
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 
 
 
 
 

Māris LESČINSKIS 
 

VISPĀRĒJĀS, SPECIĀLĀS IZTURĪBAS 
UN APAKŠDELMA MUSKUĻU ATTĪSTĪŠANAS  
INDIVIDUALIZĀCIJA SVARBUMBU SPORTĀ 

 
 
 

Promocijas darbs 
 
 

Pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē 

sporta pedagoģijas apakšnozarē 

 
 

Darba vadītājs: 
Dr.paed., prof. Leonīds Čupriks 

 
 

 
 

Promocijas darbs izstrādāts ar ESF atbalstu projektā “Atbalsts sporta zinātnei”  
Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” 
 
 

Rīga, 2011



 2 

SATURS 
 

      Lpp. 
IEVADS .............................................................................................................................. 4 
1. GALVENIE PĒTĪJUMA ASPEKTI SVARBUMBU SPORTĀ................................. 10 

1.1. Svarbumbu sporta raksturojums .............................................................................. 10 
1.1.1. Svarbumbu celšanas sacensību vēsture un attīstība....................................... 10 
1.1.2. Sacensību raksturojums un programma ........................................................ 11 
1.1.3. Sacensību dalībnieku vecums, svaru kategorijas, ekipējums, aprīkojums un 

inventārs ....................................................................................................... 12 
1.2. Funkcionālā sagatavotība, darbspējas un to noteikšana sportā.................................. 13 
1.3. Izturības teorija, tās attīstīšana sportā un svarbumbu celšanā ............................................... 18 

1.3.1. Izturības jēdziens .......................................................................................... 18 
1.3.2. Izturības veidi, to raksturojums un nozīme svarbumbu celšanā ........................ 19 
1.3.3. Izturības bioķīmija ........................................................................................ 22 
1.3.4. Izturības fizioloģija svarbumbu celšanā ........................................................ 23 
1.3.5. Izturības attīstīšanas teorija.......................................................................... 26 
1.3.6. Izturības attīstīšanas metodes........................................................................ 31 

1.4. Muskuļu fizioloģija un raksturojums ....................................................................... 35 
1.4.1. Muskuļu šķiedru tipi un to raksturojums........................................................ 35 
1.4.2. Muskuļu šķiedru rekrutācijas īpatnības un darbspēju noteikšana .................. 39 

1.5. Muskuļu attīstīšanas teorija un metodes................................................................... 41 
1.5.1. Ātro muskuļu šķiedru attīstīšanas teorija....................................................... 41 
1.5.2. Lēno muskuļu šķiedru attīstīšana teorija ....................................................... 42 
1.5.3. Muskuļu attīstīšanas metodes ........................................................................ 44 

1.6. Apakšdelma muskuļi, to attīstīšana un nozīme svarbumbu sportā ............................ 46 
1.6.1. Apakšdelma muskuļu dinamiskā anatomija ................................................... 46 
1.6.2. Apakšdelma muskuļu nozīme svarbumbu sportā ............................................ 51 
1.6.3. Apakšdelma muskuļu attīstīšana un līdzekļi svarbumbu sportā ...................... 55 

1.7. Treniņu procesa plānošanas pamati svarbumbu celšanā .......................................... 58 
1.8. Individualizācija sportā ........................................................................................... 61 

1.8.1. Individualizācijas jēdziens ............................................................................ 61 
1.8.2. Treniņu procesa individualizācijas īpatnības ................................................ 62 

2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪJUMA METODES UN EKSPERIMENTA 
ORGANIZĒŠANA ....................................................................................................... 66 
2.1. Darba uzdevumi ...................................................................................................... 66 
2.2. Pētījuma metodes .................................................................................................... 66 

2.2.1. Speciālās literatūras avotu izpēte un analīze ................................................. 66 
2.2.2. Testēšana...................................................................................................... 67 
2.2.3. Antropometrija.............................................................................................. 71 
2.2.4. Dinamometrija.............................................................................................. 72 
2.2.5. Elektromiogrāfija.......................................................................................... 75 
2.2.6. Konstatējošais eksperiments.......................................................................... 77 
2.2.7. Pedagoģiskais eksperiments.......................................................................... 78 
2.2.8. Matemātiskās statistikas metodes .................................................................. 79 

2.3. Pētījuma organizēšana ............................................................................................. 81 
3. VISPĀRĒJĀS, SPECIĀLĀS IZTURĪBAS UN APAKŠDELMU MUSKUĻU 

ATTĪSTĪŠANAS NOZĪME SVARBUMBU SPORTA TRENIŅU PROCESĀ ......... 82 



 3 

3.1. Dažādas kvalifikācijas svarbumbu cēlāju rokas antropometrisko parametru, 
organisma funkcionālās sagatavotības, apakšdelma muskuļu spēka rādītāju un 
sacensību vingrinājumu rezultātu sakarību analīze................................................... 82  

3.1.1. Izturības spēju atšķirības starp 1. sporta klases un SM/SMK svarbumbu 
cēlājiem ........................................................................................................ 82 

3.1.2. Apakšdelma un plaukstas antropometrisko parametru, spēka rādītāju 
atšķirības starp 1. sporta klases un SM/SMK svarbumbu cēlājiem ................ 88 

3.1.3. Apakšdelma muskuļu maksimālā izometriskā spēka momenta noteikšana un 
elektriskās aktivitātes atšķirības starp 1. sporta klases un SM/SMK 
svarbumbu cēlājiem ...................................................................................... 91 

3.1.4. Sakarību analīze starp apakšdelma un plaukstas antropometriskajiem 
parametriem, vispārējo izturību, pirkstu saliecējmuskuļu spēku un 
rezultātiem sacensību vingrinājumos............................................................. 95 

3.2. Svarbumbu cēlāju vispārējās, speciālās izturības, apakšdelma muskuļu attīstīšanas 
programmas teorētiskā izstrāde un pamatojums 2 makrocikliem.............................. 98 

3.2.1. Makrociklu uzbūves struktūra un mērķi......................................................... 98 
3.2.2. Makrociklu uzdevumu, līdzekļu, metožu un slodzes sadalījums...................... 104 

3.3. Pētījuma rezultātu dinamikas analīze un izstrādātās attīstīšanas programmas 
iedarbības efektivitātes izvērtējums pēc sacensību vingrinājumu rezultātiem 
eksperimenta laikā................................................................................................... 124 

3.3.1. Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu sākuma rezultāti sacensību 
vingrinājumos un ķermeņa masa pirms eksperimenta.................................... 124 

3.3.2. Eksperimentālās grupas atlētu darbspēju dinamika un fizioloģiskās 
pārmaiņas eksperimenta laikā....................................................................... 126 

3.3.3. Eksperimentālās grupas atlētu apakšdelma muskuļu antropometrijas 
parametru un spēka īpašību dinamika eksperimenta laikā............................. 134 

3.3.4. Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu ķermeņa masas, sacensību 
vingrinājumu rezultātu dinamika eksperimenta laikā .................................... 136 

3.4. Svarbumbu cēlāju funkcionālās sagatavotības, apakšdelma muskuļu modelis un 
rekomendācijas, vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas 
individualizācijai ..................................................................................................... 141 

SECINĀJUMI .................................................................................................................... 145 
REKOMENDĀCIJAS ....................................................................................................... 147 
LITERATŪRAS SARAKSTS ........................................................................................... 148 
PIELIKUMI ....................................................................................................................... 159 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEVADS 
 
Cikliskas kustības bieži sastopamas gan cilvēka ikdienā, gan dažādos sporta veidos. Tās 

var raksturot kā veicamās darbības, kas nemitīgi atkārtojas un pēc savām izpildes fāzēm un 
struktūras ir tieši saistītas ar iepriekšējo darbību. Cikliskas kustības ir sastopamas tādos sporta 
veidos kā peldēšana, skriešana, riteņbraukšana, slēpošana un citos. Arī svarbumbu celšanas 
sacensību vingrinājumos tiek veikta viena kustība, kas visu laiku nemitīgi atkārtojas. Tikai 1994. 
gadā, pamatojoties uz kinociklogrāfiju, zinātniski tika pierādīts, ka svarbumbu sports ir ciklisks 
sporta veids, kas savukārt ievērojami maina treniņu metodiku (Пальцев, 1994). 

Autors (Пилипко, 2003) veica pētījumus, kuri palīdzēja noskaidrot noteicošos faktorus, 
kas ietekmē augstu rezultātu sasniegšanu svarbumbu sportā. Viens pētījums atklāja, ka sportiskos 
sasniegumus visvairāk ietekmē funkcionālās sagatavotības rādītāji: steptesta rādītāji, 
sirdsdarbības frekvence pirms slodzes, sirdsdarbības frekvence atjaunošanās laikā pēc slodzes, 
plaušu tilpums. Savukārt citā pētījumā atklājās, ka augstus sasniegumus vienlaicīgi nosaka 
vairāki faktori. Četru galveno faktoru vidū bija tādas fiziskās īpašības kā speciālā izturība (72%) 
un vispārējā izturība (64%). 

Arī citi autori (Shave, Franco, 2006; Krauksts, Konrads, 2003) norāda, ka cikliskajos 
sporta veidos viena no galvenajām fiziskajām īpašībām ir izturība un augsti izturības rādītāji ir 
kā priekšnosacījums labu rezultātu sasniegšanai visos cikliskajos sporta veidos. Slodzēs, kuras ir 
garākas par 45 sek., progresīvi palielinās aerobās enerģijas producēšanas sistēmas loma (Ūdre, 
1995; Krauksts, 2007). 

Taču lai sasniegtu labu izturības līmeni, vieni autori (Дягилев, Куликова, 2003) uzskata, 
ka trenerim ir jāzina un jāprot pareizi dozēt slodzi un plānot treniņu procesu atbilstoši sacensību 
grafikam. Savukārt citi autori (Амосов, Бендет, 1989; Саносян, Кочикян, Аракелян, 1999; 
Konrads, Krauksts, 2003; Галашко, Подригало, Усенко, 2008) uzskata, ka treniņu procesa 
kvalitātes uzlabošanai nepieciešama sistemātiska fiziskās sagatavotības kontrole un, atkarībā no 
sagatavotības, precīzi jādozē slodze. 

Sākot nodarboties ar šo sporta veidu, galvenā fiziskā īpašība ir spēks. Sasniedzot noteiktu 
spēka līmeni, kas ļauj pacelt svarbumbu ap 15 reizēm, tālākai rezultātu izaugsmei lielāka loma ir jau 
spēka izturībai (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998). Sasniedzot labu spēka izturības līmeni, 
ir iespējams sasniegt augstākus rezultātus (30 – 40 cēlieni), taču tas ir nepietiekami, jo mūsdienās 
šajā sporta veidā (atkarībā no svarbumbas svara) ceļ vismaz no 100 līdz pat 200 un vairāk reizēm. 
Tāpēc tālākai rezultātu izaugsmei noteiktā spēka īpašību attīstības līmenī, vislielākā nozīme ir 
vispārējai un speciālajai izturībai, kas ļauj muskulim veikt ilgstošu darbu (pēc svarbumbu sporta 
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starptautiskajiem noteikumiem vingrinājumu izpildes laiks ir 10 min) ar lielu slodzes intensitāti un 
sekmīgi pretoties nogurumam (Пилипко, 2003, 2004). Ja augsti izturības rādītāji ir kā 
priekšnosacījums rezultātu sasniegšanai svarbumbu sportā, tad iespējas uzvarēt var noteikt cits 
faktors – kustību ekonomija, t. i., kustību veikšana ātrākā tempā ar mazāku skābekļa patēriņu 
(Franch, 1998; Ingham, 2002; Shave, 2006). 

Viens no galvenajiem kritērijiem, kas ietekmē izturības spējas, ir sirds asinsvadu un 
elpošanas sistēma (Konrads, 2003; Krauksts, 2007; Виноградов, 2009; Лысенко, 2010). Atlētu 
organisma funkcionālās spējas nosaka aerobo un anaerobo darbspēju rādītāji, skābekļa patēriņš 
un veicamā darba jauda aerobā un anaerobā sliekšņa slodzē, sirds minūtes tilpums un 
sirdsdarbības frekvence slodzē un citi rādītāji. Labu sirds asinsvadu trenētību raksturo daudzi 
kritēriji un viens no kritērijiem ir sirdsdarbības frekvence un sirds minūtes tilpums. Jo lielāks būs 
minūtes tilpums, jo vairāk organisms tiks apgādāts ar asinīm. Tāpat arī ar sirdsdarbības frekvenci 
(sit/min), jo mazāka tā ir, jo ekonomiskāk strādā sirds. Ja sirds strādā neekonomiski, ar lielu 
sitienu skaitu minūtē, bet minūtes tilpums ir mazs, tad tā nespēj apgādāt organismu ar 
nepieciešamo asiņu daudzumu, kas apgādā muskuļus ar skābekli un cerēt uz augstiem 
sasniegumiem izturības rakstura sporta veidos ir bezcerīgi. Sirds asinsvadu un elpošanas 
sistēmas spējas izpaužas, piegādājot enerģijas veidošanas procesam vajadzīgo skābekli (sirds 
iespējas, asins transporta sistēmas spējas) (Вовк, 2001; Konrads, 2003). Ja muskuļi spēs vairāk 
uzņemt skābekli, tad tas ļaus muskuļiem strādāt ar lielāku jaudu (Sjodin, Svendenhag, 1985; 
Shave, Franco, 2006). 

Kaut arī izturībai ir liela nozīme svarbumbu celšanas sportam ir raksturīgs darbs, kuru 
veicot kāda no muskuļu grupām tiek pakļauta vislielākajām slodzēm. Mūsdienu svarbumbu 
celšanas sporta treniņu procesa viena no aktuālākajām problēmām ir apakšdelma un plaukstas 
muskuļu treniņš. Analizējot muskuļu topogrāfiju, veicot sacensību vingrinājumus svarbumbu 
celšanas sportā, vairāki krievu un ukraiņu autori (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; 
Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005) par vissvarīgāko muskuļu grupu uzskata apakšdelma 
muskuļus. Apakšdelma muskuļi ir mazākā muskuļu grupa, kas piedalās šajās kustībās, bet tie 
tāpat kā kāju un muguras muskuļi tiek maksimāli noslogoti, veicot sacensību vingrinājumus. Šī 
muskuļu grupa nemitīgi tiek iesaistīta darbībā, jo visas svarbumbu celšanas sporta disciplīnas 
(svarbumbu grūšana, svarbumbu raušana, svarbumbu grūšanas garais cikls, svarbumbu 
žonglēšana) vairāk vai mazāk tiek saistītas ar svarbumbas noturēšanu plaukstā. Visspilgtāk tas 
izpaužas svarbumbu raušanā un žonglēšanā (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 
2004; Шикунов, 2003, 2005). Veicot kustību ilgstoši, apakšdelmu muskuļi ir tie, kas pirmie 
parāda noguruma pazīmes un lielā mērā ietekmē vingrinājuma pārtraukšanu. Daudzi autori 
uzskata, ka lēno muskuļu šķiedru attīstībai un spējām izturības slodzēs ir liela nozīme 
(Селуянов, 1992; Мякинченко, 1997, 2005; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). Aerobā jauda un 
rezultāti cikliskajos sporta veidos aug paralēli lēno muskuļu šķiedru hipertrofijai (Шенкман, 
Ширковец, Кузнецов, 1990). Pētījumi rāda, ka, pievēršot pastiprinātu uzmanību un attīstot 
lēnās muskuļu šķiedras, jau 2 mēnešu laikā ir novērojams spēka pieaugums pat līdz 20% un tāds 
pats muskuļu jaudas pieaugums ir novērojams anaerobā sliekšņa līmenī (Селуянов, 2001; 
Мякинченко, 2005). 

Papildus apakšdelmu muskuļu speciālajai izturībai ir jāpiemin arī plaukstas 
antropometriskie parametri. Autori (Подригало, Галашко, Лозовой, 2007) uzskata, ka teorētiski 
svarbumbu celšanas sportā plaukstas gareniskie izmēri ir nozīmīgi, jo tie veicina racionālāku 
svarbumbas roktura satveršanu. Igauņu autors (Visnapuu, 2009) ir noskaidrojis un pierādījis, ka 
roku un plaukstas antropometriskie parametri būtiski ietekmē darbības ar bumbu handbolā. 
Tāpēc, ņemot vērā, ka svarbumba atrodas nepārtraukti satverta ar pirkstiem rodas pieņēmums, ka 
plaukstas un pirkstu izmēriem svarbumbu sportā ir nozīme augstu rezultātu sasniegšanā. 

Taču kvalificētu sportistu mūsdienu sagatavošanas sistēmā, kas balstās uz kopējām 
organisma adaptācijas likumsakarībām dažāda rakstura slodzēs, turpmākais sportisko rezultātu 
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progress ir iespējams tikai pēc mērķtiecīgas individuālās pieejas realizācijas, maksimāli ņemot vērā 
sporta veida specifiku (Gomonov, 1998; Гомонов, 2000). 

Vēl viens no visperspektīvākajiem rezervju meklēšanas virzieniem ir treniņu procesa 
individualizācija, ņemot vērā sportista dabas dotības, aktuālās un potenciālās iespējas 
(Черкашин, 2000; Дмитриев, 2008), jo tradicionālās treniņu metodes, kuras nav balstītas uz 
sportista individuālajām īpatnībām, veido priekšnosacījumus tikai vidēja līmeņa rezultātu 
sasniegšanai (Войнар, Бойченко, Барташ, 2001). 

Būtiska nozīme sportistu sagatavošanas individualizācijai ir valstīs ar relatīvi mazu 
kontingentu, kurš nodarbojas ar konkrēto sporta veidu. Vienīgais, kas var nodrošināt 
konkurētspēju ar sportistiem no citām valstīm, ir treniņu procesa kvalitātes uzlabošana balstoties 
uz sportistu individualitāti (Матвеев, 1999, Дмитриев, 2008). 

Līdz šim brīdim literatūras avotu par svarbumbu sportu, kas ir sastopami grāmatu un 
rakstu veidā dažādos žurnālos un rakstu krājumos, salīdzinot ar citiem sporta veidiem, ir ļoti maz 
(Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). Visi šie literatūras avoti ir krievu valodā un tikai daži ir 
angļu valodā, jo svarbumbu sports galvenokārt kā sporta veids ir attīstījies Krievijā un PSRS 
valstīs (Разсказов, 2004). Eiropas valstīs un ASV šis sporta veids tikai sāk attīstīties, un 
literatūras avoti par šo sporta veidu praktiski nav pieejami. Analizējot literatūras avotus, ir 
konstatēts, ka svarbumbu sportā dažāda līmeņa atlētiem nav izstrādāta zinātniski pamatota 
treniņu metodika un kompleksās individualizācijas praktiskie aspekti. 

Balstoties uz teorētisko pamatojumu un attīstot izturību, un apakšdelma muskuļus, jāņem 
vērā katra atlēta individuālos testēšanas rezultātus, pēc kuriem katrā periodā, atkarībā no 
uzdevumiem, individualizējot treniņu procesu, ir iespējams precīzi dozēt slodzi. 

Ņemot vērā visus minētos faktus, ir pamats uzskatīt, ka svarbumbu sportā vispārējai, 
speciālajai izturībai, apakšdelmu muskuļiem, rokas un plaukstas antropometriskajiem izmēriem ir 
nozīme augstu rezultātu sasniegšanai. 

Pamatojoties uz zinātnisko literatūru, šie fakti mūsu pētījuma veikšanai rada objektīvu 
praktisko nepieciešamību un zinātnisko aktualitāti svarbumbu sportā. 

 
Pētījuma objekts: 1. sporta klases svarbumbu cēlāju treniņu process. 
 
Pētījuma priekšmets: vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu 

attīstīšanas treniņu procesa individualizācija svarbumbu celšanas sportā. 
 
Pētījuma subjekts: svarbumbu celšanas sporta pārstāvji vecumā no 19 līdz 29 gadiem, 

kuri pēc klasifikācijas atbilst 1. sporta klasei ar 24kg smagām svarbumbām, SMK (sporta 
meistara kandidāts) un SM (sporta meistars) ar 32kg smagām svarbumbām. 

 
Pētījuma mērķis: jauni risinājumi izturības, speciālās izturības un apakšdelmu 

muskuļu attīstīšanas individualizācijā 1. sporta klases svarbumbu sportistiem. 
 
Pētījuma hipotēze: 
Svarbumbu sportā augstu rezultātu sasniegšanas pamatā ir vispārējā un speciālā izturība, 

apakšdelmu muskuļu speciālās darbspējas un plaukstas antropometriskie parametri. 
Sportisko rezultātu paaugstināšana svarbumbu celšanas sportā būs optimāla, ja: 
plānojot treniņu procesu, tiks ņemta vērā katra atlēta individuālā funkcionālā 

sagatavotība un apakšdelmu muskuļu attīstības līmenis atbilstoši augstākās kvalifikācijas 
svarbumbu cēlāju modeļa īpatnībām; 

pedagoģiskie akcenti būs pakārtoti galveno fizisko īpašību attīstībai un atpalikušo 
īpašību, kuras nav limitētas ģenētiski, disproporcijas samazināšanai; 

tiks veikta individuāla sistemātiska kontrole precīzai pedagoģisko procesu koriģēšanai. 
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Pētījuma uzdevumi: 
1. Veikt dažādas kvalifikācijas svarbumbu cēlāju rokas antropometrisko parametru, 

organisma funkcionālās sagatavotības, apakšdelma muskuļu spēka rādītāju un 
sacensību vingrinājumu rezultātu sakarību analīzi. 

2. Teorētiski izstrādāt un pamatot vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma 
muskuļu attīstīšanas eksperimentālo programmu 2 makrocikliem. 

3. Eksperimentāli pārbaudīt un izvērtēt izstrādātās eksperimentālās programmas 
pielietošanas ietekmi uz eksperimenta dalībnieku organisma funkcionālo 
sagatavotību, apakšdelma muskuļu parametriem un sacensību vingrinājumu 
rezultātiem. 

4. Izveidot vēlamo funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu parametru 
modeli, un rekomendācijas svarbumbu cēlāju treniņa procesa individualizācijai 

 
Aizstāvēšanai izvirzīts:  
Sacensību rezultātu saistība ar rokas antropometriskajiem parametriem, organisma 

funkcionālo sagatavotību un apakšdelma muskuļu spēka īpašībām. 
Svarbumbu cēlāju treniņu procesa individuālās pieejas realizācijas metodika, 

iedarbojoties uz fiziskās sagatavotības nepilnībām. 
Organisma funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu parametru modelis, 

izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas individualizācijas rekomendācijas 1. sporta klases 
svarbumbu cēlājiem. 

 
Atslēgas vārdi: svarbumbu sports, funkcionālā sagatavotība, vispārējā izturība, speciālā 

izturība, apakšdelmu muskuļi, individualizācija. 
 

Pētījuma zinātniskā novitāte:  
Izpētot sakarības starp organisma funkcionālajām spējām, vispārējām darbspējām, 

apakšdelma muskuļiem, plaukstas antropometriskajiem rādītājiem un rezultātiem svarbumbu 
celšanā, tika noskaidroti noteicošie faktori augstu rezultātu sasniegšanai svarbumbu sportā. 

Lietojot praksē vispārējās funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu speciālo 
darbspēju kontroltestus, radās jaunas iespējas, kā kontrolēt un individualizēt sportistu vispārējās 
funkcionālās sagatavotības, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas treniņu 
procesu atkarībā no sportistu individuālajām īpatnībām. 

Pētījuma laikā tika izstrādāta un zinātniski pamatota vispārējās, speciālās izturības un 
apakšdelma muskuļu attīstīšanas programma 1. sporta klases sportistiem 2 makrocikliem gadā. 

Tika izstrādāts 1. sporta klases funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu 
parametru modelis, rekomendācijas to attīstīšanai svarbumbu celšanas sportā. 
 

Pētījuma teorētiskais nozīmīgums: 
Teorētiski analītiskais literatūras un zinātnisko pētījumu apkopojums par izturību un 

apakšdelma muskuļu attīstīšanu svarbumbu sportā ir uzskatāms par nozīmīgu teorētisko pamatu 
svarbumbu sporta zinātnē. 

 Pētījuma rezultāti paplašina zināšanas svarbumbu celšanas izturības un apakšdelmu 
muskuļu attīstīšanas jomā, veicina sporta treniņa teorētisko jautājumu risināšanu dažādas 
kvalifikācijas atlētiem. 

 
Pētījuma praktiskais nozīmīgums: 
Pētījuma laikā lietotais tests uz veloergometra deva iespēju katram atlētam, atkarībā no 

individuālās funkcionālās sagatavotības precīzi dozēt slodzi atbilstoši treniņu periodiem un 
posmiem, tādējādi paaugstinot treniņa procesa efektivitāti. 
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Pētījuma laikā izstrādāto treniņu programmu vispārējās, speciālās izturības un 
apakšdelmu muskuļu attīstīšanai var sekmīgi lietot svarbumbu sportistu treniņu procesā. 
Izstrādātās treniņu programmas efektivitāte ir zinātniski pierādīta un vairākās sacensībās, 
eksperimenta dalībnieki sacensību vingrinājumos pēdējo gadu laikā uzrādījuši visaugstvērtīgākos 
rezultātus. 

Izstrādāto 1. sporta klases funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu 
parametru modeli var izmantot jauno sportistu atlasē un individuālā modeļa salīdzināšanai ar 
augstāka līmeņa sportistu modeļiem. 

Funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas rekomendācijas var 
izmantot treniņu procesa pilnveidošanā dažādas kvalifikācijas svarbumbu cēlājiem. 

Izstrādātās apakšdelma muskuļu attīstīšanas rekomendācijas ir iespējams izmantot citos 
sporta veidos ar līdzīgu muskuļu darba raksturu. 
 

Pētījuma metodoloģisko pamatu veido zinātnieku atziņas par šādiem 
jautājumiem: 

Atziņas par vispārējās un speciālās izturības attīstīšanu (Зациорский В.М., 1970, 1982, 
2009; Gregory L.W., 1979; Sjodin B., 1981, 1982, 1985; Мадсен О., 1983; Верхошанский 
Ю.B., 1985, 1988; Платонов В.Н., 1986; Nurmekivi A., 1986, 1995; Pisuke A., 1989, 1991; 
Martin D.E., Coe P.N., 1991; Матвеев Л.П., 1991, 1999; Saltin B., 1995; Воропаев В.И., 1995, 
1997; Ромашин Ю.А., 1998; Гомонов В.Н., 2000; Воротынцев А.И., 2002; Fernāte A., 2002, 
2006; Жирнов А.Н., 2003; Борисевич С.А., 2003; Kuzmin A.A., 2003; Konrads A., 2003; 
Пилипко В.Ф., 2003, 2004; Горбов А.М., 2005; Krauksts V., 2007; Тихонов В.Ф., 2009; 
Виноградов Г.П., 2009). 

Atziņas par muskuļu fizioloģiju un attīstīšanu (Atha J., 1981; Tesch P.A., Karlsson J., 
1985; Hoppeler H., 1986; Hakkinen K., Keskinen K.L., 1988; Язвиков В.В., Морозов С.А., 
Некрасов А.Н., 1989, 1990; Шенкман Б.С., 1990; Komi P.V., 1990; Saltin B., 1995; Селуянов 
В.Н., 1992, 2001; Марченко В.В., 1998; Шестаков М.П., 2000; Мякинченко Е.Б., 1997, 
2005; Colgan M., 2000; Konrads A., 2000, 2003; Дворкин Л.С., 2001, 2005; Krauksts V., 2006). 

Atziņas par fiziskās attīstības un darbspēju noteikšanas metodēm (Burke E.J., Frank 
B.D., 1975; Vollestad N.K., 1985; Gayeski T.E.J., 1986; Селуянов В.Н, Сарсания С.К., 
Конрад А.Н., Мякинченко Е.Б., 1990; Ромашин Ю.А., Хайруллин Р.А., 1998; Селуянов 
В.Н., Шестаков М.П., 2000; Konrads A., 2003; Шикунов А.Н., 2003, 2005; Платонов В.Н., 
2004; Krauksts V., 2006, 2007; Галашко А.И., Подригало Л.В., Усенко С.А., 2007, 2008; 
Visnapuu M., 2009; Лысенко Е.Н., 2010). 

