. 

 Vienkāršas kustību reakcijas testēšana (10.pielikums): 

uzrādītie rezultāti liecināja, ka visi pētījumā iesaistītie sporta spēļu tiesneši šajā komponentā ir 

labi sagatavoti un visiem rezultāti ir virs vidējā līmeľa. 

 Izvēles reakcijas ātruma testēšana (11.pielikums): 

tika noteikta respondentu spēja reaģēt uz daţādām figūrām, pieľemot pareizus lēmumus, kā 

rezultātā tika noteikti tiesnešu rezultāti tādos komponentos kā izvēles reakcijas kopējais laiks, 

izvēles reakcijas latentais periods un motorais laiks, koncentrēšanās spējas, uztveres un 

informācijas apstrādes laika rādītāji. Šajos testos tiesneši uzrādīja virs vidējā līmeľa un 

augstus rezultātus.  
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 Funkcionālās sagatavotības testēšana (12.pielikums): 

šajā sagatavotības testēšanā pēc sirds ritmu variabilitātes rādītājiem tika iegūti rezultāti, kas 

atspoguļo tiesnešu organisma adaptāciju fiziskām slodzēm (tikai 2 tiesnešiem rādītāji bija zem 

50%), organisma trenētību (visiem tiesnešiem rādītāji virs vidējā, kā arī 10 no viľiem virs 

90%), organisma enerģētiskās rezerves (radītāji no 59% līdz 96%), psihoemocionālo stāvokli 

(rādītāji no 52% līdz 97%), kā arī pulsa bieţuma vidējos rādītājus (zemākais pulss reģistrēts 

52, bet augstākais 80 sitieni minūtē). 

 Testēšana, lai noteiktu tiesnešu temperamentu (13.pielikums): 

šajā komponentā tika iegūti rādītāji, kādam temperamenta tipam atbilst katrs testētais tiesnesis 

(visvairāk tika reģistrēti šizoīdie flegmatiķi - 4 un hipertīmie holēriķi - 3). 

 

3.2.2. Augstas kvalifikācijas tiesnešus raksturojošo faktoru modelis (izvēles 

reakcijas ātrums, organisma funkcionālais stāvoklis, pieņemto lēmumu 

kvalitāte, vienkāršas reakcijas ātrums, fiziskā un intelektuālā attīstība, 

psiholoģiskā sagatavotība, koncentrēšanās spēja)  
 

Lai noskaidrotu komponentus, kuri vislielākajā mērā raksturo augstas kvalifikācijas 

sporta spēļu tiesnešus, tika izmantota faktoru analīzes metode.  

Lai noskaidrotu, cik faktoru analīzi pielietot, tika analizētas sākotnējās un iegūtās 

kopvērtības, aprakstošā summārā dispersija, tika analizēta punktu diagramma. Iegūto faktoru 

analīzē izmantota atlases un rotācijas metode.  

Analizējot sākotnējās un iegūtās kopvērtības, var secināt, ka katrs no mainīgajiem 

izskaidro pietiekamu dispersijas daļu, lai tos izmantotu faktoru analīzē.  

 
30.attēls. Svarīgāko faktoru rādītāju, kas raksturo augstas kvalifikācijas sporta 

spēļu tiesnešus, grafiskā punktu diagramma 
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Tika secināts, ka septiľiem komponentiem īpašvērtības ir augstākas par 1. Tas parāda, 

ka analīzei tiek atlasīti tikai septiľi komponenti. Faktoru analīzes rezultātā izdalīti septiľi 

faktori, kuru īpatsvars ir virs 1 (sk.30.att). Tādēļ interpretācijai tika izvēlēti vadošie septiľi 

faktori, kuru ieguldījums kopējā dispersijā veidoja 89,632%. Šos faktorus raksturojošie 

rādītāji redzami 1. tabulā. 

 

1. tabula 

Sporta spēļu tiesnešus raksturojošo rādītāju aprakstošā summārā dispersija  

  

Komponenti 

Sākotnējās īpašvērtības Svaru kvadrātu summas pēc rotācijas 

Dispersijas 
%  Kumulatīvais% Summa Dispersijas %  kumulatīvais % 

1 30,309 30,309 6,540 19,818 19,818 

2 17,916 48,225 5,979 18,119 37,937 

3 15,400 63,624 5,601 16,972 54,909 

4 9,019 72,643 4,262 12,914 67,824 

5 7,173 79,816 2,886 8,746 76,570 

6  5,061 84,877 2,510 7,607 84,177 

7 4,755 89,632 1,800 5,455 89,632 

 

Kā redzams 1. tabulā, iegūto augstas kvalifikācijas tiesnešus raksturojošo vadošo 

komponentu ieguldījums kopējā dispersijā ir gandrīz 90% (89,632%). 1.tabulā attēlots, ka 

pirmais komponents, ko veido izvēles reakcijas laika skalas rādītāju saturs, izskaidro 30,3% 

no kopējās dispersijas. Otrais komponents, ko veido organisma funkcionālo stāvokli 

raksturojošs saturs, izskaidro 17,9%. Trešais komponents, ko veido pieľemto lēmumu 

kvalitātes satura rādītāji, izskaidro 15,4% no kopējās dispersijas. Ceturtais komponents 

(vienkāršas kustības reakcijas ātrums) izskaidro 9%, piektais komponents (fiziskās un 

intelektuālās attīstības satura rādītāji) – 7,2%, sestais (psihiskās noturības satura rādītāji) – 

5,1% un septītais komponents (koncentrēšanās spējas) – 4,8%, un kopā visi septiľi - 89,6%. 

Tādējādi apstiprinot septiľu faktoru struktūru.  

Pirmo faktoru (2.tab) veido astoľi komponenti ar svaru faktorā virs 0,6. Tas tika 

identificēts kā „Izvēles reakcijas ātrums‖. Šādu interpretāciju ļāva faktora cieša korelācija ar 

Vīnes testu sistēmas Izvēles reakcijas subtesta (RA) šādiem rādītājiem: RA stimulācija ar 

svītrojumu (r = 0,962), RA vienai figūrai (r = 0,939), RA bez svītrojuma (r = 0,931), RA 

vizuālā meklēšana (r = 0,911), RA divām figūrām (r = 0,899), RA izvēle bez motorās 

darbības (r = 0,692), RA izvēles reakcija (r = 0,689) un RA izvēle ar motoro darbību (r = 

0,625). 1. faktora matrices nozīmīgākais fragments parādīts 2.tabulā.  

2. tabula 

1. faktora „Izvēles reakcijas laiks” raksturojošās korelācijas matrica 

RA_stimulēts ar svītrojumu ,962 -,178 -,104 ,071   

RA uz 1 figūru ,939 -,218   ,199 ,069 

RA_stimulēts bez svītrojuma ,931 -,275 -,158     

RA_vizuālā meklēšana ,911 -,069 -,203 ,098 ,232 

RA uz 2 figūrām ,899 -,264 -,183 -,099 -,171 

RA izvēle bez mot.darbības ,692 ,095 -,136 ,583 -,172 

RA izvēles reakcija ,689 ,141 -,117 ,543 -,163 

RA izvēle ar motoro darbību ,625 ,168 -,131 ,468 -,408 

 

Otro faktoru veido pieci komponenti (skat. 3.tab.). Pieciem komponentiem ir pozitīva 

korelācija - to raksturoja cieša korelācija ar testu, kuros noteiktas pārbaudāmo funkcionālās 

spējas: vispārējā funkcionālā sagatavotība (r = 0,970), viľu psihoemocionālais stāvolis (r = 

0,949). Vēl arī organisma funkcionālās adaptācijas spējas (r = 0,943), vispārējās funkcionālās 
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trenētības līmenis (r = 0,924) un organisma enerģētiskās rezerves (r = 0,796). Otrā faktora 

nosaukums ir „Organisma funkcionālais stāvoklis‖.  

 

3. tabula 

2. faktoru „Organisma funkcionālais stāvoklis” raksturojošās korelācijas matrica 

KO_H_vispārējā funkcionālā 

sagatavotība 

-,129 ,970 ,115 -,058 -,102 

KO_D_psihoemocionālais 

stāvoklis 

-,130 ,949 ,091 -,074 -,125 

KO_A_adaptācijas fiziskām 

slodzēm 

-,182 ,943     -,106 

KO_B_vispārējā trennētība ,093 ,924 ,089 ,079 -,094 

KO_C_organisma enerģētiskās 

rezerves 

-,283 ,796 ,255 -,295   

 

Trešo faktoru veido četri komponenti ar svaru faktorā virs 0,6. Tas nosaukts par 

„Pieľemto lēmumu kvalitāti‖ jeb izvēles reakcijas atbilţu pareizumu (4.tab.). 

 

4. tabula 

3. faktora „Pieņemto lēmumu kvalitāte” raksturojošo korelāciju matrica 

RA_vizuālās meklēšanas kļudu 

skaits 

-,180 ,053 ,939 ,102 

RA_nepareizās negatīvās skaits -,208   ,906 ,237 

RA_izvēles kļūdu skaits ,078   ,853 -,084 

RA_nepareizās pozitīvās skaits -,061 ,089 ,821 -,317 

 

Trešā faktora interpretāciju noteica tā cieša korelācija ar Vīnes testu sistēmas Izvēles 

reakcijas testa rezultātu to daļu, kura raksturo testējamās personas atbilţu pareizumu: Pareizo 

atbilţu daudzums no visām testā sniegtajām atbildēm - RA_ vizuālās meklēšanas kļūdu skaits 

(r = 0,939), RA_ nepareizās negatīvās (r = 0,906), RA_ izvēles kļūdu skaits (r = 0,853) un 

RA_ nepareizās pozitīvās skaits (r = 0,821). 

Savukārt ceturtais interpretācijai pakļautais faktors tika nosaukts par „Vienkāršas 

kustību reakcijas ātrumu‖, kuru veido trīs komponenti ar svaru faktorā virs 0,6. Faktora 

matrica ceturtajam faktoram parādīta 5. tabulā. 

 

5. tabula 

4. faktora „Vienkāršas kustību reakcijas ātrumu” raksturojošo korelāciju 

matrica 

RT_kopējā reakcijas laika 

dispersijas rezultāts 

,087 -,134 ,244 ,900 ,086 

RT_latentā perioda rezultāts ,343     ,877 -,183 

RT_motorā laika rezultāts ,072 -,121 -,316 ,752   

 

Ceturtā faktora šādu interpretāciju noteica tā ciešās korelācijas ar vienkāršas kustību 

reakcijas ātruma testa rezultātiem: reakcijas laika dispersijas rādītājiem (r = 0,900), ar 

vienkāršas reakcijas latentā perioda laiku (r = 0,877) un ar atsevišķas kustības ātrumu (r = 

0,752).  

Piekto faktoru „Fiziskā un intelektuālā attīstība‖ veido trīs komponenti ar svaru 

faktorā virs 0,6 (skat.6.tab.).  
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6.tabula 

5. faktora „Fiziskā un intelektuālā attīstība” raksturojošo korelāciju matrica 

KO_augums -,085 -,057   ,139 ,922 

KO_svars ,102 -,283 ,102 -,125 ,889 

IQ_score -,214 -,189 -,134 -,344 ,647 

 

 Kā redzams, tad samērā negaidīti šajā faktorā konstatētas ciešas korelācijas ar auguma 

garuma un ķermeľa masas rādītājiem (r = 0,922) un (r = 0,889). Faktora interpretācijā liela 

nozīme bija arī tā saistībai ar IQ testa rādītājiem – (r = 0,647).  

 

Sestajam faktoram tika dots nosaukums „Psiholoģiskā sagatavotība‖, savukārt 

septītais faktors tika nosaukts – „Koncentrēšanās spējas‖. Šos faktorus veidoja trīs 

komponenti ar svaru faktoros virs 0,6 (matrica parādīta 7. tabulā).  

7. tabula 

6. faktora „Psiholoģiskā sagatavotība” un 7.faktora „Koncentrēšanās spējas” 

raksturojošo korelāciju matrica 

Psih_emoc_notur_score ,817 ,183 

Pasreg_pr_score ,759 -,127 

RT_m_disp_motor_time_sc ,062 ,924 

 

6.faktoru raksturo cieša korelācija ar psihiskās noturības rādītājiem (r = 0,817), kā arī 

ar pašregulācijas prasmju pārbaudes rezultātiem. Savukārt 7. faktoram ir tikai viena, bet ļoti 

cieša (r = 0,924) korelācija ar vienkāršas kustību reakcijas motorā laika rezultātu izkliedes 

rādītājiem. Ľemot vērā šī testa metodiku, kad pārbaudāmajam 28 reizes pēc kārtas jāizdara 

reaģēšanas darbības uz negaidīti parādošos signālu, ar pārliecību šis faktors nosaucams par 

uzmanības koncentrēšanas spēju. Turpmākajā pētījuma gaitā šie abi faktori apvienojami vienā 

un nosaucami par psiholoģiskās sagatavotības faktoru. 

 

Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus 

raksturojošo faktoru modelis

citi  10,34%

Koncentrēšanās spēja 

4,80%

Psiholoģiskā 

sagatavotība 5,01%

Fiziskā un intelektuālā 

attīstība 7,20%

Vienkāršas reakcijas 

ātrums 9,02%

Pieņemto lēmumu 

kvalitāte 15,40%

Organisma 

funkcionālais stāvoklis 

17,92%

Izvēles reakcijas ātrums 

30,31%

 
31. attēls. Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu spējas un īpašības 

raksturojošo faktoru modelis 
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Tādējādi var uzskatīt, ka ir iegūts augstas kvalifikācijas tiesnešu faktoru kopums, kas 

var tikt uzskatīts par modeli (31.attēls), kuru, savukārt, ir lietderīgi izmantot turpmākajā 

pētījuma gaitā. 

 

3.3. Metodiskais saturs sporta spēļu tiesnešu sagatavošanai 

 
Pētījuma gaitā izkristalizējās svarīgākās īpašības, spējas un kompetences, kas 

nepieciešamas augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu darbības nodrošināšanai. 

Shematiski tās attēlotas optimālā sporta spēļu tiesnešu sagatavošanas modelī (skatīt 15. 

pielikumu). Nodaļas turpmākajās apakšsadaļās, piedāvājot konkrētu metodisko saturu, 

iztirzāti būtiskākie aspekti augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu sagatavošanā. 

 

3.3.1. Kritiskās domāšanas metodes pielietošana sporta spēļu tiesnešu 

sagatavošanā 
 

Mācot domāt kritiski, mācību procesā ir jābūt realizētai darbības pieejai, kas paredz 

mācību procesu aplūkot kā izglītojamo aktīvu darbību. Mācību mērķis ir pati darbība vai 

darbība un operācijas, ar kuru palīdzību šis mērķis tiek realizēts un kuras ir vērstas uz 

problēmu atrisināšanu daţādās situācijās (Kritiskās domāšanas pamati, 2012). 

Ir vairāki pedagoģiskie nosacījumi un pieejas mācību procesam, kuri paaugstina tā 

efektivitāti. Organizējot kritiskās domāšanas apguvi, pasniedzējam:  

 1) lielāko mācību laika daļu jāvelta kritiskās domāšanas praksei izglītojamo 

interaktīvas mijiedarbības procesā;  

 2) jāorganizē darbs ar daţādiem informācijas avotiem tā, lai izglītojamie patstāvīgi 

meklētu informāciju, apdomātu to, novērtētu un atkarībā no uzdevuma prezentētu 

daţādā formā (mutvārdos, rakstiski, grafiski);  

 3) jāgarantē atvērta, labvēlīga mācīšanās gaisotne, tolerance un daţādu, arī atšķirīgu, 

ideju un domu pieľemšana;  

 4) jāatbalsta maksimāli aktīva izglītojamo iesaistīšanās mācību procesā, arī viľu darba 

veidu, veicamo uzdevumu, informācijas avotu u. tml. izvēle;  

 5) jāpauţ pārliecība par katra izglītojamā spējām domāt kritiski un pieľemt patstāvīgu 

lēmumu.  

 Lai tiesnešu sagatavošanas process būtu pilnvērtīgāks un mācīšanas veids būtu 

efektīvāks, kā metodi ieteicams izmantot kritisko domāšanu, kas ietver trīs galvenos 

punktus: ierosme – apjēgšana - refleksija. 