Atziņas par svarbumbu celšanas sporta muskuļu topogrāfiju un apakšdelmu muskuļu 
attīstīšanu (Ромашин Ю.А., Хайруллин Р.А., 1998; Литвинович С.М., Флерко А.Н., Телеш 
В.Е., 2004; Шикунов А.Н., 2003, 2005; Галашко А.И., Подригало Л.В., Усенко С.А., 2007, 
2008; Тихонов В.Ф., Суховей А.В., Леонов Д.В., 2009). 

Atziņas par treniņu procesa individualizāciju sportā (Кирсанов А.А., 1982; Мерлин 
В.С., 1986; Платонов В.Н., 1986, 2004; Gomonov V.N., 1998, 2000; Матвеев Л.П., 1999; 
Дмитриев А.В., 2008; Тихонов В.Ф., Суховей А.В., Леонов Д.В., 2009; Врублевский Е.П., 
2006, 2010; Лысенко Е.Н., 2010). 

 
Pētījuma posmi 
Pētījums tika veikts trijos posmos un ilga no 2007.gada septembra līdz 2011.gada 

jūnijam. Konstatējošajā eksperimentā piedalījās 31 atlēts (15 atlēti – SM/SMK un 16 atlēti – 1. 
sporta klase), bet pedagoģiskajā eksperimentā 20 atlēti (1 .sporta klase). 

Pētījuma pirmais posms ilga no 2007. gada septembra līdz 2008. gada septembrim. 
Šajā laika posmā tika pētīta un analizēta literatūra par svarbumbu celšanas sportu, tika meklētas 
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aktuālākās sporta veida problēmas. Tika novērotas vairākas sacensības, lai precīzāk pamatotu 
pētījuma sākotnējo problēmu un hipotēzi. Tika noteikta problēmas tālākie izpētes virzieni. 

Pētījuma otrais posms ilga no 2008.gada septembra līdz 2009.gada septembrim. Tika 
turpināta literatūras teorētiskā analīze pirmajā pētījuma posmā izvirzītajai problēmai un 
pilnveidota hipotēze. Šajā laika posmā tika uzsākti pilotpētījumi ar apakšdelmu muskuļu 
speciālajām darbspējām, meklētas pētījuma metodes, kuras varētu sekmīgi izmantot pētāmās 
problēmas risināšanai. Tika izpētīti vairāki zinātniskie raksti un literatūra par sportā lietotajām 
testēšanas metodēm. 

Pētījuma trešais posms ilga no 2009. gada septembra līdz 2009. gada decembrim. 
Pētījuma trešais posms sastāvēja no divām daļām. 

Pētījuma trešā posma pirmajā daļā tika veikta pētījuma metodoloģijas atlase, pētījumā 
iesaistīto atlētu atlase, saskaņošana ar konstatējošā eksperimenta veikšanas vietām, pētījumā 
iesaistītajiem atlētiem un sagatavošanās pētījuma praktiskajai daļai. 

Pētījuma trešā posma otrajā daļā notika konstatējošā eksperimenta organizēšana un 
norise, kura sevī iekļāva dažāda veida fizisko spēju testēšanu un fizisko spēju pārbaudi. Pēc 
konstatējošā eksperimenta tika veikta iegūto rezultātu apkopošana, statiskā apstrāde un analīze. 

Pētījuma ceturtais posms ilga no 2010.gada janvāra vidus līdz 2011.gada janvāra 
vidum. Tika veikta atlētu atlase un iegūti sākuma rezultāti pedagoģiskajam eksperimentam. 
Organizējot pedagoģisko eksperimentu, pētījumā iesaistītie subjekti tika sadalīti divās 
vienlīdzīgās grupās (katrā pa 10 cilvēkiem). Pedagoģiskā eksperimenta laikā, balstoties uz 
speciālās literatūras un zinātnisko pētījumu analīzi, tika teorētiski izstrādāta programma 
vispārējās, speciālās izturības un apakšdelmu muskuļu attīstīšanai, kas visa eksperimenta laikā 
tika pilnveidota un atkarībā no starpposmu testēšanas rezultātiem tika individualizēta un 
pielāgota katram atlētam. Pedagoģiskā eksperimenta laikā (pētījuma starpposmos) tika veikta 
vairāku fizisko spēju testēšana un iegūto rezultātu apkopošana. Visi iegūtie pētījuma rezultāti ir 
prezentēti dažāda mēroga zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātnisko rakstu krājumos. 

Pētījuma piektais posms ilga no 2011.gada janvāra vidus līdz 2011.gada jūnijam. 
Pētījuma pēdējā posmā tika veikta visu datu apkopošana, statistiskā apstrāde un analīze. Pēc 
eksperimenta notika rezultātu dinamikas analīze un izturības attīstīšanas programmas iedarbības 
efektivitātes izvērtējums atbilstoši sacensību vingrinājumu rezultātiem. Tika sagatavoti pētījuma 
gala rezultāti prezentēšanai zinātniskajās konferencēs un publicēšanai zinātniskajos rakstu 
krājumos. 
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1. GALVENIE PĒTĪJUMA ASPEKTI 
SVARBUMBU SPORTĀ 

 
1.1. Svarbumbu sporta raksturojums 

 
1.1.1. Svarbumbu celšanas sacensību vēsture un attīstība 

 
Pirmie sacensību noteikumi tika izstrādāti 1962 gadā, kas pilnībā tika nokopēti no 

svarcelšanas (svarbumbas spiešana ar kreiso un labo roku, divu svarbumbu grūšana no krūtīm, 
svarbumbas raušana ar vienu roku). Vairāku gadu garumā šī sacensību programma pilnībā 
apmierināja dalībniekus, jo pirmo gadu metodika balstījās uz spēka īpašību attīstīšanu. Katrs 
vingrinājums ilga 1 – 1,5 min., kas sportistiem pilnīgi ļāva atjaunoties līdz nākošā vingrinājuma 
izpildei (Щербина, 1998). 

Svarbumbu sporta iziešana uz profesionālo arēnu un speciālistu parādīšanās, kas mācību 
treniņu procesu sāka orientēt uz speciālo izturību, rezultāti sāka strauji augt uz augšu. Pirmā 
savienības spēkavīru konkursa absolūtais uzvarētājs Nikolajs Boļšakovs no Orenburgas 1948 
gadā divas divpudu svarbumbas uzgrūda 19 reizes. Savukārt pirmajā krievijas čempionātā 1985 
gadā Fedors Usenko no Ukrainas divas divpudu svarbumbas uzgrūda 90 reizes, bet pēc 3 gadiem 
viņa rezultāts bija jau 235 reizes! Aleksandrs Moščenkovs tajā pašā gadā uzgrūda 245 reizes! 
Kopš pirmā krievijas čempionātā trīs gadu laikā visu labāko sportistu rezultāti dubultojās, bet 
dažās kategorijās pat trīskāršojās un turpināja augt (Щербина, 1998). Grūti būtu pat iedomāties 
kādi rezultāti būtu šodien, ja 1989. gadā sacensību reglamentā nebūtu ieviests 10 min. limits 
katra vingrinājuma izpildei (Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

Kopš pirmo sacensību noteikumu ieviešanas jau ir pagājuši gandrīz 50 gadi, bet 
neskatoties uz to, visu šo laiku sacensību noteikumi tika pilnveidoti tā, lai skatītājiem nebūtu 
garlaicīgi vērot šīs sacensības un pašiem sportistiem nenāktos stundām ilgi gaidīt savu uznācienu 
uz skatuves. 

Noteikumiem sasniedzot mūsdienas tie atkal nonāca strupceļā, jo neskatoties uz 10 min. 
limitu atkal parādījās grūtības, kas traucēja noteikt uzvarētājus. Šīs grūtības vairāk tika novērotas 
smagajās kategorijās, kur daudzu dalībnieku uzrādītie rezultāti bija ļoti augsti un praktiski 
vienādi, kas radīja problēmas ar tiesāšanu. Vingrinājumu izpildes temps ir tik ātrs, ka reizēm ir 
grūti noteikt pilnīgu fiksāciju, tādējādi radās strīdi par katru cēlienu, jo katrs cēliens varēja būt 
izšķirīgs čempiona noskaidrošanai. Neskatoties uz augstiem rezultātiem arī mazo kategoriju 
pārstāvji uzrāda fenomenālus rezultātus un izpildes temps tuvojas smago kategoriju pārstāvjiem 
(Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). Starptautiskā svarbumbu celšanas federācija, lai padarītu 
sacensības interesantākas, nākotnē plāno ieviest 40 kg smagas svarbumbas. Arī sacensību 
programma ir paplašināta un to šobrīd jau sastāda vairākas disciplīnas. 

Analizējot pasaules čempionātu rezultātus svarbumbu celšanā ir redzams, ka vadošā 
valsts šajā sporta veidā ir Krievija. Laika posmā no 1993. gada līdz 2003. gadam, par pasaules 
čempioniem kļuva sekojošas reizes: Krievija – 56 reizes; Tatarstāna – 9 reizes; Ukraina – 8 
reizes; Kazakstāna – 1 reizi (Разсказов, 2004). 

 
Kopsavilkums. 
Pirmie sacensību noteikumi tika izstrādāti 1962 gadā, kas pilnībā tika nokopēti no 

svarcelšanas (svarbumbas spiešana ar kreiso un labo roku, divu svarbumbu grūšana no krūtīm, 
svarbumbas raušana ar vienu roku). Vēlāk tika izņemta ārā svarbumbas spiešana ar kreiso un 
labo roku un svarbumbas raušana notika ar abām rokām. Pirmajā krievijas čempionātā 1985 gadā 
Fedors Usenko no Ukrainas divas divpudu svarbumbas uzgrūda 90 reizes, bet pēc 3 gadiem viņa 
rezultāts bija jau 235 reizes! Aleksandrs Moščenkovs tajā pašā gadā uzgrūda 245 reizes! Tāpēc 
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1989. gadā sacensību reglamentā, katra vingrinājuma izpildei, ieviesa 10 min. laika limitu. 
Pārliecinoši vadošā valsts šajā sporta veidā ir Krievija. 
 

1.1.2. Sacensību raksturojums un programma 
 

1. Sacensības svarbumbu celšanā iedalās: 
 individuālās; 
 komandu; 
 komandu-individuālās. 

Individuālajās sacensībās tiek skaitīts tikai dalībnieka personīgais rezultāts un vadoties 
pēc tā tiek noteikta dalībnieka vieta sacensībās. Komandu sacensībās tiek skaitīts komandas 
rezultāts kopumā un vadoties pēc tā tiek noteikta komandas vieta sacensībās. Komandu-
individuālajās sacensībās tiek skaitīts katra dalībnieka rezultāts atsevišķi un komandas rezultāts 
kopumā un vadoties pēc tā tiek noteiktas dalībnieku individuālās un komandu vietas sacensībās 
(Belkovskis, 2007; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

2. Sacensību norises kārtība tiek noteikta sacensību nolikumā. 
3. Sacensības ar 16, 24, 32 un 40 kg svarbumbām notiek sekojošos vingrinājumos: 

 divu svarbumbu grūšana no krūtīm (īsais cikls); 
 divu svarbumbu grūšana no krūtīm, pēc katra izgrūdiena nolaižot tās kārienā 

lejā (garais cikls); 
 svarbumbas pārmaiņus raušana ar vienu un otru roku; 
 klasiskā divcīņa (grūšana un raušana); 
 spēka žonglēšana; 
 komandu sacensības (stafetes). 

Sacensību programma tiek sastādīta atbilstoši sacensību nolikumam, tā lai sacensību 
dalībnieks vienā dienā startētu ne vairāk kā vienā atsevišķā vingrinājumā un stafetē. Uzvarētājs 
tiek noteikts katrā svaru kategorijā kā atsevišķos vingrinājumos tā arī klasiskajā divcīņā pēc 
iegūto punktu summas. Raušanas ieskaitē tiek skaitīts pacēlienu summas vidējais rezultāts, kurš 
tiek izpildīts ar vienu un otru roku (Belkovskis, 2007). 

Vienādu punktu gadījumā priekšroka ir: 
 dalībniekam ar mazāku personīgo svaru pirms starta; 
 dalībniekam ar mazāku personīgo svaru pēc starta; 
 dalībniekam, kurš pēc izlozes startē pirms sava pretinieka. 

Komandu vērtējumā vietas tiek noteiktas pēc dalībnieku ieskaites rezultātiem ar vienu 
no paņēmieniem, kurš tiek noteikts sacensību nolikumā (pēc tabulu pielīdzināmajiem 
koeficientiem, pēc iegūtajām vietām individuālajā vērtējumā), (Belkovskis, 2007; Тихонов, 
Суховей, Леонов, 2009). 

 
Kopsavilkums. 
Sacensības svarbumbu celšanā iedalās: individuālās, komandu un komandu-

individuālās. Sacensības ar 16, 24, 32 un 40 kg svarbumbām notiek sekojošos vingrinājumos: 
divu svarbumbu grūšana no krūtīm (īsais cikls); divu svarbumbu grūšana no krūtīm, pēc katra 
izgrūdiena nolaižot tās kārienā lejā (garais cikls); svarbumbas pārmaiņus raušana ar vienu un 
otru roku; klasiskā divcīņa (grūšana un raušana); spēka žonglēšana; komandu sacensības 
(stafetes). 
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1.1.3. Sacensību dalībnieku vecums, svaru kategorijas, ekipējums, aprīkojums un inventārs 
 

Sacensībās atļauts piedalīties: 
 jaunieši un jaunietes līdz 16 gadiem; 
 jaunieši un jaunietes līdz 18 gadiem; 
 juniori un juniores līdz 22 gadiem; 
 vīrieši un sievietes vecāki par 22 gadiem. 

Dalībnieku vecums tiek noteikts pēc dzimšanas gada (uz esošā gada 1. janvāri). 
Piezīme: jaunieši un jaunietes, vecākie jaunieši un jaunietes, juniori un juniores, kuriem ir 
augstāka sportiskā sagatavotība un ārsta specialā atļauja, drīkst piedalīties nākamajā vecuma 
grupā (Belkovskis, 2007). 

1. tabula 
 

Svarbumbu parametri un krāsas (Belkovskis, 2007) 
 

Parametri Krāsa 

Augstums-280 mm 
Korpusa diametrs-210 mm 
Roktura diametrs-35 mm 

16 kg-dzeltena 
24 kg-zaļa 
32 kg-sarkana 
40 kg-bronzas 

 
Katrs sacensību dalībnieks drīkst piedalīties konkrētajās sacensībās vienā svaru 

kategorijā. Atļauts startēt citā svaru kategorijā tikai komandu sacensībās (stafetē), pie 
nosacījuma, ka atlēts veic atkārtotu svēršanos. Sacensības notiek uz paaugstinājuma, kas ir 
vismaz 1,5x1,5m plats. Attālumam starp paaugstinājumiem jābūt pietiekošam, lai netraucētu 
sacensību procesu. Svarbumbas svars nedrīkst atšķirties no nominālā vairāk par 100 gramiem. 
Informācijas un rezultāta uzskaitei jābūt uzstādītai tiesnešu signalizācijai. Pirms sacensībām 
jāsastāda akts par inventāra un aprīkojuma atbilstību sacensību noteikumiem (Belkovskis, 2007; 
Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

2. tabula 
 

Sacensību dalībnieku iedalījums svaru kategorijās (Belkovskis, 2007) 
 

Jaunieši, vecākie jaunieši Juniori, pieaugušie, veterāni Jaunietes Juniores, 
sievietes 

Līdz 53 kg Līdz 63 kg Līdz 53 kg Līdz 58 kg 
Līdz 58 kg Līdz 68 kg Līdz 58 kg Līdz 63 kg 
Līdz 63 kg Līdz 73 kg Līdz 63 kg Līdz 68 kg 
Līdz 68 kg Līdz 78 kg Virs 63 kg Virs 68 kg 
Līdz 73 kg Līdz 85 kg   
Līdz 78 kg Līdz 95 kg   
Līdz 85 kg Līdz 105 kg   
Virs 85 kg Virs 105 kg   

 
Atlētiem jāstartē formā, kura ir tīra, uzposta un atbilst sekojošiem kritērijiem 

(Belkovskis, 2007; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009): 
 starta forma drīkst būt viendaļīga (smagatlētikas triko) vai divdaļīga (parastie vai 

elastīgie šorti, T-krekls); 
 T-krekla piedurknes nedrīkst aizklāt elkoņa locītavas; 
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 ir atļauts izmantot standarta smagatlētikas jostu ne platāku par 12 cm; 
 ir atļauts izmantot saites, kuru platums uz apakšdelmiem nedrīkst pārsniegt 12 

cm un uz ceļgaliem 25 cm; 
 ir atļauts izmantot ceļu sargus un bandāžas; 
 smagatlētikas jostu nedrīkst paģērbt zem starta formas; 
 starta apavi var būt pēc brīvas izvēles; 
 komandai jābūt vienotā formā. 

 
Kopsavilkums. 
Dalībnieku vecums tiek noteikts pēc dzimšanas gada (uz esošā gada 1. janvāri). 

Sacensības notiek sekojošās grupās: jaunieši un jaunietes līdz 16 gadiem; jaunieši un jaunietes 
līdz 18 gadiem; juniori un juniores līdz 22 gadiem; vīrieši un sievietes vecāki par 22 gadiem. 
Katrai grupai pēc vecuma un dzimumu sacensības notiek dažādās svaru kategorijās. Sacensību 
dalībniekiem ir jāievēro sporta apģērba un ekipējuma atbilstība prasībām, pretējā gadījumā 
dalībnieks sacensībām netiek pielaists. 

 
1.2. Funkcionālā sagatavotība, darbspējas un to noteikšana sportā 

 
Augstu sportisko rezultātu sasniegšana ir atkarīga no sportiskajām darbspējām, kuras 

ietekmē vesela virkne dažādu faktoru. Šobrīd sportā jau ir zināmas organisma sistēmas, kuru 
noteikts attīstības līmenis ļauj sasniegt augstus sportiskos rezultātus vienā vai citā sporta veidā. 
Tomēr joprojām nav noskaidrots, kādi no šo sistēmu funkcionāliem rādītājiem spēlē vadošo 
lomu (Михалев, Корягина, 2010). 

Svarbumbu celšanas sportā, kā viens no treniņu procesa uzdevumiem ir vispusīgā 
fiziskā sagatavotība un darbspēju paaugstināšana (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998). 

Visaugstākā līmeņa darbspējas raksturojas ar atlēta spēju veikt maksimālas vai 
submaksimālas intensitātes slodzi ilgākā laika posmā, nekā to spēj citi sacensību dalībnieki. 
Neatkarīgi no sporta veida (skriešanas disciplīnas, peldēšana, airēšana, slēpošana u.tml.) 
uzvarētājs ir spējīgs visā distances laikā uzrādīt lielāku vidējo ātrumu vai jaudas izpausmi, nekā 
pārējie konkurenti (Krauksts, 2007). Līdzīgi notiek arī svarbumbu celšanas sportā, jo distances 
laikā ir jāuzrāda lielāks vidējais cēlienu skaits laika vienībā (cēlienu skaits 1. min laikā). 

Daudzos sporta veidos ir noteikti pietiekoši precīzi galvenie faktori, kas nosaka augstus 
sportiskos sasniegumus. Savukārt svarbumbu celšanā šādu izstrādātu darbu (kas ir zinātniski 
pamatoti) praktiski nav. Autors (Пилипко, 2003) savā pētījumā noskaidroja faktorus, kuri 
nosaka sportiskos sasniegumus svarbumbu sportā. Visnozīmīgākie rādītāji tika uzrādīti 
funkcionālās sagatavotības grupā – 41,6%. Apmēram vienādi rādītāji pēc nozīmes bija fizisko 
īpašību grupā – 14,2% un rādītāji, kas raksturo morfoloģisko piederību – 13,4%. Vismazāk, 
sportisko rezultātu sasniegšanu, ietekmē psihofiziskās īpašības – 9,6%. Veicot katras faktoru 
grupas statistisko analīzi tika noskaidroti 10 noteicoši rādītāji: step – testa rādītāji, sirdsdarbības 
frekvence pirms slodzes, sirdsdarbības frekvences atjaunošanās pēc slodzes, maksimālais kustību 
temps 10 sek., lēciens tālumā no vietas, stājas dinamometrija, skriešana uz vietas augsti ceļot 
ceļus, sportista augums, plaušu tilpums, kājas garums. 

Skatoties no metodiskās puses, lai noskaidrotu sagatavošanas procesa mērķa virzību 
kvalificētiem sportistiem sporta veidos, kas saistīti ar izturības spējām, vispieņemamākā 
funkcionālās sagatavotības izmeklēšanas struktūra ir tieši reālajos darbības apstākļos, piemēram, 
skrējējam tas būtu testēšana stadionā (Платонов, 2004). 

Sportistu funkcionālo spēju izmeklēšanai reālajos darbības apstākļos ir liela nozīme, lai 
iegūtu objektīvāku informāciju nekā laboratoriskajos apstākļos, jo šādos izmeklēšanas apstākļos 
lielā mērā saglabājās sportistu izpildāmo sacensību darbību raksturs. Funkcionālo spēju testēšana 
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reālajos darbības apstākļos dod objektīvu iespēju kontrolēt un mērķtiecīgi viekt sagatavošanu 
izturības līmeņa paaugstināšanai izmantojot individuālo pieeju speciālo treniņu iedarbības izvēlē 
(Павлик, Павленко, Полатайко, 2010). 

Taču tādos sporta veidos kā svarcelšana, spēka trīscīņa un svarbumbu sports sacensību 
vingrinājumus izpilda ar papildus inventāru, tādējādi šie apstākļi rada papildus grūtības veikt 
testēšanu reālajos darbības apstākļos, jo ierobežo piekļuvi pie sportista. 

Arī skatoties no sporta fizioloģijas puses, tad pamata nosacījums ir tāds, ka vislabākais 
darbspēju prognozējošais faktors, kurš norāda uz sacensību darbības līmeni ir testi, kuri tiek 
veikti laboratorijās vai lauka apstākļos, un tie ir tuvi pēc ilguma reālajai sacensību darbībai 
(Платонов, 2004; Krauksts, 2007; Павлик, Павленко, Полатайко, 2010). 

Sportistu organisma funkcionālo spēju novērtēšana galvenokārt tiek panākta šādos 
virzienos: sportistu fizisko darbspēju noteikšana; organisma fizioloģisko funkciju veģetatīvās 
regulācijas īpatnības; kardiorespiratorās sistēmas reakcija veicot testēšanu dažāda veida slodzēs; 
neirodinamisko funkciju īpašības un emocionālās spriedzes līmenis. Balstoties uz fizioloģisko 
sistēmu efektivitātes darbību un to savstarpējo sadarbību tiek novērtēta speciālo darbspēju 
atsevišķu limitējošo faktoru izteiksmība un organisma sistēmu vājās un stiprās saites, kuras ir 
vadošās dotajā sporta veida specializācijā (Лысенко, 2010). 

Attīstot vispārējo izturību galveno lomu spēlē morfofunkcionālās izmaiņas sirds – 
asinsvadu sistēmā, jo ilgstoša darba laikā atspoguļo tās adaptāciju slodzei. Paaugstinot fiziskās 
darbspējas treniņa procesa veidošana un uzlabošana nevar būt bez patstāvīgas sirds – asinsvadu 
sistēmas funkcionālā stāvokļa kontroles. Sirds muskuļa adaptīvās pārmaiņas, sportistiem ar 
dažādu darbspēju attīstības līmeni, ir ievērojami atšķirīgas (Лысенко, 2010). 

Sporta veidos, kuru sacensību darbība ir no 90 sek. līdz 4 min un arī garākās ir vairāki 
būtiskie faktori, kuri nosaka darbspējas šajos sporta veidos (Krauksts, 2007): 

 sirds asinsvadu sistēmas parametri (sirdsdarbības frekvence, sirds minūtes 
tilpums, kapilārais tīkls muskuļos); 

 anaerobās enerģijas producēšanas sistēmas kapacitāte; 
 aerobās enerģijas producēšanas sistēmas kapacitāte (mitohondriju oksidatīvā 

kapacitāte); 
 muskuļu (neiromuskulārās sistēmas) maksimālais spēks; 
 sacensību kustību ekonomiskums, efektivitāte; 
 skeleta muskuļu šķiedru tipa kompozīcija; 
 motivācija; 
 taktika. 

Autori (Михалев, Корягина, 2010), lai noskaidrot limitējošos darbspēju faktorus, veica 
pētījumu, kurā bija iesaistīti 130 augstas klases sportisti no dažādiem sporta veidiem. Šajos 
sporta veidos ietilpa: slēpošana, peldēšana, spēka trīscīņa un svarbumbu celšana. Noskaidrojās, 
ka peldētāju darbspējas limitējās ar sirds – asinsvadu sistēmas faktoriem, slēpotājiem ar sirds – 
asinsvadu sistēmas un morfoloģiskajiem faktoriem, bet spēka trīscīņas un svarbumbu cēlšanas 
sportistiem ar sirds – asinsvadu sistēmas, morfoloģiskajiem un nervu sistēmas faktoriem. Sakarā 
ar to spēka sporta veidu pārstāvjiem treniņu procesā tiek rekomendētas aerobās slodzes. 

Sirds muskuļa funkcija ir ritmiski iepumpēt artērijās asinis. Priekškambaru un kambaru 
muskuļu saraušanos sauc par sistoli, bet šo muskuļu atslābināšanos, par diastoli. Asiņu 
daudzumu, kuru sirds spēj izpumpēt vienas sistoles laikā, sauc par sistolisko tilpumu (praksē 
pielieto arī citus nosaukumus – pulsa tilpums vai sirds izsviede). Sistoliskais tilpums ir viens no 
faktoriem, kas nosaka sirds spējas, jo netrenētiem indivīdiem sistoliskais tilpums ir 50 – 60 ml, 
bet trenētiem sportistiem tas ir ievērojamāki lielāks 100 – 250 ml. Asiņu daudzumu, ko kreisais 
kambaris izpumpē vienas minūtes laikā sauc par sirds minūtes tilpumu. Šis ir nākošais rādītājs, 
kurš ietekmē sportistu darbspējas. Sirds minūtes tilpums miera stāvoklī ir apmēram 4 – 5 l/min. 
Sirds minūtes tilpums ir atkarīgs no sirdsdarbības frekvences un sistoliskā tilpuma. Sistoliskais 
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tilpums savus maksimālos parametrus sasniedz pie sirdsdarbības frekvences 120 – 150 sit/min. 
Savukārt maksimālais sirds minūtes tilpums parasti ir pie maksimālās sirdsdarbības frekvences 
rādītājiem. Kad sirds minūtes tilpums ir sasniedzis savu maksimumu, tad šajā momentā sirds 
nodrošina vislielāko skābekļa padevi organismam (skābekļa transports). Asiņu plūsma, ko 
izpumpē sirds, galvenokārt ir atkarīga no asinsvadu diametra. Pastāv apgriezta proporcionāla 
sakarība starp asinsvada rādiusu un pielikto spēku 4. pakāpē (palielinot asinsvada rādiusu divas 
reizes, asiņu plūsmas pretestība samazinās 16 reizes). Svarīga loma ir kapilāru tīkla blīvumam 
muskuļos. Lēnajās muskuļu šķiedrās ir labi attīstīts kapilāru tīkls, tātad mazāka pretestība asiņu 
plūsmai (Auliks, 1985; Koц, 1986; Brēmanis, 1991; Carola, 1992; Valtneris, 1995; Krauksts, 
2006). 

Lai novērtētu fiziskās darbspējas svarbumbu sportā ir nepieciešams salīdzināt dažādas 
kvalifikācijas sportistus savā starpā, izmantojot speciālos funkcionālo spēju noteikšanas testus. 

Ukrainas kvalificētiem sportistiem airētājiem ir konstatētas atšķirības 200, 500, 1000 m 
distancēs, nosakot fizisko darbspēju līmeni un kardiorespiratorās sistēmas reakciju, un attiecībā 
uz organisma aerobo, un anaerobo spēju veicot maksimālu un standartizētu fizisko slodzi. 
Vislielākās fizisko darbspēju atšķirības tika novērotas garākajā distancē 1000 m (p<0,05), bet 
vismazākās 200 m distancē (p>0,05) (Спичак, 2010). Lai novērtētu speciālās darbspējas tika 
izmantots testu kopums, kuros bija tests uz skrajceliņa un uz airēšanas ergometra. Testa laikā 
tika veikts maksimālās intensitātes darbs, kas ilga 1 min. 45 sek., un 3 min. 45 sek. Ja salīdzina 
ar svarbumbu celšanas sportu, tad svarbumbu sportā katra vingrinājuma izpildes laiks ir 10 min. 
un, lai noteiktu darbspējas svarbumbu sportistiem, testa ilgumam būtu jābūt lielākam. 

Pieaugušiem amatieru līmeņa atlētiem ir novērojama cieša korelācija starp viņu 
aerobajām darbspējām un rezultātu izturības slodzēs (Shave, 2006). Itāļu autori (Impellizzeri, 
Rampinini, Sassi, 2005) ir noteikuši, ka anaerobā sliekšņa slodzes jauda ir labs riteņbraucēju 
darbspēju rādītājs: starp riteņbraukšanas trases veikšanas laiku un aerobo darbspēju rādītājiem ir 
ticama korelācija (korelācijas koeficients variē no -0,68 līdz -0,94; p < 0,05). Arī citos izturības 
sporta veidos, piemēram, maratonā, pastāv cieša korelācija starp rezultātu un anaerobās maiņas 
sliekšņa slodzi, kur korelācijas koeficients starp šiem rādītājiem ir no -0,88 līdz -0,99 (Sjodin, 
Svendenhag, 1985). Lai panāktu atbilstošu sirds un asinsrites, kā arī elpošanas sistēmu attīstību, 
izturības treniņi ir jāsāk jau pusaudžu vecumā. Orgānu sistēmu attīstību pusaudžiem nosaka gan 
trenēšanās noteiktā sporta veidā, gan arī atlēta augšana un ķermeņa masas palielināšanās 
(Pontaga, Konrads, Dzintare, 2008). 

Maksimālās alaktātās jaudas noteikšana ir objektīvs veids darbspēju līmeņa 
monitoringam svarcelšanā. Autori (Маевская, Пак, Волков, Баваев, Нуркенова, 2010) 
sportistu funkcionālo darbspēju novērtēšanai un sacensību rezultātu prognozēšanā svarcelšanā 
rekomendē balstīties uz maksimālās alaktātās jaudas rezultātiem. 

Svarbumbu celšanas sportā maksimālās alaktātās jaudas novērtēšanas tests būtu 
piemērots, lai noteikt un izvērtēt svarbumbu cēlāju maksimālo jaudu. Prakse rāda, ka pārejot no 
24 kg svarbumbām uz 32 kg smagām svarbumbām sportistiem trūkst maksimālās jaudas, kas līdz 
ar to palēlina atsevišķu kustības elementu izpildes ātrumu un kustības veikšanai rada lielu fizisko 
sasprindzinājumu, veicinot noguruma iestāšanos. 

Viens no darbspēju noteicošiem faktoriem ir arī elpošanas sistēma, tāpēc sporta praksē 
vispopulārākais atlēta darbspēju līmeņa prognozējošais tests ir saistīts ar skābekļa maksimālā 
patēriņa (VO2 max) noteikšanu. Šī testa ilgums parasti ir mazāks par 20 min., kurās aptuveni 
pēdējos 25 % laika (2 – 5 min) atlēts veic tādā intensitātē, kura ir identiska sacensību darbībai 
(Krauksts, 2007). 

Elpošanai ir visbūtiskākā nozīme svarbumbu sportā, jo darbs ir aerobi anaerobā režīmā un 
šeit muskuļu apgādei ar skābekli ir viena no galvenajām nozīmēm. Elpošanas sistēmas nozīmi 
apstiprina arī augstas klases sportisti, piemēram, kā S. Mišins, I. Denisovs veic tikai vienu ieelpu 
atpūtas stāvoklī. Pateicoties vienai ieelpai viņi var izturēt tempu 16 reizes minūtē, kas kopsummā 
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dod rezultātu 160 un vairāk cēlienu, savukārt svarbumbu raušanā, sacensību vingrinājuma izpildes 
laikā, cēlienu skaits ir 200 un pat līdz 250 cēlieniem. (Тихонов, Глинкин, Михалев, 2009; 
Мишин, Тихонов, 2009). 

Zinātniski ir noskaidrojies, ka pakāpeniski palielinot fiziskās slodzes intensitāti (līdz 
izsīkumam) atlēti sasniedz skābekļa patēriņa “plato” līmeni, kad skābekļa patēriņš vairāk 
nepalielinās neskatoties uz to, ka atlēts vēl spēj palielināt slodzes intensitāti (sk., 1.att.) 
(Krauksts, 2007). 

Lielāks skābekļa patēriņa līmenis norāda uz augstāku skābekļa transporta kapacitāti 
piegādājot skābekli noslogotajiem muskuļiem. Bet beidzoties iespējām palielināt skābekļa 
transportu muskuļiem sākas skābekļa parāds, un tādēļ slodze varbūt turpināta daļēji sedzot 
skābekļa radīto parādu ar anaerobā veidā producēto enerģijas variantu. Anaerobā enerģijas 
producēšana dod iespēju turpināt fizisko slodzi, bet palielinot intensitāti laiks, kurā turpina šo 
slodzi, ievērojami samazinās (Krauksts, 2007). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. att. Skābekļa maksimālā patēriņa “plato” piemērs pēc (Krauksts, 2007). 
  
Kā redzams 1. attēlā, tad starp slodzes intensitāti vai jaudu ir tieša – lineāra sakarība ar 

skābekļa maksimālo patēriņu, jo lielāku slodzi sportists realizē, jo lielāks skābekļa patēriņš. Tas 
nozīmē to, ka elites līmeņa atlēti, kuriem ir augsts skābekļa maksimālais patēriņš spēj uzrādīt 
lielākas jaudas slodzes – vai pārvietošanās ātrumu nekā mazāk sagatavotie atlēti (Krauksts, 
2007). 

VO2 max rādītāji vīriešiem (augstas klases sportistiem) ir aptuveni 80 – 90 ml/kg/min. 
Atsevišķos gadījumos pat vēl augstāk. Sievietēm šie rādītāji ir nedaudz zemāki, jo viņām 
muskuļu masa arī ir zemāka. Jauniem atlētiem – vīriešiem ir ievērojami zemāks VO2 max 
līmenis, parasti 45 – 55 ml/kg/min., vai par 40 % zemāk nekā elites līmeņa atlētiem. Pat 
intensīvu un ilgstošu treniņu rezultātā ir iespējams palielināt VO2 max tikai par 20 – 25 %, tātad 
veseli indivīdi var trenēties cik vien grib, bet viņiem nav dotas iespējas sasniegt tādus VO2 max 
rādītāju līmeni, kāds tas ir elites līmeņa atlētiem. Tādēļ VO2 max mērījumi netiešā veidā norāda 
uz potenciālām iespējām dažāda veida izturības izpausmēs. Elites līmeņa atlētiem VO2 max lielo 
līmeni nosaka iedzimtības faktori, tikai iedzimtība nosaka spēju būt par elites līmeņa atlētu, 
tāpēc, lai kļūtu par čempionu, tikai treniņu procesam nav visnozīmīgākā loma (Krauksts, 2007). 

Skābekļa maksimālo patēriņa līmeni var noteikt pēc relatīvā un absolūtā. Augstāk 
aprakstītais variants ir tā saucamais relatīvais VO2 max, kad nosaka cik daudz skābekļa mililitros 
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patērē uz katru ķermeņa masas kilogramu vienā minūtē. Pastāv arī cita skābekļa maksimālā 
patēriņa līmeņa izvērtēšana, kas ir saistīta ar absolūto skābekļa daudzumu, kuru atlēts spēj 
patērēt vienas minūtes laikā. Sporta literatūrā ir minēts, ka vīriešiem vidēji tas ir 4,0 – 5,0 l / 
min., sievietēm nedaudz mazāk 3,5 – 4,5 l / min (Krauksts, 2007). 

Vienā sporta veidā priekšrocības izsaka ar relatīvajiem VO2 max rādītājiem, kā distanču 
slēpošanā, riteņbraukšanā, orientēšanās un, protams, arī vieglatlētikā, jo šajos sporta veidos 
atlētiem bieži sava ķermeņa masa ir jāpārvieto uz augšu – kāpumos. Protams, ka priekšrocības ir 
tiem, kuriem pie vienādiem absolūtā VO2 max rādītājiem ir mazāka ķermeņa masa (Krauksts, 
2007). Lai nodrošinātu atmosfērā esošā skābekļa optimālu transportu no apkārtējā gaisa līdz 
noslogotajiem skeleta muskuļiem ir nepieciešami vairāki atšķirīgi un tajā pašā laikā savstarpēji 
saistīti fizioloģiski faktori. 

Plaušu difūzijas kapacitāte nav iekļauta VO2 max primārajos limitējošos faktoros, 
izņemot labi trenētiem elites līmeņa atlētiem (Dempsey, Hansson, Henderson, 1984). 

Sirdsdarbības minūtes tilpums lielā mērā ir atkarīgs no sirdsdarbības frekvences 
sakarības ar sistolisko tilpumu. Sirds muskuļa apjoms nosaka sistoliskā tilpuma lielumu un tālāk 
minūtes tilpumu, kas gala rezultātā nosaka VO2 max. sporta fizioloģijas literatūrā ir klasisks 
norādījums, ka izturības treniņu rezultātā samazinās sirdsdarbības frekvence. (Krauksts, 2007). 
Kā norāda daudzi autori (Ekblom, Goldbarg, Gullbring, 1972), tad asiņu tilpumam un daļēji arī 
hemoglobīna absolūtajam daudzumam ir vislielākā ietekme uz VO2 max, paralēli tam VO2 max 
ietekmē arī arteriovenozo skābekļa diferenci. 

Kapilarizācija ir viens no faktoriem, kas nosaka skeleta muskuļu oksidatīvo spēju. 
Kapilāru tīkla blīvums tiešā veidā korelē ar slodzes intensitāti vai pārvietošanās ātrumu, kurā 
asinis sāk akumulēties laktāts (Sjodin, Jacobs, 1981). Šis moments tiešā veidā (savukārt) korelē 
ar pārvietošanās ātrumu vai intensitāti sacensību laikā veicot dažāda ilguma slodzes un distances 
(Farrell, Wilmore, Coyle, 1979). 

Oksidatīvo enzīmu aktivitāte noslogotajos skeleta muskuļos norāda uz to respiratoro 
kapacitāti un to būtisko lomu šajā procesā (Henriksson, 1977). Šiem enzīmiem ir būtiska loma 
arī uz laktāta koncentrācijas līmeni noslogotajos muskuļos (Ivy, Withers, Van Handel, 1980). 

 
Kopsavilkums. 
Visnozīmīgākie faktori, kuri nosaka sportiskos sasniegumus svarbumbu sportā, ir 

funkcionālās sagatavotības grupas rādītāji: step – testa rādītāji, sirdsdarbības frekvence pirms 
slodzes, sirdsdarbības frekvences atjaunošanās pēc slodzes, plaušu tilpums. Funkcionālo spēju 
testēšana reālajos darbības apstākļos dod objektīvu iespēju kontrolēt un mērķtiecīgi viekt 
sagatavošanu darbspēju paaugstināšanai izmantojot individuālo pieeju speciālo treniņu 
iedarbības izvēlē. Skatoties no dažādu sporta veidu specifikas ir pieņemt veikt testus arī 
laboratorijās. Testiem ir jābūt tādiem, lai pēc ilguma un muskuļu darbības tie būtu līdzīgi 
reālajiem sacensību darbības apstākļiem. Vieni no darbspēju noteicošajiem faktieriem ir sirds 
asinsvadu sistēma un elpošanas sistēmas kapacitāte. Sirds – asinsvadu sistēmas darbības 
efektivitāti raksturo sistoliskais tilpums, sirdsdarbības frekvence, sirds minūtes tilpums, un 
kapilāru tīkls muskuļos. Elpošanas sistēmas spējas raksturo relatīvais un absolūtais skābekļa 
maksimālais patēriņš, plaušu ventilācija. Tāpēc sporta praksē bieži pielieto testus, kas atspoguļo 
organisma sirds – asinsvadu un elpošanas sistēmas spējas. 
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1.3. Izturības teorija, tās attīstīšana sportā un svarbumbu celšanā 
 

1.3.1. Izturības jēdziens 
 
Izturība ir cilvēka īpašību kopums, kas palīdz aizkavēt noguruma iestāšanos kādas darbības 

rezultātā un nesamazināt darba efektivitāti (Зациорский, 1982; Матвеев, 1991; Колчинская, 
1998). 

Mūsu sporta teorijā, kura ir pieņemta visā pasaulē izturību definē kā spēju ilgstoši 
saglabāt skriešanas intensitāti nemainīgā ātrumā līdz pirmām noguruma pazīmēm, kad nav 
iespējams turpināt skriet ar iesākto ātrumu, pēc tam sākas „cīņa” ar nogurumu, kura parasti 
nenotiek ilgāku laika periodu (Krauksts, 2007). 

Galvenais faktors, kas limitē ilgstošu darbu ir nogurums. Muskuļu nogurums ir to nespēja 
nodrošināt uzdotā līmenī spēka izpausmi turpinot slodzes realizēšanu (Edwards, 1981). 

Ātra noguruma iestāšanās liecina par nepietiekamu izturības attīstības līmeni. Ilgstoša 
pretošanās nogurumam liecina par augstu izturības attīstības līmeni (Матвеев, 1991; Колчинская, 
1998; Саносян, Кочикян, Аракелян, 1999; Konrads, 2003). 

Svarbumbu sporta literatūras autori (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998) arī 
uzskata, ka noguruma attālināšana liecina par izturības līmeņa paaugstināšanu. 

Izturības spējas ir nepieciešamas daudzos sporta veidos. Sporta veidi, kuros izturība ir 
noteicošā, ir dažādu distanču skriešana, riteņbraukšana, slēpošana, peldēšana un citi cikliskie 
sporta veidi, kuros ilgstoši jānotur liels ātrums. Arī sporta spēlēs nepieciešama izturība, lai visu 
spēles laiku varētu veikt dažādus tehniskos un taktiskos uzdevumus. Cīņas sporta veidos laba 
izturība ļauj atkārtoti augstā līmenī izpildīt nepieciešamos tehniskos paņēmienus. Lai varētu 
veikt lielu treniņa apjomu, arī svarcēlājam un sprinterim ir vajadzīga izturība (Konrads, 2003). 
Svarbumbu celšanas sports arī ir ciklisks sporta veids un veicot sacensību vingrinājumus ir 
jācenšas ilgstoši noturēt liels ātrums, jo vingrinājuma izpildes laika limits ir tikai 10 min, kura 
laikā ir jāsasniedz pēc iespējas lielāks atkārtojumu skaits. 

Vairums treneru izturības treniņu uzskata par jaunrades procesu, kas lielā mērā balstīts 
uz dzīves pieredzi un intuīciju. Pieņēmums, ka tikai specializēts treniņš atbilstoši izvēlētajam 
sporta veidam ir panākumu pamats un ka izturības limitējošais faktors ir sirds asinsvadu sistēma, 
kur par galveno līdzekli izturības trenēšanai kalpo liela apjoma treniņa slodzes, ne vienmēr dod 
gaidītos rezultātus (Konrads, 2003) 

Kustību izpildē piedalās dažādas muskuļu grupas, dažādi muskuļi un muskuļu šķiedras, 
tērējot enerģiju. Ja enerģija ir pietiekamā daudzumā, sportists var uzrādīt augstas izturības spējas. 
Ja enerģijas nepietiek, samazinās pārvietošanās, piemēram, skriešanas, peldēšanas, slēpošanas, 
ātrums (Konrads, 2003). Arī svarbumbu celšanā sacensību laikā ir novērots, ka, sākot 
vingrinājumu, celšanas ātrums ir lielāks nekā distances vidū vai tuvojoties laika limita beigām. 
 

Kopsavilkums. 
Izturība ir cilvēka īpašību kopums, kas palīdz aizkavēt noguruma iestāšanos kādas darbības 

rezultātā un nesamazināt darba efektivitāti. Galvenais faktors, kas limitē ilgstošu darbu ir 
nogurums. Izturības spējas ir nepieciešamas daudzos sporta veidos. Sporta veidi, kuros izturība ir 
noteicošā, ir cikliskie sporta veidi, kuros ilgstoši jānotur liels vingrinājuma izpildes ātrums vai 
jauda. Svarbumbu celšanas sports arī ir ciklisks sporta veids un veicot sacensību vingrinājumus 
ir jācenšas ilgstoši noturēt liels ātrums, jo vingrinājuma izpildes laika limits ir tikai 10 min, kura 
laikā ir jāsasniedz pēc iespējas lielāks atkārtojumu skaits. 
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1.3.2. Izturības veidi, to raksturojums un nozīme svarbumbu celšanā 
 
Sporta literatūrā var atrast dažādu izturības veidu raksturojumu: statisko un dinamisko, 

ātruma un spēka, lokālo, reģionālo un globālo, sirds un asinsvadu (kardiovaskulāro), muskuļu, 
vispārējo un speciālo, emocionālo un psihisko (Зациорский, 1982; Матвеев, 1991; Колчинская, 
1998). 

Ja izturību skatās kā fizisku īpašību var izdalīt vairākus izturības veidus, kuri viens no 
otra ir atšķirīgi (Виноградов, 2009): 

 Vispērējā izturība – spēja ilgstošu laiku veikt nespecifiska rakstura darbu. 
 Speciālā izturība – spēja ilgstošu laiku veikt specifiska rakstura darbu. 
 Speciālā treniņu izturība – spēja ilgstoši veikt treniņu slodzes. 
 Speciālā sacensību izturība – spēja ilgstoši veikt sacensību slodzes. 
 Spēka izturība – spēja ilgstošu laiku veikt spēka rakstura slodzes. 
 Ātrumizturība – spēja ilgstošu laiku veikt ātruma rakstura slodzes. 
 Ātrumspēka izturība - spēja ilgstošu laiku veikt ātrumspēka rakstura slodzes. 

Pēc autoriem (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998) vispārējā izturība raksturojas, 
kā spēja ilgstoši veikt darbu, kustībās iesaistot pēc iespējas vairāk muskuļu, kas prasa augstas 
sirds – asinsvadu, elpošanas un nervu sistēmas spējas. Vispārējā izturība tiek uzskatīta par 
pamatu visiem pārējiem izturības veidiem, tāpēc augstas klases sportistiem, neatkarīgi no sporta 
veida, ir laba vispārējā izturība. Svarbumbu celšanas sportā vispārējā izturība ir ļoti 
nepieciešama. Labs vispāerējās izturības līmenis ļauj sekmīgi veikt liela apjoma vingrinājumus, 
neveicina noguruma iestāšanos iesildīšanās un ilgstošo sacensību laikā, veicina ātrāku 
atjaunošanos un efektīvi veikt specializētu treniņu slodzi. 

Neskatoties uz labu vispārējo izturību svarbumbu sportā sportiskie rezultāti lielā mērā ir 
atkarīgi no speciālās izturības (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998). Speciālā izturība ir 
spēja veikt speciālu darbu (darbības ilgums un raksturs) atkarībā no sporta veida specifiskajām 
kustībām. Svarbumbu sportā speciālā izturība ir spēja veikt sacensību vingrinājumu noteiktā 
tempā (izpildīt noteiktu atkārtojumu skaitu laika vienībā). 

To pašu, tikai jau zinātniski, apstiprināja autors (Пилипко, 2004). Viņš veica pētījumu 
noskaidrojot vadošos faktorus augstas klases svarbumbu cēlāju speciālajā fiziskajā sagatavotībā. 
Ņemot vērā, ka Krievija ir viennozīmīgi vadošā valsts šajā sporta veidā (Разсказов, 2004), viņa 
veiktajam pētījumam ir augsta nozīme. Anketēšanu viņš veica laika posmā no 1998. – 2003. 
gadam un aptaujāja 85 vadošos trenerus un augstas klases sportistus. Pētījuma rezultāti parādīja, 
ka svarbumbu cēlājam, lai sasniegtu augstus rezultātus, ir nepieciešamas vairākas īpašības. Par 
visnozīmīgāko tiek uzskatīta speciālā izturība – 72%, tad seko kustību koordinācija – 69%, 
kustību izpildes ātrums – 67%, vispārējā izturība – 66% un speciālie spēka rādītāji – 64% 
(Пилипко, 2004). 

Izņemot vispārējo un speciālo izturību svarbumbu sporta pamatā ir tāda īpašība kā 
spēka izturība, kas veidojās no divām atsevišķajām īpašībām: spēks un izturība. Spēka izturība ir 
specifiska fizisko spēju veikšanas forma veicot ilgstošu spēka rakstura darbu nesamazinot 
darbības efektivitāti. Autori (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998) uzskata, ka spēka 
izturība ir atkarīga no enerģētisko procesu ekanomijas, no enerģētisko resursu atjaunošanās 
ātruma muskuļos, no organisma anaerobās un aerobās kapacitātes, no spēka attīstības līmeņa. 
Autori uzskata, ja atlēts spēj uzspiest divas svarbumbas 3-5x, tad viņam ir jāattīsta spēks, bet ja viņš var 
uzgrūst 20 reizes, bet nevar uzgrūst 30 reizes, tad viņam ir jāattīsta spēka izturība. 

Lai izprastu svarbumbu sporta veida nepieciešamo spēka un izturības savstarpējo 
attiecību proporciju piedāvāta tiek tabula (sk., 3. tab.), kur ar slīpo rakstu tiek norādīta spēka un 
izturības procentuālā attiecība svarbumbu sportā (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998). 
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3. tabula 
 

Spēka un izturības attiecība svarbumbu sportā pēc 
(Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998) 

 
Spēks 

 
Izturība 

 90 % 
 

10 % 
 80 % 

 
20 % 

 50 % 
 

50 % 
 40 % 

 
60 % 

 20 % 
 

80 % 
  

Līdzīgu variantu, starp vingrinājuma slodzi (% no maksimālā spēka rādītājiem) un veicamo 
atkārtojumu skaitu (sk., 2.att.), piedāvā autors (Зациорский, 1970, 2009). Jo lielāks svars, jo 
mazāks atkārtojumu skaits, jo mazāks svars jo lielāks atkārtojumu skaits. 

 

 
 

2. att. Sakarība starp vingrinājuma slodzi (% no maksimālā spēka rādītājiem) 
un veicamo atkārtojumu skaitu (Зациорский, 1970, 2009). 

 
Runājot par izturību, sportisko rezultātu sasniegšanai cikliskajos sporta veidos, 

palielielinoties distances garumam, spēka īpašību nozīme strauji krītās. Augot sportiskajam 
līmenim, svarbumbu sportā, palielinās vingrinājuma izpildes laiks. Sakarā ar to samazinās 
maksimālā spēka ietekme uz sacensību rezultātiem, bet palielinās spēka izturības un izturības 
nozīme (Гомонов, 2000). 

Autors Hills jau 1927. gadā klasificēja izturības veidus atkarībā no pārvietošanās ātruma 
izmaiņām (sk., 3. att.): 

 īstermiņa izturība – 20 – 120 sek; 
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 vidēji garā izturība – 2 – 13 min; 
 garā izturība – 13 – 60 min; 
 ultra garā izturība – garāka par 60 min. 

Vidēji garo izturību laika diapazons ir 2 – 13 min, kuru nodrošināšanā vienlaicīgi tiek 
iesaistītas kā anaerobā enerģijas producēšanas reakcijas, tā arī aerobās enerģijas producēšanas 
reakcijas. Vidējais ilgums ir 13 min, kuru šīm slodzēm ir noteikuši vairāki autori. Autors (Harre, 
1982) ir norādījis, ka šāda veida jauktās enerģijas producēšanas slodzes ilgst 11 min, bet autori 
(Hawley, Myburgh, Noakes, Dennis, 1997) norāda, ka šāda veida jauktās slodzes var būt līdz 15 
min. Jo īsāka ir slodze, jo lielāka loma ir skābekļa maksimālā patēriņa līmenim (VO2 max). 
Paratsi VO2 max būtiskākā loma izpaužas slodzēs, kuras ir 3 – 4 min garas. Jo garāka ir slodze, 
jo mazāka loma ir VO2 max līmenim. Tomēr spēja producēt enerģiju tuvu VO2 max līmenim ir 
ļoti nozīmīga. 

 

 
3. att. Skriešanas ātruma samazināšanās 

kā procentuālā izpausme no maksimālā ātruma (Hill, 1927). 
 

Kopsavilkums. 
Literatūrā ir uzkaitīti ļoti daudz izturības veidu; statiskā un dinamiskā, ātruma un spēka, 

lokālā, reģionālā un globālā, sirds – asinsvadu (kardiovaskulārā), muskuļu, vispārējā un speciālā, 
emocionālā un psihiskā utt. Vispārējā izturība tiek uzskatīta par pamatu visiem pārējiem izturības 
veidiem, tāpēc augstas klases sportistiem, neatkarīgi no sporta veida, ir laba vispārējā izturība. 
Svarbumbu celšanas sportā vispārējai un speciālajai izturībai un arī spēka izturībai ir būtiska 
nozīme augstu rezultātu sasniegšanā. Labs vispārējās un speciālās izturības līmenis ļauj sekmīgi 
veikt liela apjoma vingrinājumus, neveicina noguruma iestāšanos iesildīšanās un sacensību laikā, 
veicina ātrāku atjaunošanos un efektīvi veikt specializētu treniņu slodzi. Sportisko rezultātu 
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sasniegšanai cikliskajos sporta veidos, palielielinoties distances garumam, spēka un ātruma 
īpašību nozīme strauji krītās, bet palielinās izturības nozīme. Izturību var iedalīt pēc veicamā 
darba ilguma: īstermiņa izturība, vidēji garā izturība, garā izturība, ultra garā izturība. 
 

1.3.3. Izturības bioķīmija 
 

Katram izturības veidam enerģija tiek producēta savādākā veidā. Pastāv 3 enerģijas 
producēšanas veidi (aerobais, anaerobi laktātais un anaerobi alaktātais) (sk. 4.tab.). 

 
4. tabula 

 
Aerobās, anaerobi laktātās un anaerobi alaktātātās 

enerģijas producēšanās bioķīmiskās īpatnības (Виноградов, 2009) 
 

Enerģijas 
producēšanas 

veids 

Enerģijas 
veidošanās ceļš 

Enerģijas 
veidošanās 

ilgums 
Darbības ilgums 

Maksimālās 
enerģijas 

izdalīšanās 
ilgums 

Anaerobi 
alaktātais 

Kreatīnkināze 
un muskuļu ATF 0 sek Līdz 30 sek Līdz 10 sek 

Anaerobi 
laktātais 

Glikolīze ar 
laktāta 

veidošanos 
15 – 20 sek No 30 sek 

līdz 5 – 6 min 
No 30 sek 

Līdz 90 sek 

Aaerobais Oksidatīvā 
fosforlicēšanās 90 – 180 sek Vairākas stundas 2 – 5 min 

 
Sporta veidos, vai disciplīnās, kur sacensību darbība ilgst aptuveni 45 sek (teniss, 

hokejs), enerģijas producēšanas principā ir anaerobas, kurās tiek kombinētas ATF – KrF un 
anaerobās glikolīzes reakcijas. Slodzēs, kuras ir garākas par 45 sek, progresīvi palielinās aerobās 
enerģijas producēšanas sistēmas loma līdz aptuveni 13 min ilgām, līdz izsīkumam veiktajām 
slodzēm. Šāda veida intensitātes slodzēs praktiski tiek iesaistītas visas trīs enerģijas 
producēšanas sistēmas: ATF – KrF, anaerobā glikolīze un aerobā glikolīze vai oksidatīvā 
fosforilēšanās (Ūdre, 1995; Krauksts, 2007).  