 Teorētiskās nodarbības struktūra, kura tika aprobēta uz Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas (LSPA) studentiem 2001. gadā: 

IEROSME – nodarbības sākumā studentiem tika radītas asociācijas par konkrēto sporta veidu, 

par noteikumiem un spēles būtību. Lai studentiem veidotos asociācijas, tika izmantoti 

videomateriāli par konkrēto sporta spēli. Pēc šo materiālu noskatīšanās, kas ilga piecas 

minūtes, studenti centās brīvi saukt trīs lietas un nianses, ko viľi jau agrāk ir redzējuši vai 

dzirdējuši par šīs spēles īpatnībām. Visas domas, gan pareizās, gan nepareizās, tika 

pierakstītas uz tāfeles, grupējot nosauktās ar spēles noteikumiem saistītās lietas – kas ir atļauts 

un kas nav atļauts konkrētajā sporta veidā. Lai šī ierosme studentos tiktu saglabāta, tika 

piedāvāts viľiem rīkot ‗‘prāta vētru‘‘, kuras laikā studenti, strādājot grupās, apspriedās un 

izvirzīja vēl daţus pieľēmumus par konkrētās porta spēles noteikumiem. Katrai grupai bija 

ļauts brīvi izteikties par jautājumu: ko jūs vēl zināt par šīs spēles noteikumiem? Arī šīs 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=kritisk%C4%81%20dom%C4%81%C5%A1ana&source=web&cd=17&ved=0CE0QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.iac.edu.lv%2Fassets%2FUploads%2FMateriali%2FKD-pamati-LV-isais.pdf&ei=y6cPUbbsPIim4ASNn4GACA&usg=AFQjCNGwdcbJ4dALefdmag7DgIsk5uJgcw
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atbildes tika pierakstītas uz tāfeles, tādā veidā virzot studentu domāšanu jau uz apjēgšanas 

fāzi. 

APJĒGŠANA – šīs fāzes laikā galvenais uzdevums bija piedāvāt studentiem lasīt koncentrētu 

noteikumu materiālu, izmantojot insert metodi. Tātad, lasot šo – viľiem jauno – informāciju, 

studenti ar attiecīgām zīmēm tekstā atzīmēja un grupēja visu: 

* ko viľi jau zināja par šī sporta veida noteikumiem; 

** kas viľiem bija zināms, bet bija daţas neskaidrības par šo lietu; 

*** kas bija pilnīgi nezināma informācija. 

Beiguši saīsināto noteikumu lasīšanu ar insert metodi, studenti atkal diskutēja grupās 

un pārrunāja neskaidros vai nezināmos jautājumus. Pēc diskusijas katra grupa atkal deva 

rezumējošu secinājumu par iegūto jauno informāciju. 

Lai apjēgšana būtu pilnvērtīgāka, studentiem tika rādīta autora izstrādātā mācību 

videofilma, kas ilgst 13 minūtes. Tās laikā viľi varēja vērot noteikumu interpretāciju spēļu 

momentos un klausīties autora komentāru par redzamajām situācijām un noteikumu 

skaidrojumu. Pēc filmas noskatīšanās studenti vēlreiz rīkoja diskusiju par lietām, kas 

palikušas neskaidras un kurām vajadzīgs skaidrojums. 

Turpinājumā attiecīgās lietas, kas bija atzīmētas uz tāfeles, tika vai nu papildinātas, vai 

izdzēstas, ja tās tika atzītas par kļūdainām. Tas bija nodarbības brīdis, kurā studentiem sākās 

REFLEKSIJA – viľi mēģināja rezumēt nodarbības laikā iegūto informāciju, izmantojot 

‗‘zirnekļa‘‘ paľēmienu, proti, visas zināšanas, kas bija iepriekš un ko viľi guva nodarbības 

laikā, tika grupēts attiecīgās kategorijās. Beigās studenti uz tāfeles bija izveidojuši sporta 

spēles noteikumu shēmu, un tika izcelti galvenie punkti, uz kuriem tiek balstīta spēle. Šī 

teorētiskā nodarbība, kas ilga 90 minūtes, bija pirmā daļa autora izveidotajā metodisko 

paľēmienu kopumā. 

Desmitajā praktiskajā nodarbībā studenti pirms praktiskās tiesāšanas uzsākšanas 

vēlreiz tika iepazīstināti ar daţādiem materiāliem, kas saistīti ar konkrētās sporta spēles 

noteikumiem un galvenokārt ar tiesāšanas tehnikas un taktikas nosacījumiem. Šī teorētiskā 

nodarbība ilga 45 minūtes, un tās laikā studenti skatījās autora izstrādāto otro mācību 

videofilmu par tiesnešu ţestiem. Pēc tam studenti diskusijā izanalizēja tās nianses, kuras bija 

nesaprotamas vai tām bija nepieciešams skaidrojums vai analīze. Pēc diskusijas studentiem 

tika rādīti daţādi uzskates materiāli (uz plēvēm un maketa) par tiesāšanas tehniku un taktiku 

(Līcis, 2001).  

Kā instrumentu kritiskās domāšanas attīstīšanai un novērtēšanai ieteicams izmantot 

Holistisko kritiskās domāšanas novērtēšanas rubriku – HKDNR 

(www.insightassessment.com). Kā izmantot holistiskās kritiskās domāšanas novērtēšanas 

rubriku: 

Stipri 4. Konsekventi izpilda visu vai gandrīz visu no šī: 

Akurāti interpretē pierādījumus, apgalvojumus, grafikus, jautājumus u.c. 

Atšķir svarīgākos argumentus (iemeslus un apgalvojumus) par un pret. 

Apdomīgi analizē un novērtē galvenos alternatīvos skatījumus. 

Izdara pārbaudītus, saprātīgus, pareizus secinājumus. 

Pamato galvenos rezultātus un procedūras, paskaidro pieľēmumus un iemeslus. 

Ar atvērtu prātu seko pierādījumu un cēloľu pavedienam. 

Pieņemami 3. Izpilda lielāko daļu vai daudz ko no šī: 

Akurāti interpretē pierādījumus, apgalvojumus, grafikus, jautājumus u.c. 

Atšķir būtiskos argumentus (iemeslus un apgalvojumus) par un pret. 

Piedāvā analīzi un vērtējumus nepārprotamiem alternatīviem skatījumiem. 

Izdara pārbaudītus, pareizus secinājumus. 

Pamato daţus rezultātus un procedūras, paskaidro iemeslus. 

Ar atvērtu prātu seko pierādījumu un cēloľu pavedienam. 

http://www.insightassessment.com/
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Nepieņemami 2. Izpilda lielāko daļu vai daudz ko no šī: 

Nepareizi interpretē pierādījumus, apgalvojumus, grafikus, jautājumus u.c. 

Nespēj atšķirt spēcīgus, būtiskus pretargumentus. 

Ignorē vai virspusēji novērtē nepārprotamus alternatīvos skatījumus. 

Izdara nepārbaudītus vai aplamus secinājumus. 

Pamato daţus rezultātus vai procedūras, reti izskaidro iemeslus. 

Neatkarīgi no pierādījumiem vai iemesliem pieturas vai aizstāv viedokļus, kas pamatojas uz 

savtīgām interesēm vai aizspriedumiem. 

Vāji 1. Konsekventi izpilda visu vai gandrīz visu no šī: 

Piedāvā aplamas interpretācijas pierādījumiem, apgalvojumiem, grafikiem, jautājumiem, 

informācijai vai citu cilvēku viedokļiem. 

Nespēj atšķirt vai pārsteidzīgi noraida spēcīgus, būtiskus pretargumentus. 

Ignorē vai virspusēji novērtē nepārprotamus alternatīvos skatījumus. 

Diskusijās izmanto aplamus vai nebūtiskus iemeslus, nepārbaudītus apgalvojumus. 

Nepamato rezultātus vai procedūras, nepaskaidro iemeslus. 

Neatkarīgi no pierādījumiem vai iemesliem pieturas vai aizstāv viedokļus, kas pamatojas uz 

savtīgām interesēm vai aizspriedumiem. 

Demonstrē šauru domāšanu vai naidīgumu pret loģisko saprātu. 

Psiholoģiskās sagatavotības speciālists, EHF lektors Jurgens Boss ir ieviesis praksē uz 

risinājumu orientētu apmācību (Boss, 2011), kas jau vairākus gadus tiek praktizēta tiesnešu 

sagatavošanas procesā pirms nozīmīgām augsta līmeľa sacensībām. Promocijas darba autors 

ir piedalījies trīs šādos specializētos kursos. 

Uz risinājumu orientēta apmācība ir intervija, kas jāveic pa pāriem. Pāriniekiem 

jāmainās, intervējot vienam otru, jāizmanto sagatavotā veidlapa un jāpieraksta partnera 

atbildes. Nolūks ir sniegt abām pusēm personisko pieredzi, kā apspriestie mērķi uz risinājumu 

virzītā veidā ietekmē motivāciju. Intervija sastāv no šādiem deviľiem jautājumiem: 

1. Kāds ir jūsu mērķis? 
Sāciet, aicinot savu partneri izvēlēties mērķi: "Ko tu vēlētos iemācīties, mainīt vai 

paveikt? " 

2. Kāds būs jūsu personīgais ieguvums, sasniedzot savu mērķi? 
Palīdziet partnerim domāt par personīgo labumu, ko viľš iegūs, sasniedzot savu mērķi. 

Turpiniet ar jautājumu: "Kā tas tev nāks par labu?" Mudiniet partneri domāt par 

vairākiem ieguvumiem un jautājiet: "Kādus vēl citus ieguvumus tu vari iedomāties?" 

3. Kādu labumu gūs citi? 
Palīdziet partnerim noteikt papildu ieguvumus, paplašinot perspektīvu un 

lūdzot iedomāties, kā mērķa sasniegšana labvēlīgi ietekmēs viľa kolēģus, klientus vai 

ģimenes locekļus. 

4. Kur esat tagad? 

Lieciet partnerim novērtēt viľa pašreizējo stāvokli skalā no viens līdz desmit, 

kur viens nozīmē, ka mērķis nav pat domas līmenī, un desmit norāda, ka tas 

ir sasniegts. Ietveriet partnera mērķi savā jautājumā. Piemēram: "Uz kuras atzīmes tu 

novietotu sevi, ja viens nozīmē, ka esi tikai dzirdējis par šo jauno laika vadības 

sistēmu, kuru vēlies apgūt, un desmit nozīmē, ka esat eksperts tās lietošanā un citi tev 

lūdz padomus, kā to izmantot!"' 

5. Ko esat izdarījis, lai tur nokļūtu? 
Šis jautājums tieši izriet no iepriekšējā. Atbilde, ko jūsu partneris sniedza uz 

mērogošanas jautājumu, iespējams, ir lielāka par vienu. Tādēļ varat turpināt, iztaujājot, 

ko partneris jau ir izdarījis, lai nokļūtu tur, kur, kā viľam liekas, viľš pašlaik atrodas. 
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6. Kas atbalstīja un kā? 
Palīdziet partnerim apzināt pēc iespējas vairāk cilvēku, kuri kaut kādā veidā ir 

palīdzējuši, atbalstījuši vai mudinājuši virzīties uz augšu līdz pašreizējai pozīcijai. 

7. Kas varētu norādīt, ka esat pārvietojies vienu soli tālāk? 

Šī jautājuma mērķis nav lūgt skaidrojumu par to, ko partneris plāno darīt, lai turpinātu 

tuvoties savam mērķim. Nolūks ir drīzāk palīdzēt viľam radīt vīziju par iespējamo 

progresu, ko iespējams sasniegt: "Iedomāsimies, ka mēs satiekamies nākamajā nedēļā, 

un es jautāju, pie kuras atzīmes uz skalas tu pašlaik atrodies. Tu atbildi, ka esi 

pārvietojies vienu soli uz priekšu, bet es jautāju, kas par to liecina. Vaicāju tev, kas ir 

noticis. Ko tu man teiksi? " 

8. Kas ir jūsu iemesli uzskatīt, ka mērķis ir sasniedzams? 
Šī jautājuma nolūks ir palīdzēt partnerim noteikt faktorus, kas dod viľam pārliecību, 

ka viľš spēs sasniegt savu mērķi. Šādi faktori var ietvert personīgās spējas un stiprās 

iezīmes, jau sasniegto progresu, iepriekšējo pieredzi līdzīgu mērķu sasniegšanā un citu 

cilvēku atbalstu. 

9. Kad mērķis būs sasniegts, kam jūs būsit pateicīgs par atbalstu un palīdzību? 
Palīdziet partnerim iedomāties, ka viľš ir sasniedzis savu mērķi. Apmierināts ar 

paveikto, viľš jūtas pateicīgs visiem, kas palīdzējuši gūt sekmes. Kamēr partneris 

vizualizē šo ainu, pajautājiet, kam viľš pateicas un tieši par ko. 

 

3.3.2. Aerobo spēju attīstīšana sporta spēļu tiesnešiem  
 

Lai sporta spēļu tiesneši varētu realizēt savu profesionālo potenciālu laukumā un 

efektīvi pildīt savas funkcijas spēles vadīšanas ietvaros, viens no svarīgākajiem bāzes 

mehānismiem sagatavošanas procesā ir aerobo spēju attīstīšana. Sporta spēļu tiesnesis ar 

labām aerobajām spējām var daudz produktīvāk attīstīt arī citas īpašības, kuras nodrošina 

tiesnešu kvalitatīvu darbību laukumā noteikumu momentānā traktēšanā un lēmumu 

pieľemšanā. Lai katrs tiesnesis objektīvi noteiktu savu aerobo spēju līmeni, sporta medicīnā 

tiek pielietota efektīva treniľu metode beep tests ar laktāta (pienskābes) koncentrācijas 

noteikšanu asinīs pie noteiktas slodzes (skatīt 14.pielikumu). Pamatojoties uz šiem rādītājiem, 

katrs tiesnesis ar speciālistu palīdzību var izveidot programmu, kas īstermiľā un ilgtermiľā 

ļauj aerobo spēju potenciālu paaugstināt un saglabāt. Minētais piemērs ir sadarbībā ar Vīnes 

sporta laboratorijas speciālistiem kopīgi izstrādāta treniľu programma aerobo spēju 

attīstīšanai konkrētam tiesnesim. 

 

Treniņa plāns aerobo spēju attīstīšanai sporta spēļu tiesnešiem 

 

1.treniľš - iesildīšanās 5 min., 10 min A1, 5 min A2, atkārtot 3 reizes. Kopā 50 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

2.treniľš - iesildīšanās 5 min., 40 min A2, beigās 5 minūtes ātra soļošana. Kopā 50 minūtes. 

TRĪS BRĪVDIENAS 

3.treniľš - iesildīšanās 5 min., 5min A2, 5 min A1, atkārtot 4 reizes. Kopā 45 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

4.treniľš - iesildīšanās 10 min., 10 min A2, 2 min A3, 5 min A1, atkārtot 3 reizes. Kopā 61 

minūte. 

TRĪS BRĪVDIENAS 

5.treniľš - 20min A1, 15 min A2, 3 min A3, 20 min A1. Kopā 58 minūtes. 

6.treniľš - iesildīšanās 5 min., 50 minūtes A2. Kopā 55 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

7.treniľš – 20 min A1, 15 min A2, 3 min A3, 20 min A1. Kopā 58 minūtes. 



 126 

TRĪS BRĪVDIENAS 

8.treniľš – 50 min A2, 10 min A1. Kopā 60 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

9.treniľš – 50 min A2, 10 min A1. Kopā 60 minūtes. 

TRĪS BRĪVDIENAS 

10.treniľš - iesildīšanās 10 min., 5 min A2, 1 min A3, atkārtot 5 reizes. Kopā 40 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

11.treniľš – 5 min A1, 55 min A2. Kopā 60 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

12.treniľš - iesildīšanās 10 min., 5 min A2, 1 min A3, atkārtot 5 reizes. Kopā 40 minūtes. 

TRĪS BRĪVDIENAS 

13.treniľš - iesildīšanās 8 min A1, 1 min A3, 5 min A2, atkārtot 6 reizes. Kopā 44 minūtes. 

14.treniľš – 50 min A2, pēc katrām 10 minūtēm veikt sprintu (paātrinājumu) 40 metrus. Kopā 

50 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

15.treniľš - iesildīšanās 8 min A1, 1 min A3, 5 min A2, atkārtot 6 reizes. Kopā 44 minūtes. 

TRĪS BRĪVDIENAS 

16.treniľš - iesildīšanās 5 min., 5 min A1, 5 min A2, atkārtot 5 reizes. Kopā 55 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

17.treniľš - iesildīšanās 5 min., 5 min A1, 5 min A2, atkārtot 6 reizes. Kopā 65 minūtes. 