 

 
4. att. Enerģijas sistēmu maiņa atkarībā no darbības laika (Krauksts, 2007) 
 
Izpētot un salīdzinot aerobo un anaerobo procesu ieguldīju slodzes realizēšanā (sk. 4. 

att.), par svarbumbu celšanas sportu var izdarīt dažus secinājumus. Tā kā svarbumbu celšanas 
sportā vingrinājuma izpildes laiks ir 10 min, tad balstoties uz autoriem (Голлинк, Германенс, 
1982; Виноградов, 2009), izpildot maksimālu slodzi 10 min laikā (sk. 5.tab.) anaerobo procesu 
laikā tiek saražots 25 kcal, bet aerobos procesos 245 kcal enerģijas. Ja skatās relatīvo 
ieguldījumu procentos, tad 10 min anaerobo procesu ieguldījums ir tikai 9%, savukārt aerobo 
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procesu ieguldījums ir 91%. No dotās tabulas var secināt, ka svarbumbu celšanas sportā 
aerobajiem procesiem ir būtiska nozīme. 
 

5. tabula 
 

Aerobo un anaerobo procesu relatīvais ieguldījums kopējā enerģētikā 
veicot dažāda ilguma maksimālu fizisko slodzi 

(Голлинк, Германенс, 1982; Виноградов, 2009) 
 

Enerģētiskā izeja (kcal) Relatīvais ieguldījums Fiziskās 
slodzes 
ilgums  

Anaerobie 
procesi 

Aerobie 
procesi 

Kopā Anaerobie 
procesi 

Aerobie 
procesi 

10 sek 20 4 24 83% 17% 
1 min 30 20 50 60% 40% 
2 min 30 45 75 40% 60% 
5 min 30 120 150 20% 80% 

10 min 25 245 270 9% 91% 
30 min 20 675 695 3% 97% 
60 min 15 1200 1215 1% 99% 

 
Arī autori (Мякинченко, 1997, 2005; Селуянов, 2005) norāda, ka aerobo spēju 

ieguldījums kopējā ATF resintēzes daudzumā strauji palielinās ar distances garuma 
palielināšanos. 

Autori (Тихонов, Суховей, Леонов, 2009) norāda, ja svarbumbu celšanā sacensību 
vingrinājums tiek izpildīts ilgāk nekā 3. min, tad svarbumbu cēlājs darbu veic galvenokārt aerobi 
– anaerobā režīmā un tikai tuvāk vingrinājuma izpildes laika beigām pāriet uz anaerobo režīmu. 

 
Kopsavilkums. 
Sporta veidos, vai disciplīnās, kur sacensību darbība ilgst līdz 10 sek (sprints, 

svarcelšana) galvenais enerģijas producēšana ir ATF un KrF. Slodzes, kuru ilgums ir aptuveni 45 
sek (teniss, hokejs), enerģijas producēšanas principā ir anaerobas, kurās tiek kombinētas ATF – 
KrF un anaerobās glikolīzes reakcijas. Slodzēs, kuras ir garākas par 45 sek, progresīvi palielinās 
aerobās enerģijas producēšanas sistēmas loma līdz aptuveni 13 min ilgām, līdz izsīkumam 
veiktajām slodzēm. Šāda veida intensitātes slodzēs praktiski tiek iesaistītas visas trīs enerģijas 
producēšanas sistēmās: ATF – KrF, anaerobā glikolīze un aerobā glikolīze vai oksidatīvā 
fosforilēšanās. Svarbumbu celšanā sacensību vingrinājums tiek izpildīts 10 min un svarbumbu 
cēlājs darbu veic galvenokārt aerobi – anaerobā režīmā un tikai tuvāk vingrinājuma izpildes laika 
beigām (pēdējās 30 – 60 sek.) pāriet uz anaerobo režīmu. 
 

1.3.4. Izturības fizioloģija svarbumbu celšanā 
 
Pēc autoru (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998) uzkatiem no fizioloģiskā 

viedokļa izturība raksturojas kā spēja ilgstoši veikt darbu ar uzdoto intensitātes līmeni un 
pretoties nogurumam.  

Mūsdienu pētījumu posmā fizioloģiskā pielāgošanās, veicot daudzgadu treniņu procesu, 
būtība balstās pamatā uz ilgstošās adaptācijas procesiem, kas izdala divus virzienus. 

1. Adaptācijas regulēšanas mehānismu analīze, kas nodrošina vadošo organisma 
funkcionālo sistēmu darbību. 

2. Sportista organisma kairinātāju un adaptācijas veidošanas rezultātu rakstura 
analīze. 
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Fizioloģisko reakciju izmaiņas ir saistīts ar treniņu procesa raksturu, kas lielu fizisko 
slodžu laikā atspoguļo funkcionālo potenciālu un organisma enerģētisko iespēju realizēšanas 
individuālo raksturu (Лысенко, 2010). 

Izturības spējas limitē funkcionālā potenciāla efektivitātes izmantošana (Konrads, 2003; 
Виноградов, 2009): 

 muskuļu iekšējo enerģētisko krājumu spēja ražot ar enerģiju bagātu 
olbaltumvielu – adenozīntrifosfātu (ATF); 

 muskuļu elpošanas spēja (spēja oksidēt enerģētiskās vielas un ražot ATF); 
 sirds, asinsvadu un elpošanas sistēmas spēja piegādāt enerģijas veidošanas 

procesam vajadzīgo skābekli (sirds iespējas, asins transporta sistēmas spējas). 
Treniņa jēga ir panākt šo augstākminēto izturības spēju limitējošo faktoru izmaiņas. 

Vispirms jānosaka, kurš ir dominējošais faktors attiecīgajā sporta veidā, lai noteiktu, ko tad īsti 
vajag trenēt. 

Ja sirds un asinsvadu sistēma nepiegādā muskuļiem pietiekamu skābekļa daudzumu, tad 
par limitējošo faktoru kļūst sirds un asinsvadu sistēma. Savukārt, ja ir izsmeltas visas muskuļu 
šūnu elpošanas iespējas (sasniegts izturības slieksnis), t.i., – ir ieslēgtas visas šķiedras, kas var 
dot enerģiju, izmantojot skābekli, un sirds frekvence nepārsniedz 150 sitienus minūtē, 
(paaugstināt SF ir grūti), par limitējošo faktoru kļūst muskuļi. Tie nav spējīgi paņemt no asinīm 
visu piegādāto skābekli (Konrads, 2003). 

Vispārējās izturības bioloģiskais pamats ir sportista organisma aerobās spējas. Kā vienu 
no aerobo spēju pamata rādītājiem ir maksimālais skābekļa patēriņš (MSP) l/min. Jo vairāk laika 
vienībā sportists spēj uzņemt skābekli, jo vairāk enerģijas viņš var saražot un izpildīt lielāku 
darbu. MSP ir atkarīgs no vairākiem bioloģiskajiem faktoriem: minūtes tilpums, sirds izsviedes 
(sistoliskais tilpums), sirdsdarbības frekvence, asinsrites ātruma, elpošanas tilpuma, plaušu 
ventilācijas, skābekļa utilizācija šūnās u.c. faktoriem. Pieaugot sportista meistarības līmenim, 
MSP pieaug. Sporta meistaru MSP vidēji ir divas reizes lielāks nekā zemākā līmeņa sportistiem 
(Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998). 

Svarbumbu celšanas sportā speciālā izturība ir atkarīga no dažiem fizioloģiskajiem 
faktoriem. Galvenais fizioloģiskais faktors ir sportista darbspējas anaerobā sliekšņa līmenī. Pie 
nelielas intensitātes (maza un mērena slodze) organisma patērētais skābeklis ir mazāks, nekā tas 
tiek piegādāts. Tas ir piegādātais skābeklis pilnīgi apgādā organisma skābekļa pieprasījumu. 
Veicot darbu ar lielu intensitāti iestājās kritiskās slodzes moments, kad organisma skābekļa 
pieprasījums ir vienāds ar piegādāto skābekli un skābekļa parāds neveidojās. Tieši šis moments 
raksturojās MSP un ir acīmredzams, jo lielāks MSP, jo lielāku kritisko slodzi ir spējīgs attīstīt 
svarbumbu cēlājs. Ja sportists turpina paaugstināt darba jaudu virs kritiskās slodzes, sāk 
veidoties skābekļa parāds (skābekļa pieprasījums pārsniedz skābekļa piegādi). Šādos apstākļos 
daļa no nepieciešamās enerģijas saražošanas notiek tikai anaerobos apstākļos un paralēli ar 
skābekļa parāda pieaugumu notiek pienskābes koncentrācijas paaugstināšanās un ūdeņražā jonu 
koncentrācijas izmaiņas muskuļos, kas veic darbu. Šādi apstākļi izraisa svarbumbu celšanas 
tempa samazinājumu vai vispār liedz turpināt vingrinājuma izpildi (Ромашин, Хайруллин, 
Горшенин, 1998). 

Svarbumbu celšanas sports raksturojas ar lielu un submaksimālu jaudu (Ромашин, 
Хайруллин, Горшенин, 1998). Sportists ar labu izturību spēj novest savu organismu līdz daudz 
lielākam nogurumam nekā sportists ar vāju izturības attīstības līmeni. Sportistam ar vāju 
izturības līmeni notiek darbspēju samazināšanās, kas pie noguruma iestāšanās izraisa 
nenozīmīgas fizioloģisko funkciju novirzes. Savukārt sportistam ar labu izturību, pie tādas pašas 
slodzes, darbspējas saglabājās augstā līmenī (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998). 

Augstākās klases sportistu (SKSM – starptautiskās klases sporta meistars) sirdsdarbības 
frekvences mērījuma rezultāti sacensību režīmā pēc 3. min rāda, ka sirdsdarbības frekvence 
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palielinās līdz 180 sit/min, bet tuvojoties vingrinājuma izpildes laika beigām sirdsdarbības 
frekvence sasniedz 200 – 210 sit/min (Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

 Ja skatās no fizioloģijas puses, tad sacensību vingrinājuma izpildījums svarbumbu 
celšanas sportā notiek sekojoši. Pēc starta komandas pirmās 90 – 120 sek organisms strādā 
pārslodzes režīmā. Šajā laika posmā sirdsdarbības frekvence strauji pieaug no 100 – 110 sit/min 
līdz 150 – 160 sit/min. Šis periods saucās par iestrādāšanās periodu (Koц, 1986). Šis posms 
raksturojās ar enerģētisko vienību (ATF) līmeņa paaugstināšanos, jo skābeklis, kurš atrodas 
asinīs, tiek izmantots pieaugušajam enerģētiskam pieprasījumam. Drīzumā, neskatoties uz to, ka 
plaušas un sirds strādā ar paaugstinātu intensitāti, skābekļa koncentrācija asinīs strauji samazinās 
(Фомин, Вавилов, 1991). Rezultātā anaerobā darba sākumā īslaicīgi veidojās pienskābe un 
muskuļos parādās neliela smaguma sajūta. Pēc darbības pirmajām 2. min sirds – asinsvadu 
sistēma, atbilstoši trenētības līmenim, atgriežas normālā funkcionēšanas režīmā. Nelielais 
skābekļa parāds tiek likvidēts un pienskābe utilizēta, kā rezultātā svarbumbu cēlājs jūtās labāk un 
„uzķer” vajadzīgo izpildījuma tempu. Tālāk notiek pakāpeniska sirdsdarbības frekvence 
palielināšanās un vingrinājuma 8. min sasniedz 160 – 170 sit/min (Шевцов, 1993). Šis process 
fizioloģijā saucās sirdsdarbības frekvences „dreifs” (Koц, 1986), kurš ir raksturīgs 
submaksimālajai aerobajai slodzei. Veicot ilgstošas spēka rakstura slodzes organisma 
fizioloģiskās izmaiņas ir neizbēgamas un pēc 8. min sportists sastopās ar nopietnām grūtībām. 
Vingrinājuma sākumā sportists var būt nedaudz priekšā, vai nedaudz atpalikt no saviem 
konkurentiem. Fizioloģiskās izmaiņas organismā ir atkarīgas no tā, cik sportists ir pareizi 
izvēlējies celšanas tempu. Parasti celšanas tempu var izmainīt ne vairāk kā par vienu cēlienu 
minūtē ātrāk, vai lēnāk. Bet neskatoties uz to, atkarībā no noguruma pakāpes, svarbumbu cēlāju 
ritms un kustības izmainās. Sākoties pēdējai vingrinājuma izpildes minūtei svarbumbu cēlājs 
izjūt sāpes muskuļos un locītavās, kā arī finiša spurtā strauji krītās spēks un pieaug skābekļa 
parāds un sirdsdarbības frekvence (Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

Lai labāk izprastu un varētu plānot izturības treniņu slodžu iedarbību, nepieciešama 
muskuļu šķiedru klasificēšana pēc to enerģētiskajām iespējām. Treniņu slodžu ietekmē 
mitohondriju skaits var palielināties arī ātrajās muskuļu šķiedrās. Veidojas it kā jauns muskuļu 
šķiedru tips – elpojošās glikolītiskās muskuļu šķiedras – EGMŠ, kas pēc savām īpašībām 
nosacīti atrodas starp EMŠ un GMŠ. Tā ir izturības treniņa galvenā rezerve. Tikai mitohondriji 
var izmantot skābekli un dot muskulim visekonomiskāko enerģiju. Glikolītiskais process ATF 
ražošanā ir neekonomisks, lai gan saistās ar īslaicīgu, ļoti lielu enerģijas pieplūdumu, taču 
vienlaicīgi veidojas pienskābe, kura izraisa strauju noguruma veidošanos. Muskuļu spējas 
darboties glikolītiskā režīmā (bez skābekļa līdzdalības) nosaka glikolītisko fermentu klātbūtne 
muskuļos. Šīs spējas ir iedzimtas, bet mitohondriju skaitu ar treniņu slodžu palīdzību ir 
iespējams ievērojami palielināt gan elpojošajās, gan glikolītiskajās muskuļu šķiedrās. Ja tas 
notiek GMŠ, tās kļūst spējīgākas elpot, t.i., – izmantot skābekli ATF ražošanai (Konrads, 2003). 

 
Kopsavilkums. 
Svarbumbu celšanas sportā speciālā izturība ir atkarīga no dažiem fizioloģiskajiem 

faktoriem. Galvenais fizioloģiskais faktors ir sportista darbspējas anaerobā sliekšņa līmenī. 
Svarbumbu cēlājiem veicot sacensību vingrinājumu sirdsdarbības frekvence pakāpeniski 
palielinās un vingrinājuma 8. min sasniedz 160 – 170 sit/min. Savukārt augstākās klases sportistu 
(SKSM – starptautiskās klases sporta meistars) sirdsdarbības frekvences mērījuma rezultāti 
sacensību režīmā pēc 3. min rāda, ka sirdsdarbības frekvence palielinās līdz 180 sit/min, bet 
tuvojoties vingrinājuma izpildes laika beigām sirdsdarbības frekvence sasniedz 200 – 210 
sit/min. Fizioloģiskās izmaiņas organismā ir atkarīgas no tā, cik sportists ir pareizi izvēlējies 
celšanas tempu. Parasti celšanas tempu var izmainīt ne vairāk kā par vienu cēlienu minūtē ātrāk, 
vai lēnāk. Bet neskatoties uz to, atkarībā no noguruma pakāpes, svarbumbu cēlāju ritms un 
kustības izmainās. Sākoties pēdējai vingrinājuma izpildes minūtei svarbumbu cēlājs izjūt sāpes 
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muskuļos un locītavās, kā arī finiša spurtā strauji krītās spēks un pieaug skābekļa parāds un 
sirdsdarbības frekvence. 
 

1.3.5. Izturības attīstīšanas teorija 
 
Izturības sporta veidos muskuļu enerģētika nosaka sportista iespējas un ir cieši saistīta 

ar muskuļu šķiedrās notiekošajiem procesiem, kā arī ar treniņa slodžu intensitāti. Sporta praksē 
samērā plaši pielieto ar fizioloģisko procesu norisēm saistītus terminus – aerobais slieksnis, 
anaerobais slieksnis un maksimālais skābekļa patēriņš – MSP. Treneriem ir jāzina, kā šie sliekšņi 
izmainās treniņu slodžu ietekmē, un galvenais, – kā organizēt izturības treniņu. Norisinoties 
metaboliskām reakcijām, dažādās muskuļu šķiedrās, muskuļos, orgānos un organismā kopumā 
veidojas noteikti enerģētiskā pieprasījuma līmeņi, tajā skaitā – aerobais slieksnis, anaerobais 
slieksnis un maksimālais skābekļa patēriņš. Enerģētiskā pieprasījuma līmenis ir cieši saistīts ar 
izmaiņām sirdsdarbībā, plaušu ventilācijas apjomā, pienskābes koncentrācijā asinīs un skābekļa 
patēriņa dinamiku (Вовк, 2001). Lai izprastu sliekšņu būtību, to dinamiku, nepieciešams 
noskaidrot, kā mainās fizioloģisko mehānismu attiecības slodzē, bet, lai izprastu treniņu lomu 
izturības mehānismu uzlabošanā, nepieciešams salīdzināt sportista organisma fizioloģisko 
funkciju izmaiņas pirms un pēc vairāku gadu izturības treniņiem (Konrads, 2003). 

Lai izvirzītu izturības treniņa uzdevumus, ir jānosaka faktori, kas ierobežo izturību 
(Селуянов, 2001; Konrads, 2003). 

 Pirmais faktors ir muskuļu maksimālā jauda – MMJ. Tā ir maksimālā jauda, 
kādu muskuļi var attīstīt izvēlētā sporta veida kustībās. To var noteikt tikai ar 
speciālu testu palīdzību. Piemēram, skriešanā tas ir 20 metru skrējiens gaitā, 
riteņbraukšanā – lielākā jauda, ko sportists var sasniegt 4 līdz 6 sekundēs, 
airēšanā – lielākā jauda, ko var sasniegt 15 sekundēs. Diemžēl, ne visos izturības 
sporta veidos ir izstrādāti testi MMJ noteikšanai. 

 Otrais faktors ir jauda, kādu sportists var sasniegt anaerobā sliekšņa līmenī. To 
var noteikt tikai laboratorijā ar speciāla funkcionālās sagatavotības testa 
palīdzību. Jebkurā izturības sporta veidā augstu sportisko rezultātu var sasniegt, 
ja ir sasniegta muskuļu maksimālā jauda un liels pārvietošanās ātrums izturības 
sliekšņa līmenī. 

Neatkarīgi no distances garuma, – vai tas ir 800 m skrējiens, vai tā ir maratona distance 
vieglatlētikā, vai tās ir sacensības slēpošanā 1 km vai 50 km distancēs, vai tā ir 2000 m distance 
airēšanā – sportists nevar ilgstoši pārvarēt izturības slieksni. Ja tas notiek, tad tikai uz ļoti īsu 
brīdi. Ātruma palielināšanās virs anaerobā sliekšņa saistās ar pienskābes koncentrācijas 
palielināšanos. Ja piepūle ir īslaicīga, piemēram, neliela paugura pārvarēšana krosa skrējienā vai 
neliels kāpinājums konkurentu apdzīšanai, pienskābe likvidēsies EMŠ, EGMŠ, miokardā un 
elpošanas muskuļos. Ja kāpinājums ilgst dažas minūtes, pienskābes koncentrācijas palielināšanās 
liks strauji samazināt ātrumu. Ar GMŠ rezervi, t.i., – ar spēju nodrošināt ATF piegādi, šķeļot 
glikogēnu bez skābekļa klātbūtnes, var darboties ne vairāk kā 30 līdz 40 sekundes. Šo GMŠ 
spēju izmanto, piemēram, vidējo distanču (800 m līdz 1500 m) skrējienos. Skrējiena lielāko 
daļu veic anaerobā sliekšņa līmenī, bet, kad līdz finišam paliek 250 – 300 m, ieslēdz 
glikolītisko šķiedru rezerves. Ja šo rezervju nav – visas GMŠ ir pārveidotas par EGMŠ, tad 
strauja finiša nebūs. Ja EMŠ un EGMŠ ir labi sagatavotas, var skriet ļoti ātri, jo šūnu elpošanas 
procesi nodrošina pietiekamu enerģijas pieplūdumu. Vidusdistančnieks atšķiras no maratonista 
ar to, ka maratonistam svarīgs ir skriešanas ātrums visā distancē, bet vidusdistančniekam – tieši 
finiša spurts (Селуянов, 2001; Konrads, 2003). 

Aerobais un anaerobais slieksnis, maksimālais skābekļa patēriņš ir tieši saistīti ar 
slodzes intensitāti un var tikt izmantoti treniņa intensitātes noteikšanai (Селуянов, 2001; 
Konrads, 2003). 
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 aerobais un anaerobais slieksnis, MSP attiecības katram sportistam ir 
individuālas un mainās treniņu slodžu ietekmē atbilstoši izpildāmās slodzes 
intensitātei. Precīzus mērījumus var noteikt tikai speciālās funkcionālās 
diagnostikas laboratorijās; 

 katram slieksnim atbilst noteikta slodzes intensitāte, sirdsdarbības frekvence, 
plaušu ventilācijas tilpums, pienskābes koncentrācija asinīs un skābekļa patēriņa 
līmenis;  

 treniņa laikā slodzes intensitāti nosaka atbilstoši sirds frekvences (SF) 
rādītājiem, pienskābes (La) koncentrācijai asinīs un pārvietošanās ātrumam. 

Treniņu metodes ir vingrinājumu izpildes nosacījumi, kas veido noteiktu fizisko slodzi, 
lielākā vai mazākā mērā iesaistot dažādas organisma šūnas, orgānus, to sistēmas un rezultātā 
panākot organisma morfoloģisko struktūru izmaiņas. Šīs izmaiņas tieši ietekmē darbspēju 
pieaugumu un rezultātu izaugsmi (Konrads, 2003). 

Vairums sporta speciālisti norāda, ka izturības treniņos slodzes intensitāti iedala trīs 
zonās (Pisuke, 1989, 1991; Martin, Coe, 1991; Nurmekivi, 1986, 1989, 1991, 1995). 

 Aerobās intensitātes zona – raksturojās ar ļoti zemas intensitātes zonu, zemas un 
mērenas intensitātes zonu. Piepūles ir līdz mērenai slodzes intensitātei (70 – 80 
% no VO2 max) tomēr tiek klasificētas kā aerobi anaerobās (Pisuke, Nurmekivi, 
1991). 

 Aerobi – anaerobā intensitātes zona – raksturojās ar lielu un ļoti lielu slodzes 
(piepūles) līmeni. 

 Anaerobā intensitātes zona – raksturojās ar maksimālu piepūles līmeni. 
Anaerobās intensitātes zonu raksturojās ar ļoti augstas piepūles līmeni un 
augstāku par to supramaksimālu anaerobo zonas izpausmi. 

 
Aerobās intensitātes zona. Šajā intensitātes zonā piepūle ir 50 – 70/80 % no piepūles, 

kāda ir skābekļa maksimālā patēriņa (VO2 max) līmenī. Ja slodzes intensitātes noteikšanai 
izvēlas sirdsdarbības frekvenci (SF), tad tās līmenis ir 70 – 80 % no maksimālās SF. Šāda veida 
treniņu slodzes kā norāda dod sekojošo efektu (Martin, Coe, 1991): 

 šādas intensitātes slodzes uzlabo oksidatīvo enerģijas producēšanas procesu, tā 
kapacitāti kā sirds muskulī, tā arī noslogoto muskuļu I tipa – lēnajās muskuļu 
šķiedrās; 

 tā nodrošina ar adekvātu stimulu, lai palielinātu locītavu un saišu aparāta spēku 
bez pārmērīgām piepūlēm (stresa), kuru iegūst no lielākas intensitātes slodzēm; 

 palielinās enerģētisko substanču (ogļhidrātu un brīvo taukskābju) krājumi. 
 palielinās noslogotajos muskuļos mitohondriju izmēri un skaits (blīvums); 
 palielinās asiņu tilpums un kapilāru tīkla blīvums trenējošos muskuļos kā 

rezultātā uzlabojas skābekļa piegāde noslogotajiem muskuļiem un kvalitatīvāk 
no šiem muskuļiem tiek aizvadīta ogļskābā gāze; 

 tiek stimulēta intensīvāka venozo asiņu plūsma no noslogotajiem muskuļiem uz 
sirdi, galvenokārt ilgstošu slodžu rezultātā. Palielinās kreisā sirds kambara 
tilpums, kā rezultātā palielinās sistoliskais tilpums, un līdz ar to palielinās 
minūtes tilpums nepalielinoties sirdsdarbības frekvencei. Līdz ar to samazinās 
sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī. 

Autori (Martin, Coe, 1991) uzskata, ka slodzes, kuru intensitāte ir mazāka par 55 % no 
to slodžu intensitātes, kura ir VO2 max līmenī, ir ar zemu aerobo vērtību. Savukārt autori 
(Pisuke, Nurmekivi, 1989) uzskata, ka slodzes, kuru intensitāte ir zemāka par 50 % no VO2 max 
ir rekreatīvas, atjaunojošas un restitucionālas slodzes. Slodzes, kuru intensitāte ir zemāka par 55 
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% no VO2 max tiek klasificētas kā atjaunojošas slodzes ar ļoti zemu intensitātes līmeni 
(Krauksts, 2007). 

To pašu atzīmē arī krievu autors (Мякинченко, 1997), ka mazintensīvs aerobs treniņš, 
kurš nav augstāks par aerobo slieksni, ir ar zemu efektivitāti, attiecībā pret aerobās jaudas 
pamata rādītājiem. 

Minimālā indivīda treniņu slodzes intensitāte, kura sāk dot trenējošu efektu ir 50 % no 
VO2 max (Davies, Knibbs, 1971), 75 % no maksimālās sirdsdarbības frekvences (Burke, Franks, 
1975) nedaudz virs 60 % no maksimālās sirdsdarbības frekvences mīnus sirdsdarbības frekvence 
miera stāvoklī (Karvonen, Kentala, Mustala, 1970; Foster, Daniels, Yarbrough, 1977). 

Savukārt aerobā sliekšņa treniņam ir arī cita iedarbības efektivitāte. 
Citi autori uzskata, ka izpildot dažādus izturības vingrinājumus (skriešana, slēpošana, 

riteņbraukšana, peldēšana, airēšana) ar intensitāti, kas atbilst SF 100 līdz 130 sitieniem minūtē, 
tiek īstenoti vairāki uzdevumi (Селуянов, 2001; Konrads, 2003): 

 miokarda stiepšana; 
 kapilāru tīkla paplašināšana skeleta muskuļos; 
 skeleta muskuļu mitohondriālās sistēmas uzturēšana. 

Sirds kreisā kambara asins izsviedes tilpuma dinamika katram sportistam ir individuāla. 
Vieniem tā savus lielākos rādītājus sasniedz pie sirdsdarbības frekvences 100 sitieni minūtē, 
citiem - pat līdz 150 sitieniem minūtē. Šāda sirds frekvence atbilst tādai slodzes intensitātei, kāda 
ir aerobā sliekšņa līmenī vai nedaudz virs tā. Tāpēc būtu jāveic specializēta sirdsdarbības 
diagnostika, nosakot sirds kreisā kambara asins izsviedes īpatnības. Ja sirds tilpums ir palielināts, 
to samērā viegli izdodas noturēt visu aktīvās sportošanas laiku. Tas ir ļoti svarīgs fakts, bet to 
bieži neievēro. Treniņos, kas saistīti ar sirds sistoles palielināšanu, jātrenē arī izvēlētā sporta 
veida kustības veicēju muskuļu spēks (Селуянов, 2001; Konrads, 2003). 
 