TRĪS BRĪVDIENAS 

18.treniľš-Iesildīšanās 10min. 5min A2, 2min A3, atkārtot 6 reizes. Kopā 52 minūtes 

19.treniľš-Iesildīšanās 5min. 5min A1, 5min A2, atkārtot 5 reizes. Kopā 55 minūtes 

VIENA BRĪVDIENA 

20.treniľš-Iesildīšanās 8 min. 4min A2, 1min A3, 1min A4, 5min A1, atkārtot 4 reizes. Kopā 

52 minūtes 

TRĪS BRĪVDIENAS 

21.treniľš - iesildīšanās 10 min. 5 min A2, 2 min A3, atkārtot 6 reizes. Kopā 52 minūtes. 

VIENA BRĪVDIENA 

22.treniľš - iesildīšanās 5 min., 5 min A1, 5 min A2, atkārtot 5 reizes. Kopā 55 minūtes. 

DIVAS BRĪVDIENAS 

23.treniľš – 45 min A2. Kopā 45 minūtes. 

 

A1- pulss no 121-130 

A2-pulss no 131-140 

A3-pulss no 141-155 

A4-pulss no 156-180 

 

3.3.3. Metodiskais saturs izvēles reakcijas ātruma attīstīšanai 
 

Redze ir mūsu pamata maľa. 90% informācijas cilvēks saľem ar redzi. Tāpēc 

treniľiem ar "redzamu" stimulu būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Apmācībā jāakcentē izvēles 

nozīmība. Piemēram, nav lietderīgi likt reaģēt tikai uz iedegtu spuldzi. Reakcijas trenēšanā 

daudz būtiskāk ir ieslēgt vienu no vairākām gaismas spuldzēm, jo smadzenēm ir jānovērtē 

situācija un jāatsijā nevajadzīgais kairinātājs (Как увеличить скорость реакции. Практика 

и упражнения). 

Vienkārša reakcija (reflekss) ir šāda: 

1) stimuls iedarbojas uz maľu orgānu maľu receptoriem, 

2) no turienes signāls iet uz smadzenēm (muguras vai galvas), 

3) smadzenes dod komandu (faktiski - reaģē), 

http://yavara.vodko.info/kak-uvelichit-skorost-reakcii-praktika-i-uprazhneniya/
http://yavara.vodko.info/kak-uvelichit-skorost-reakcii-praktika-i-uprazhneniya/
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4) kas iet uz kustību receptoriem muskuļos; 

5) kas saīsinās un izdara darbu. 

 
 

35. attēls. Refleksa loka shēma: 1 – nervu gali jutīgajos audos; 2  jutīgie audi; 3  

muguras smadzeņu mezgls; 4  jutīgo audu centrālā daļa; 5  starpneirons; 6  centrbēdzes 

neirons; 7  kustību nervu audi; 8  nervu gali muskulī. 

 (Как улучшить реакцию? Теоретические основы) 

 

Jebkura reakcija sastāv no vairākām daļām: 

- sajust, 

- atpazīt, 

- izvēlēties risinājumu, 

- rīkoties. 

Izvēles reakcija - salikta reakcija, kas ir atkarīga no tādiem faktoriem kā vienkāršas 

reakcijas latentais laiks, taktisko darbību un tehnisko paľēmienu liels apjoms, kas uzkrāts ilgā 

treniľprocesā, spēja ātri izvēlēties visefektīvāko no tiem utt. Situācijas atpazīšanas ātrums un 

atpazīšanas precizitāte ir atkarīga no cilvēka pieredzes - no "modelētu" un "reālu" līdzīgu 

gadījumu skaita, ko viľš piedzīvojis. Tātad – jo plašāka ir cilvēka personīgā datu bāze, jo 

veiksmīgāk viľš atpazīs konkrēto situāciju, kas notiek. 

Lai uzlabotu izvēles reakciju, nepieciešami pareizās izvēles treniľi. Jo vairāk pareizas 

izvēles tiks izdarīts, praktizējot un trenējoties modelētās situācijās, jo ātrāk varēs pareizi 

reaģēt attiecīgās reālās situācijās (Вайцеховский, 1971). 

Cilvēka redze ir izveidota pēc spoguļa principa: labā acs ir savienota ar kreiso 

smadzeľu puslodi un otrādi. Katra puslode saľem pusi ienākošās informācijas un kontrolē 

pusi redzes lauka. Katra puslode atbild par noteiktiem domāšanas procesiem un to realizāciju 

tālāk caur muguras smadzeľu darbību. Ar attiecīgu treniľu metodiku var uzlabot cilvēka 

prasmi risināt trīs daţādus uzdevumus: ieraudzīt-apdomāt (novērtēt), ieraudzīt-izdarīt un 

ieraudzīt-novērtēt-izdarīt. Tāpat var uzlabot un paātrināt visas uztveramās (abās puslodēs 

ienākošās) vizuālās informācijas nodošanu attiecīgajai puslodei, lai ātrāk un efektīvāk 

atrisinātu izvirzīto uzdevumu. Cilvēks mācās izprast un sadalīt uzdevumu, un visefektīvākais 

risināšanas veids ir novērtēt. Visas saľemtās informācijas izanalizēšana prasa vairāk laika; 

pieľemt lēmumu (realizēt, rīkoties) bez informācijas ne vienmēr ir pareizi, tāpēc trenējoties 

cilvēks mācās sadalīt šos procesus un pieľemt lēmumus, kad nepieciešams - tikai ieraugot un 

kad nepieciešams - ieraugot-novērtējot (izanalizējot).  

Vingrinājumu piemēri: 

- Treneris piespieţ pie sienas mācību lineālu. Audzēknis tur savu īkšķi 1 cm attālumā 

no lineāla aptuveni 10-15 cm augstumā no sākuma. Kad treneris palaiţ vaļā lineālu, tas sāk 

http://yavara.vodko.info/kak-uluchshit-reakciyu-teoreticheskie-osnovy/
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krist. Audzēkľa uzdevums ir piespiest lineālu pie sienas ar savu īkšķi. Jo mazāku attālumu 

lineāls paspēj nokrist, jo labāka reakcija. 

- Treneris nejauši ieslēdz vienu no divām galda lampām (audzēknim slēdzis nav 

redzams).  Kad ieslēdzas apgaismojums, audzēknim jāpārvieto kāds noteikts priekšmets, 

jāsasit plaukstas vai tml. 

- Treneris, izliekot no aizsega, parāda audzēknim daţādus priekšmetus. Audzēknim 

jāreaģē tikai uz noteiktu priekšmetu. 

- Lieliska apmācība ir daţādas spēles ar pirkstiem Piemēram, ‗‘pāris-nepāris‘‘. 

Vadītājs ar pirkstiem parāda vienu no cipariem 1-5. Audzēknim ir jāatbild ar pretēju ciparu. 

Ja vadītājs parāda trīs pirkstus (nepāra ciparu), tad audzēknim jāparāda pāra cipars – 2 vai 4 

pirksti. Līdzīgi arī spēle ‗‘akmens-šķēres-papīrs‘‘. 

- Jāmācās ţonglēt. 

- Efektīvs reakcijas ātruma palielināšanas treniľš ir - noķert tenisa bumbiľu ar roku. 

Tā, kā to dara tenisisti. Jāmet bumbiľa pret sienu, un tā atlec atpakaļ. Var arī spēcīgi mētāt 

bumbiľu ar trajektoriju: roka - zeme - siena - roka. Sākumā trenē vienu roku, pēc tam otru, tad 

abas vienlaikus. Var mest bumbiľu ar vienu roku, bet ķert ar otru – tas sareţģī trajektorijas 

aprēķinu. Vēl labāk, ja var trenēties nevis vienatnē, bet pēc kārtas kopā ar pārinieku (sk. 36., 

37.att.). 

 

 
36.attēls Treniņš pārī  

 

 
37. attēls. Ierastās darbības vietā mainība (smadzeņu treniņš  (Boss, 2011) 

 

Izvēles reakciju trenē ilgstošās sportiskās nodarbībās ar speciāli izvēlētiem 

vingrinājumiem, pakāpeniski palielinot to sareţģītību, kā arī trenē sacensību procesā. 

Viens no komponentiem, kas ietekmē izvēles reakciju, ir perifērā redze.  
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Individuālais treniņš redzes un koordinācijas attīstīšanai 

1) Redzes vingrinājums: ar labo plaukstu aizsedz labo aci, kreisā roka taisni priekšā, 

īkšķis pacelts - ļoti lēnā tempā īkšķi pārvieto: pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, pa 

diagonālēm. Izpilda, kamēr skaidri saskatāms īkšķis. To pašu - ar otru aci.  

2) Redzes vingrinājums: auklā iesietas 3 krāsu bumbiľas --------O---------O--------O----

---- - zila, dzeltena, sarkana; auklas viens gals tiek turēts pie deguna, otrs izstieptā 

rokā. Jāskatās uz zilo bumbiľu un jāredz pārējo bumbiľu projekcija (viena zila, divas 

dzeltenas un vēl tālāk divas sarkanas). Tā skatās pēc kārtas uz katru no bumbiľām, un 

tur veidojas attiecīgas projekcijas (ja skatās uz dzelteno, redz divas zilas, vienu 

dzeltenu un divas sarkanas). Pēc tam skatās pēc kārtas atpakaļ un tad jauktā secībā. 

3) Ritma izjūtai: sagatavota A4 formāta lapa ar attēliem, kur parādīts, kas jādara: 

jāpiesit lābā roka, kreisā roka, jāpiesit kreisā kāja, labā roka, jāpagrieţ galva pa labi, 

pa kreisi. Šie attēli salikti pamīšus, un tad ritmā jāpilda. Sākumā ritms ir lēns, pēc tam 

ātrāks.  

4) Īkšķīši: labais īkšķis "ārā", kreisais paslēpts, pēc tam mainīt īkšķu stāvokli. 

5) "Deguns & auss": labā roka pie deguna, kreisā (zem labās) pie auss --> tad tiek 

mainītas rokas. 

Reakcijai uz kustīgu objektu (piemēram, lidojošu bumbu) pamatā ir spēja redzēt. No 

kopējā reaģēšanas laika uz kustīgu objektu (0,25-1 sek.) vairāk nekā 80% attiecas uz redzes 

uztveri, proti, ierosmei redzes analizatorā un impulsa nosūtīšanai uz centrālo nervu sistēmu, 

un tikai 0,05 sek. – atbildes darbības signāla veidošanai. 

Spēja redzēt objektu, kurš strauji kustas, attīstās mācību laikā. Šim nolūkam veiksmīgi tiek 

izmantotas mācību metodes, piemēram, ar samazināta izmēra bumbām un spēļu apmācību uz 

mazāka izmēra laukuma. 

Reakcija uz starta signālu 
Reakcijas ātrumu uz starta signālu (šāvienu, svilpes signālu u.c.) zināmā mērā var 

attīstīt, izmantojot vienkāršus vingrinājumus, kurus veic saskaľā ar paredzamu vai negaidītu, 

īsu un asu trenera komandu. 

Piemēram: 

1. Soļošana pa apli – pēc negaidīta un īsa skaľas signāla (treneris sasit plaukstas vai 

nosvilpjas) sākt skriet, palēkties uz augšu vai uz sāniem, pietupties vai tml.  

2. Stāvēt un pēc gaidāmā signāla palēkties uz augšu no "zemā starta" pozīcijas.  

3. Pēc noteiktā signāla veikt vienkāršu pildbumbas metienu (no krūtīm vai aiz galvas).  

4. Basketbola (futbola, volejbola vai citas sporta spēles) laikā pēc negaidīta, taču 

iepriekš norunāta signāla ieľemt guļus pozīciju, atbalstoties uz rokām.  

Visus vingrinājumu veic kā sacensību: pēc katra signāla izstājas dalībnieks, kurš uzdevumu 

izpildījis vislēnāk/pēdējais. 

Reakciju uz starta signālu var attīstīt ar divām metodēm – analītisko un sensoro. 

Analītiskā metode paredz, ka mācības notiek nedaudz atvieglotos apstākļos, pa 

atsevišķiem elementiem. Piemēram, zemā starta treniľi jāsāk, vispirms atsevišķi uzlabojot 

reakciju uz starta šāvienu, turklāt sportists izpilda vingrinājumu ērtākā augstā starta pozīcijā, 

un pēc tam attīstot kustības sākumu no starta paliktľiem, bet bez starta komandas. 

Sensorā metode ir balstīta uz to, ka sportists attīsta laika izjūtu, un tas, kā liecina 

pētījumi, uzlabo reakciju. Šī metode ietver trīs mācību posmus. 

Pirmajā posmā sportists maksimāli ātri veic īsus starta paātrinājumus (piemēram, 

peldēšanā, 10-12 m) un treneris viľam paziľo katra paātrinājuma rezultātu. 

Otrajā posmā sportists pats nosaka savu laiku tajos pašos paātrinājumos. 

Trešajā posmā šos mācību paātrinājumus sportists veic ar daţādiem trenera 

uzdevumiem. 
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Vingrinājumu metodei, kuras mērķis ir uzlabot izvēles reakciju, līdzās paľēmieniem, 

kas stimulē izvēles ātrumu, raksturīgs izvēles alternatīvu skaita pakāpenisks pieaugums, tas ir, 

mainīgas situācijas, uz kurām selektīvi jāreaģē, un iespējamie atbilţu varianti, no kuriem 

jāizvēlas viens, adekvāts konkrētajai situācijai (Матвеев, 1991). Meklējot veidus, kā 

palielināt šādu vingrinājumu efektivitāti, veicina daţādu trenaţieru radīšanu, izmantojot 

ierīces ar daudzu izvēles reakcijas variantu programmēšanas iespējām un informāciju par 

uzdevumu izpildes laika parametriem. 

Protams, nekādi trenaţieri nevar novērst nepieciešamību pēc saprātīgas paredzēšanas 

adekvāti reaģēt izvēles situācijā. Savukārt paredzēšanas spējas veidojas no zināšanām par 

tehniku un taktiku situācijās, kurās nepieciešama intensīva izvēles reakcija, kā arī, protams, 

no uzkrātās pieredzes. Šajā aspektā jo īpaši svarīga ir spēja prasmīgi izmantot slēpto 

informāciju par iespējamām sportistu turpmākajām darbībām; šo informāciju var gūt, 

uzmanīgi vērojot sportistu sākotnējo pozu, sejas izteiksmi un citus – bieţi grūti pamanāmus - 

turpmākās plānotās rīcības vēstnešus. 

Sporta spēlēs, lai sasniegtu labus rezultātus, ļoti būtiska un pat izšķiroša nozīme ir 

tam, cik pareizus lēmumus un cik īsā laikā pieľem spēles dalībnieki. Tas attiecas gan uz 

treneriem, kuriem jāapsver daudz daţādu taktisko risinājumu spēles laikā, veicot spēlētāju 

rotācijas un dodot nepārtrauktus uzdevumus aizsardzības un uzbrukuma efektīvai realizācijai, 

gan uz spēlētājiem, kuri izpilda šos treneru norādījumus un īsteno savu individuālo meistarību 

daţādās spēles situācijās, gan spēles tiesnešiem, kuru uzdevums ir darboties tā, lai katra 

epizode tiktu ātri un pareizi traktēta. 

Promocijas darba rezultāti norāda, ka visizteiktākā no īpašībām, kas būtu jāattīsta 

sporta spēļu tiesnešiem, ir izvēles reakcija, kura ietver vairākus būtiskus komponentus 

(vienkārša reakcija, koncentrēšanās spējas, perifērā redze). Tika izstrādāts treniľu metodiskais 

saturs, lai praksē pārbaudītu, kādas ir iespējas šo īpašību regulārās praktiskās nodarbībās 

paaugstināt. Gan literatūrā, gan LSPA zinātniskajās diskusijās bieţi paustas pretrunīgas 

atziľas par tēmu - vai šo īpašību var attīstīt, vai tas ir iedzimts faktors. 

 

Metodiskais saturs reakcijas ātruma un  

izvēles reakcijas ātruma trenēšanai trīs eksperimentālajām grupām 

Katra grupa darbojas pēc atsevišķa metodiskā satura. Eksperimentā piedalās 32 

dalībnieki (4 grupas x 8 dalībnieki) = 8 dalībnieki (kontroles grupa) + 24 dalībnieki (3x8 - 

eksperimentālās grupas). 

Testēšana: Vīnes testu programmā ar subtestiem uz vienkāršo reakciju un izvēles 

reakciju, tika testēti visi 32 eksperimenta dalībnieki. Testēšana notika eksperimenta sākumā 

un eksperimenta beigās. Pēc pirmās testēšanas dalībnieki tika sadalīti četrās grupās. 