Aerobi – anaerobās intensitātes zona. Slodzes šajā intensitātes zonā pastiprināti stimulē 
sirds muskuļa un sirds asinsvadu sistēmas funkcionēšanu. Treniņi aerobi – anaerobajā 
intensitātes zonā ir ļoti nozīmīgi arī tāpēc, ka ir palielināta ietekme (trenējošais efekts) uz tām 
muskuļu šķiedrām, kuras realizē fizisko slodzi ar piepūles līmeni, kas ir virs aerobās intensitātes 
(piepūles) zonas (Martin, Coe, 1991). 

Autori (Martin, Coe, 1991) uzskaita trenējošo efektivitāti šajā intensitātes zonā, kura 
tuvu anaerobā sliekšņa līmenim un intensitāte ir 75 – 90% no VO2 max intensitātes: 

 tā attīsta izturību; 
 pilnveidojas lēnās muskuļu šķiedras un daļa II a tipa – ātrās oksidatīvās šķiedras; 
 palielinās sirds kambaru izmēri (tilpums); 
 palielinās sistoliskais tilpums; 
 palielinās oksidatīvo – glikolītisko enzīmu daudzums; 
 palielinās asiņu tilpums. 

Savukārt autors (Nurmekivi, 1986) uzskata, ka nepārtrauktas nemainīgas (konstantas) 
intensitātes slodzes apstākļos, kad intensitāte ir tuvu atlēta anaerobajam slieksnim dod sekojošos 
trenējošos efektus: 

 palielinās asiņu apgāde sakarā ar to, ka palielinās kapilāru tīkls; 
 kapilāru tīkla palielināšanās muskuļos; 
 palielinās akumulētās pienskābes izmantošanas ātrums no noslogotajiem 

muskuļiem slodzes laikā; 
 palielinās sirds muskuļa kontraktīlās spējas. 

Lēno muskuļu šķiedru un II a tipa – ātro oksidatīvo šķiedru aktivizēšanas procesu 
treniņos, galvenokārt, sagatavošanās perioda sākumā, vai arī pēc piedalīšanās sacensību sērijā 
jāveic ar nedaudz paaugstinātas treniņu slodzes intensitāti – līdz vai anaerobā sliekšņa līmenī. 



 29 

Skābekļa pieprasījums veicina asins transporta sistēmas ceļu paplašināšanu, tāpēc slodzes 
anaerobā sliekšņa līmenī vai nedaudz zemākā līmenī labi aktivizē asins plūsmu kapilāru tīklā, 
atverot slēgtos kapilārus un paplašinot kapilāru tīklu ap muskuļu šķiedrām. Paplašinātais 
kapilāru tīkls palielina skābekļa klātbūtni darbojošos muskuļos. Tiek aktivizēta mitohondriju 
darbība, kā rezultātā palielinās oksidatīvo fermentu koncentrācija. Paplašinās arī sirds 
muskulatūras kapilāru tīkls. Palielinās kopējais asins tilpums. Minimālais laiks, lai kapilāri 
paspētu atvērties, ir vismaz 20 – 30 minūtes. Jo slodze ilgāka, jo vairāk aktivizējas asinsrites 
process (Селуянов, 2001; Konrads, 2003). 

Lēno muskuļu šķiedru un II a tipa – ātro oksidatīvo šķiedru aktivizēšanas procesa 
treniņa rezultātā panāk maksimālo darbspēju pieaugumu. Tad darbspējas nostabilizējas, jo 
neveidojas jauni mitohondriji, un tālākais treniņš kļūst neefektīvs. Tādēļ izturības treniņu 
ieteicams apvienot ar lēno muskuļu šķiedru spēka treniņu, kas dod stimulu jaunu miofibrillu un 
pēc tam – mitohondriju izveidei (Селуянов, 2001; Konrads, 2003). 

Pastāv uzskats, ka treniņu slodzes indivīda anaerobā sliekšņa līmenī ir ļoti efektīvas 
trenētības līmeņa paaugstināšanā (Sjodin, Jacobs, Svedenhag, 1982). Sliekšņa slodzi definē kā 
intensitātes līmeni noteiktā laktāta koncentrācijas līmenī asinīs – parasti laktāta koncentrāciju 
nosaka venozajās asinīs un sliekšņa koncentrācijas līmenis ir aptuveni 4 mmol vai, kad laktāta 
koncentrācija sāk palielināties nelineāri. Tomēr neatkarīgi no tā vai trenējās anaerobā sliekšņa 
līmenī 30 min bez apstāšanās vai četras reizes pa 7,5 min ar intensitāti par 30 % zemāku no VO2 
max vai intensitāte, kad ir par 30 % augstāka virs anaerobā sliekšņa līmeņa, nav novērojamas 
atšķirības trenētības līmeņa izmaiņās (Keith, Jacobs, McLellan, 1992) 

Nav noteiktas atšķirības trenētības līmeņa izmaiņās, kad trenējās ar intervāliem vai 
nepārtrauktā režīmā. Tomēr, ja trenējas anaerobā sliekšņa līmenī tiek iegūts vislielākais 
trenējošais efekts (Sjodin, Jacobs, Svedenhag, 1982). 

Sekmīgi paaugstināt ātrumu anaerobā sliekšņa līmenī cikliskajos sporta veidos var ar 
nepārtraukto slodžu palīdzību, kuru intensitāte ir anaerobā sliekšņa līmenī vai pat nedaudz virs 
tā. Šādā intensitātē darbojas visas lēnās muskuļu šķiedras, kas jau ir sasniegušas savas trenētības 
virsotnes, kā arī daļa no ātrajām muskuļu šķiedrām (Селуянов, Сарсания, Конрад, 
Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

Praktiski to realizē šādi: izvēlas distanci, to veic ar izvēlēto ātrumu vienmērīgā tempā un 
veikto slodzi novērtē pēc sirdsdarbības frekvences. Ja iespējams, nosaka pienskābes 
koncentrāciju asinīs (norma 4 – 6 milimoli litrā). Ja sirdsdarbības frekvences ir zemāka par 150 – 
170 sitieniem minūtē, tad vingrinājuma izpildes ātrums ir jāpalielina (Селуянов, 2001; Konrads, 
2003). 
 

Anaerobās intensitātes zona. Treniņu slodžu intensitāte, kura ir lielāka par 100 % no 
VO2 max tiek uzskatīta par anaerobo slodzi. Anaerobās intensitātes zonas treniņu slodzes tiek 
klasificētas kā vislielāko piepūļu (sasprindzinājumu) slodzes, kā ļoti augstas intensitātes un 
maksimālas intensitātes slodzes (Krauksts, 2007). 

Anaerobās slodzes praktiski ir „atkārtojuma” tipa slodzes (Gambetta, 1979). Bet tās nav 
salīdzināmas ar intervālajiem treniņiem. Treniņu distanču garums nepārsniedz ½ - ¾ no visas 
sacensības. Starp piegājieniem (atkārtojumiem) jābūt ilgām atpūtas pauzēm, lai labi atjaunotos. 
Autors (Van den Eynde, 1983) rekomendē augstas intensitātes slodzes ar īslaicīgām atpūtas 
pauzēm, lai attīstītu anaerobo izturību. 

Šāda treniņu veida piemērs: 
 skriešanas ātrums 200 – 1000 m ar īsām pauzēm (100 – 200 m viegls skrējiens); 
 dažādi skriešanas ātrumi 1000 – 2000 m distancēm vienā vai divās sērijās ar 

atpūtas pauzi 4 – 6 min; 
 200 – 800 m skrējieni kalnainā apvidū, kad skriešana pa nogāzi uz leju aizvieto 

atpūtas pauzi; 
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 ātruma treniņš pēc aerobā treniņa vai atsevišķs ātruma treniņš. 80 – 150 m 
sprints ar īslaicīgām atpūtas pauzēm. 

Izturības sporta veidu atlētiem jāizmanto garo intervālu treniņus tāpat kā atkārtojumu 
treniņus, bet jābūt ļoti uzmanīgiem ar intensīvajiem intervālajiem treniņiem (Nurmekivi, 1986, 
1995). 

Intervālo treniņu metodi galvenokārt izmanto tuvojoties sacensībām, jo viens no treniņa 
uzdevumiem ir paaugstināt sirdsdarbības efektivitāti uz sirds kreisā kambara kontrakcijas spēka 
rēķina. Jāapzinās sirds hipertrofijas svarīgā nozīme pirmssacensību periodā un jāizvairās 
izmantot to visa treniņu gada laikā. Sagatavošanās periodā ir jāveic liels treniņu apjoms aerobā 
sliekšņa līmenī, kas veicina sirds muskuļa stiepšanu, tā palielinot sirds tilpumu. Pirmssacensību 
periodā treniņu slodzes ir jāpapildina ar vingrinājumiem miokarda stiprināšanai. To var panākt 
tikai ar miokarda hipertrofiju, kas nodrošina sirds kreisā kambara lielu tilpumu, spēcīgu kambara 
sieniņu muskulatūru un lielu izgrūšanas spēku. Tādā veidā sirds katrā saraušanās ciklā kopējai 
asinsvadu sistēmai piegādā lielu tilpumu asiņu. Paātrināta sirds muskuļu šūnu hipertrofija ir 
pakļauta tām pašām likumsakarībām, kādām pakļauta skeleta muskulatūra (Селуянов, 2001; 
Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

Treniņu slodzes jāizvēlas tādas, kas nodrošinātu: 
 aminoskābju rezerves miokardā (sabalansēts uzturs); 
 anabolisko hormonu paaugstinātu koncentrāciju (slodze); 
 “brīvā” kreatīna koncentrāciju (slodze); 
 ūdeņraža jonu (H+) paaugstinātu koncentrāciju. 

Tātad viena no iespējām, kā palielināt sirds kreisā kambara tilpumu, ir intervālā treniņa 
metode, kuras shēma ir šāda: jāizvēlas vingrinājums, kurā sirds frekvence sasniegtu 180 – 190 
sit./min. Vingrinājuma pirmajā daļā sirds frekvence jāpaātrina, bet beigu daļā sasniegtais sirds 
frekvences līmenis jānotur. Atpūtas pauzē sirds frekvencei ir jāsamazinās līdz 120 sitieniem 
minūtē. Tad var sākt kārtējo vingrinājuma atkārtojumu. Ja sirds frekvence 90 sekunžu laikā 
nepaspēj atgriezties līdz 120 sitieniem minūtē, tālākais treniņš ir jāpārtrauc, jo sportists šādam 
treniņam nav pietiekami sagatavots. Vislielākais treniņa efekts tiek sasniegts tieši atjaunošanās 
perioda sākumā, kad darbojošos muskuļos ir izveidojies liels KrF deficīts, uzkrājusies pienskābe. 
Tādēļ nepieciešama pastiprināta asinsrite, lai nodrošinātu skābekļa piegādi muskuļiem un 
pienskābes novadīšanu līdz vietām, kur to oksidē (EMŠ, miokards, elpošanas muskuļi). Lai ātrāk 
likvidētu uzkrāto pienskābi, atpūtas pauzē ir ieteicami mazintensīvi vingrinājumi (SF – ap 100 
sit./min) (Селуянов, 2001; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

Sirds frekvences kontrolei izmanto pulsometru (Landors, 2006). Ja tas nav pieejams, 
pulsu var saskaitīt arī ar palpācijas metodi vingrinājuma beigās. Tas jādara nekavējoties, jo sirds 
frekvence pēc vingrinājuma izpildes strauji samazinās. Ir dažādas intervālā treniņa 
interpretācijas, gan, pagarinot vingrinājuma izpildi, gan, nedaudz izmainot sirds frekvences 
režīmus, bet, praktiski nemainot izpildes nosacījumu būtību. Trenējoties vienreiz, divreiz nedēļā, 
sirds muskulatūra sāks hipertrofēties, nenodarot ļaunumu. Pielietojot intervālo treniņu biežāk var 
sākties distrofijas procesi (Селуянов, 2001; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). Slodzes izraisītās 
izmaiņas ir saistītas ar nopietniem muskuļu struktūru postījumiem – tiek iznīcināti mitohondriji 
(Nurmekivi, 1986, 1995; Селуянов, 2001; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

 
Kopsavilkums. 
Izturības sporta veidos muskuļu enerģētika nosaka sportista iespējas un ir cieši saistīta 

ar muskuļu šķiedrās notiekošajiem procesiem, kā arī ar treniņa slodžu intensitāti. Lai izvirzītu 
izturības treniņa uzdevumus, ir jānosaka faktori, kas ierobežo izturību. Aerobais un anaerobais 
slieksnis, maksimālais skābekļa patēriņš ir tieši saistīti ar slodzes intensitāti un var tikt izmantoti 
treniņa intensitātes noteikšanai. Katram slieksnim atbilst noteikta slodzes intensitāte, 
sirdsdarbības frekvence, plaušu ventilācijas tilpums, pienskābes koncentrācija asinīs un skābekļa 
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patēriņa līmenis. Vairums sporta speciālisti norāda, ka izturības treniņos slodzes intensitāti iedala 
trīs zonās: aerobās intensitātes zona; aerobi – anaerobā intensitātes zona; anaerobā intensitātes 
zona. Aerobās intensitātes zona uzlabo oksidatīvo enerģijas producēšanas procesus muskuļos, 
palielina kapilāru tīkla blīvumu muskuļos, palielina kreisā sirds kambara tilpumu. Aerobi – 
anaerobā intensitātes zona palielina asiņu apgādi sakarā ar to, ka palielinās kapilāru tīkls, 
pilnveidojas lēnās muskuļu šķiedras un daļa II a tipa – ātrās oksidatīvās šķiedras, palielinās 
oksidatīvo – glikolītisko enzīmu daudzums, palielinās sirds kambaru izmēri (tilpums). Anaerobā 
intensitātes zona paaugstina sirdsdarbības efektivitāti uz sirds kreisā kambara kontrakcijas spēka 
rēķina, jābūt ļoti uzmanīgiem ar intensīvajiem intervālajiem treniņiem, jo tiek nodarīti postījumi 
mitohondriālai sistēmai un izmantojot ilgstoši var negatīvi ietekmēt sirds muskuli. 

 
1.3.6. Izturības attīstīšanas metodes 

 
Vienmērīgi nepārtrauktā metode. Metode raksturojas ar nepārtrauktu, ilgstošā laika 

posmā ar nemainīgu intensitāti, veicamu darbu. Pamatā vienmērīgi nepārtraukto metodi izmanto 
vispārējās (aerobās) izturības attīstīšanā. Metodi pamatā izmanto veicot cikliskas kustības. 
Pārsvarā pielieto iesācējiem, kā arī pārejas un sagatavošanas periodos, gan kā vispārējās izturības 
attīstīšanas līdzekli, gan kā organisma atjaunošanas līdzekli. Izturības attīstīšanai izmanto 
slodzes intensitāti, kur sirdsdarbības frekvence ir robežās no 140 – 160 sit/min (starp aerobo un 
anaerobo slieksni). Organisma atjaunošanai izmanto slodzes intensitāti, kur sirdsdarbības 
frekvence ir robežās no 100 – 130 sit/min (nedaudz zem vai aerobā sliekšņa līmenī) (Gregory, 
1979; Мадсен, 1983; Кучкин, Бакулин, 1985; Верхошанский, 1985, 1988; Платонов, 1986; 
Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006; Konrads, 2003; Виноградов, 2009). Vienmērīgi 
nepārtrauktās metodes īpatnības raksturojās kā: 

 visu organismu funkciju saskaņota darbība; 
 organisma aerobo spēju paaugstināšana; 
 vingrinājuma tehnikas nostiprināšana un pilnveidošana; 
 psihisko īpašību attīstīšanā; 
 ilgstoši izmantojot šo metodi var izstrādāties standarta kustību temps, kas 

negatīvi ietekmē spējas pielāgoties tempa izmaiņām. 
Svarbumbu sportā vienmērīgi nepārtraukto metodi izmanto speciāli sagatavojošajos un 

sacensību vingrinājumos (Ткачёв, 2004) ar svarbumbām, veicot vienā tempā un ilgstošu laiku. 
Treniņu nodarbībā vingrinājumu veic vienu reizi. Svarbumbu celšanas treniņu procesā šo metodi 
pielieto sportista organisma aerobo spēju paaugstināšanai. Metode galvenokārt tiek pielietota 
vispārējās fiziskās sagatavotības posmā. Paaugstinot organisma aerobās spējas turpmāk treniņu 
procesā ļaus realizēt daudz augstāku vingrinājuma izpildes tempu (Пальцев, 1994; Васильев, 
1995; Vološins, Upmalis, 1995; Kuzmin, 2003; Понарская, Рябченко, Волков, 2003; Тихонов, 
2009). 

Atkarībā no svarbumbu cēlāja, svarbumbas svara un tempa, vingrinājuma izpildījuma 
ilgums ir dažāds. Izpildot vingrinājumu svarbumbu grūšana ar 24kg smagām svarbumbām 10 
min ar celšanas tempu 10 reizes minūtē sporta meistariem (SM) var uzskatīt kā lēnu, bet 
sportistiem kas gatavojās izpildīt 1. sporta klases normatīvu, šis temps ir nepieejams (Дягилев, 
Куликова, 2003). 

Sirdsdarbības frekvence tiek bieži izmantota svarbumbu cēlāja treniņu procesa slodzes 
regulēšanā (vingrinājuma izpildījuma tempa noteikšanai un kontrolei). Sirdsdarbības frekvence 
75% no maksimālās, tiek uzskatīta par maksimālo aerobās zonās rādītāju (Дягилев, Куликова, 
2003). Daudz precīzākus sirdsdarbības frekvences rādītājus var iegūt treniņu procesā izmantojot 
pulsometru. Pulsometra sinhronizācijai ar datoru ir iegūstams tūlītējs grafisks atspoguļojums visa 
vingrinājuma izpildījuma laikā (Landors, 2006). Taču viens no trūkumiem ir šo mērierīču 
augstās cenas un svarbumbu cēlāju sākuma sagatavošanas posmā tas nav pirmās nepieciešamības 
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līdzeklis, bet augot sportista meistarībai, tas var izrādīties viens no galvenajiem treniņu slodzes 
kontroles līdzekļiem (Тихонов, 2009). 

Vienmērīgi nepārtrauktās metodes trūkums ir tas, ka izpildot vingrinājumus ar relatīvi 
mazu svarbumbas svaru un tempu, tiek nepietiekami attīstītas spēka un ātrspēka īpašības un 
speciālā izturība, kas nepieciešama veiksmīgai dalībai sacensībās (Воропаев, 1995, 1997; 
Жирнов, 2003). 

 
Pārmaiņus metode. Metode raksturojas ar nepārtrauktu, ilgstošā laika posmā ar mainīgu 

intensitāti, veicamu darbu. Visizplatītākie sporta veidi, kuros pielieto šo metodi ir garās 
skriešanas distances un cikliskie sporta veidi. Pārmaiņus metodes varianti ir saistīti ar intensitātes 
izmaiņam. Ritmiskā intensitātes izmaiņa raksturojās ar to, ka vienu distances daļu sportists veic 
zemāku intensitāti, bet otru ar augstāku. Tā visu distances garumu sportists veic pārmaiņus 
mainot slodzes intensitāti no mazākas uz augstāku un otrādi. Savukārt neritmiska intensitātes 
izmaiņa raksturojās ar to, ka katru no kopējās distances daļām sportists veic ar dažādu slodzes 
intensitāti. Pārmaiņus metodi izmanto, lai attīstīt speciālo izturību. Pārmaņus metodi galvenokārt 
izmanto vidējas sagatavotības sportisti sagatavošanas un pirmssacensību periodos (Мадсен, 
1983; Кучкин, Бакулин, 1985; Верхошанский, 1985, 1988; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; 
Fernāte, 2002, 2006; Виноградов, 2009). Pārmaiņus metodes īpatnības raksturojās kā: 

 samazina treniņa monotomu; 
 paaugstina dažādu organisma sistēmu darbības potenciālu un veicina to 

mobilizāciju veicot paaugstinātas intensitātes darbu; 
 ļauj pilnveidot kustību tehniku un taktiskās darbības; 
 veicina sportista sajūtu trenēšanu pie dažādām slodzes intensitātēm; 
 paaugstina treniņu motivācijas un organisma energoapgādes prasības. 

Veicot vingrinājumus ar svarbumbām izmantojot pārmaiņus metodi tik izpildīti vairāki 
piegājieni ar dažāda svara svarbumbām. Šī metode veicina spēka, ātruma un spēka izturības 
īpašību paaugstināšanu. Šie faktori nav noteicošie šajā sporta veidā, bet dod nelielu priekšrocību 
pret konkurenriem, kas izpaužās kā tempa palielinānums par 1 – 2 reizēm noteiktajos sacensību 
taktiskajos laika posmos (Поляков, Воропаев, 1988; Ромашин, 1992; Пилипко, Клименко, 
Трубицына, 2002; Kuzmin, 2003; Тихонов, 2009). 

Pielietojot pārmaiņus metodi vingrinājuma pirmajā daļā svarbumbas svars tiek 
pakāpeniski paaugstināts, bet otrajā daļā svarbumbas svars pakāpeniski tiek pazemināts. 
Piemēram, piegājieni tiek veikti ar svarbumbām: 12kg, 16kg, 20kg, 16kg, 12kg. Tātad sākumā 
slodzes intensitāte pieaug, bet beigās samazinās, savukārt izpildes temps paliek nemainīgs. 
Patstāvīgs temps tiek uzturēts tāpēc, lai neatkarīgi no svarbumbas svara, muskuļu 
sasprindzinājuma un atslābinājuma process būtu stabils. Vēl ir iespējams cits vingrinājuma 
izpildes variants, kad svarbumbas svars paliek nemainīgs, bet temps laika intervālā tiek 
pakāpeniski palielināts un tad samazināts (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; 
Воротынцев, 2002; Kuzmin, 2003). 

 Metodes trūkums ir tas, ka šo metodi nevar izmantot dažāda sagatavotības līmeņa 
sportisti. Tas ir saistīts ar lielu veicamo darba apjomu, ko piedāvā pārmaiņus metode. Ja 
sportistam nav pietiekami augsti spēka rādītāji, vispārējā un speciālā iztrurība, tad dotā metode 
netiek rekomendēta. Izmantojot pārmaiņus metodi katru treniņu var veicināt traumu rašanos 
iespējas, tāpēc nedēļas treniņa apjoms ir jāplāno uzmanīgi. Vēl viens metodes trūkums ir tas, ka 
nodarbību vietā ir jābūt piejamām daudzām, ar dažādu svaru, svarbumbām (Воротынцев, 2002; 
Тихонов, 2003; Хомяков, 2008). 

 
Intervālā metode. Metode raksturojās ar atkārtotu slodzes veikšanu un atpūtas 

pārtraukumiem, kas norobežojas ar noteiktu laiku. Tāpēc trenējošo efektu dod ne tikai slodze, bet 
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arī atpūtas intervāls. Atkarībā no intensitātes maiņas, intervālās treniņu metodes varianti var būt 
dažādi. Atkarībā no veicamās slodzes ilguma izšķir intervālās treniņa metodes trīs variantus: 

 īso intervālu metode, kurā slodze vienā intervālā nepārsniedz 20 sekundes, 
pilnveido alaktātās anaerobās reakcijas; 

 vidēji garo intervālu metode, kurā slodzes ilgums vienā intervālā ir 20 – 80 
sekundes. ATF resintēzē galvenokārt tiek izmantota glikolīze; 

 pagarināto intervālu metode, kurā slodzes ilgums vienā intervālā ir 2 – 3 minūtes 
vai arī ilgāks, stimulē aerobo metabolismu. 

Atkarībā no vingrinājuma izpildes ilguma izšķir intervālās treniņu metodes trīs 
variantus: 

 pakāpeniska vingrinājumu ilguma palielināšana (progresējošais); 
 pakāpeniska vingrinājumu ilguma samazināšana (regresējošais); 
 mainīgs vingrinājumu ilgums katrā sērijā (variatīvais). 

Atkarībā no atpūtas ilguma izšķir: 
 stingro intervālu treniņa metodi, kad pielieto ļoti īsus vai saīsinātus atpūtas 

intervālus (līdz 1 min), saglabājot lielu intensitāti; 
 atvieglināto (saudzējošo) intervālu treniņa metodi, kad pakāpeniski palielina 

atpūtas intervālus (līdz 5 min), saglabājot paaugstinātas darbspējas atjaunošanās 
subkompensējošā fāzē. 

Ņemot vērā to, ka starp piegājieniem atpūtas intervāls ir ierobežots, tad starp 
piegājieniem organisma atjaunošanās nenotiek. Intervālā metode tiek uzskatīta par visefektīvāko 
speciālās izturības attīstīšanā (spēka, ātruma, ātrspēka). Metodi galvenokārt izmanto labi 
sagatavoti sportisti pirmssacensību un sacensību periodos (Gregory, 1979; Верхошанский, 
1985, 1988; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006; Konrads, 2003; Krauksts, 
2008; Виноградов, 2009). Intervālās metodes izmantošana ļauj: 

 precīzi dozēt slodzi; 
 intensificēt treniņu procesu; 
 izvēles kārtā iedarboties uz muskuļu grupu fiziskajām īpašībām; 
 sasniegt līdzsvaru muskuļu, elpošanas un sirds – asinsvadu sistēmas attīstīšanā. 

Svarbumbu sportā intervālo metodi izmanto, lai paaugstināt sportista izpildījuma tempu. 
Šī metode ir ļoti izplatīta starp augstas kvalifikācijas svarbumbu cēlājiem. Intervālā metode 
salīdzinoši ātri paaugstina speciālo izturību, pilnveido vingrinājumu kustību ritmu un tempu, ko 
sportisti galvenokārt izmanto pirmssacensību periodā (Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

Veicot intervālo treniņu, maksimāli tiek izmantotas sportista organisma aerobās un 
anaerobās spējas (Платонов, 1986). 

Izpildīt vairākus sporta klases normatīvus un veiksmīgi nostartēt sacensībās ir iespējams 
izmantojot treniņu procesā vienmērīgo un pārmaiņus metodi. Taču, ja svarbumbu cēlājs izmantos 
tikai vienmērīgo un pārmaiņus treniņu metodes, tad viņš nespēs pilnīgi sasniegt savu potenciālu. 
Izpildot vingrinājumu sacensību režīmā, apmēram sākot no 6 min svarbumbu cēlājs izpilda 
vingrinājumu anaerobā sliekšņa līmenī, vai pat nedaudz virs tā. Ņemot vērā šo faktu treniņu 
procesā ir jāpievērš uzmanība, kas virzīta uz organisma anaerobās kapacitātes paaugstināšanu 
(Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998). 

Ja sportistam ir labi attīstīta izturība un spēka īpašības, tad sportists treniņu procesā 
vieglāk tiks galā ar intervālo metodi. Iesācēju un zema līmeņa sportistu treniņu procesā intervālā 
metode nav populāra, un, ja intervālā treniņu metode tiek izmantota, tad 1 – 2 reizes nedēļā 
sagatavošanas laikā sacensībām. Izmantojot intervālo metodi sportistam ir zināms izpildījuma 
laiks un atkārtojumu skaits tajā, kā arī atpūtas intervāls. 

Literatūras avotos (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; Воротынцев, 2002; 
Жирнов, 2003; Kuzmin, 2003), kas ir veltīti svarbumbu sporta treniņu metodēm, var sastapt 
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dažādus intervālā treniņa variantus. Pamatā svarbumbu sportā tiek izcelti divi intervālā treniņa 
varianti: 

Sprinta variants. Sērijveida vingrinājuma izpilde laika intervālā 15 – 30 sek ar 
maksimālu tempu. Izņemot finiša spurtu, svarbumbu cēlāji sacensību laikā neizmanto celšanu 
maksimālā tempā. Finiša spurts parasti notiek sacensību vingrinājuma apmēram pēdējās 30 sek, 
tāpēc šis intervālās metodes variants nespēlē lielu lomu svarbumbu cēlāja sagatavotības procesā. 