Treniņa metodiskais saturs eksperimentālajām grupām: 

3 daţādi metodiskie saturi - attiecīgi katrai grupai; treniľu bieţums - 2 x nedēļā x 8 

nedēļas = 16 treniľnodarbības. 

- Pirmās eksperimentālās grupas treniņa metodiskais saturs: 

 Treniľa reţīms pie stenda mierīgos apstākļos, bez papildu slodzes. 

 Dalībnieks vingrinājuma laikā stāv pretī stendam, bet pauzes laikā izmanto pasīvo 

atpūtu. 

 Dozējums pie stenda: 20 sekundes darbs + 10 sekundes atpūta x 8 piegājieni = 4 

minūtes, pēc tam 4 minūtes pauze (šajā laikā darbojas otrs dalībnieks) x 3 sērijas 

(daţādi reţīmi stenda lampiľām) = 24 minūtes. 

 1.treniľš - pamatkrāsa zaļā L1*; L2; L3; 

2.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L1; L2; L3; 

3.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L1; L2; L3;  

4.treniľš - pamatkrāsa zaļā L2; L3; L3;  
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5.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L2; L3; L3;  

6.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L2; L3; L3; 

7.treniľš - pamatkrāsa zaļā L3; L3; L3; 

8.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L3; L3; L3; 

9.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L3; L3; L3; 

10.treniľš - pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 11.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 12.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 13.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 14.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 15.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 16.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3. 

(* L - krāsu reţīms, skaitlis norāda, cik lampiľu iedegas vienlaicīgi) 

- Otrās eksperimentālās grupas treniņa metodiskais saturs: 

 Treniľa reţīms pie stenda ar papildu slodzi. 

 Treniľa reţīms pie stenda, sēţot uz veloergometra, pielietojot papildu slodzi 65-70% 

MHR (4 min aerobais darbs); pauzēs aktīvā atpūta (4 min) 70% MHR (soļošana, lēns 

skrējiens). 

 Dozējums pie stenda: 20 sekundes darbs + 10 sekundes atpūta x 8 piegājieni = 4 

minūtes, pēc tam 4 minūtes pauze (šajā laikā darbojas otrs dalībnieks) x 3 sērijas 

(daţādi reţīmi stenda lampiľām) = 24 minūtes. 

 1.treniľš - pamatkrāsa zaļā L1*; L2; L3; 

2.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L1; L2; L3; 

3.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L1; L2; L3;  

4.treniľš - pamatkrāsa zaļā L2; L3; L3;  

5.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L2; L3; L3;  

6.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L2; L3; L3; 

7.treniľš - pamatkrāsa zaļā L3; L3; L3; 

8.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L3; L3; L3; 

9.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L3; L3; L3; 

10.treniľš - pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 11.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 12.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 13.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 14.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 15.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 16.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3. 

(* L - krāsu reţīms, skaitlis norāda, cik lampiľu iedegas vienlaicīgi) 

- Trešās eksperimentālās grupas treniņa metodiskais saturs: 

 Treniľa reţīms uz veloergometra, izmantojot HIT metodiku (High Intensity Training, 

Tabata, Nishimura, Kouzaki, Hirai, Ogita, Miyachi, Yamamoto, 1997) un pauzēs 

darbs pie stenda. 

Treniľa slodze uz veloergometra: 20 sekundes darbs + 10 sekundes atpūta x 8 

piegājieni = 4 minūtes (20 sekundes darbs 90-95% MHR + 10 sekundes atpūta 60-

70% MHR x 8 piegājieni) 

 Darbs pie stenda: 20 sekundes darbs +10 sekundes atpūta x 8 piegājieni = 4 minūtes. 

 Darbs uz veloergometra 4 minūtes + pie stenda 4 minūtes x 3 sērijas = 24 minūtes. 

 1.treniľš - pamatkrāsa zaļā L1*; L2; L3; 

2.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L1; L2; L3; 

3.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L1; L2; L3;  
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4.treniľš - pamatkrāsa zaļā L2; L3; L3;  

5.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L2; L3; L3;  

6.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L2; L3; L3; 

7.treniľš - pamatkrāsa zaļā L3; L3; L3; 

8.treniľš - pamatkrāsa sarkanā L3; L3; L3; 

9.treniľš - pamatkrāsa dzeltenā L3; L3; L3; 

10.treniľš - pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 11.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 12.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 13.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 14.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 15.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3; 16.treniľš - 

pamatkrāsas tiek mainītas pēc nejaušības principa L3; L3; L3. 

(* L - krāsu reţīms, skaitlis norāda, cik lampiľu iedegas vienlaicīgi) 

Katrā treniľā darbs pie stenda sastāvēja no 3 sērijām. Dalībnieka novietojums no 

stenda tika noteikts 40-50 cm attālumā. Stāvot pretī speciālajam trenaţierim, bija jāreaģē uz 

gaismas sensoriem un, izpildot kustības ar rokām, jānosedz infrasarkanie starotāji atbilstoši 

katrā kanālā. Uzdevums bija reaģēt tikai uz vienu noteiktu krāsu, kura varēja iedegties četros 

daţādos objektos. Eksperimenta dalībniekiem pirms katra treniľā tika uzsvērti 3 nosacījumi. 

Pirmkārt, ir maksimāli jākoncentrējas, otrkārt, kustības, lai nodzēstu lampiľas, ir jāizpilda 

maksimālā ātrumā un, treškārt, kustības ir jāizpilda maksimāli precīzi un pareizi (izslēdzot 

minēšanas faktoru). 

Pēc katra treniľa visi dalībnieki veica savu individuālo sajūtu aprakstu. Viľiem bija 

jādefinē savas sajūtas gan treniľa laikā, gan pēc treniľa iedarbības efekts. 
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3.4. Augstas klases sporta spēļu tiesnešu kritērijiem atbilstīga sagatavotības 

faktoru modeļa galvenā faktora - izvēles reakcijas ātruma – attīstīšanas 

efektivitātes analīze 

 
3.4.1. Vienkāršas reakcijas ātruma analīze eksperimentālajās grupās un kontroles 

grupā 

Pēc eksperimenta ar Vīnes testu sistēmas vienkāršas reakcijas laika subtesta RT 

palīdzību tika noteikti rādītāji (latentā perioda laiks un motorais laiks) trīs eksperimentālajām 

grupām un kontroles grupai. Iegūtie rezultāti pirms un pēc eksperimenta tika salīdzināti un 

pārbaudīta pieauguma ticamība.  

 

3.4.1.1. Iegūtie rezultāti par latentā perioda laika izmaiņām pirms un pēc 

eksperimenta visām grupām (E 1- pirmā eksperimentālā grupa, E 2- otrā eksperimentālā 

grupa, E 3 – trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 

 
38. attēls. Vienkāršas reakcijas latentā perioda izmaiņu rādītāji 

 

 Kā redzams 38.grafiskajā attēlā, E 1 grupas vidējie rādītāji latentā perioda 

izteiksmē pirms un pēc eksperimenta atšķiras un rezultāts ir uzlabojies 

(attiecīgi 267 milisek. pirms/260 milisek. pēc eksp.). Rezultāta pieaugums ir 

minimāls, un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 E 2 grupas vidējie rādītāji latentā perioda izteiksmē pirms un pēc eksperimenta 

atšķiras (attiecīgi 265 milisek. pirms/244 milisek. pēc eksp.). Rezultāta 

pieaugums ir, bet tas nav statistiski ticams. 

 E 3 grupas vidējie rādītāji latentā perioda izteiksmē pirms un pēc eksperimenta 

atšķiras (attiecīgi 267 milisek. pirms/244 milisek. pēc eksp.). Rezultāta 

pieaugums ir būtisks, un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 K grupas vidējie rādītāji latentā perioda izteiksmē pirms un pēc eksperimenta 

praktiski neatšķiras (262 milisek. pirms/259 milisek. pēc eksp.). Rezultāta 

pieaugums ir minimāls, un tas nav statistiski ticams. 
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Vienkāršas reakcijas latentā perioda uzlabojums pēc eksperimenta: 

E 1 grupā – 2,69%; E 2 grupā – 8,60%; E 3 grupā – 9,42%; K grupā – 1,15%. 

 

3.4.1.2. Iegūtie rezultāti par motorā laika izmaiņām pirms un pēc eksperimenta 

visām grupām (E 1- pirmā eksperimentālā grupa, E 2- otrā eksperimentālā grupa, E 3 – 

trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 

 

 
39. attēls. Vienkāršas reakcijas motorā laika izmaiņu rādītāji 

 

 Pēc grafiskā attēla var redzēt, ka E 1 grupas vidējie rādītāji motorā laika izteiksmē 

pirms un pēc eksperimenta atšķiras (attiecīgi 114 milisek. pirms/108 milisek. pēc 

eksp.). Rezultāta uzlabojums ir minimāls, un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 E 2 grupas vidējie rādītāji motorā laika izteiksmē pirms un pēc eksperimenta atšķiras 

(attiecīgi 123 milisek. pirms/104 milisek. pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir būtisks, 

un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 E 3 grupas vidējie rādītāji motorā laika izteiksmē pirms un pēc eksperimenta arī 

atšķiras (attiecīgi 113 milisek. pirms/98 milisek. pēc eksp.). Rezultāti ir uzlabojušies, 

bet pieaugums nav statistiski ticams. 

 K grupas vidējie rādītāji motorā laika izteiksmē pirms un pēc eksperimenta atšķiras 

(attiecīgi 129 milisek. pirms/105 milisek. pēc eksp.). Rezultāts ir uzlabojies, bet 

pieaugums nav statistiski ticams. 

 

Vienkāršas reakcijas motorā laika uzlabojums pēc eksperimenta:  

E 1 grupā – 5,55%; E 2 grupā – 18,26%; E 3 grupā – 15,30%; K grupā – 22,85% (salīdzinoši 

lielais procentuālais pieaugums skaidrojams ar to, ka grupā bija salīdzinoši maz 

respondentu). 

Treniľa procesa rezultātā var redzēt, ka iegūtie rādītāji par vienkāršas reakcijas laika 

latento periodu ir uzlabojušies visām grupām. Tas ir skaidrojams ar to, ka visi eksperimentā 

iesaistītie dalībnieki (arī kontroles grupas) ir aktīva dzīves veida piekritēji ar vidējo vecumu 

21 gads, kurā šī īpašība pat nespeciālos apstākļos - sadzīviski - var tikt attīstīta. 

Bet, kā rāda visu eksperimentālo grupu uzrādītie rezultāti, šī treniľu metodiskā satura 

speciāla pielietošana pozitīvi ietekmē rezultātu dinamiku un tiem ir tendence uzlaboties. 
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Būtiskāki rezultāta pieaugumi tika konstatēti visām grupām motorā laika mērījumos. 

Tas galvenokārt ir pamatojams ar to, ka eksperimenta dalībnieki, pildot atkārtoti šos testus, 

spēj tiem adaptēties un rezultātu uzlabojums ir dabisks. 

 

3.4.2. Izvēles reakcijas ātruma analīze eksperimentālajās grupās un kontroles 

grupā 

 

Pēc eksperimenta ar Vīnes testu sistēmas izvēles reakcijas laika subtesta RA palīdzību tika 

noteikti rādītāji (dalībnieku uztvere, informācijas apstrāde, pareizo lēmumu pieľemšanu, 

koncentrēšanās, izvēles reakcijas latentā perioda laiks un izvēles reakcijas motorais laiks) 

eksperimentālajām grupām un kontroles grupai. Iegūtie rezultāti pirms un pēc eksperimenta 

tika salīdzināti un noteikta pieauguma ticamība.  

 

3.4.2.1. Iegūtie rezultāti par uztveres laika izmaiņām pirms un pēc eksperimenta 

visām grupām (E 1- pirmā eksperimentālā grupa, E 2- otrā eksperimentālā grupa, E 3 – 

trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 

 

 
40. attēls. Uztveres laika izmaiņas 

 

 Kā redzams 40. attēlā, E 1 grupas uztveres laika vidējie rādītāji pirms un pēc 

eksperimenta mazliet atšķiras (attiecīgi 45 milisek. pirms/42 milisek. pēc 

eksp.). Rezultāta uzlabojums ir minimāls, un tas nav statistiski ticams. 

 E 2 grupas uztveres laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir nedaudz 

uzlabojušies (attiecīgi 43 milisek. pirms/36 milisek. pēc eksp.). Rezultāta 

uzlabojums ir neliels, un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 E 3 grupas uztveres laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir uzlabojušies 

(attiecīgi 48 milisek. pirms/39 milisek. pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir 

būtisks, un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 K grupas uztveres laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir nedaudz 

pasliktinājušies (attiecīgi 44 milisek. pirms/50 milisek. pēc eksp.). Rezultātu 

izmaiľas ir minimālas, un tās nav statistiski ticamas. 
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Izvēles reakcijas uztveres laika uzlabojums pēc eksperimenta:  

E 1 grupā – 7,14%; E 2 grupā – 19,44%; E 3 grupā – 23,07%; bet K grupā – pasliktinājums 

par 13,63%. 

Pēc eksperimenta iegūtie rezultāti parāda, ka rezultātu uzlabojums uztveres laika 

izteiksmē prevalē visām eksperimentālajām grupām. Rezultātu pieaugums visizteiktākais ir E 

3 grupai, turpretī K grupai rezultāti ir pasliktinājušies. 

Var secināt, ka pielietotais metodiskais saturs ir atstājis pozitīvu iespaidu uz 

dalībnieku uztveres īpašībām, it sevišķi E 2 un E 3 grupu dalībniekiem, kuri darbojās ar 

vidēju un augstu intensitāti. Iegūtie rezultāti pēc eksperimenta visām E grupām ir ar tendenci, 

ka uztveres laiks samazinās. 

 

3.4.2.2. Iegūtie rezultāti par informācijas apstrādes laika izmaiņām pēc 

eksperimenta visām grupām (E 1- pirmā eksperimentālā grupa, E 2 - otrā eksperimentālā 

grupa, E 3 – trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 
 

 
41. attēls. Izvēles reakcijas informācijas apstrādes laika izmaiņas 

 

 Vērtējot rezultātus (41.att.), E 1 grupas informācijas apstrādes laika vidējie 

rādītāji pirms un pēc eksperimenta atšķiras (attiecīgi 221 milisek. pirms/196 

milisek. pēc eksp.). Var redzēt rezultāta minimālu uzlabojumu, bet pieaugums 

nav statistiski ticams. 

 E 2 grupas informācijas apstrādes laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir 

uzlabojušies (attiecīgi 209 milisek. pirms/182 milisek. pēc eksp.). Rezultāta 

uzlabojums ir būtisks, un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 E 3 grupas informācijas apstrādes laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir 

uzlabojušies (attiecīgi 198 milisek. pirms/172 milisek. pēc eksp.). Rezultāts 

šajā rādītājā ir uzlabojies, un rezultāta uzlabojums ir statistiski ticams (p<0.05). 

 K grupas informācijas apstrādes laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir 

nedaudz uzlabojušies (attiecīgi 218 milisek. pirms/211 milisek. pēc eksp.). 

Rezultātu izmaiľas ir minimālas, un tās nav statistiski ticamas. 

 

Izvēles reakcijas informācijas apstrādes laika uzlabojums pēc eksperimenta attiecīgi: 

E 1 grupā – 12,75%; E 2 grupā – 14,83%; E 3 grupā – 15,11%; K grupā –3,31%. 
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Informācijas apstrādes laiks ir ļoti būtisks, lai sporta spēļu tiesnesis savu izvēles reakcijas 

kopējo laiku varētu samazināt līdz minimumam, kas ļautu spēles gaitā pieľemt ātrus un 

adekvātus lēmumus. Kopējie rezultāti pēc eksperimenta norāda, ka visām grupām ir rezultātu 

uzlabojums, ko atkal varētu skaidrot ar to, ka dalībnieki, testēšanu veicot atkārtoti, ir nedaudz 

izmantojuši savas anticipācijas spējas, jo testa struktūra, to pildot otrreiz, ir iepazīta labāk. 

Labākie vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir E 2 un E 3 grupai. 

 

3.4.2.3. Iegūtie rezultāti par izvēles reakcijas laika latentā perioda rādītāju 

izmaiņām pēc eksperimenta visām grupām (E 1 - pirmā eksperimentālā grupa, E 2 - otrā 

eksperimentālā grupa, E 3 – trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 

 

 
42. attēls. Izvēles reakcijas laika latentā perioda rādītāju izmaiņas 

 

 Izanalizējot rezultātus (42.att.), E 1 grupas izvēles reakcijas laika latentā 

perioda vidējie rādītāji pirms un pēc eksperimenta būtiski atšķiras (attiecīgi 

471 milisek. pirms/451 milisek. pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir vērā 

ľemams, un tas ir statistiski ticams (p<0,05). 

 E 2 grupas izvēles reakcijas laika latentā perioda vidējie rādītāji pēc 

eksperimenta ir mazliet uzlabojušies (attiecīgi 476 milisek. pirms/469 milisek. 

pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir neliels, un tas nav statistiski ticams. 

 E 3 grupas izvēles reakcijas laika latentā perioda vidējie rādītāji pēc 

eksperimenta ir nedaudz uzlabojušies (attiecīgi 424 milisek. pirms/418 milisek. 

pēc eksp.). Rezultāts šajā rādītājā ir uzlabojies nebūtiski, un uzlabojums nav 

statistiski ticams. 

 K grupas izvēles reakcijas laika latentā perioda vidējie rādītāji pēc 

eksperimenta ir nedaudz pasliktinājušies (attiecīgi 464 milisek. pirms/479 

milisek. pēc eksp.). Rezultātu izmaiľas ir nelielas, un tās nav statistiski 

ticamas. 

Izvēles reakcijas laika latentā perioda rādītāju uzlabojums pēc eksperimenta attiecīgi: 

E 1 grupā – 4,43%; E 2 grupā – 1,49%; E 3 grupā – 1,43%; bet K grupā pasliktinājums – 

3,23%. 

Kā jau iepriekš darba saturā ir atklāts, labu sporta spēļu tiesnesi raksturo īss izvēles 

reakcijas ātruma latentais periods, iekļaujot sevī algoritmu, kurš sastāv no apstākļu 
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novērtēšanas, situācijas redzēšanas, situācijas novērtēšanas, lēmumu iespējamo variantu 

atsijāšanas un optimāla risinājuma pieľemšanas. Kā redzams, eksperimentā iegūtie rezultāti 

liecina par to, ka izvēles reakcijas latento periodu ir iespējams samazināt un šie rādītāji ir 

diezgan būtiski. Tā, piemēram, E 1 grupas dalībnieki pēc eksperimenta savu vidējo latentā 

perioda laiku samazināja par 20 milisekundēm, kā arī pārējo E grupu rezultāti ir ar būtisku 

tendenci uzlabojušies. 

 

3.4.2.4. Iegūtie rezultāti par izvēles reakcijas motorā laika rādītāju izmaiņām pēc 

eksperimenta visām grupām (E 1 - pirmā eksperimentālā grupa, E 2 - otrā eksperimentālā 

grupa, E 3 – trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 
 

 
43. attēls. Izvēles reakcijas motorā laika rādītāju izmaiņas 

 

 43. attēlā redzams, ka E1 grupas izvēles reakcijas motorā laika vidējie rādītāji 

pirms un pēc eksperimenta atšķiras nedaudz (attiecīgi 63 milisek. pirms/61 

milisek. pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir nebūtisks, un tas nav statistiski 

ticams. 

 E 2 grupas izvēles reakcijas motorā laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir 

palikuši praktiski nemainīgi (attiecīgi 60 milisek. pirms/59 milisek. pēc eksp.). 

Rezultāta uzlabojums ir niecīgs, un tas nav statistiski ticams. 

 E 3 grupas izvēles reakcijas motorā laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir 

nedaudz uzlabojušies (attiecīgi 54 milisek. pirms/52 milisek. pēc eksp.). 

Rezultāti šajā rādītājā nav būtiski uzlabojušies, un uzlabojums nav statistiski 

ticams. 

 K grupas izvēles reakcijas motorā laika vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir 

nedaudz pasliktinājušies (attiecīgi 56 milisek. pirms/60 milisek. pēc eksp.). 

Rezultātu izmaiľas ir nebūtiskas, un tās nav statistiski ticamas. 

Izvēles reakcijas motorā laika rādītāju uzlabojums pēc eksperimenta attiecīgi:  

E 1 grupā – 3,27%; E 2 grupā – 1,69%; E 3 grupā – 3,84%; bet K grupā – pasliktinājums par 

7,14%. 

Viens no cilvēka izvēles reakciju veidojošajiem raksturlielumiem ir motorais laiks, ko 

var uzskatīt kā realizējošo darbību pēc tam, kad tiek pieľemts kāds noteikts lēmums. 

Eksperimentā motorais laiks tika testēts, un iegūtie rezultāti E grupās atkal liecina par to, ka 
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izvēlētā aparatūra un treniľu metodiskais saturs dalībnieku rezultātiem ir veicinājuši pozitīvu 

dinamiku. Labākie rādītāji ir novērojami E 3 grupas dalībniekiem, kuru treniľa process tika 

veidots galvenokārt anaerobā darba reţīmā. 

 

3.4.2.5. Iegūtie rezultāti par izvēles reakcijas testā pareizi pieņemto lēmumu 

izmaiņām pēc eksperimenta visām grupām (E 1 - pirmā eksperimentālā grupa, E 2 - otrā 

eksperimentālā grupa, E 3 – trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 
 

 
44. attēls. Izvēles reakcijas testā pareizi pieņemto lēmumu skaita izmaiņas 

 

 44. attēls liecina, ka E 1 grupas izvēles reakcijas testā pareizi pieľemto 

lēmumu vidējie rādītāji pirms un pēc eksperimenta atšķiras nedaudz (attiecīgi 

156 pareizas atbildes pirms/160 par. atb. pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir 

nebūtisks, un tas nav statistiski ticams. 

 E 2 grupas izvēles reakcijas testā pareizi pieľemto lēmumu vidējie rādītāji pēc 

eksperimenta ir nedaudz uzlabojušies (attiecīgi 154 pareizas atbildes pirms/160 

par. atb. pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir būtisks, bet tas nav statistiski 

ticams. 

 E 3 grupas izvēles reakcijas testā pareizi pieľemto lēmumu vidējie rādītāji pēc 

eksperimenta ir uzlabojušies (attiecīgi 157 pareizas atbildes pirms/161 par. atb. 

pēc eksp.). Rezultāts šajā rādītājā ir uzlabojies, un rezultāta uzlabojums ir 

statistiski ticams (p<0,05). 

 K grupas izvēles reakcijas testā pareizi pieľemto lēmumu vidējie rādītāji ir 

praktiski nemainīgi (attiecīgi 158 pareizas atbildes pirms/159 par.atb. pēc 

eksp.). Rezultātu izmaiľas ir nebūtiskas, un tās nav statistiski ticamas. 

Izvēles reakcijas testā pareizi pieņemto lēmumu skaita uzlabojums pēc eksperimenta 

attiecīgi: E 1 grupā – 2,56%; E 2 grupā – 3,89%; E 3 grupā – 2.54%; K grupā – 0,63%. 

Testēšanas rezultāti spilgti atspoguļo dalībnieku spēju pieľemt pareizus lēmumus. 

Sporta spēļu tiesnesim, apkalpojot noteiktu sacensību, jābūt gatavam pieľemt visdaţādākos 

lēmumus. Par tiesneša kvalifikāciju vienmēr var spriest pēc tā, cik adekvātus un pareizus 

lēmumus viľš attiecīgajā spēlē ir pieľēmis. Šis treniľu metodiskais saturs parāda, ka, strādājot 

šādā reţīmā, ir iespējams palielināt lēmumu pieľemšanas kvalitāti. Labākos rezultātus pēc 

eksperimenta uzrādīja E 2 grupas dalībnieki. 
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3.4.2.6. Iegūtie rezultāti par izvēles reakcijas testā kļūdaini pieņemto lēmumu skaita 

izmaiņām pēc eksperimenta visām grupām (E 1 - pirmā eksperimentālā grupa, E 2 - otrā 

eksperimentālā grupa, E 3 – trešā eksperimentālā grupa, K - kontroles grupa): 
 

 
45. attēls. Izvēles reakcijas testā kļūdaini pieņemto lēmumu skaita izmaiņas 

 

 Kā redzams 45. attēlā, E 1 grupas izvēles reakcijas testā kļūdaini pieľemto 

lēmumu vidējie rādītāji pēc eksperimenta ir bez izmaiľām (attiecīgi 7 

nepareizas atbildes pirms/7 nepareizas. atb. pēc eksp.). Rezultātu izmaiľas 

netika novērotas. 

 E 2 grupas izvēles reakcijas testā kļūdaini pieľemto lēmumu vidējie rādītāji 

pēc eksperimenta ir uzlabojušies (attiecīgi 9 nepareizas atbildes pirms/7 nepar. 

atb. pēc eksp.). Rezultāta uzlabojums ir neliels, un tas ir statistiski ticams 

(p<0,05). 

 E 3 grupas izvēles reakcijas testā kļūdaini pieľemto lēmumu vidējie rādītāji 

pēc eksperimenta ir minimāli uzlabojušies (attiecīgi 7 nepareizas atbildes 

pirms/6 nepar. atb. pēc eksp.). Rezultātu izmaiľas šajā rādītājā ir nelielas, un 

uzlabojums nav statistiski ticams. 

 K grupas izvēles reakcijas testā kļūdaini pieľemto lēmumu vidējie rādītāji pēc 

eksperimenta ir nedaudz samazinājušies (attiecīgi 8 nepareizas atbildes pirms/6 

nepar.atb. pēc eksp.). Rezultātu izmaiľas ir vērā ľemamas, un tās ir statistiski 

ticamas (p<0,05). 

Izvēles reakcijas testā kļūdaini pieņemto lēmumu skaita uzlabojums pēc eksperimenta 

attiecīgi: E 1 grupā – 0%; E 2 grupā – 28,57%; E 3 grupā – 16,66%; K grupā – 33,33%. 

Šajā testā izdalīta arī sadaļa, kurā tika raksturota katra dalībnieka pieļauto kļūdu skaita 

dinamika. Šos rezultātus var interpretēt tā, ka kļūdu skaits liecina par dalībnieka 

koncentrēšanās spējām. Darbā jau iepriekš ir uzsvērta koncentrēšanās nozīme lēmumu 

pieľemšanā un izvēles reakcijas efektīvā realizācijā spēles laikā. Rezultāti pēc treniľu 

metodiskā satura pielietošanas ir uzlabojušies praktiski visām grupām (izľemot E 1 grupu - 

palikuši tādā pašā līmenī). To galvenokārt ir sekmējis tas, ka treniľu metodiskais saturs, 

līdzīgi kā sporta spēles, ir veidots pēc pārmaiľas un intervāltreniľa metodes noslogojuma, kas 

ļāva specifiskā veidā iedarboties uz koncentrēšanās sadalīšanu. 
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3.4.3. Pedagoģiskā eksperimenta 

dalībnieku atsauksmes par pielietotā treniņu metodiskā satura ietekmi 

 

Kā atzīst eksperimenta dalībnieks V.S., sajūta pēc testa pirmajā dienā bijusi kā pēc 

labas rīta rosmes. Neliels nogurums no pedāļu mīšanas, jo sen neesot braucis ar velosipēdu. 

Sākumā bijis grūti pierast, bet beigās, kad iesaistīti trīs gaismas sensori, - grūtāk 

koncentrēties. Arī turpmākajās dienās, palielinoties nogurumam, samazinājies reakcijas 

ātrums. V.S. norāda uz grūtībām reaģēt uz dzelteno gaismas signālu, to bieţi jaucis ar zaļo 

signālu. Turklāt, jo ātrāk gribējis gaismas sensoru nodzēst, jo vairāk kļūdījies. Daţas dienas 

pavājināta veselība un slikta pašsajūta veicinājusi izteiktāku nogurumu pēc testa. Bieţāku 

kļūdīšanos izraisījusi nepietiekama koncentrēšanās un mēģinājumi uzminēt nākamo gaismas 

signālu; sareţģītāk licies reaģēt uz gaismas sensoru, kurš iededzies trenaţiera apakšējos 

stūros. Treniľu sērijas vidū reakcija kopumā sākusi uzlaboties. Novērota tendence, ka treniľu 

pirmajā mēģinājumā, kad dalībnieks vēl nav ‗‘iekustējies‘‘ un sasniedzis optimālo 

koncentrēšanos, rezultāti bijuši sliktāki kā nākamajos piegājienos, kad jau izdevies ātrāk un 

precīzāk reaģēt uz gaismas signāliem.  

Testa sākums ar vienu – zaļo - gaismas sensoru bijis vienkāršs, atzīst eksperimenta 

dalībnieks M.J. Taču grūtības iestājušās, parādoties diviem gaismas signāliem. Vislielākās 

problēmas bijušas ar dzeltenās gaismas nodzēšanu starp zaļo un sarkano signālu. Paejot 

laikam, trenējoties, reakcija uzlabojusies un uz katru gaismas sensoru M.J. reaģējis ātrāk. 

Viľaprāt, ar ilgstošiem šāda veida treniľiem ir iespējams uzlabot reakcijas laiku. 

Eksperimenta dalībniece J.Ļ. uzsver, ka pirmo gaismas signālu nav bijis grūti ne 

pamanīt, ne nodzēst. Vairāk enerģijas prasījusi mīšanās uz veloergometra, jo tikai 

eksperimenta laikā viľa pirmo reizi darbojusies uz šāda riteľa. Sākuma slodze bijusi nedaudz 

par smagu un pulss – pārāk liels. Paaugstināts pulss saglabājies arī treniľu nākamajās divās 

dienās. Eksperimenta dalībniece nav apmierināta ar saviem rezultātiem daţās dienās, jo, 

veicot testu agri no rīta, modrība vēl nav bijusi optimāla, bez tam arī koncentrēšanās 

noteiktajiem uzdevumiem varējusi būt labāka. J.Ļ. atzīst, ka ‗‘vissareţģītākais‘‘ no gaismas 

signāliem šķitis dzeltenais. Testu sērijas vidū, kad jau pierasts pie veloergometra un pulss 

turējies normas robeţās, šī nodarbe šķitusi patīkama un viegli izpildāma, ar nelielu nogurumu 

pēc testa. Toties, sākot ar septīto dienu, tests jau sācis garlaikot, parādījusies vēlme 

uzdevumus veikt citādi (piemēram, dzēst gaismas signālus, stāvot kājās, nevis sēţot uz 

riteľa). Kopumā reakcija uzlabojusies, izľemot daţas dienas, kad iepriekš vairāk enerģijas 

izlietots citās nodarbēs un bijis grūtāk noturēt uzmanību uz gaismas sensoru dzēšanu.  

Eksperimenta dalībniekam M.S. pirmais reakcijas tests šķitis sareţģīts, nepietiekamās 

koncentrēšanās dēļ viľš ļoti bieţi jaucis darbības. Tests viena gaismas sensora reţīmā bijis 

salīdzinoši viegls, testi ar diviem un trīs gaismas sensoriem – attiecīgi grūtāk izpildāmi; visas 

krāsas šķitušas vienādas un grūti atšķiramas. Pēc reakcijas uzlabošanas treniľiem gala tests 

pie datora šķitis ievērojami vieglāk izpildāms, tāpēc M.S. uzskata, ka šādiem reakcijas 

treniľiem ir jēga, tie ir vērtīgi. 

Vairāki eksperimenta dalībnieki norāda, ka lielākoties pēc reakcijas testa izpildes 

pašsajūta nav mainījusies. Daţreiz izjusts lielāks vispārējais nogurums, acis nogurušas, agrāka 

miegainība vakarā. Ja pirms testa nedaudz sāpējusi galva, tad pēc tam galvassāpes 

pastiprinājušās. Pašsajūtas izmaiľas vairāk saistāmas ar katra dalībnieka individuālo fizisko 

slodzi un veselības stāvokli konkrētajā laika posmā (attiecīgajā dienā vai iepriekšējā dienā). 
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SECINĀJUMI 

 
1. Kā liecina speciālās literatūras analīze un autora personīgās pieredzes apkopojums, 

augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus raksturo šādas pazīmes: 

 konkrētā sporta veida noteikumu teicamas zināšanas un prasme tos interpretēt; 

 spēles izpratne, fiziskā un psihofizioloģiskā sagatavotība spēles vadīšanai; 

 mērķtiecība un izaugsmes motivācija; 

 atvērtība mūţizglītībai, spējas patstāvīgi mācīties, trenēties un paaugstināt 

savas prasmes; 

 efektīva komunikācija un prasme darboties tiesnešu komandā; 

 atbildīgu sacensību tiesāšanas pieredze. 