Tempa maiņas variants. Vingrinājuma izpildījums laika intervālā 1- 2 min. Šis intervālā 
treniņa variants būtiski paaugstina rezultativitāti sacensībās. Izpildījuma tems šājā variantā 
svarbumbu grūšanā svārstās no 6 – 12 cēlieniem minūtē, bet svarbumbu raušanā 10 – 20 cēlieni 
minūtē. Atpūtas intervālam ir jābūt tādam, lai sportists nākošā intervālā varētu veikt tik pat 
daudz atkārtojumu, cik iepriekšējos. Tāpēc izpildījuma temps ir jāizvēlas tāds, lai 1 – 2 minūtes 
laikā organisms nebūtu pārslogots un varētu efektīvi veikt nākošās sērijas. Atpūtas laikā izmanto 
aktīvo atpūtu, vai krasi samazina cēlienu skaitu. Slodzes regulēšanā izmanto atkārtojumu skaita 
samazināšanu vai palielināšanu un atpūtas laika pagarināšana, vai samazināšana. Atjaunošanas 
perioda un slodzes dozēšanai precīzāka kontrole ir iespājams izmantojot sirdsdarbības 
frekvences rādītājus, kur precīzus mērījumus var iegūt treniņu procesā izmantojot pulsometru 
(Landors, 2006). Mūsdienās, sirdsdarbības frekvences noteikšanai izmantojot palpācijas metodi, 
ir solis atpakaļ, jo sakarā ar strauju sirdsdarbības frekvences maiņu nav iespējams precīzi noteikt 
sirdsdarbības frekvenci īsā laika periodā (Krauksts, 2006). 

 
Atkārtojuma treniņu metode. Atkārtojuma treniņu metodei raksturīga vingrinājuma 

atkārtošana pēc noteiktiem atpūtas intervāliem, kuru laikā notiek pilna darbspēju atjaunošanās. 
Pielietojot šo metodi, trenējošā iedarbība uz organismu tiek nodrošināta ne tikai vingrinājuma 
izpildes laikā, bet arī ar noguruma summāro efektu. Ar atkārtojuma metodes palīdzību var trenē 
ātrumu (tempu), ātruma izturību, ātrspēku, spēku, spēka izturību un lokanību. Lai veicinātu 
izturības attīstīšanu ir nepieciešams izmantot lielu atkārtojumu skaitu (Верхошанский, 1985, 
1988; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006; Konrads, 2003; Krauksts, 2008; 
Виноградов, 2009). Atkārtojumu metode raksturojas: 

 izstrādā sacensībās nepieciešamo tempu un ritmu; 
 stabilizē kustību tehniku un psihisko noturību; 
 atkārtojuma metodi pielieto gan cikliskajos, gan arī acikliskajos vingrinājumos; 
 slodzes intensitāte un slodzes apjoms var būt dažāds; 
 vingrinājuma atkārtojumu skaitu nosaka cilvēka spējas noturēt noteikto 

intensitāti (pārvietošanās ātrumu, kustību tempu, ārējo pretestību); 
 atpūtas intervāli atkarīgi no slodzes intensitātes un ilguma; 
 ar atkārtojuma treniņa metodi iespējams precīzi dozēt slodzi, noteikt tās virzību, 

lai pilnveidotu muskuļu enerģētisko rezervju patēriņa ekonomiskumu un 
muskuļu noturību pret skābekļa trūkumu.  

Svarbumbu celšanas treniņu procesā atkārtojumu metodi kopā ar intervālo metodi 
izmanto pirmssacensību un sacensību periodā. Izmantojot šo metodi svarbumbu cēlājs veic 
vingrinājuma izpildi ar paaugstinātu intensitāti un atpūtas intervālu starp piegājieniem. 
Atkārtojuma metodes slodze tiek regulēta ar summāro slodzes apjomu un intensitāti. Piemēram, 
veicot sacensību vingrinājumu 3 – 5 min intensitāte (temps) ir jāizvēlas, lai svarbumbu cēlājs šo 
intensitāti spētu izturēt visu vingrinājumam paredzēto laiku. Pēc atpūtas intervāla, līdz pilnīgai 
organisma atjaunošanai, sportists atkārto vingrinājumu tādā pašā tempā (Ромашин, Хайруллин, 
Горшенин, 1998; Воротынцев, 2002; Жирнов, 2003; Kuzmin, 2003). 

 
Sacensību metode. Metode raksturojas ar daļēju vai pilnīgu sacensību darbības 

modelēšanu. Sacensību metodes varianti var būt: treniņu sacensības vai kontroles sacensības, 
sacensība ar vājāku vai stiprāku pretinieku, sacensības nestandarta vai apgrūtinošajos apstākļos, 
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sacensības izmantojot priekšroku, sacensības ar saīsinātu laiku. Metodi izmanto gan iesācēji, gan 
augstas klases sportisti pārsvarā sacensību periodā. Sacensību metode efektīvi attīsta tās fiziskās 
īpašības, kas veido speciālo fizisko sagatavotību konkrētajam sporta veidam. Metodes īpatnības 
raksturojās ar to, ka ir iespējams pilnveidot sacensību darbību dažāda virzienos (Верхошанский, 
1985; Платонов, 1986, Архангородский, Калуцкий, Пилипко, 1997; Матвеев, 1999; Ткачёв, 
2004; Fernāte, 2002, 2006; Krauksts, 2008; Виноградов, 2009). 

Svarbumbu sportā sacensību metodi izmanto sacensību periodā, vai veicot 1 reizi 
mēnesī, lai noskaidrotu savu sportisko gatavību dotajā momentā. To veic treniņā vai 
kontrolsacensībās. Treniņā parasti to veic ar sacensību svara svarbumbām, izpildot vingrinājumu 
5 – 10 minūtēs. Tādējādi sportists noskaidro aptuveno izpildījuma tempu laika vienībā, kuru 
centīsies izmantot sacensību apstākļos. Tādējādi ir iespējams prognozēt iespējamo aptuveno 
rezultātu sasniegšanu sacensībās (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; Воротынцев, 2002; 
Жирнов, 2003; Kuzmin, 2003). 
 

Kopsavilkums. 
Izturības attīstīšanai galvenokārt izmanto vienmērīgi nepārtraukto, pārmaiņus, intervālo 

un sacensību metodi. Katra metode raksturojās ar savām īpatnībā un pielietošanas variantiem. 
Lai mērķtiecīgi gatavoties sacensībām trenerim ir nepieciešams zināt katras metodes atšķirības 
un pielietošanu, atkarībā no treniņu mērķiem, jo katra metode veicina dažādu organisma funkciju 
attīstīšanu. Tāpat arī ir jāņem vērā sportista sagatavotības un meistarības līmenis. Svarbumbu 
sportā izmantojot iepriekšminētās metodes ir iespējams izmantot dažādos variantos. Rekomendēt 
vienu vai otru metodi būtu nepareizi, jo mūsdienās treneri un sportisti eksperimentālā ceļā 
nosaka savu treniņa metodi, atkarībā no treniņu mērķiem, uzdevumiem un sportistu 
sagatavotības līmeņa. Zemāka līmeņa sportistiem nevajadzētu aizrauties ar augstākas klases 
svarbumbu cēlāju treniņu metodēm, jo tas var izraisīt negatīvu organisma reakciju. Iesācējiem un 
zema līmeņa sportistiem vairāk ir piemērota vienmērīgā un pārmaiņus metode, kā arī dalība 
sacensībās. 

 
1.4. Muskuļu fizioloģija un raksturojums 

 
1.4.1. Muskuļu šķiedru tipi un to raksturojums 

 
No cilvēka dzimšanas momenta katrā muskulī ir noteikts muskuļu šķiedru un 

miosatelītu skaits. Fizioloģisko atjaunošanos procesu svarīga loma ir iekšējo šūnu atjaunošanās 
procesi (miofibrillas, mitohondrijas, sarkoplazmatiskais retiklums u.c.). Šie procesi ir skeleta 
muskuļu un muskuļšķiedru hipertrofijas pamatā (Hoppeler, 1986; Некрасов, Шенкман, 1988). 

Kopā ar muskuļšķiedru hipertrofiju notiek arī to hiperplāzija, kas ir novērota tikai tiem, 
kas nodarbojās ar sportu un sasniedz ievērojamu muskuļu šķiedru hipertrofiju (Тен, Земскова, 
1987). 

Muskuļu galvenā funkcija ir spēka ģenerēšana. Muskuļu šķiedrās ir miofibrillas 
(specializētas vienības). Miofibrillas veido savstarpēji saistītas sarkomēras. Katru sarkomēru 
veido aktīna un miozīna „diegi”, starp kuriem izvietoti šķerstiltiņi. Šo šķērstiltiņu izveidošanās 
vai kontaktu izveidošanās starp aktīnu un miozīnu ir saistīta ar enerģijas patēriņu. Tā rezultātā 
šķērstiltiņi veic „airēšanas” darbības un līdz ar to aktīns tiek ievilkts miozīna kompleksā un Z 
diski tuvojas viens otram – muskulis saīsinās (Коц, 1982). Ātrums, ar kuru aktīns tiek ievilkts 
miozīna kompleksā, ir atkarīgs no miozīna ATF – āzes aktivitātes (Селуянов, Шестаков, 2000; 
Krauksts, 2006). 

Sportā tāpat kā ikdienas dzīvē visi cilvēki atlētus nosacīti var iedalīt sprinteros, vidus 
distančniekos un „staijeros” (garās distances). Sporta zinātnieki savus pētījumus visvairāk ir 
veikuši ar skrējējiem. Var uzskatīt, ka skriešana kā lokomotora kustība ir nepieciešama turpat 
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visos sporta veidos. Sporta veidus arī nosacīti var iedalīt trīs grupās. Sporta veidi, kuros atlētiem 
nepieciešams pārvarēt pietiekoši ilgas fiziskās slodzes; kā bezapstāšanās tā arī intervālos 
variantos (piemēram, sporta spēles). Sporta veidi, kuros fiziskās slodzes ir sākot ar 2 min līdz 10 
– 15 min un ir sporta veidi, kuru ilgums ir līdz 90 – 120 sek. Nosacīti var, uz skrējējiem 
realizētos pētījumus, pārnest uz pārējo sporta veidu atlētiem, attiecinot uz sporta veidu specifiku 
(Krauksts, 2007). 

Muskuļu šķiedru tips, šo tipu raksturojums nav kaut kas konstants un nemainīgs, bet gan 
kā dažādas muskuļu šķiedras summējās, kā tās atspoguļojas konkrētajā specializācijā. Cilvēki 
piedzimst ar konkrētu muskuļu šķiedru kompozīcijas variantu un uzsākot aktīvās sporta gaitas 
šai kompozīcijai ir zināma loma sporta veida vai disciplīnas izvēlē. Tomēr, lai sasniegtu elites 
līmeņa sasniegumus ir nepieciešama specializēti orientēta muskuļu šķiedru kompozīcija 
(Krauksts, 2007). 

Orientējoties uz ATF – āzes (enzīma) histoķīmijas pamatiem zinātnieki cilvēka skeleta 
muskuļos nosacīti ir iedalījuši trīs muskuļu šķiedru veidus (Brook, Kaiser, 1970). Šis nosacītais 
iedalījums praktiski ir saglabājies līdz mūsu dienām, protams, ka bez šīm trim pamatgrupām ir 
atklātas arī citas šķiedru grupas, bet tām reālajā sportā nav tik būtiska nozīme. Muskuļu šķiedras 
iedala: 

 I tipa, lēnajās muskuļu šķiedrās; 
 II tipa, ātrajās muskuļu šķiedrās; 

- II a tipa – ātrās oksidatīvās šķiedras; 
- II b tipa – ātrās glikolītiskās šķiedras. 

Somu zinātnieka (Komi, 1979) pētījumi parādīja augstu muskuļu kompozīcijas 
pārmantošanu no priekštečiem. Turpmākie zinātnieku pētījumi iespaidot muskuļu kompozīciju 
parādīja, ka ir iespējama ātro (II b tipa) un lēno (I tipa) muskuļu šķiedru pāreja to starpformā (II 
a tipā) muskuļu šķiedrās ļoti šaurā diapazonā (5% – 6%) (Язвиков, Морозов, Некрасов, 1989, 
1990). 

Muskuļu šķiedrās ar dažādu ATF – āzes aktivitāti ir vienādi fermenti, bet ar dažādu 
aktivitāti (fermentu massu) (Hoppeler, 1986). Lēnajās muskuļu šķiedrās vairāk ir mitohondrijas 
(aerobās energoapgādes fermenti), mioglobīna, laktāta dehidrogenāzes izoformas (laktāta 
pārstrādei piruvātā). Ātrajās muskuļu šķiedrās vairāk ir miofibrillas, glikolīzes fermenti, 
glikoigēns, laktāta dehidrogenāzes izoformas (piruvāta pārstrādei laktātā) un zema mitohondriālā 
massa (Селуянов, Шестаков, 2000). 

Kā norādīts literatūrā, tad zinātnieki savos pētījumos galvenokārt atlētiem pēta četrgalvu 
muskuļa ārējās galvas muskuļu šķiedru kompozīciju (vastus lateralis). Viduvējais procentuālais 
iedalījums var būt šādā variantā (Krauksts, 2007). 

Garo distanču skrējējiem, aptuveni 75 % ir lēnās, I tipa muskuļu šķiedras, 25 % - II a 
tipa.   

Vidējo distanču skrējējiem, I tipa šķiedras ir nedaudz mazāk – 71 %, par 2 % vairāk – 27 
% II a tipa šķiedras un aptuveni 2 % ir II b tipa šķiedras. 

Īso distanču skrējējiem muskuļu šķiedru kompozīcija ir pretēja tai, kura ir garo distanču 
skrējējiem: I tipa lēnās šķiedras – 30 %; II a tipa – 50 %, bet II b tipa – 20 %. 

Turpat visās publikācijās var novērot, ka ir ļoti lielas atšķirības individuālajā jomā (sk. 
6.tab.). 

Pastāv cieša sakarība starp funkcionālām variativitātēm, muskuļu morfoloģiju (uzbūvi) 
un bioķīmiju – enerģijas producēšanas iespējam. Ātrās muskuļu šķiedras (II tips) izturības sporta 
veidos ir mazāk efektīvas, nekā lēnās muskuļu šķiedras (I tips) un tās ir daudz jūtīgākas uz 
enerģijas deficītu. Dominējošais muskuļu šķiedru tips norāda uz atlēta noslieci uz funkcijām un 
neriālo inervāciju. Tomēr muskuļu šķiedru tipu kompozīcija ir maināma, tā ir dinamiska 
parādība. Muskuļu šķiedru tipa maiņa pamatā ir izmaiņas miozīna smago ķēžu izoformā, kas 
notiek pamatojoties uz muskuļu spēju adaptēties slodžu veidiem. Daudzi faktori, tajā skaitā 
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enerģijas producēšana, asiņu plūsma, fiziskā slodze ietekmē MyHC izoformas, un var būt par 
pamatu tam, ka mainās muskuļu šķiedru kompozīcija sakarā ar to, ka mainās MyHC I un MyHC 
II kompozīcija (Krauksts, 2007). 

 
6.tabula 

 
Augšstilba četrgalvu muskuļa šķiedru kompozīcija dažādu autoru publikācijās 

(Krauksts, 2007) 
 

Nr Autors (gads) I tips 
(%) 

II a tips 
(%) 

II b tips 
(%)  

Specializācija 

1. Fink u.c. (1997) 79 21 - Elites skrējēji 
2. Rolf u.c. (1997) 71 27 1 Elites orientieristi 
3.  Jannson u.c. (1977) 68 3 2 Elites orientieristi 
4.  Rolf u.c. (1997) 79 21 0 Elites orientieristi 
5.  Dennis u.c. (1992) 54 42 - 800 m  
6. Saltin u.c. (1995) 64 32 4 Vidus distance 
7. Saltin u.c. (1995) 65 31 4 V/d. Kenija juniori 
8. Saltin u.c. (1995) 72 25 3 V/d. Kenija – elite  
9.  Torok u.c. (1995) 65 32 3 V/d. + 5000 m  
10. Johansson u.c. (1987) 59 33 8 Maratons 
11. Parkhouse u.c. (1985)  43 58 - 800 m 
12. Tesch u.c. (1985) 67 33 - V/d. garās 
13. Hovald (1982) 78 20 2 Garās distances 
14. Gregor u.c. (1981) 56 44 - 800 m 
15.  Andersen u.c. (1994) 43 47 10 Sprinters <10,00 
16.  Torok u.c. (1995) 46 47 7 Sprinteri 
17. Bauman u.c. (1987) 49 41 10 Sprinteri 
18. Dennis u.c. (1992) 41 59 - Sprinteri 
19. Friden u.c. (1988) 39 37 24 200 m 
20. Sadoyama (1988) 30 70 - Sprinteri 
21. Johansson (1987) 30 43 27 Sprinteri  

 
Kā jau iepriekš tika norādīts, tad iedalījums trīs tipu muskuļu šķiedrās ir nosacīts un 

pārāk vienkāršots, un tādēļ var rasties dažāda veida neizpratne vai kļūdas, vismaz grupu 
iedalījumā (Andersen, Klitgaad, Bangsbo, Saltin, 1994). Miozīns ir kontraktīlās olbaltumvielas 
resnais filaments, kuram ir galvenā loma skeleta muskuļu saraušanās vai kontrakciju regulēšanā 
(Harridge, 1996). Paralēli tam, ka miozīns tiešā veidā nodrošina muskuļu kontraktīlās spējas, ļoti 
svarīga ir šī miozīna izoforma (veids), lai precizētu šīs muskuļu šķiedras tipu, tās metabolisko 
profilu un nogurdināmības izpausmes (Pette, 1998). Stabila un līdzsvarota atlēta stāvoklī 
muskuļa metaboliskās iespējas nosaka – relatīvais mioglobīna daudzums, mitohondriju skaits – 
blīvums, glikolītisko (laktāta dehidrogenāze) un oksidatīvo (malate dehidrogenāze) enzīmu 
daudzums. Tas kopumā norāda uz MHC – bāzes muskuļu šķiedru tipa atšķirībām (sk. 7., 8. tab.). 

Muskuļu šķiedru sadalījums dažādos muskuļos ir atšķirīgs. Piemēram, augšstilba 
priekšējās daļas muskuļos vairāk ir lēno muskuļu šķiedru, bet mugurpuses muskuļos vairāk ir 
ātro muskuļu šķiedru. Lēnās muskuļu šķiedras ir sirds muskuļa un diafragmas galvenās 
darbinātājas, kā arī stājas noturētājas. Izturības vingrinājumu izpildē muskuļos pārsvarā ir 
vajadzīgas lēnās muskuļu šķiedras. Jo vairāk ir lēno muskuļu šķiedru, jo lielākas iespējas 
izturības spēju izpausmēm. Lēno muskuļu šķiedru skaits ir ģenētiski noteikts un cilvēka dzīves 
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laikā nemainās. Tas nozīmē, ka nekādas treniņu slodzes to skaitu izmainīt nevar un, ka izturības 
rezerves ir jāmeklē citur. Ātrās muskuļu šķiedras ir vajadzīgas spēka un ātrspēka vingrinājumu 
izpildē, bet tām ir arī ļoti svarīga loma izturības iespēju palielināšanā (Konrads, 2003). 

 
7. tabula 

 
Muskuļu šķiedru tipu funkcionālais un metaboliskais raksturojums 

(Krauksts, 2007) 
 

Šķiedru 
tips 

MHC 
izoforma Funkcionālās īpatnības Metaboliskās īpatnības 

I MHC – 1 
Ilgstoši spēj sasprindzināties. Lēns 
saraušanās ātrums. Teicami 
pretojās nogurumam. 

Zema glikēmisko enzīmu 
aktivitāte. Liela mitohondriālo 
enzīmu aktivitāte. 

II a MHC – 2 
A 

Īslaicīgi spēj sasprindzināties. 
Spēj ātri sarauties. Ātri producē 
spēku. Zemas spējas pretoties 
nogurumam. 

Augsta glikēmisko enzīmu 
aktivitāte. Viduvēja 
mitohondriālo enzīmu aktivitāte. 

II b MHC – 
2X 

Ļoti ātri sasprindzinās. 
Vislielākais saraušanās ātrums. 
Producē vislielāko spēku. Ļoti 
zemas spējas pretoties 
nogurumam. 

Ļoti augsta glikolītisko enzīmu 
aktivitāte. Zema mitohondriālo 
enzīmu aktivitāte. 

 
8. tabula 

 
Muskuļu šķiedru tipu parametri (Krauksts, 2007) 

 

Muskuļu šķiedru tips 
Lēnās I tipa 

muskuļu 
škiedras 

Ātrās II a tipa 
muskuļu 
škiedras 

Ātrās II b tipa 
muskuļu 
škiedras 

Kontrakcijas laiks lēni ātri ļoti ātri 
Motorā neirona izmērs mazs liels ļoti liels 

Pretošanās spējas nogurumam lielas vidējas mazas 
Aktivitātes dominante aerobā garā anaerobā anaerobā 

Spēka producēšana maza liela ļoti liela 
Mitohondriju daudzums liels liels mazs 

Kapilāru tīkls liels vidējs mazs 
Oksidatīvā kapacitāte augsta augsta zema 
Glikolītiskā kapacitāte zema augsta augsta 

Dominājošā enerģijas substance triglicerīdi KrF, glikogēns KrF, glikogēns 
Miozīna ATF – āzes aktivitāte zema augsta augsta 

Anaerobo enzīnu daudzums zems vidējs augsts 
Mioglobīna daudzums liels liels zems 

Šķiedru diametrs mazs vidējs liels 
Sarkoplazmatiskā retikluma 

attīstības pakāpe vāja vidēja augsta 

Ca++ koncentrācija zema augsta augsta 
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Ļoti populāra muskuļu kompozīcijas noteikšanas metode ir biopsija, taču muskuļu 
šķiedru kompozīcija ir „sendviča” princips – vietām dominē ātrās, vietām lēnās muskuļu 
šķiedras, tāpēc biopsijas metodei šķiedru kompozīcijas noteikšanā faktiski nav nekādas 
praktiskas nozīmes (Krauksts, 2006). 

Muskuļu kompozīcijas noteikšanai ir iespējams izmantot arī dažādus citus, sporta 
pētījumos, aprobētos testus. 

Muskuļu kompozīciju var novērtēt pēc somu zinātnieku (Komi, 1979; Viltasolo, 
Osterback, Alen, 1987) izstrādātā lēciena testa. Šajā testā mēra lēciena augstumu (100 lēcieni), 
izpildot to ar maksimālu intensitāti. Lēciena augstuma saglabāšanās korelē ar muskuļu 
kompozīciju, kura tiek noteikta pēc ATF – āzes. Šajā pašā testā, to pašu ainu, var novērot pēc 
muskuļu elektromiogrāfiskās aktivitātes. Ātrspēka sprta veida pārstāvjiem pieaugot nogurumam 
samazinājās muskuļu elektriskā aktivitātes frekvence, savukārt izturības sporta veida pārstāvjiem 
šīs novirzes bija daudz mazāk izteiktas (Саплинскас, Янкаускас, 1988). 

Viena no netiešām metodēm ir saistīta ar pretestību pārvarēšanu. Sporta praksē ir 
pieņemts, ja 80% pretestību var pārvarēt vairāk nekā 12 reizes, tad tas nozīmē, ka vismaz 50% ir 
lēnās muskuļu šķiedras, ja tikai 7 reizes tad tas nozīmē, ka vismaz 50% ir ātrās muskuļu šķiedras. 
Tātad, ja atlēts 80% pretestību var pārvarēt robežās no 7 – 12 reizēm, tad muskuļu šķiedru tipa 
proporcija ir apmēram vienāda (Krauksts, 2006). 
 

Kopsavilkums. 
No cilvēka dzimšanas momenta katrā muskulī ir noteikts muskuļu šķiedru skaits un 

dzīves laikā šis skaits nemainās. Muskuļu šķiedru galvenā funkcija ir spēka ģenerēšana. Muskuļu 
šķiedras iedala: I tipa, lēnajās muskuļu šķiedrās un II tipa, ātrajās muskuļu šķiedrās (II a tipa – 
ātrās oksidatīvās šķiedras, II b tipa – ātrās glikolītiskās šķiedras). Zinātnieku pētījumi rāda, ka 
augstu muskuļu kompozīcijas pārmantošana ir no priekštečiem un cilvēki piedzimst ar konkrētu 
muskuļu šķiedru kompozīcijas variantu. Uzsākot aktīvās sporta gaitas šai kompozīcijai ir zināma 
loma sporta veida vai disciplīnas izvēlē. Muskuļu šķiedru pāreja to starpformā (II a tipā) ir ļoti 
šaurā diapazonā. Lēnajās muskuļu šķiedrās vairāk ir mitohondrijas (aerobās energoapgādes 
fermenti), mioglobīna, laktāta dehidrogenāzes izoformas (laktāta pārstrādei piruvātā). Ātrajās 
muskuļu šķiedrās vairāk ir miofibrillas, glikolīzes fermenti, glikoigēns, laktāta dehidrogenāzes 
izoformas (piruvāta pārstrādei laktātā) un zema mitohondriālā massa. Izturības vingrinājumu 
izpildē muskuļos pārsvarā ir vajadzīgas lēnās muskuļu šķiedras. Ātrās muskuļu šķiedras ir 
vajadzīgas spēka un ātrspēka vingrinājumu izpildē, bet tām ir arī ļoti svarīga loma izturības 
iespēju palielināšanā. Aptuveno muskuļu šķiedru kompozīciju ir iespējams noteikt ar zinātnieku 
izstrādātiem dažāda veida testiem un metodēm.  
 

1.4.2. Muskuļu šķiedru rekrutācijas īpatnības un darbspēju noteikšana 
 

Muskuļu šķiedru rekrutācijas (ieslēgšanās) īpatnības nosaka slodzes intensitāte. Dažādas 
intensitātes slodzēs muskuļu šķiedras rekrutējas atšķirīgi (Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 
2003; Krauksts, 2006): 

 ikdienas aktivitātēs un treniņu slodzēs parasti rekrutējas lēnās (I tipa) muskuļu 
šķiedras; 

 treniņu un sacensību slodzēs ar intensitāti tuvu maksimālajām iespējām papildus 
rekrutējas ātrās (II a tipa) muskuļu šķiedras; 

 slodzēs ar maksimālu intensitāti, piemēram, sprinta skrējienos, atkārtotos 
lēcienos vai arī ļoti intensīvos skrējienos – 300 m skrējiena vairākkārtēja 
atkārtošana maksimālā ātrumā – rekrutējas reti aktivizējamās ātrās (II b tipa) 
muskuļu šķiedras. 
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Viens no populārākajiem testiem sportā ar kuru ir iespējams noteikt muskuļu spējas ir 
kāpņveida slodzes tests. Izpildot kāpņveida slodzes testu, pakāpeniski palielinoties intensitātei, 
muskuļu šķiedras ieslēdzas pakāpeniski. Kamēr lēnās (I tipa) muskuļu škiedras var nodrošināt 
nepieciešamo pārvietošanās ātrumu, jauna šķiedru ieslēgšanās nenotiek, – veidojas aerobais 
slieksnis, kas liecina, ka ir rekrutētas visas lēnās (I tipa) muskuļu šķiedras (Vollestad, 1985; 
Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 
2003; Krauksts, 2006). 

Visu lēno (I tipa) muskuļu šķiedru rekrutēšanos norāda laktāta koncentrācijas līmeņa 
paaugstināšanās asinīs un plaušu ventilācijas pastiprināšanās. Plaušu ventilācija pastiprinās 
sakarā ar to, ka ātrajās II a tipa muskuļu šķiedrās uzkrājas ūdeņraža joni, kuri nokļūstot asinīs 
saskarās ar asins buferu sistēmu un izsauc ogļskābās gāzes veidošanos. Savukārt ogļskābās gāzes 
koncentrācijas līmeņa paaugstināšanās izraisa elpošanas aktivizēšanu. Tādā veidā izpildot 
kāpņveida testu notiek parādība, ko pieņemts saukt par aerobo slieksni (AeS) (Селуянов, 
Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1990). 