2. Vadošie Latvijas sporta spēļu tiesneši par svarīgākajām īpašībām un spējām augsta 

līmeľa tiesāšanai uzskata emocionālo stabilitāti (2,75 punkti), izvēles reakcijas ātrumu 

(2,67 punkti), vienkāršas reakcijas ātrumu (2,5 punkti), pašregulāciju (2,33 punkti), 

funkcionālo sagatavotību (2,25 punkti) un snieguma noturīgumu (2,04 punkti). 

3. Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu specifiskās spējas un īpašības raksturo 

septiľi būtiskākie faktori: izvēles reakcijas ātrums (30,3% no kopējās dispersijas), 

organisma funkcionālais stāvoklis (17,9%), pieľemto lēmumu kvalitāte izvēles 

situācijās (15,4%), vienkāršas kustību reakcijas ātrums (9%), indivīda fiziskās un 

intelektuālās attīstības rādītāji (7,2%), psiholoģiskā sagatavotība (5,1%) un 

koncentrēšanās spēja (4,8%).  

4. Izstrādāts metodiskais saturs sporta spēļu tiesnešu efektīvas sagatavošanas 

optimizēšanai, ar kuru mērķtiecīgi attīstāmi daţādi reakcijas rādītāji (vienkāršas 

reakcijas latentā perioda laiks un motorais laiks, izvēles reakcijas latentā perioda laiks 

un izvēles reakcijas motorais laiks, dalībnieku uztvere, informācijas apstrāde, pareiza 

lēmumu pieľemšana, koncentrēšanās), kas īstenots ar trenaţiera „Aplis‖ izmantošanu 

2 reizes nedēļā, 8 nedēļas, vidēji 24 minūtes vienam treniľam katram dalībniekam. 

5. Izstrādātā un aprobētā metodiskā satura vienkāršas kustību reakcijas un izvēles 

reakcijas ātruma attīstīšanai izmantošana uzskatāma par efektīvu un lietderīgu 

pielietošanai, jo: 

 pedagoģiskajā eksperimentā pielietotais metodiskais saturs ir atstājis pozitīvu 

ietekmi uz dalībnieku uztveres īpašībām (rezultāta uzlabojums E2 grupai par 7 

milisekundēm, E3 grupai par 9 milisekundēm. Rezultātu pieaugums ir statistiski 

ticams (p<0,05);  

 pielietojot metodisko saturu, iespējams paaugstināt informācijas apstrādes laiku, 

kas ietekmē kopējo izvēles reakcijas laiku (rezultātu uzlabojums E2 grupai par 27 

milisekundēm, E3 grupai par 26 milisekundēm. Rezultātu pieaugums ir statistiski 

ticams (p<0,05); 

 izstrādātā metodiskā satura pielietošana palīdz būtiski saīsināt izvēles reakcijas 

latentā perioda laiku (E1 grupa vidējo latentā perioda laiku samazināja par 20 

milisekundēm. Pieaugums ir statistiski ticams (p<0,05); 

 metodiskā satura praktiskā pielietošana veicina lēmumu pieľemšanas kvalitāti, kas 

ir būtisks sporta spēļu tiesneša kvalifikācijas rādītājs (statistiski ticamu rezultātu 

pieaugumu p<0,05, uzlabojot vidējos rādītājus par 4 pareizām atbildēm, uzrādīja 

E3 grupas respondenti);    

 darba reţīms treniľu procesā izpildāms ar pārmaiľus un intervālā treniľa 

metodēm, kas ļauj attīstāmās spējas attīstīt specifiskā veidā, analogi spēles 

apstākļiem. 
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Realizējot izvirzītos darba uzdevumus, apkopojot un pamatojot to rezultātus ar 

zinātnisko avotu analīzi, tika sasniegts darba mērķis: tika izveidots zinātniski argumentēts, 

mērķtiecīgs, augstas kvalifikācijas kritērijiem atbilstošus sporta spēļu tiesnešus raksturojošs 

faktoru modelis, tas tika integrēts un tika izvērtēta tā pielietojuma iedarbības efektivitāte 

pamata faktora – izvēles reakcijas ātruma - satura optimizācijai. 

Pētījuma hipotēze tika apstiprināta - augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu 

fiziskās, psihofizioloģiskās un psiholoģiskās sagatavotības rādītāju noteikšana dod iespēju 

izstrādāt zinātniski argumentētu, mērķtiecīgu, augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešus 

raksturojošo faktoru modeli, kas izkristalizē vadlīnijas tiesnešu sagatavošanas procesa 

optimizācijai, izveidojot metodisko saturu svarīgāko īpašību attīstīšanai sporta spēļu tiesnešu 

darbības nodrošināšanai. 
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REKOMENDĀCIJAS 
 

Pēc autora 20 gadu pieredzes handbola spēļu tiesāšanā un promocijas darbā veiktā 

pētījuma tika izveidots rekomendējoša rakstura atziľu kopums, kuru pielietošana topošajiem 

jaunajiem tiesnešiem sekmēs augstvērtīgāku rezultātu sasniegšanu un veiksmīgāku karjeras 

virzību, kā arī interesentiem dod iespēju pilnvērtīgāk izprast sporta spēļu tiesnešu darba 

specifiku. 

 Sporta spēļu tiesneša arods ir komplicēts un prasa daudzpusīgu sagatavotību 

ilgtermiľā, tāpēc būtiska nozīme veiksmīgu kadru piesaistē ir tiesnešu atlasei. 

Pētījuma rezultāti atklāja, ka sporta spēļu tiesnešu atlase jābalsta uz šādiem 

kritērijiem: izteikta motivācija mērķa sasniegšanai, augsta atbildības sajūta, spēles 

izpratne (specifiskās zināšanas par attiecīgo sporta spēli), psihofizioloģiskā 

sagatavotība (izvēles reakcijas ātrums), fiziskā sagatavotība (ātruma īpašības, 

koordinācija, aerobās spējas) un psiholoģiskā sagatavotība (emocionālā stabilitāte).  

 Kā viens no galvenajiem faktoriem augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu 

darbības nodrošināšanā tika konstatēts izvēles reakcijas ātrums, tāpēc ieteicams šo 

īpašību akcentēt gan atlases, gan sagatavošanas procesā un mērķtiecīgi to attīstīt, lai 

lēmumu pieľemšanas realizācija spēles laikā būtu nodrošināta pēc iespējas efektīvāk. 

 Svarīga sastāvdaļa cilvēka spēju pārbaudē un kādas konkrētas īpašības attīstības 

dinamikas novērtējumā ir datu bāzes izveidošana un regulāra papildināšana, tāpēc 

interesentiem ieteicams izmantot datorizēto programmu „Vīnes testi‖, ar kuru īsā laikā 

var iegūt precīzus datus par cilvēka koordinācijas spējām, vienkāršas un saliktas 

reakcijas ātrumu, perifērās redzes rādītājiem un citiem komponentiem. Pētījuma gaitā 

tika izmantoti šīs aparatūras divi subtesti (RT - vienkāršas reakcijas ātruma un RA – 

izvēles reakcijas ātruma noteikšanai); iegūtie dati bija efektīvi apstrādājami un 

pielietojami. Aparatūru var iepazīt Latvijas Sporta spēļu zinātniski metodiskajā centrā, 

Brīvības ielā 333, Rīgā. 

 Pētījuma gaitā sporta spēļu tiesnešu funkcionālās sagatavotības novērtēšanai tika 

izmantota zinātniski pētnieciskās laboratorijas ‗‗Dinamika‖ (Krievija) izstrādātā sirds 

ritmu variabilitātes analīzes datorprogramma „Omega-Sport‖. Ieteicams šo aparatūru 

izmantot sportistiem un aktīva dzīves veida piekritējiem, lai veiktu regulāru organisma 

funkcionālā stāvokļa ekspresnovērtējumu un, izanalizējot iegūtos rezultātus, 

pilnveidotu treniľu procesu. Iepazīt datorprogrammas „Omega-Sport‖ praktisko 

pielietojumu var Latvijas Sporta spēļu zinātniski metodiskajā centrā, Brīvības ielā 333, 

Rīgā. 

 Disertācijas darba gaitā tika izstrādāts un aprobēts metodiskais saturs vienkāršās un 

saliktās reakcijas attīstīšanai ar trenaţiera/reakciometra „Aplis‖ palīdzību. Vairāk par 

šo aparatūru un treniľu metodiku iespējams uzzināt šajā disertācijā, kā arī klātienē 

Latvijas Sporta spēļu zinātniski metodiskajā centrā, Brīvības ielā 333, Rīgā. Ieteicams 

šo treniľu metodiku pielietot ne tikai sporta spēļu tiesnešu sagatavošanai, bet arī citu 

profesiju pārstāvjiem, kuriem darba specifika prasa augstu sagatavotības līmeni 

izvēles reakcijas rādītājos. 

 Sporta spēļu tiesneša karjera parasti attīstās pēc piramīdas principa, tāpēc katram, kurš 

vēlas sasniegt augstvērtīgus rezultātus šajā jomā, piramīdas virsotnē būtu jāizvirza ļoti 

augsts mērķis - tas motivē cilvēku atteikties no daudz kā nevajadzīga un palīdz 

mērķtiecīgāk virzīties uz vēlamo rezultātu sasniegšanu. 

 Jānodrošina, lai tiesneša darbs un izaugsme būtu nepārtrauktā pilnveidošanas procesā. 

Tā pamatā ir divi nozīmīgi aspekti: pirmais - ir jāveic pašnovērtējums katrai 

aizvadītajai spēlei vai čempionātam (piemēram, video analīze), otrais – svarīgi, lai 
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tiesnešiem, līdzīgi kā sportistiem, būtu iespēja komunicēt un analizēt savu darbību 

kopā ar savu treneri (tiesnešu mentoru). 

 Ieteicams sporta funkcionāriem un federāciju vadītājiem par tiesāšanas kvalitātes 

nodrošināšanu rūpēties jau no jaunatnes sacensībām. Sportistiem jauniešu vecumā, 

uzsākot dalību sacensībās, vajadzētu just, ka tiesnešu klātbūtne un spēles vadīšana 

nevis traucē spēlētāju meistarības pilnveidošanai, bet gan to stimulē.  

 Tiesnešiem nepieciešama specializēta izglītības programma, lai aktīvi mācītos, kā tikt 

galā ar daudzajām problēmām, kas rodas augstas intensitātes spēļu situācijās, un 

saglabāt pilnīgu kontroli pār savām emocijām un zemapziľu, atrodoties spēles 

laukumā. Iekšējais spēks un stabilitāte, kā arī pieredze un personība ir vissvarīgākais, 

kas tiesnesim nepieciešams, lai izturētu konflikta situāciju "lavīnu". 
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PIELIKUMI
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1.pielikums  

Latvijas sporta spēļu tiesnešu aptaujas 

(semantiskā diferenciācija) 

 
1. Cik lielā mērā šie faktori ietekmē sporta spēļu tiesnešu darbības kvalitāti? 

1. Trauksmainība  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē          

2. Emocionālā stabilitāte  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē          

3. Motivācija   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

4. Pašregulācija   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

5. Snieguma noturīgums  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

6. Temperaments   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

7. Funkcionālā sagatavotība neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē 

8. Intelekts   neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē  

9. Reakcijas ātrums  neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē 

10. Izvēles reakcijas ātrums neietekmē 3 2 1 0 1 2 3 ietekmē 

2. Lūdzu, novērtējiet tiesnešu darbību ietekmējošos faktorus, attiecinot uz sevi. 

 

1. Funkcionālā sagatavotība   neapmierinoša 3 2 1 0 1 2 3 izcila 

2. Fiziskais stāvoklis                     vājš 3 2 1 0 1 2 3 spēcīgs 

3. Intelekts                      zems 3 2 1 0 1 2 3 augsts 

4. Psihiskā noturība                    nestabila 3 2 1 0 1 2 3 stabila 

5. Trauksmainība         traucējoša  3 2 1 0 1 2 3 optimāla 

6. Snieguma noturīgums    nepietiekams 3 2 1 0 1 2 3 pietiekams 

7. Stress                      rets 3 2 1 0 1 2 3 pastāvīgs   

 

3. Kāds, Jūsuprāt, ir sporta spēļu tiesneša darbs? 

 

1.        sarežģīts 3 2 1 0 1 2 3 vienkāršs 

2.          ienesīgs 3 2 1 0 1 2 3 maz atalgots 

3.          prestižs 3 2 1 0 1 2 3 neievērojams 

4.          nervozs 3 2 1 0 1 2 3 mierīgs 

5.     interesants 3 2 1 0 1 2 3 garlaicīgs 

6..          radošs  3 2 1 0 1 2 3 standartizēts 

7.  fiziski smags 3 2 1 0 1 2 3 garīgi viegls 

8.  garīgi smags 3 2 1 0 1 2 3 viegls 

9.          attīstošs 3 2 1 0 1 2 3 degradējošs 

10. mobilizējošs 3 2 1 0 1 2 3 relaksējošs 

11.  laikietilpīgs 3 2 1 0 1 2 3 maz laikietilpīgs 

12.     izglītojošs 3 2 1 0 1 2 3 stagnējošs 

13.       atbildīgs 3 2 1 0 1 2 3  bezrūpīgs 

14.  izklaidējošs 3 2 1 0 1 2 3 vienmuļš 
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2.pielikums 

IQ (sociālā intelekta  tests 

Interpretācija 

 

punktu 

skaits 

trūkst 

pieredzes IQ 

testos 

maz nācies 

saskarties ar 

šādiem 

testiem 

labs vidējs 

rezultāts 

augstāks par 

vidusmēru 

brīnišķīgs 

rezultāts 

0 – 4 p. x     

5 – 13 p.  x    

14 – 25 p.   x   

26 – 34 p.    x  

35 – 39 p.     x 

 

3.pielikums  

Psihiskās noturības tests 

Instrukcija 

Atbildot uz jautājumiem, izvēlieties vienu no atbilţu variantiem (A, B, C) un atzīmējiet to 

blakus jautājuma numuram (piemēram, 4b, 6a utt.). Centieties ilgi nedomāt par jautājumu 

detaļām, bet sniedziet vispārīgas atbildes, ľemot vērā Jūsu pēdējā pusgada sacensību pieredzi 

tiesāšanā. 

                                                                                         

Psihiskās noturības tests (Мильман, 1990), latviešu valodā adaptētā testa versija (Vazne, 

2009) 

 Jautājumi  A B C 

1. Kādos 

gadījumos Jūs 

veiksmīgāk 

startējat 

atbildīgajās 

sacensībās? 

Kad esmu 

mierīgs un 

praktiski 

neuztraucos 

Paaugstinātā 

emocionālā 

stāvoklī 

Stipri 

paaugstinātā 

emocionālā 

stāvoklī 

2. Vai parasti 

izjūtat spēcīgu 

uztraukumu 

startējot vietēja 

līmeľa 

sacensībās? 

Jā  Daţreiz  Nē  

3. Vai parasti spējat 

precīzi novērtēt 

personīgo 

uztraukuma 

līmeni, kā arī 

citus 

emocionālos 

stāvokļus 

sacensību laikā? 

Parasti es 

nedomāju par to 

Daţreiz  Jā  

4. Vai patīk veikt 

fiziskās un 

Jā  Nevaru atbildēt 

viennozīmīgi 

Nē  



 161 

tehniskās 

pārbaudes testus 

uz rezultātu? 

5. Vai spējat 

nozīmīgākajā 

sezonas laika 

posmā uzturēt 

stabili augstu 

sasniegumu? 

Jā  Mēdz būt 

svārstības 

Nē  

6. Vai Jūsu 

tehniskais 

sniegums ir 

stabils? 

Jā  Mēdz būt 

svārstības 

Nē  

7. Vai Jūs nopietni 

„izsit no 

sliedēm‖ 

neparedzētie 

šķēršļi? 

Jā  Daţreiz Nē 

 

8. Vai uztraukums 

sacensībās kavē 

parādīt optimālu 

sniegumu? 

Jā  Daţreiz  Nē 

9. Vai ar pilnu 

atdevi spēlējat 

svarīgajās 

sacensībās? 

Jā  Ne vienmēr Nē  

10. Vai labprāt 

veicat apjomīgas 

un intensīvas 

slodzes? 

Jā  Ne vienmēr Nē  

11. Vai Jūs spēcīgi 

ietekmē 

neveiksmes? 