Pēc aerobā sliekšņa parādīšanās, pēc pārvarāmās pretestības lieluma, var spriest par lēno 
(I tipa) muskuļu šķiedru spēku, kuru tie var sasniegt resintezējot ATF un KrF pateicoties 
oksidatīvajai fosforlicēšanās reakcijai. Ja intensitāte palielinās un enerģijas apgāde kļūst 
nepietiekama, pakāpeniski ieslēdzas ātrās II a tipa muskuļu šķiedras. Tas pastiprina anaerobās 
glikolīzes procesus, asinīs parādās lielāka laktāta koncentrācija un ūdeņraža joni. Ātro muskuļu 
šķiedru īpatnība ir tāda, ka glikogēna šķelšana bez skābekļa ir saistīta ar pienskābes veidošanos. 
Tā vispirms uzkrājas muskuļu šķiedrās, bet, koncentrācijai palielinoties, pienskābe difundē 
kopējā asinsrites plūsmā. Laktātam nokļūstot lēnajās muskuļu šķiedrās tas tiek pārstrādāts 
piruvātā. Sākumā pienskābe oksidējas lēnajās muskuļu šķiedrās, tad ar asins plūsmu nonāk sirdī 
un diafragmā, kur tiek izmantota kā avots ATF veidošanai miokarda un elpošanas muskuļu 
vajadzībām. Turpinot pieaugt slodzei sāk ieslēgties ātrās II b tipa muskuļu šķiedras. Iestājas 
dinamisks līdzsvars – cik daudz pienskābes izveidojas, tik daudz arī oksidējas. Šo līdzsvara 
stāvokli sauc par anaerobo slieksni. Šis stāvoklis ir būtisks sportistu treniņu slodžu noteikšanai 
un izturības līmeņa izvērtēšanai (Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; 
Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

Anaerobā sliekšņa līmenī izmantojot ogļhidrātus tiek sasniegts maksimālais enerģijas 
ATF producēšanās ātrums lēno šķiedru mitahondrijās. Skābekļa patēriņš vai sasniegtā jauda 
anaerobā sliekšņa līmenī norāda uz lēno muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo jaudu 
(Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; 
Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

Palielinot ārējās pretestības jaudu, slodzes realizēšanā iesaistās aizvien vairāk 
glikolītisko muskuļu šķiedru. Dinamisko līdzsvaru izjauc ūdeņraža jonu producēšana, jo laktāta 
producēšanas ātrums pārsniedz tā likvidēšanu. Tas vēl vairāk intensificē plaušu ventilāciju KrF 
un skābekļa patēriņu. Tāda pakāpeniska ieslēgšanās turpinās, līdz strādā viss muskulis. Bet tas 
notiek tikai ļoti intensīvās slodzēs. Ja tiek rekrutētas visas iespējamās muskuļu šķiedras, t.i., – 
darbojas viss muskulis, – tiek sasniegts maksimālais skābekļa patēriņš – MSP (Селуянов, 
Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; 
Krauksts, 2006). 

Ilgstoši darboties, pārsniedzot izturības slieksni, nav iespējams. Tas sevišķi jāņem vērā 
garajās distancēs, kuru veikšanai ir nepieciešams vairāk par 3 minūtēm. Līdzīga muskuļu šķiedru 
sadarbība noris visos izturības sporta veidos (Konrads, 2003). 

 
Kopsavilkums. 
Dažādas intensitātes slodzēs muskuļu šķiedras rekrutējas atšķirīgi un viens no 

populārākajiem testiem sportā, ar kuru ir iespējams noteikt muskuļu spējas, ir kāpņveida slodzes 
tests. Izpildot kāpņveida slodzes testu, pakāpeniski palielinoties intensitātei, muskuļu šķiedras 
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ieslēdzas pakāpeniski. Aerobā sliekšņa līmenī tiek rekrutētas visas lēnās (I tipa) muskuļu 
šķiedras pēc kura var spriest par lēno (I tipa) muskuļu šķiedru spēku. Slodzei palielinoties no 
sākuma pakāpeniski ieslēdzas ātrās (II a tipa) oksidatīvās muskuļu šķiedras un vēlāk arī ātrās (II 
b tipa) glikolītiskās muskuļu šķiedras. Iestājas dinamisks līdzsvars – cik daudz pienskābes 
izveidojas, tik daudz arī oksidējas. Šo līdzsvara stāvokli sauc par anaerobo slieksni. Skābekļa 
patēriņš vai sasniegtā jauda anaerobā sliekšņa līmenī norāda uz lēno muskuļu šķiedru oksidatīvo 
procesu maksimālo jaudu. Turpinot palielinot ārējās pretestības jaudu tiek rekrutētas visas 
iespējamās muskuļu šķiedras, t.i., – darbojas viss muskulis, – tiek sasniegts maksimālais 
skābekļa patēriņš – MSP. 
 

1.5. Muskuļu attīstīšanas teorija un metodes 
 

1.5.1. Ātro muskuļu šķiedru attīstīšanas teorija 
 

Ātro muskuļu šķiedru spēku izmērīt var viegli, ievērojot tradicionālās spēka mērīšanas 
metodes. Toties lēno muskuļu šķiedru spēku var izmērīt tikai ar speciāla testa palīdzību 
laboratorijas apstākļos. Tas ir spēks, ko sportists sasniedz aerobā sliekšņa līmenī (Селуянов, 
Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; 
Krauksts, 2006). 

Veicot spēka treniņu un izpildot vimgrinājumus ar submaksimālu slodzi (70% – 80% X 
8 – 10 atkārtojumi) pārsvarā aktivizē lēnās muskuļu šķiedras. Šādā slodzē ātrās muskuļu šķiedras 
tiek aktivizētas vingrinājuma izpildes sākumā un parādoties muskuļu nogurumam sāk 
pakāpeniski slēgties ārā un sasniedzot 10. atkārtojumu kustību veic tikai lēnās muskuļu šķiedras. 
Tādā veidā daži pēdējie piegājiena atkārtojumi, neskatoties uz to, ka tie tiek izpildīti ļoti grūti, 
neizraisa nekādu iedarbību uz ātrajām (glikolītiskajām) muskuļu šķiedrām (Atha, 1981). 

Atori (Kraemer, Fleck, 1998) veica zinātnisko darbu pētījumu, kuros tika noteikta 
muskuļu spēka attīstība, izpildot vingrinājumus ar dažādu atkārtojumu skaitu. Autoru veiktie 
secinājumi apstiprināja sporta bioķīmijas pamatus. Maksimālā spēka attīstīšana notiek veicot 
piegājienā no 3 – 6 atkārtojumiem. 

Tātad, lai realizētu maksimālā spēka pieaugumu (jaunu miofibrillu sintēzi) ir jāievēro 
šādi nosacījumi (Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006): 

 vingrinājuma intensitātei jābūt 80 – 95% no maksimālajām iespējām, kas 
nodrošina visu muskuļu šķiedru rekrutēšanos; 

 vingrinājumi jāizpilda līdz pilnīgam spēku izsīkumam (KrF krājumu 
izlietošanai), bet ne ilgāk kā 30 sekundes; 

 aktīvās atpūtas laikā (3 – 8 min) sirds frekvencei jāsamazinās līdz 120 sitieniem 
minūtē; 

 greniņus nedrīkst veikt biežāk kā 2 reizes nedēļā. 
Vēl viens veids, lai īstenotu glikolītisko muskuļu šķiedru ir (Селуянов, Шестаков, 

2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006): 
 vingrinājuma izvēlei jābūt tādai, lai muskuļus piespiestu strādāt ar maksimālu 

amplitūdu; 
 muskuļu kontrakcijas ātrumam jābūt minimālam; 
 muskuļu aktivizācijai ir jābūt maksimālai; 
 vingrinājums jāizpilda līdz pilnīgam spēku izsīkumam (ne ilgāk kā 20 – 30 

sekundes). Ja spēka izsīkums neiestājas, jāpalielina noslogojums. 
Glikolītisko muskuļu šķiedru miofibrillu skaita pieauguma process ilgst 10 – 15 dienas, 

tāpēc treniņš, akcentējot muskuļa attīstīšanu, jāturpina 14 – 21 dienu (2 – 3 nedēļas). Šajā laikā ir 
jānotiek anaboliskiem procesiem, tāpēc treniņa turpināšana var izjaukt sintēzes procesus. Lai 
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nodrošinātu superkompensāciju, nākamās 7 – 14 dienas ir jāatsakās no attīstošiem treniņiem un 
jāveic tikai tonizējoša rakstura slodzes, t.i., puse no attīstošā treniņa apjoma (Селуянов, 
Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 
 

Kopsavilkums. 
Ātrās muskuļu šķiedras pārsvarā ir vajadzīgas spēka un ātruma veidos. Ātro muskuļu 

šķiedru hipertrofija ir panākama pie maksimālajām muskuļu piepūlēm. Pārvaramai pretestībai ir 
jābūt vismaz 80% un pat līdz 100% no maksimālām spējām. Vingrinājumu atkārtojuma skaits 
vidēji svārstās no 3 līdz 6 atkārtojumiem vai izpildījuma vidējais ilgums 10 – 20 sek. Atpūtas 
pauzes laikā jānodrošina KrF krājumu atjaunošana muskuļos un atpūtas laiks ir 3 – 8 min. Lai 
panāktu muskuļu superkompensāciju, nākošos treniņus ar maksimālu intensitāti izpilda ne ātrāk 
kā pēc 7 dienām. 
 

1.5.2. Lēno muskuļu šķiedru attīstīšana teorija 
 

Visās distancēs, izņemot sprints (ilgums līdz 40 sek), kā viens no sporta rezultāta 
ietekmējošiem faktoriem ir muskuļu aerobā jauda (Мякинченко, 1997, 2005; Селуянов, 2005). 

Ar to ir saistīta anaerobās glikolīzes apjoms (tas ir svarīgi vidēja ilguma distancēs) un 
aerobo spēju ieguldījums kopējā ATF resintēzes daudzumā strauji palielinās ar distances garuma 
palielināšanos. Tiek uzskatīts, ka aerobā jauda ir atkarīga no mitohondriālās sistēmas masas. 
Vislielākais mitohondriju blīvums ir lēnajās I tipa muskuļu šķiedrās un ātrajās II a tipa 
oksidatīvajās muskuļu šķiedrās. Neskatoties uz to ātrās II a tipa oksidatīvās un ātrās II b tipa 
glikolītiskās muskuļu šķiedras, veicina laktāta uzkrāšanos, pazemina muskuļu pH, ātri tērē 
glikoigēnu, kas ir viens no noguruma iemesliem. Tāpēc ideālais veids, kā paaugstinā aerobo 
jaudu varētu būt lēno muskuļu šķiedru produktivitātes palielināšana (Мякинченко, 1997, 2005; 
Селуянов, 2005). 

Tradicionāli tam tiek pielietotas divas pieejas: 
1. treniņu darba jaudas palielināšana; 
2. izmantojot mākslīgo vai dabīgo skābekļa pazemināšanu, veidojot muskuļos 

hipoksiju. 
Pirmajā gadījumā aerobā jauda tiešām palielinās, kas notiek pateicoties mitohondriju 

blīvuma un kapilāru palielināšanai ātrajās II a tipa oksidatīvajās muskuļu šķiedrās, taču lēno 
muskuļu šķiedru produktivitāte nepieaug. Tāpēc, kā palielināt lēno muskuļu šķiedru aerobo 
jaudu ir divi veidi (Мякинченко, 1997, 2005): 

1. miozīna ATF – āzes aktivitātes palielināšana; 
2. miofibrillu skaita palielināšana. 

Arī autori (Шенкман, Ширковец, Кузнецов, 1990) uzskata, ka aerobā jauda un 
rezultāti cikliskajos sporta veidos aug paralēli ar lēno muskuļu šķiedru hipertrofiju.  

Veicot aerobo treniņu muskuļu oksidatīvais potenciāls un šķiedru kapilarizācija 
palielinās paralēli. Ir gadījumi, ka kapilarizācijas blīvums palielinās, bet muskuļu šķērsgriezuma 
laukums samazinās (Шенкман, 1990; Немировская, 1992). 

Pētījumi rāda, ka apkārt hipertrofētām oksidatīvajām muskuļu šķiedrām kapilārais tīkls 
ir tik blīvs, ka vidējais kapilāru blīvums ir ne īpašī augstāks, kā citās muskuļa vietās. Tiešīe 
mērījumi parādīja, ka skābekļa koncentrācija muskuļu šķiedrās, maksimālajā mitohondriju 
elpošanas laikā, nav atkarīga no šķiedru izmēra (Gayeski, 1986). 

Taču muskuļu šķiedru hipertrofija var būt sarkoplazmatiskā vai miofibrillārā. Ir zināms, 
ka mitohondriju blīvums var palielināties vidēji par 3% - 5% (Хопеллер, 1987), glikoigēna 
daudzums par 1% un hipotēze, ka lēno muskuļu šķiedru hipertrofija var būt saistīta ar lielu ūdens 
daudzumu, ar glikoigēnu, nav eksperimentāli pierādīta. Tādā veidā, spēka treniņa rezultātā, 50% 
- 100% lēno muskuļu šķiedru hipertrofija lielā mērā var būt pamatota ar enzīmu masas 
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pieaugumu un ar to saistīto organellu. Sportistiem, kas trenē izturību, mazāki spēka un ātrspēka 
rādītāji, var būt saistīti ar muskuļu spēka nervu komponenšu vājāku attīstību (Hakkinen, 
Keskinen,1988). 

Veicot augstākminēto literatūras analīzi var teikt, ka lēno muskuļu šķiedru aerobo spēju 
palielināšana ir saistīta ar lēno muskuļu šķiedru miofibrillāro hipertrofiju. Tad viens no veidiem 
aerobo spēju palielināšanai ir optimāls lēno muskuļu šķiedru aerobais un spēka treniņš 
(Мякинченко, 1997). 

Šos pieņēmumus, veicot pētījumus, apstiprināja (Селуянов, 2001). Vienā no 
pētījumiem grupa, divas reizes nedēļā, veica pietupienus statodinamiskajā režīmā (vienu reizi 12 
piegājienus, bet otrā reizē veica tonizējošo treniņu 3 – 4 piegājieni). Pēc 2 mēnešiem sportistu 
spēks izauga par 20% un par tik pat palielinājās anaerobā slieksņa jauda. Otrajai grupai, kura 
spēka treniņus neveica, bet 2. reizes nedēļā veica aerobo treniņu 60 min garumā, izmaiņas netika 
konstatētas. Vēl viens piemērs saistās ar sprinteriem, kad sprinteri paaugstināja lēno muskuļu 
šķiedru spēku, viņu rezultāts 100m sprintā uzlabojās par 0,2 – 0,3 sek. Pirms tam sprinteri vidēji 
skrēja 10,9 sek, bet pēc eksperimenta sāka skriet 10,7 sek. 

Lēno muskuļu šķiedru spēka vingrinājumu izpildes galvenais nosacījums ir pareiza 
muskuļu sasprindzināšana. Muskuļiem ir jābūt aktīviem kā saraušanās, tā arī izstiepšanās fāzē. 
Sasprindzinoties muskuļi saspiež kapilārus, un asinsrite pa tiem apstājas. Tas aptur skābekļa 
piegādi lēnajās muskuļu šķiedrās un līdz ar to rada hipertrofijas iespējas. Tādus izpildes 
nosacījumus var panākt ar nelielu spēku (30 – 60% no maksimālā sasprindzinājuma). Praksē 
pielieto statodinamiskos spēka vingrinājumus, kuru izpildē muskuļu aktivitāte vidēji ir 50% 
robežās. Šāda muskuļu aktivitāte norāda, ka spēcīgās, glikolītiskās muskuļu šķiedras 
vingrinājuma izpildē nav aktivizētas. Pēc 30 – 50 sekunžu slodzes muskuļi nogurst pilnīgi, 
parādās muskuļu sāpes un no vingrinājuma turpināšanas ir jāatsakās. Vingrinājuma izpildes 
tempam ir jābūt lēnam un līdz pilnīgam spēka izsīkumam. Lēno muskuļu miofibrillu masas 
pieaugums ilgst 3 – 4 dienas, nākamajās 4 – 7 dienās ir jāatsakās no attīstošiem treniņiem un var 
veikt tikai tonizējoša rakstura slodzes. Slodzes, kas saistītas ar jaunu miofibrillu izveidi, 
nepieciešams veikt treniņa beigās vai vakara treniņā (Селуянов, 2001; Мякинченко, 2005; 
Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

Līdzīgu vingrinājumu izpildījumu praksē pielieto ASV kultūristi, ko sauc par 
„pumpēšanas” principu. Šāda veida vingrinājuma izpildījums palielina lēno muskuļu šķiedru 
izmērus un, lai palielinātos asins plūsma, kapilāru blīvums arī palielinās. Veicot vingrinājumu 
izpildi pēc „pumpēšanās” principa, šie un citi efekti ir spējīgi palielināt muskuļu izmērus līdz 
25% (Colgan, 2000). 

 
Kopsavilkums. 
Visās distancēs, izņemot sprintu (ilgums līdz 40 sek), kā viens no sporta rezultāta 

ietekmējošiem faktoriem ir muskuļu aerobā jauda. Viens no veidiem aerobo spēju palielināšanai 
ir optimāls lēno muskuļu šķiedru aerobais un spēka treniņš. Lēno muskuļu šķiedru spēka 
vingrinājumu izpildes galvenais nosacījums ir pareiza muskuļu sasprindzināšana. Muskuļiem ir 
jābūt aktīviem visā vingrinājuma izpildes laikā, jo sasprindzinoties muskuļi saspiež kapilārus, un 
asinsrite pa tiem apstājas. Praksē pielieto statodinamiskos spēka vingrinājumus, kuru izpildē 
muskuļu aktivitāte vidēji ir 50% robežās no maksimālā spēka. Vingrinājuma izpildes ilgums 
vidēji svārstās no 30 – 60 sek un atpūtas intervāls starp piegājieniem 8 – 10 min. Pēc lēno 
muskuļšķiedru treniņa nākamās 4 – 7 dienās ir jāatsakās no attīstošiem treniņiem un var veikt 
tikai tonizējoša rakstura slodzes. 
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1.5.3. Muskuļu attīstīšanas metodes 
 

Apļa treniņa metode. Apļa treniņš ir metode, kuras pamatā ir vingrinājumu izpilde pēc 
kārtas, viens aiz otra. Tas nozīmē to, ka atlēts pārvietojas pa „stacijām”, kur katrā „stacijā” 
izpilda kādu no vingrinājumiem. Pēc katra vingrinājuma izpildes atlēts nomaina „staciju” un sāk 
izpildīt nākošo vingrinājumu. Pēc tā, kad atlēts ir izgājis visas „stacijas” aplis tiek noslēgts. Apļa 
treniņam ir vairāki izpildes varianti un pielietojamās metodes, atkarībā no kurām var mainīties 
„staciju” skaits, atpūtas pauzes starp „stacijām” un apļiem, vingrinājumu izpildes temps un 
noslogojoms. Izmantojamo „staciju” skaits apļa treniņā ir atkarīgs no atlēta fiziskās 
sagatavotības līmeņa un mērķiem, kas svārstās robežās no 6 līdz pat 12 „stacijām”. Izmantojot 
apļa treniņu ir iespējams iedarboties uz dažādām organisma sistēmām un īpašībām 
(Верхошанский, 1985; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006; Виноградов, 
2009). Tradicionālā apļa treniņa pamatā ir 3 metodes: 

1. pēc vienmērīgi nepārtrauktas vingrinājuma izpildes metodes; 
2. pēc atkārtojumu metodes: 
3. pēc intervālās metodes. 

Vienmērīgi nepārtrauktās metodes īpatnības ir tādas, ka slodzes intensitāte ir neliela, 
kura individuāli pakāpeniski palielinās palielinot noslogojumu līdz pat 50% no maksimuma vai 
palielinot vingrinājumu skaitu aplī. Šī metode veicina vispārējo kustību kvalitātes uzlabošanu un 
attīstīsta organisma aerobās spējas (Верхошанский, 1985; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; 
Fernāte, 2002, 2006; Виноградов, 2009). 

Atkārtojuma metode balstās uz 20 – 40 sek. ilgu darbu izpildot vienkāršus 
vingrinājumus ar slodzes intensitāti 50% no maksimuma ar minimālu atpūtas pauzi katrā 
„stacijā”. Šajā metodē intensitāti maina samazinot kontroles laiku apļu veikšanai. Attīsta 
vispārējo un spēka izturību, uzlabo organisma aerobi/anaerobās spējas. Veicina sirds asinsvadu 
un elpošanas sistēmas attīstīšanu (Верхошанский, 1985; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; 
Fernāte, 2002, 2006; Виноградов, 2009). 

Intervālā metode dalās uz intervāli ekstensīvo un uz intervāli intensīvo. 
Intervāli ekstensīvā metode tiek izmantota pieaugot atlēta fiziskajai sagatavotībai. 

Slodzes intensitāte ir 60% - 70% no maksimuma. Vingrinājumu izpildes laiks 15 – 30 sek., bet 
atpūtas ilgums starp vingrinājumiem no 45 līdz 90 sek. Ar šo metodi var attīstīt spēka izturību, 
uzlabot organisma aerobi/anaerobās spējas. Veicina sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas 
attīstīšanu (Верхошанский, 1985; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006; 
Виноградов, 2009). 

Intervāli intensīvā metode tiek izmantota pieaugot atlēta fiziskajai sagatavotībai. 
Slodzes intensitāte ir 75% - 85% no maksimuma. Vingrinājumu izpildes laiks samazinās līdz 10 
– 20 sek., bet atpūtas ilgums starp vingrinājumiem palielinās no 90 līdz 120 sek.. Ar šo metodi 
var attīstīt maksimālo spēku un eksplozīvā spēka īpašības, uzlabot organisma anaerobās spējas 
(Верхошанский, 1985; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006; Виноградов, 
2009). 

 
Atkārtojumu metode. Trenējošā ietekme šai metodei galvenokārt vērsta uz muskuļu 

hipertrofiju, kā arī nelielu spēka un spēka izturības palielināšanu. Šī metode raksturīga ar vidēju 
un lielu atkārtojumu un piegājienu skaitu. Kustības izpildās plūstoši. Metode ļauj apgūt pareizu 
vingrinājumu izpildes tehniku, jo ir iespēja tehniku kontrolēt. Tā ir piemērota iesācējiem, jo dod 
tikpat lielu spēka pieaugumu kā maksimālās piepūles metode, kā arī ļauj izvairīties no traumām 
un, neradot elpošanas sistēmas pārmērīgu sasprindzinājumu (Komi, 1990; Kraemer, Fleck, 1998; 
Марченко, 1998; Дворкин, 2001, 2005; Konrads, 2000, 2003; Krauksts, 2003, 2006; 
Виноградов, 2009). 
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Atkārtojuma metodi raksturo šādi rādītāji: 
 intensitāte – 70% – 80% no maksimāli iespējamās pretestības; 
 apjoms – atkārtojumu skaits piegājienā 8 – 15 atkārtojumi; 
 piegājienu skaits – 3 – 5 piegājieni vingrinājumam; 
 atpūtas pauze – starp piegājieniem 1,5 – 3 min ilgas atpūtas pauzes; 
 treniņu nodarbību skaits nedēļā – slodzi var atkārtot pēc 3 – 4 dienām. 

 
Maksimālās piepūles metode. Šī metode ietver sevī vingrinājumus ar lieliem, 

submaksimāliem, maksimāliem vai virs maksimāliem smagumiem. Atkarībā no svara lieluma 
tiek ieteikts svara celšanas skaita un piegājienu daudzums. Metodes trenējošā ietekme vērsta uz 
maksimālā spēka palielināšanu, bez ievērojama muskuļu masas pieauguma. Šī metodes nelielais 
slodzes apjoms ir izdevīgs no enerģētiskā viedokļa, kā arī metode veido tās nervu koordinācijas 
attiecības, kuras nepieciešamas spēka sasniegšanai, tādēļ kvalificētiem atlētiem šī metode ir 
galvenā. Toties trenējoties izmantojot šo metodi vingrinājumu izpildes laikā nepieciešama 
psihiska un fiziska mobilizācija. Metode lietojama tikai uz funkcionālas un psihiskas 
atjaunošanās fona, kā arī to nevar lietot pēc pārtraukumiem, traumām, treniņa sākuma posmā 
u.tml (Komi, 1990; Kraemer, Fleck, 1998; Марченко, 1998; Дворкин, 2001, 2005; Konrads, 
2000, 2003; Krauksts, 2003, 2006; Виноградов, 2009). 

Maksimālās piepūles metodi raksturo šādi rādītāji: 
 intensitāte – 85% – 100% no maksimāli iespējamās pretestības; 
 apjoms – atkārtojumu skaits piegājienā 1 – 5 atkārtojumi; 
 piegājienu skaits – 3 – 5 piegājieni vingrinājumam; 
 atpūtas pauze – starp piegājieniem 5 min ilgas atpūtas pauzes; 
 treniņu nodarbību skaits nedēļā – slodzi var atkārtot pēc 3 – 4 dienām. 

 
Izometriskā metode. Metodes trenējošais efekts ir vērsts uz maksimālā statiskā spēka 

un statiskās spēka izturības palielināšanu. Izometriskos spēka vingrinājumus pielieto sports 
veidos ar statiskām slodzēm, kur ilgstoši varētu būt jānotur kāda ķermeņa poza vai stāvoklis. 
Izometrisko vingrinājumu priekšrocības, kas liek izmantot šos vingrinājumus treniņu procesā, ir 
iespēja ļoti lokāli iedarboties uz atsevišķām muskuļu grupām, bez tam tiek attīstītas kinētiskās 
izjūtas muskuļos, kas var uzlabot sportista tehniku (Komi, 1990; Марченко, 1998; Дворкин, 
2001, 2005; Konrads, 2000, 2003; Krauksts, 2003, 2006; Виноградов, 2009). 

Izometrisko metodi raksturo šādi rādītāji: 
 intensitāte – 60% – 100% no maksimāli iespējamās pretestības; 
 apjoms – sasprindzinājuma ilgums piegājienā 5 – 10 sekundes maksimālajam 

statiskajam spēkam, 30 –60 sekundes statiskajai spēka izturībai; 
 piegājienu skaits – 3 – 5 piegājieni vingrinājumam; 
 atpūtas pauze – starp piegājieniem 3 – 5 min ilgas atpūtas pauzes; 
 treniņu nodarbību skaits nedēļā – slodzi var atkārtot pēc 3 – 5 dienām. 

 
Kombinētā režīma (statodinamiskā) metode. Šī metode dod labu efektu lēno muskuļu 

šķiedru spēka hipertrofijai, kā arī šo šķiedru spēka un spēka izturības palielināšanai. Vienā 
treniņā tiek savienoti vairāki muskuļu darba režīmi (ekscentriskais, statiskais un koncentriskais). 
Katrā no darba režīmiem izpildījuma ilgums ir no 2 – 5 sek., kura laikā netiek atslābināti 
muskuļi. Metodi pielieto trenētiem atlētiem (Селуянов, 2001; Мякинченко, 2005; Konrads, 
2003; Krauksts, 2006). 

Statodinamisko metodi raksturo šādi rādītāji: 
 intensitāte – 30% – 70% no maksimāli iespējamās pretestības; 
 apjoms – piegājiena ilgums 30 – 60 sek., līdz izjūt muskuļu sāpes; 
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 atpūtas pauze – starp sērījām 30 sek., starp piegājieniem 5 – 10 min ilgas atpūtas 
pauzes; 

 piegājienu skaits 4 – 6 piegājieni vingrinājumam; 
 treniņu nodarbību skaits nedēļā – slodzi var atkārtot pēc 7 – 10 dienām. 