Jā, tās mani 

spēcīgi satrauc 

Tās ātri 

aizmirstās 

Nepievēršu tām 

īpašu uzmanību 

12. Kādos 

gadījumos Jūsu 

sniegums ir 

visaugstākais? 

Ja stingri un 

apzināti 

kontrolēju savu 

darbību 

Ja darbību veicu 

automātiski 

Kaut kas vidējs 

13. Vai Jums 

atbildīgu spēļu 

laikā mēdz būt 

nopietnas, 

neizskaidrojamas 

kļūdas, kas 

negatīvi ietekmē 

sniegumu? 

Jā  Daţreiz  Praktiski 

nemēdz būt 

14. Vai Jums mēdz 

veiksmīgas 

sacensību gaitas 

laikā parādīties 

sajūta, ka „lieta 

Jā  Daţreiz  Nē  
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ir darīta‖, 

„varētu ātrāk 

viss beigties‖? 

15. Kad parasti Jūs 

sākat izjust 

uztraukumu 

pirms atbildīgām 

spēlēm? 

Daţas dienas 

pirms spēles 

Iepriekšējā dienā Tieši pirms 

spēles 

16. Vai Jums ir grūti 

„atslēgties‖ no 

domām par savu 

sniegumu 

atbildīgajā spēlē, 

kura drīz notiks? 

Jā  Nē  Varu atslēgties, 

bet ne uz ilgu 

laiku 

17. - - - - 

18. Vai Jūs spējat, ja 

uzskatiet to par 

nepieciešamu, 

ātri pārslēgties 

no viena veida 

uz citu 

individuālās 

psiholoģiskās 

sagatavošanās 

veidiem? 

Nē  Parasti neizjūtu 

pēc tā 

nepieciešamību 

Jā  

19. Vai spējat 

sportiskās cīľas 

gaitā ātri 

nomierināties, ja 

rodas 

nepieciešamība? 

Nē  Ne vienmēr Parasti spēju 

20. Vai 

iepriekšminētā 

mērķa 

sasniegšanai Jūs 

izmantojat 

verbālās (vārda) 

„pavēles‖ pats 

sev? 

Nē  Parasti neizjūtu 

pēc tā 

nepieciešamību 

Jā  

21. Vai esat dzīvē 

gatavs daudz ko 

„upurēt‖ 

sportisko 

sasniegumu un 

sportiskās 

karjeras vārdā? 

Jā. Es varu 

atteikties no 

daudziem 

„dzīves 

labumiem‖ 

Man nav bijusi 

šāda problēma 

Nē  

22. Kāda ir Jūsu 

attieksme pret 

sacensībām? 

Sacensības ir 

smags 

pārbaudījums 

Sacensības - tie 

ir svētki 

Kā viens, tā arī 

otrs 
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3.1.pielikums 

Interpretācija 

Emocionalā noturība: 

A            B           C 

1.           -2           -1           1 

2.           -2            0           1 

8.           -2           -1           1 

13.         -2            0           1 

14.         -2            0           1 

15.         -2           -1           0 

 

Pašregulācijas prasmes: 

A            B           C 

3.           -2           -1            1 

12.           1          -1            0 

16.         -2            1           -1 

18.         -2            0            1 

19.         -2           -1            1 

20.         -1            0             1 

 

Motivācijas enerģētiskais komponents: 

A            B           C 

4.           1            0           -1 

9.           1           -1           -2 

10.         1           -1           -2 

11.         1           -1           -2 

21.         1           -1           -2 

22.        -1            2            1 

 

Snieguma noturīgums sacensībās: 

A            B           C 

5.           1            -1           -2 

6.           1            -1           -2 

7.          -2            -1            1 

                                                                                      

„Psihiskās noturības aptaujas” skalu rādītāju vērtēšanas kritēriji (Vazne, 

2009) 

Skalas 

nosaukums 

Zems līmenis Zem vidēja 

līmeľa 

Vidējais 

līmenis 

Virs vidēja 

līmeľa 

Augsts 

līmenis 

Emocionālā 

stabilitāte 

(ES) 

Zem -4 -3 līdz -2 -1 līdz 0 1 Virs 2 

Pašregulācijas 

prasmes (PR) 

Zem -3 -2 līdz -1 0 1 Virs 2 

Motivācijas 

komponents 

(MK) 

Zem 1 1 2 3 līdz 4 Virs 5 

Snieguma 

noturīgums 

(SN) 

Zem -4 -3 līdz -2 -1 0 līdz 1 Virs 1 
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4.pielikums 

Aptauja personīgās trauksmainības noteikšanai (Spilberger, Hanin) 

         

  1.Gandrīz 

nekad 
2.Daţreiz 3.Bieţi 

4.Gandrīz 

vienmēr 

21 Es jūtos patīkams/a     

22 Es jūtos nervozs/a     

1. 2
23 

Es jūtos apmierināts/a ar sevi     

424 
Es gribu būt tikpat laimīgs/a, cik laimīgi izskatās 

citi 

    

25 Es jūtos kā neveiksminieks/ce     

26 Jūtos atpūties     

27 Esmu mierīgs/a, nosvērts/a un savaldīgs/a     

28 
Jūtu, ka grūtības krājas tā, ka nevaru tās pārvarēt     

29 
Daudz uztraucos par to, kas patiesībā ir nesvarīgs     

30 Es esmu laimīgs/a     

31 Man ir traucējošas domas     

32 Man trūkst pašpārliecinātības     

33 Es jūtos drošībā     

34 Es viegli pieľemu lēmumus     

35 Es jūtos nepiemērots/a     

36 Esmu saderīgs/a ar apkārtni     

37 
Nesvarīgas domas ienāk man prātā un mani urda     

38 
Sarūgtinājumus es uztveru tik asi, ka nevaru tos 

aizmirst 

    

39 Es esmu līdzsvarots cilvēks     

40 Es saspringstu, kad raizējos     

 

Formula:  
PT = (22,23,24,25,28,29,31,32,34,35,37,38,40) - (21,26,27,30,33,36,39) +35 

 

Interpretācija: 

- līdz 30 – zems līmenis  

- 31-45 - vidējais līmenis  

- 46 un augstāk - augsts līmenis 
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5.pielikums 

Temperamenta noteikšanas ciparu tests  

(sastādījuši V. Megeds un A.Ovčarovs  

Testa paskaidrojums 

No katra apgalvojumu pāra jāizvēlas tikai viens, kurš Jums vairāk atbilst. Izvēlēto 

apgalvojumu numurus uzrakstiet secīgi: 1 vai 2; 3 vai 4; 5 vai 6; 7 vai 8. Iegūtajam četrciparu 

kodam atbilst noteikts Jūsu tipa nosaukums. 

1. apgalvojums 2. apgalvojums 

Jums patīk skaidrība un noteiktība visā. 

Jums nepatīk mainīt savus plānus, 

pārliecību un paradumus. Nemīlat neko 

atlikt uz „pēc tam‖, protat vienmērīgi 

izplānot slodzi un iekļauties termiľā. 

Patīk skaidri formulēti uzdevumi un 

konkrēts darba laika grafiks. 

Jūs neplānojat nākotni, jo labprāt 

rīkojaties bez sagatavošanās, pēc 

situācijas, paļaujoties uz atjautību. Viegli 

pārslēdzaties no viena darba uz otru, 

pārdomājat (domās pārcilājat) 

iepriekšējos uzskatus un lēmumus. Jums 

grūti iekļauties termiľos, pakļauties 

noteiktam grafikam vai kārtībai. 

 

3. apgalvojums 4. apgalvojums 

Savos lēmumos Jūs pirmām kārtām balstāties 

uz faktiem un veselo saprātu, nepakļaujot tos 

savām jūtām un savām attiecībām ar 

apkārtējiem. Mākat loģiski pamatot savu 

viedokli, izmantojot argumentus un 

pierādījumus, bet ne personīgos pieľēmumus. 

Uzskatāt, ka svarīgāk būt taisnīgam nekā 

patīkamam, tāpēc gadās, ka Jums trūkst 

diplomātijas un takta izjūtas. 

Jūs dziļi interesē tēmas, saistītas ar jūtām un 

cilvēku savstarpējām attiecībām. Jūs labprāt 

piedalāties cilvēku personīgo problēmu 

apspriešanā un lēmumu pieľemšanā, 

cenšaties uzlabot savstarpēju sapratni, jo 

smagi pārdzīvojat nesaprašanos un 

apvainojumus savā apkārtnē. Jums patīk teikt 

komplimentus tāpat vien, lai radītu siltu un 

patīkamu atmosfēru. 

 

5. apgalvojums 6. apgalvojums 

Jūs- reālists un praktiķis- vairāk mīlat 

rīkoties, nekā prātot, dodat priekšroku 

daudzas lietas darīt savām rokām, neuzticot 

to citiem. Labprāt nodarbojaties ar 

saimnieciskām lietām, rūpējoties par 

apkārtējiem. Jūsu izteikumi ir konkrēti, un 

Jūs nemīlat pieľēmumus un minējumus, tāpat 

praksē nepārbaudītas idejas un darba 

metodes. 

Jūs- cilvēks ar attīstītu iztēli- labi paredzat 

tālāko notikumu gaitu. Pakļauti šaubām, ne 

vienmēr esat pārliecināts par sevi, bieţi esat 

nepraktisks materiālos jautājumos. Mīlat 

radošu darbību, meklējumus un 

eksperimentus vairāk kā garantētu 

izdevīgumu. 

 

7. apgalvojums 8. apgalvojums 

Jums nepatīk ar kaut ko izcelties 

apkārtējo vidū, izrādīt savus panākumus. 

Dodat priekšroku vairāk klausīties sarunu 

biedrā, nekā izteikties. Netiecaties 

uzľemties iniciatīvu un atbildību par 

citiem. Jums ir skaidra un saprotama sava 

iekšējā pasaule, motīvi un rīcība, bet Jūs 

nesteidzaties stāstīt par sevi un saviem 

plāniem. 

Jūsu iekšējā pasaule ir pietiekoši sareţģīta 

un pretrunīga, tāpēc Jums vieglāk 

raksturot pazīstamu cilvēku nekā pašam 

sevi. Jūs mēdzat rīkoties neapdomīgi, 

varat uzľemties pārāk daudz lietu un 

pienākumu. Jums nepieciešama 

nodarbību maiľa, labprāt izrādāt 

iniciatīvu jaunās lietās un iepazīšanās. 
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5.1.pielikums 

Testa atšifrējums: 

1357- LSI 

1358- LSE 

1367- LII 

1368- LIE 

1457- ESI 

1458- ESE 

1467- EII 

1468- EIE 

2357- SLI 

2358- SLE 

2367- ILI 

2368- ILE 

2457- SEI 

2458- SEE 

2467- IEI 

2468- IEE 

 

Uz K.G. Junga psiholoģisko tipu teorijas bāzes veidoto tipu nosaukumi (rezultātu 

interpretācija)  

Testa atšifrējums 
Latviskie apzīmējumi  

un nosaukumi 
Temperamenti 

LSE Loģiskais sajūtu ekstraverts 

HOLĒRIĶI 
LIE Loģiskais intuīcijas ekstraverts 

ESE Emocionālais sajūtu ekstraverts 

EIE emocionālais intuīcijas ekstraverts 

SLE Sajūtu loģiskais ekstraverts 

SANGVINIĶI 
SEE Sajūtu emocionālais ekstraverts 

ILE Intuīcijas loģiskais ekstraverts 

IEE Intuīcijas emocionālais ekstraverts 

LSI Loģiskais sajūtu intraverts 

FLEGMATIĶI 
LII Loģiskais intuīcijas intraverts 

ESI Emocionālais sajūtu intraverts 

EII Emocionālais intuīcijas intraverts 

SLI Sajūtu loģiskais intraverts 

MELANHOLIĶI 
SEI Sajūtu emocionālais intraverts 

ILI Intuīcijas loģiskais intraverts 

IEI Intuīcijas emocionālais intraverts 
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6.pielikums 

Reakciometrs-trenažieris APLIS 

 

Reakciometrs-trenaţieris APLIS (turpmāk RM) ir paredzēts cilvēka reakcijas, spēka-

ātruma īpašību un koordinācijas noteikšanai un trenēšanai. 

RM sastāv no vadības bloka, 4 krāsu indikācijas un jutīgo elementu blokiem - 

kanāliem un barošanas bloka. Barošanas bloks jāpievieno vadības blokam un jāpieslēdz 220V 

tīkla spriegumam. Visi indikācijas un jutīgo elementu bloki jāpievieno vadības blokam un 

jānostiprina ar piesūcekľiem uz gludas - tīras virsmas (stikls, polietilēns, glazēta keramika 

u.c.) vai jāiekarina tīklā. 

 

 
Lx - darba reţīmi - L1, L2, L3, T, L4, L5, L6. 

C1 - pamatkrāsa – R (sarkana), G (zaļa) un Y(dzeltena). Norāda, uz kuras krāsas signālu 

jāreaģē (1. – 6. darba reţīms). 

C2 - otrā krāsa – R (sarkana), G (zaļa) un Y (dzeltena). Izmanto reţīmā 2 un 5. Šī krāsa nav 

jāievēro, tāpat kā trešajā reţīmā – 3 un 6. 

R - atkārtojumu skaits (no 4 līdz 98). Iestata atkarībā no nepieciešamās slodzes. 

W - pauze starp atkārtojumiem (0,2s - 3,0s). Iestata atkarībā no kustību sareţģītības. 

I - Laiks, kurā asinhroni parādās signāls (0,2 s - 3,0 s). Iestata atkarībā no nepieciešamās 

kustību intensitātes. 

LIM - gaismas signāla eksponēšanas laiks 4 -6 reţīmā (0,2 s -3,0 s). Iestata atkarībā no 

sagatavotības. 

 

Darba reţīmu apraksts (WORK) 

L - darba reţīmi 

LT - testēšanas reţīms (pārbauda RM gatavību darbam). 

L1 - 1.darba reţīms, kur jāreaģē uz pamatkrāsu, bez otrās un trešās krāsas. 

L2 - 2.darba reţīms, kur jāreaģē uz pamatkrāsu, neievērojot iestatīto otro krāsu. 

L3 - 3.darba reţīms, kur jāreaģē uz pamatkrāsu, neievērojot otro un trešo krāsu. 

L4, L5 un L6 - darba reţīmi analogi attiecīgi 1., 2. un 3. darba reţīmam. Gaismas signāli 

eksponē LIM iestatīto laiku, nevis līdz brīdim, kad aizsedz attiecīgā kanāla infrasarkanos 

starotājus, kā tas ir 1., 2. un 3. darba reţīmā. 
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Pēc darba parametru iestatīšanas programmēšanas reţīmā, nospieţot taustiľu S/S, 

aktivizējas darba reţīms (Work). Pēc 3 s pauzes atskan skaľas signāls un visos kanālos 

vienlaicīgi parādās dzeltenās krāsas signāls. Sākas darba reţīms saskaľā ar 

iestatītajiem darba parametriem. Reţīmos L1, L2 un L3 jāaizsedz atbilstošā kanāla starotāji.  

Pēc vingrinājuma sērijas pabeigšanas jānolasa mērījumu rezultāti un/vai jāturpina 

darbs, atkārtoti nospieţot taustiľu S/S. Reţīmos L4, L5 un L6 jāizpilda vingrinājumi, reaģējot 

uz attiecīgo krāsas signālu, bet bez aizsegšanas. Šajos reţīmos mērījumus neveic. 

Uz ekrāna indicētos rezultātus veido laika nogrieţľi no brīţa, kad parādās krāsas 

signāls, līdz brīdim, kad aizsedz attiecīgā kanāla starotājus. Visi rezultāti attiecas uz 

konkrētajā piegājienā veiktajiem atkārtojumiem. Indicēti šādi piegājiena parametri: 

- minimālais atkārtojuma izpildes laiks (MIN); 

- maksimālais atkārtojuma izpildes laiks (MAX); 

- piegājiena atkārtojumu izpildes laiku summa (SUM); 

- piegājiena atkārtojumu izpildes vidējais laiks (AVERAGE). 

 

7.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

 

Trauksmainības noteikšana    

     

Tiesnesis 
punktu 

skaits 

Zems 

līmenis 

Vidējs 

līmenis 

Augsts 

līmenis 

T_01 37   x   

T_02 39   x   

T_03 44   x   

T_04 45   x   

T_05 41   x   

T_06 40   x   

T_07 36   x   

T_08 33   x   

T_09 38   x   

T_10 43   x   

T_11 37   x   

T_12 44   x   

T_13 44   x   

T_14 42   x   

T_15 37   x   

T_16 38   x   
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8.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

 

Psihiskā noturība      

Emocionālā noturība       

Tiesnesis 
punktu 

skaits 

Zems 

līmenis 

Zem 

vidējā 

līm. 

Vidējs 

līmenis 

Virs 

vidējā 

līm. 

Augsts 

līmenis 

T_01 -3   x       

T_02 -3   x       

T_03 1       x   

T_04 -1     x     

T_05 1       x   

T_06 -2   x       

T_07 3         x 

T_08 0     x     

T_09 -5 x         

T_10 -4 x         

T_11 -4 x         

T_12 1       x   

T_13 -1     x     

T_14 -5 x         

T_15 1       x   

T_16 0     x     

Pašregulācijas prasmes      

Tiesnesis 
punktu 

skaits 

Zems 

līmenis 

Zem 

vidējā 

līm. 

Vidējs 

līmenis 

Virs 

vidējā 

līm. 

Augsts 

līmenis 

T_01 2         x 

T_02 -5 x         

T_03 5         x 

T_04 2         x 

T_05 -2   x       

T_06 3         x 

T_07 5         x 

T_08 4         x 

T_09 3         x 

T_10 -3 x         

T_11 -3 x         

T_12 -1   x       

T_13 6         x 

T_14 -3 x         

T_15 0     x     

T_16 1       x   
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 Motivācija     

Tiesnesis 
punktu 

skaits 

Zems 

līmenis 

Zem 

vidējā 

līm. 

Vidējs 

līmenis 

Virs 

vidējā 

līm. 

Augsts 

līmenis 

T_01 2     x     

T_02 3       x   

T_03 7         x 

T_04 3       x   

T_05 -1 x         

T_06 1   x       

T_07 2     x     

T_08 2     x     

T_09 1   x       

T_10 7         x 

T_11 -1 x         

T_12 4       x   

T_13 4       x   

T_14 -6 x         

T_15 4       x   

T_16 2     x     

 

 Snieguma noturīgums    

Tiesnesis 
punktu 

skaits 

Zems 

līmenis 

Zem 

vidējā 

līm. 

Vidējs 

līmenis 

Virs 

vidējā 

līm. 

Augsts 

līmenis 

T_01 1      x   

T_02 -4 x         

T_03 1       x   

T_04 1       x   

T_05 -3   x       

T_06 -3   x       

T_07 1       x   

T_08 3         x 

T_09 -1     x     

T_10 -3   x       

T_11 -3   x       

T_12 -1     x     

T_13 0       x   

T_14 1       x   

T_15 -1     x     

T_16 1       x   
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9.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

 

Intelekta IQ noteikšana      

Tiesnesis 
punktu 

skaits 

Zems 

līmenis       

0-4p. 

zem 

vidējā 

līm.              

5-13p. 

Vidējs 

līmenis              

14-25p. 

virs 

vidējā 

līm.         

26-34p. 

Augsts 

līmenis           

35-39p. 

T_01 19     x     

T_02 17     x     

T_03 27       x   

T_04 20     x     

T_05 24     x     

T_06 11   x       

T_07 28       x   

T_08 17     x     

T_09 19     x     

T_10 29       x   

T_11 21     x     

T_12 13   x       

T_13 21     x     

T_14 24     x     

T_15 17     x     

T_16 24     x     
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10.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

  Reakcijas tests                 

  

Reakcijas laiks Motorais laiks 

Reakc.laika 

mērījumu 

dispersija 

    

Motorā.laika 

mērījumu 

dispersija 

    

Tiesnesis Raw score PR T 
Raw 

score 
PR T Raw score PR T Raw score PR T 

T_01 215 99 73 58 100 80 21 100 80 12 98 71 

T_02 275 87 61 111 94 66 34 99 73 20 93 65 

T_03 238 97 69 80 99 73 27 99 73 11 99 73 

T_04 216 99 73 115 94 66 16 100 80 13 98 71 

T_05 302 76 57 89 98 71 26 99 73 26 88 62 

T_06 353 51 50 151 79 58 38 97 69 17 94 66 

T_07 265 90 63 119 93 65 27 99 73 19 93 65 

T_08 222 99 73 95 97 69 15 100 80 13 98 71 

T_09 247 95 66 114 94 66 24 99 73 12 98 71 

T_10 270 89 62 119 93 65 37 98 71 16 95 66 

T_11 217 99 73 104 96 68 21 100 80 23 89 62 

T_12 314 74 56 123 91 63 43 96 68 14 98 71 

T_13 295 81 59 121 92 64 24 99 73 18 94 66 

T_14 203 100 80 99 96 68 22 100 80 6 100 80 

T_15 298 79 58 146 81 59 29 99 73 50 50 50 

T_16 263 91 63 91 97 69 22 100 80 15 96 68 
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11.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

Izvēles reakcija 

 Reaction Time analysis - Differentiated results  

 
Basic reaction time for choice 

reactions 

Basic reaction time for visual 

search 

Tiesnesis Raw score PR T Raw score PR T 

T_01 334 96 68 428 99 73 

T_02 448 69 55 413 100 80 

T_03 450 68 55 572 74 56 

T_04 371 92 64 490 92 64 

T_05 458 66 54 481 94 66 

T_06 611 37 47 528 81 59 

T_07 427 73 56 439 98 71 

T_08 444 70 55 456 96 68 

T_09 424 74 56 464 96 68 

T_10 376 91 63 498 90 63 

T_11 372 92 64 521 84 60 

T_12 577 43 48 587 72 56 

T_13 582 42 48 651 58 52 

T_14 372 92 64 461 96 68 

T_15 399 83 60 510 88 62 

T_16 574 43 48 614 66 54 

 

Reaction time: stimuli without hatching Reaction time: stimuli with hatching 

Tiesnesis Raw score PR T 

Raw 

score PR T 

T_01 583 94 66 585 96 68 

T_02 532 98 71 619 92 64 

T_03 707 71 56 764 68 55 

T_04 700 73 56 743 72 56 

T_05 570 95 66 638 89 62 

T_06 707 71 56 789 64 54 

T_07 532 98 71 576 97 69 

T_08 560 96 68 618 92 64 

T_09 566 95 66 607 93 65 

T_10 624 87 61 626 92 64 

T_11 653 79 58 749 71 56 

T_12 739 66 54 762 68 55 

T_13 762 63 53 825 59 52 

T_14 561 96 68 581 97 69 

T_15 665 78 58 690 79 58 

T_16 801 57 52 851 56 52 
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11.1.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 
 

 Reaction time: One relevant figure Reaction time: Two relevant figures 

Tiesnesis Raw score PR T Raw score PR T 

T_01 482 95 66 741 93 65 

T_02 493 93 65 683 97 69 

T_03 639 61 53 852 78 58 

T_04 582 73 56 912 71 56 

T_05 499 92 64 734 93 65 

T_06 630 63 53 898 72 56 

T_07 480 95 66 652 98 71 

T_08 490 94 66 707 96 68 

T_09 482 95 66 719 94 66 

T_10 539 81 59 731 94 66 

T_11 570 75 57 871 74 56 

T_12 684 53 51 834 80 58 

T_13 691 52 51 904 71 56 

T_14 477 95 66 683 97 69 

T_15 557 77 57 835 80 58 

T_16 677 54 51 1004 60 53 
 

 

 

Choice reaction time without motor sequence 

Choice reaction time with motor 

sequence 

Tiesnesis Raw score PR T Raw score PR T 

T_01 347 96 68 418 89 62 

T_02 460 65 54 540 58 52 

T_03 447 68 55 484 73 56 

T_04 394 84 60 410 91 63 

T_05 454 67 54 436 86 61 

T_06 635 32 45 771 22 42 

T_07 447 68 55 439 86 61 

T_08 444 71 56 520 63 53 

T_09 402 83 60 481 74 56 

T_10 418 78 58 429 87 61 

T_11 412 79 58 464 79 58 

T_12 580 43 48 634 39 47 

T_13 576 43 48 552 54 51 

T_14 405 82 59 437 86 61 

T_15 422 76 57 422 88 62 

T_16 584 42 48 745 24 43 
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11.2.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 
 

 Motor sequence time: Difference 1.to 3. pressing the button 

Tiesnesis Raw score PR T 

 

T_01 182 94 66 

T_02 189 93 65 

T_03 371 65 54 

T_04 455 52 51 

T_05 311 78 58 

T_06 457 51 50 

T_07 390 63 53 

T_08 226 89 62 

T_09 425 58 52 

T_10 377 64 54 

T_11 183 94 66 

T_12 204 91 63 

T_13 428 57 52 

T_14 176 95 66 

T_15 396 62 53 

T_16 478 47 49 
 

Reaction Time 

analysis - Test 

Variable 

Amount 

of errors 

in choice 

reaction 

Amount 

of errors 

in visual 

search 

Total of 

incorrect 

positive 

reactions 

Total of 

incorrect 

negative 

reactions 

Total of 

correct 

reactions 

Tiesnesis 
Raw 

score 

Raw 

score 

Raw 

score 

Raw 

score 

Raw 

score 

T_01 2 16 8 10 150 

T_02 4 23 8 18 141 

T_03 1 9 3 7 158 

T_04 2 7 4 5 159 

T_05 0 4 2 2 164 

T_06 0 4 0 4 164 

T_07 0 12 4 8 156 

T_08 1 2 1 2 165 

T_09 0 3 2 1 165 

T_10 1 5 2 4 162 

T_11 3 8 7 3 157 

T_12 3 12 3 10 153 

T_13 1 6 4 3 161 

T_14 1 4 1 4 163 

T_15 0 4 2 2 164 

T_16 0 3 2 1 165 
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12.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

 

Funkcionālās sagatavotības kompleksais novērtējums 

Tiesnesis 

Vecums Ieraksta datums Pulss 

Org. adapt. 

 fiz. slodzēm 

Organisma  

trenētība 

Org. ener- 

ģētiskās 

rezerves 

Psiho- 

emocio- 

nālais stāvoklis 

Org. funkc. 

gatav. vispārējs  

novērtējums АД/с АД/д Svars Augums 

T_01 34 2012.01.31. 67 78 92 88 79 84 0 0 68 172 

T_02 25 2012.01.12. 52 98 100 96 97 98 0 0 85 184 

T_03 53 2012.01.27. 63 41 81 62 66 62 0 0 120 188 

T_04 56 2012.01.13. 68 33 51 59 52 49 0 0 96 183 

T_05 31 2012.01.03. 70 80 88 74 76 79 0 0 85 184 

T_06 30 2012.01.03. 80 62 82 61 71 69 0 0 67 174 

T_07 35 2012.01.18. 74 68 81 73 71 73 0 0 84 190 

T_08 31 2012.01.03. 63 86 98 86 90 90 0 0 70 172 

T_09 26 2012.01.12. 65 87 99 75 82 86 0 0 85 186 

T_10 35 2012.01.31. 66 55 62 61 58 59 0 0 95 189 

T_11 32 2012.02.02. 70 85 96 77 81 85 0 0 88 188 

T_12 33 2012.02.02. 64 63 99 60 67 72 0 0 90 185 

T_13 40 2012.02.23. 67 80 91 83 78 83 0 0 93 189 

T_14 33 2012.02.08. 76 90 97 91 90 92 0 0 103 191 

T_15 25 2012.02.23. 69 80 98 72 80 82 0 0 82 182 

T_16 32 2012.02.08. 75 77 95 73 82 82 0 0 75 176 
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13.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

 

Temperaments 

 

T_01 Psihasteniskais flegmatiķis Loģiskais intuicijas intraverts 

T_02 Iestrēgstošais holēriķis Loģiskais sajūtu ekstraverts 

T_03 Epileptoīdais sangviniķis Sajūtu emocionālais ekstraverts 

T_04 Astenoneirotiskais flegmatiķis Emocionālais sajūtu intraverts 

T_05 Iestrēgstošais holēriķis Loģiskais sajūtu ekstraverts 

T_06 Hipertīmais holēriķis Emocionālais sajūtu ekstraverts 

T_07 Histēriskais holēriķis Emocionālais intuīcijas ekstraverts 

T_08 Hipertīmais holēriķis Emocionālais sajūtu ekstraverts 

T_09 Šizoīdais flegmatiķis Loģiskais sajūtu intraverts 

T_10 Konformais melanholiķis Intuīcijas loģiskais intraverts  

T_11 Šizoīdais flegmatiķis Loģiskais sajūtu intraverts 

T_12 Nepastāvīgais melanholiķis Sajūtu loģiskais intraverts 

T_13 Hipertīmais holēriķis Emocionālais sajūtu ekstraverts 

T_14 Labilais sangviniķis Intuīcijas loģiskais ekstraverts  

T_15 Šizoīdais flegmatiķis Loģiskais sajūtu intraverts 

T_16 Šizoīdais flegmatiķis Loģiskais sajūtu intraverts 

 

 

 

 



13.1.pielikums 

Augstākās kvalifikācijas Latvijas sporta spēļu tiesnešu testēšana 

Tiesnesis 

Temperaments B1 

(INTRAVERTS, 

EKSTRAVERTS) 

Temperaments B1 

(INTRAVERTS=1, 

EKSTRAVERTS=2) 

Temperaments 

B2 

Temperaments 

B2 

(LOĢIKA=1) 

Temperaments 

B2 

(INTUĪCIJA=1) 

Temperaments 

B2 

(SAJŪTAS=1) 

Temperaments 

B2 

(EMOCIJAS=1) 

T_01 I 1 LI 1 1 0 0 

T_02 E 2 LS 1 0 1 0 

T_03 E 2 SE 0 0 1 1 

T_04 I 1 ES 0 0 1 1 

T_05 E 2 LS 1 0 1 0 

T_06 E 2 ES 0 0 1 1 

T_07 E 2 EI 0 1 0 1 

T_08 E 2 ES 0 0 1 1 

T_09 I 1 LS 1 0 1 0 

T_10 I 1 IL 1 1 0 0 

T_11 I 1 LS 1 0 1 0 

T_12 I 1 SL 1 0 1 0 

T_13 E 2 ES 0 0 1 1 

T_14 E 2 IL 1 1 0 0 

T_15 I 1 LS 1 0 1 0 

T_16 I 1 LS 1 0 1 0 
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14.pielikums  

Atspoles skrējiena tests un pienskābes noteikšana 

 

Untersuchung (pārbaudes dati  

 
Name: Ref 1 GebDat: xxx 

    Masse [kg]: 98 Datum: 01.09.2012 

    Sportart: Handball/Schiedsrichter Testleiter: Alexander Ivanov 

    Periode: Vorbereitung Leistungskategorie: Handball/Schiedsrichter 

    Trainer:   Belastungstyp: Shuttle Run 

    Ort: Wiener Neudorf Stufendauer: 3:00 

  Bemerkung:   

 

Gemessene Werte (mērījumu vērtības  

 
Belastung 

[km/h] 

Laktat 

[mmol/l] 

Hf 

[1/min] 

VO2 

[ml/min] 

VCO2 

[ml/min] 

RQ 

(VCO2/VO2) 

VE 

[l/min] 

RR 

[mm Hg] 

7,50 1,44 130   -   /  

9,00 1,97 152   -   /  

10,50 3,89 168   -   /  

12,00 9,07 181   -   /  

12,58 11,86 185   -   /  

 

Schwellen/Maximalwerte (sliekšņa/maksimālās vērtības  

 
Schwelle Belastung 

[km/h] 

Belastung 

[m/s] 

Belastung 

[km/h] 

Laktat 

[mmol/l] 

Hf 

[1/min] 

VO2 

[ml/min] 

VO2 

[ml/kg/min] 

VO2 

[%] 

AS 9,06 2,52 9,06 2,00 150 - -  

ANS 10,55 2,93 10,55 4,00 166 - -  

Maximal 12,58 3,49 12,58 11,86 185    

 

Trainingsbereiche (treniņu jomas        Name: ref 1 Datum: 01.09.2012 

Trainingsbereich 
Herzfrequenz [1/min] Trainingsdauer [min] 

von bis von bis 

Regeneration/Kompensation A0  130 20 30 

Extensive Endurancetraining A1 131 140 60 75 

Extensive Endurancetraining A1 141 150 40 60 

Intensives Endurancetraining A3 151 164 20 30 

Development Area A4 165 185 10 20 
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14.1.pielikums 

 

Grafik: Name: ref 1 Datum: 01.09.2012 
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y  = -234,10 + 349,70 x + -190,35 x^2 + 44,59 x 3̂ + -3,72 x^4;  R ²=1,00000

y  = 53,10 + 38,42 x;  R²=1,00000
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15.pielikums 

 
 