 
Eksplozīvā spēka attīstīšanas metode. Ar šo metodi iespējams attīstīt galvenokārt 

eksplozīvo spēku, kurš ir nepieciešams tad, ja kustības laikā ir jāsasniedz maksimāli lielāks 
spēks pēc iespējas īsākajā laikā. Izmantojot metodi nedaudz pieaug arī maksimālais spēks un 
ātrums. Izmantojot metodi treniņu procesā ir jābūt tehniski labi sagatavotiem atlētiem, jo 
metode prasa precīzu tehnisko izpildījumu. Kustības ir jāveic pēc iespējas ātrāk un spēcīgāk. 
Metode prasa lielu CNS mobilizāciju un sasprindzinājumu, kā arī teicamu starpmuskuļu 
koordināciju. Ja pārvarāmā pretestība ir mazāka, tad akcents tiek likts uz ātruma – spēka 
īpašībām, ja pretestība ir liela, tad akcents tiek likts uz spēka – ātruma īpašībām (Komi, 1990; 
Kraemer, Fleck, 1998; Марченко, 1998; Дворкин, 2001, 2005; Konrads, 2000, 2003; Krauksts, 
2003, 2006; Виноградов, 2009). 

Eksplozīvā spēka attīstīšanas metodi raksturo šādi rādītāji: 
 intensitāte – 40% – 60% vai 70% – 85% no maksimāli iespējamās pretestības; 
 apjoms – atkārtojumu skaits piegājienā 8 – 10 vai 3 – 5 atkārtojumi; 
 piegājienu skaits – 3 – 5 piegājieni vingrinājumam; 
 atpūtas pauze – starp piegājieniem 3 – 5 min ilgas atpūtas pauzes; 
 treniņu nodarbību skaits nedēļā – slodzi var atkārtot pēc 3 – 4 dienām. 

 
Kopsavilkums. 
Muskuļu attīstīšanai sportā pielieto dažādas metodes ar dažādām to modifikācijām. 

Visizplatītākās muskuļu trenēšanas metodes ir: apļa treniņa metode, atkārtojumu metode, 
maksimālās piepūles metode, izometriskā metode, statodinamiskā metode, eksplozīvā spēka 
attīstīšanas metode. Atkarībā no slodzes intensitātes apļa treniņa metodi var izmantot gan spēka 
izturības, gan maksimālā spēka, gan ātrspēka attīstīšanā. Atkārtojuma metodi pielieto spēka 
īpašību palielināšanai un muskuļu hipertrofijai. Maksimālās piepūles metodi izmanto maksimālā 
spēka paaugstināšanai un ātro muskuļu šķiedru hipertrofijai. Izometriskā metode labi attīsta 
statisko spēka izturību un statisko maksimālo spēku, kā arī veicina gan lēno, gan ātro muskuļu 
šķiedru hipertrofiju. Statodinamisko metodi pielieto lēno muskuļu šķiedru hipertrofijai un spēka 
palielināšanai. Ar eksplozīvo spēka attīstīšanas metodi ir iespējams iedarboties uz ātro muskuļu 
šķiedru hipertrofiju, spēka un ātrspēka palielināšanu. 
 

1.6. Apakšdelma muskuļi, to attīstīšana un nozīme svarbumbu sportā 
 

1.6.1. Apakšdelma muskuļu dinamiskā anatomija 
 

Pārsvarā plaukstas un pirkstu kustības veic apakšdelma muskuļu grupa, kas atrodas 
apkārt abiem apakšdelma kauliem tādā veidā, kā nenosegta paliek tikai elkoņa kaula mugurējā 
mala (Stankovs, 1961). 

Pēc savas formas tie pārsvarā ir garie muskuļi un gandrīz visiem tiem apakšdelma 
augšējā pusē ir spēcīgs vēderiņš, bet apakšā, virzienā uz plaukstu, katrs pāriet tievā, spēcīgā 
cīpslā. Tādejādi apakšdelmam radot konusveidīgu formu. Apakšdelmā izšķir trīs muskuļu grupas 
(sk. 5. att., 6. att.) (Stankovs, 1961; Carola, Harley, Noback , 1992, Eglīte, 2004): 

 priekšējo; 
 sānu; 
 mugurējo. 
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Priekšējā un mugurējā grupa novietojas vairākos slāņos – daļa muskuļu pieder tikai 
apakšdelmam un veic spieķa kaula griešanu (pronatori un supinatori), pārēja muskuļu daļa virzās 
uz plaukstu pie atsevišķiem pirkstiem un skaitās pirkstu muskuļi. Atsevišķa muskuļu grupa ir 
lielajam pirkstam, bet piektajam un otrajam pirkstam bez muskuļa, kas nāk no kopīgā pirkstu 
atliecēja ir vēl papildus muskulis (Stankovs, 1961). 
 

 
 

5. att. Apakšdelma priekšējie un plaukstas muskuļi 
(Carola, Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004) 

 
Apakšdelma priekšējie muskuļi (sk. 5. att.) griež apakšdelmu uz iekšu (pronācija) un 

saliec plaukstu un pirkstus. Tie ir izvietoti četros slāņos. Virspusējā jeb pirmajā slānī atrodas 
apaļais iekšupgriezējmuskulis (m. pronator teres). Sākas no augšdelma kaula mediālā locītavas 
virspaugura un elkoņa kaula vainagveida izauguma, virzās slīpi uz leju un piestiprinās pie spieķa 
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kaula priekšējās un laterālās virsmas. Apaļais iekšupgriezējmuskulis (m. pronator teres) saliec 
apakšdelmu un griež uz iekšu, to inervē vidusnervs (n. medianus) (Stankovs, 1961; Kalbergs, 
1971; Carola, Harley, Noback, 1992). 

Plaukstas radiālais saliecējmuskulis (m. flexor carpi radialis) sākas no augšdelma kaula 
mediālā locītavas virspaugura un apakšdelma fascijas. Novietots slīpi un beidzas pie II delnas 
kaula pamatnes. Plaukstas radiālais saliecējmuskulis (m. flexor carpi radialis) saliec un atvelk 
plaukstu (Stankovs, 1961; Kalbergs, 1971; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998; Eglīte, 
2004). 

Delnas garais muskulis (m. palmaris longus) sākas no augšdelma kaula mediālā 
locītavas virspaugura un apakšdelma fascijas un beidzas delnas aponeirozē, kas cieši saaug ar 
delnas ādu. Delnas garais muskulis (m. palmaris longus) iestiepj delnas aponeirozi, izlīdzina 
delnas ādas krokas, saliec plaukstu. Inervē vidusnervs (n. medianus ) (Stankovs, 1961; Kalbergs, 
1971; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Plaukstas ulnārais saliecējmuskulis (m. flexor carpi ulnaris ) atrodas seklās muskuļu 
kārtas pašā vidū un sākas ar divām galvām. Viena sākas no augšdelma kaula mediālā locītavas 
virspaugura un apakšdelma fascijas un otra – no elkoņa kaula elkoņa paugura un elkoņa kaula 
mugurējās malas. Beidzas ar tievu cīpslu pie zirņveida kaula. Turpinās tālāk kā zirņveida kaula 
un kāškaula saite un kā zirņveida kaula un delnas saite. Plaukstas ulnārais saliecējmuskulis (m. 
flexor carpi ulnaris) saliec un pievelk plaukstu. Inervē elkoņa nervs (n. ulnaris) (Carola, Harley, 
Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Otrajā slānī atrodas tikai viens muskulis. Virspusējais pirkstu saliecējmuskulis (m. 
flexor digitorum superficialis) ir divgalvainais muskulis. Augšdelma kaula galva sākas no 
augšdelma kaula mediālā locītavas virspaugura, bet spieķa kaula galva – no spieķa kaula 
priekšējās virsmas. Muskuļa vēderiņš sadalās četrās daļās, kas pāriet garās, plānās cīpslās, kuras 
iet zem sabiezinātās plaukstas pamata fascijas cauri plaukstas pamata kanālam. Katrai cīpslai ir 
divas kājiņas, kuras piestiprinātas pie II līdz V pirksta vidējo falangu sānu virsmām. Virspusējais 
pirkstu saliecējmuskulis (m. flexor digitorum superficialis) saliec II līdz V pirkstu vidējās 
falangas, pirkstus un plaukstu. Inervē vidusnervs (n. medianus ) (Kalbergs, 1971; Carola, Harley, 
Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998). 

Trešajā slānī atrodas divi muskuļi. Pirkstu dziļais saliecējmuskulis (m. flexor digitorum 
profundus) sākas no elkoņa kaula priekšējās virsmas un apakšdelma kaulu starpmembrānas. 
Muskulis sadalās četrās garās, plānās cīpslās, kas iziet cauri seklā pirkstu saliecējmuskuļa cīpslu 
kājiņām un beidzas pie II līdz V pirksta naga falangu pamata. Pirkstu dziļais saliecējmuskulis (m. 
flexor digitorum profundus) saliec II līdz V pirksta naga falangu, pirkstus un plaukstu. 
Pateicoties šiem muskuļiem tiek veiktas vissmalkākās pirkstu kustības. Inervē vidusnervs (n. 
medianus ), bet muskuļa elkoņa pusi inervē elkoņa nervs (n. ulnaris ) (Stankovs, 1961; Роен, 
Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Īkšķa garais saliecējmuskulis (m. flexor pollicis longus) atrodas uz sāniem no pirkstu 
dziļā saliecējmuskuļa. Sākas no spieķa kaula priekšējās virsmas un augšdelma kaula mediālā 
locītavas virspaugura. Cīpsla iet zem plaukstas pamata fascijas uz īkšķi un piestiprinās pie īkšķa 
naga falangas. Īkšķa garais saliecējmuskulis (m. flexor pollicis longus) saliec īkšķi. Inervē 
vidusnervs (n. medianus). (Carola, Harley, Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 
1998; Eglīte, 2004). 

Ceturtajā (visdziļākajā) slānī apakšdelma apakšdaļā atrodas kvadrātveida 
iekšupgriezējmuskulis (m. pronator quadratus). Sākas no elkoņa kaula priekšējās virsmas un 
beidzas pie spieķa kaula priekšējās virsmas. Kvadrātveida iekšupgriezējmuskulis (m. pronator 
quadratus) griež apakšdelmu uz iekšu, t. i., griež spieķa kaulu no ārpuses uz iekšpusi ap 
nekustīgo elkoņa kaulu. Inervē vidusnervs (n. medianus ) (Stankovs, 1961; Kalbergs, 1971; 
Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998). 
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Apakšdelma sānu muskuļu grupa (sk. 6. att.) norobežo priekšējo un mugurējo muskuļu 
grupu. Augšdelma un spieķa kaula muskulis (m. brachioradialis). Sākas no augšdelma kaula 
laterālās malas apakšējās trešdaļas un no augšdelma muskuļu laterālās starpsienas. Beidzas pie 
spieķa kaula īlenveida izauguma. Augšdelma un spieķa kaula muskulis (m. brachioradialis) 
saliec apakšdelmu, nostāda to vidusstāvoklī starp pronāciju un supināciju. Inervē spieķa nervs (n. 
radialis ) (Kalbergs, 1971; Carola, Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004). 
 

 
 

6. att. Apakšdelma mugurējie, sānu un plaukstas muskuļi 
(Carola, Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004) 

 
Plaukstas garais radiālais izstiepējmuskulis (m. extensor carpi radialis longus) sākas no 

augšdelma kaula laterālā virspaugura. Cīpsla iziet caur otro mugurējo plaukstas kanālu un 
beidzas pie otrā delnas kaula pamatnes. Plaukstas garais radiālais izstiepējmuskulis (m. extensor 
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carpi radialis longus) atliec un atvelk plaukstu. Inervē spieķa nervs (n. radialis ) (Carola, 
Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004). 

Plaukstas īsais radiālais izstiepējmuskulis (m. extensor carpi radialis brevis) sākas no 
augšdelma kaula laterālā virspaugura. Cīpsla iet ar garā radiālā atliecējmuskuļa cīpslu cauri 
otrajam mugurējam plaukstas kanālam un beidzas pie trešā delnas kaula pamatnes. Plaukstas 
īsais radiālais izstiepējmuskulis (m. extensor carpi radialis brevis) atliec un atvelk plaukstu. 
Inervē spieķa nervs (n. radialis ) (Carola, Harley, Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-
Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Apakšdelma mugurējā muskuļu grupā (sk. 6. att.) pieder ārpusgriezējmuskulis jeb 
supinators un atliecējmuskuļi, kas novietoti vairākos slāņos. Seklo muskuļu slānī atrodas pirkstu 
izstiepējmuskulis (m. extensor digitorum) un mazā pirksta izstiepējmuskulis (m. extensor digiti 
minimi), kurš sākas no augšdelma kaula laterālā locītavas virspaugura un augšdelma fascijas. 
Veido četrus vēderiņus, kas pāriet garās cīpslās. Tās, ejot cauri ceturtajam plaukstas mugurējam 
kanālam, stiepjas uz II līdz V pirkstam. Plaukstas vidusdaļā cīpslas savā starpā saistītas ar cīpslu 
starpsavienojumu. Mazā pirksta atliecējmuskuļa vēderiņš atdalīts no šā muskuļa. Tā cīpsla iet 
caur piekto plaukstas mugurējo kanālu un pievienota mazā pirkstiņa mugurējai aponeirozei. 
Beidzas pie II līdz V pirkstu divu pirmo falangu pamatnēm. Pirkstu izstiepējmuskulis (m. 
extensor digitorum) un mazā pirksta izstiepējmuskulis (m. extensor digiti minimi) atliec pirkstu 
falangas, pirkstus un plaukstu. Inervē spieķa nervs (n. radialis ) (Stankovs, 1961; Kalbergs, 
1971; Carola, Harley, Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Plaukstas ulnārais izstiepējmuskulis (m. extensor carpi ulnaris)sākas no augšdelma 
kaula ārējā locītavas virspaugura un apakšdelma fascijas, no elkoņa paugura un elkoņa kaula 
mugurējās virsmas apakšējām divām trešdaļām. Beidzas pie V delnas kaula pamata. Plaukstas 
ulnārais izstiepējmuskulis (m. extensor carpi ulnaris) atliec un pievelk plaukstu. Inervē spieķa 
nervs (n. radialis ) (Carola, Harley, Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998). 

Dziļo muskuļu slānis (sk. 7. att.). Īkšķa garais atvilcējmuskulis (m. abductor pollicis 
longus) sākas no spieķa kaula un elkoņa kaula mugurējās virsmas un apakšdelma kaulu 
starpmembrānas. Cīpsla iet caur pirmo plaukstas mugurējo kanālu un beidzas pie I delnas kaula 
pamata. Īkšķa garais atvilcējmuskulis (m. abductor pollicis longus) atvelk īkšķi. Inervē spieķa 
nervs (n. radialis) (Stankovs, 1961; Kalbergs, 1971; Carola, Harley, Noback, 1992; Eglīte, 
2004). 

Īkšķa īsais izstiepējmuskulis (m. extensor pollicis brevis) sākas no spieķa kaula 
mugurējās virsmas un apakšdelma kaulu starpmembrānas. Beidzas pie I pirksta pamatfalangas 
pamatnes. Īkšķa īsais izstiepējmuskulis (m. extensor pollicis brevis) atliec īkšķa pamatfalangu. 
Inervē spieķa nervs (n. radialis) (Carola, Harley, Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-
Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Īkšķa garais izstiepējmuskulis (m. extensor pollicis longus) sākas no elkoņa kaula 
mugurējās virsmas un kaulu starpmembrānas. Iet pa apakšdelmu nedaudz šķērsām, iziet cauri 
trešajam plaukstas mugurējam kanālam. Beidzas pie I pirksta naga falangas. Īkšķa garais 
izstiepējmuskulis (m. extensor pollicis longus) atliec īkšķa naga falangu un īkšķi. Inervē spieķa 
nervs (n. radialis ) (Stankovs, 1961; Kalbergs, 1971). 

Rādītājpirksta izstiepējmuskulis (m. extensor indicis) sākas no elkoņa kaula mugurējās 
virsmas un kaulu starpmembrānas. Cīpsla iziet cauri ceturtajam plaukstas mugurējam kanālam 
un beidzas rādītājpirksta mugurējā aponeirozē. Rādītājpirksta izstiepējmuskulis (m. extensor 
indicis) atliec rādītājpirkstu. Inervē spieķa nervs (n. radialis) (Stankovs, 1961; Kalbergs, 1971; 
Carola, Harley, Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Ārpusgriezējmuskulis (m. supinator) sākas no augšdelma laterālā locītavas paugura un 
elkoņa kaula supinatora šķautnes. Šķiedras iet slīpi uz leju un aptver spieķa kaulu. Beidzas pie 
spieķa kaula priekšējās un laterālās virsmas. Ārpusgriezējmuskulis (m. supinator) kopā ar 
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augšdelma divgalvu muskuli griež apakšdelmu uz āru. Inervē spieķa nervs (n. radialis). (Carola, 
Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004). 

 

 
 

7. att. Īkšķa muskuļi (Carola, Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004) 
 

Kopsavilkums. 
Analizējot apakšdelmu muskuļu dinamisko anatomiju var secināt, ka svarbumbu 

celšanas sportā, lai noturēt svarbumbu rokā, svarīgākie muskuļi ir apakšdelma priekšējie 
muskuļi, jo tie griež apakšdelmu uz iekšu (pronācija) un saliec plaukstu, un pirkstus (m. flexor 
carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum superficialis, m. 
flexor digitorum profundus, ). Svarbumbu celšanā sacensību vingrinājumu tehniskais izpildījums 
dažādiem sportistiem ir dažāds un izpaužas arī ar plaukstas pagriešanu un atliekšanu, tādēļ arī 
sānu un mugurējie apakšdelmu muskuļi ir noslogoti un piedalās kustībās. 
 

1.6.2. Apakšdelma muskuļu nozīme svarbumbu sportā 
 

Svarbumbu celšanas sportā tāpat kā citos sporta veidos ir raksturīgs darbs, kur kādas no 
muskuļu grupām tiek pakļautas vislielākajām slodzēm. Izanalizējot muskuļu topogrāfiju veicot 
sacensību vingrinājumus svarbumbu celšanas sportā, vairāki krievu un ukraiņu autori (Ромашин, 
Хайруллин, Горшенин, 1998; Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005) kā vissvarīgāko 
muskuļu grupu uzskata tieši apakšdelma muskuļus (sk. 9. tab., 10. tab.). 
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9. tabula 
 

Nozīmīgākie muskuļi divcīņas sacensību vingrinājumos pēc 
(Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; Кузьмин, 2003; 
Шикунов, 2003, 2005; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009) 

 
Muskuļu 
grupas 

Sacensību vingrinājums 
„svarbumbu grūšana” 

Sacensību vingrinājums „svarbumbu 
raušana” 

1. Apakšdelma 
muskuļi 

1. Apakšdelma 
muskuļi 

2. Deltveida muskulis 
(m. deltoideus) 

2. Muguras iztaisnotājmuskulis 
(m. erector spinae) 

3. Augšdelma trīsgalvu muskulis 
(m. triceps brachii) 

3. Ciskas četrgalvu muskulis (m. 
quadriceps femoris) 

I. Grupa 

4. Ciskas četrgalvu muskulis 
(m. quadriceps femoris) 

4. Ikru muskulis(m. gastrocnemius), 
plekstveida muskulis (m. soleu) 

5. Ikru muskulis (m. gastrocnemius), 
plekstveida muskulis (m. soleus) 

5. Deltveida muskulis 
(m. deltoideus) 

6. Krūšu muskuļi 
(musculi thoracis) 

6. Augšdelma trīsgalvu muskulis (m. 
triceps brachii) II. Grupa 

7. Muguras iztaisnotājmuskulis 
(m. erector spinae) 

7. Ciskas divgalvu muskulis 
(m. biceps femoris) 

8. Trapecveida muskulis 
(m. trapezius) 

8. Trapecveida muskulis 
(m. trapezius) III. Grupa 9. Vēdera muskuļi 

(musculi abdominis) 
9. Vēdera muskuļi 
(musculi abdominis) 

10. Platais muguras muskulis 
(m. latissimus dorsi) 

10. Platais muguras muskulis 
(m. latissimus dorsi) 

11. Augšdelma divgalvu muskulis 
(m. biceps brachii) 

11. Augšdelma divgalvu muskulis (m. 
biceps brachii) IV. Grupa 

12. Ciskas divgalvu muskulis 
(m. biceps femoris) 

12. Krūšu muskuļi 
(musculi thoracis) 

 
Izanalizējot un izpētot vadošo valstu (Krievija, Ukraina) svarbumbu celšanas sportā 

autoru (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005; 
Тихонов, Суховей, Леонов, 2009) literatūru, tika savākta informācija par muskuļu darbību 
svarbumbu celšanas sportā. Autori muskuļus, kuri darbojas sacensību vingrinājumos, sadala 
grupās pēc nozīmīguma, kur I. grupas muskuļi ir vissvarīgākie un IV., V grupas muskuļi ir 
mazāk svarīgi (sk. 10. tab.). 

Apkopojot muskuļu darbību abu sacensību vingrinājumu summā autori izdalīja V. 
grupas (sk. 10. tab.), kur kā vissvarīgākos muskuļus (sk. 8. att.) ierindoja I. grupā (apakšdelma 
muskuļi un ciskas četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris). 



 53 

10. tabula 
 

Nozīmīgākie muskuļi svarbumbu celšanas sportā pēc 
(Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; Кузьмин, 2003; 
Шикунов, 2003, 2005; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009) 

 
Muskuļu grupas 
pēc svarīguma 

Sacensību vingrinājumu 
„svarbumbu grūšana” un „svarbumbu raušana” summa 

1. Apakšdelma muskuļi I. Grupa 2. Ciskas četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris) 
3. Deltveida muskulis (m. deltoideus) 
4. Augšdelma trīsgalvu muskulis (m. triceps brachii) 
5. Ikru muskulis (m. gastrocnemius), plekstveida muskulis (m. soleu) II. Grupa 

6. Muguras iztaisnotājmuskulis (m. erector spinae) 
7. Ciskas divgalvu muskulis (m. biceps femoris) III. Grupa 

 8. Krūšu muskuļi (musculi thoracis) 
9. Vēdera muskuļi (musculi abdominis) IV. Grupa 10. Trapecveida muskulis (m. trapezius) 
11. Platais muguras muskulis (m. latissimus dorsi) V. Grupa 12. Augšdelma divgalvu muskulis (m. biceps brachii) 

 

 
 

8. att. Svarbumbu cēlāju nozīmīgāko muskuļu topogrāfija 
 

Aapakšdelmu muskuļi ir mazākā muskuļu grupa, kas piedalās šajās kustībās, bet tie 
tāpat kā kāju un muguras muskuļi tiek maksimāli noslogoti veicot sacensību vingrinājumus. 
Veicot kustību ilgstoši apakšdelmu muskuļi ir tie, kas pirmie parāda noguruma pazīmes un lielā 
mērā ietekmē vingrinājuma pārtraukšanu (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005). 

Mūsdienu svarbumbu celšanas sporta treniņu procesa viena no aktuālākajām problēmām 
ir apakšdelma un plaukstas muskuļu treniņš. Dotā muskuļu grupa nemitīgi tiek iesaistīta darbībā, 
jo visas svarbumbu celšanas sporta disciplīnas (svarbumbu grūšana, svarbumbu raušana, 
svarbumbu grūšana garais cikls, svarbumbu žonglēšana), vairāk vai mazāk tiek saistīti ar 
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svarbumbas noturēšanu plaukstā. Visspilgtāk tas izpaužas svarbumbu raušanā un žonglēšanā 
(Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005). Par to liecina 
fakts, ka pēc ilgāka laika (2 – 4 gadi) nodarbošanos ar cīņu, airēšanu, sporta vingrošanu īsā laika 
posmā (2 – 9 mēneši) sportisti svarbumbas raušanas vingrinājumā spēj sasniegt augstus 
rezultātus. Tādā veidā spēcīgi un izturīgi apakšdelma muskuļi ir pamats augstu rezultātu 
sasniegšanai svarbumbu sportā (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005). 

Svarbumbu celšanas sportā apakšdelma muskuļi galvenokārt darbojas izometriskajā 
režīmā un tikai īsu brīdi tie tiek atslābināti, veicot svarbumbas fiksāciju (Черкесов, Эбзеев, 
Ингушев, Эрикенов, Мускаев, 2003). 

Autori (Мякинченко, Селуянов, 2005) uzskata, ka cikliskajos sporta veidos ar 
izturības raksturu ir nepieciešams attīstīt lēno muskuļu šķiedru (I tipa šķiedras) spēku un 
mitohondrijas vai attīstīt ātro muskuļu šķiedru (IIA tipa šķiedras) elpošanas potenciālu, tādējādi 
liekot uzsvaru uz sporta veidiem kur nepieciešama lokālā muskuļu izturības attīstīšana. Papildus 
vēl vairāki autori uzskata, ka lēno muskuļu šķiedru attīstībai un spējām, izturības slodzēs ir liela 
nozīme (Селуянов, 1992; Мякинченко, 1997, 2005; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 

Analizējot svarbumbu celšanas sporta zinātnisko literatūru vairāku autoru pētījumos, 
kas saistīti ar apakšdelma muskuļu statisko spēku, ir iegūti dažādi rezultāti. Zinātnisko pētījumu 
autori uzskata, ka, lai sasniegtu labu apakšdelmu muskuļu izturību, sākumā vajag sasniegt to 
pietiekošu attīstīšanas līmeni, kas ispaužās muskuļu spēkā un apjomā. 

Tā piemēram autori (Галашко, Подригало, Усенко, 2008) savā pētījumā svarbumbu 
celšanas sportistiem noskaidroja apakšdelmu muskuļu maksimālo spēku. Pētījumā piedalījās 
sportisti, kas nav zemāki par 1. sporta klasi (68,89±2,45 kg) un vidējais nodarbošanās ilgums ar 
svarbumbu celšanas sportu bija (3,46±0,45) gadi. Pirkstu saliecēju maksimālā spēka 
noskaidrošanai izmantoja plaukstas dinamometru, pēc kura rezultātiem fiksēka vājākās rokas 
rezultātu, kas vidēji sastādīja 49,6±3,12 kg. 

Šo pašu autoru grupa (Подригало, Галашко, Лозовой, 2007) veica pētījumu, kurā 
salīdzināja un novērtēja rokas antropometriskos parametrus spēka sporta veidu pārstāvjiem 
(armreslinga un svarbumbu celšanas sportistiem). Pētījumā piedalījās 37 armreslinga sporta 
veida pārstāvji ar vidējo ķermeņa masu 69,94±3,48 kg un 15 svarbumbu celšanas sporta pārstāvji 
ar vidējo ķermeņa masu 72,53±2,63 kg. Sportistu meistarības līmenis bija 1. sporta klase, sporta 
meistara kandidāti un sporta meistari. Iegūtie rezultāti plaukstas dinamometrijā armreslinga 
sportistiem labajai rokai bija 57,71±2,55 kg, bet kreisajai rokai 52,47±2,45 kg, savukārt 
svarbumbu celšanas sportistiem labajai rokai 60,1±2,70 kg, bet kreisajai rokai 54,27±2,23 kg. 
Abu divu roku summā pirkstu saliecējmuskuļu maksimālā spēka vidējie rādītāji svārstās no 54 
līdz 57 kg, ko autori (Подригало, Галашко, Лозовой, 2007) novērtē kā augstu un šie rādītāji 
atspoguļo apakšdelmu muskuļu augstu attīstības līmeni. Veicot apakšdelma muskuļu apkārtmēra 
mērījumus apakšdelma resnākajā vietā armreslinga sportistiem vidējie rezultāti labajai rokai bija 
32,26±0,91 cm, bet kreisajai rokai 31,79±0,89 cm, savukārt svarbumbu celšanas sportistiem 
labajai rokai 32,23±1,32 cm, bet kreisajai rokai 32,18±1,27 cm. Arī šos rādītājus pētījuma autori 
novērtēja kā augstus, kas vēlreiz apliecina šīs muskuļu grupas svarīgumu spēka rakstura sporta 
veidos armreslings un svarbumbu celšana. 

Veicot plaukstas garenisko izmēru mērījumus armreslinga sportistiem vidējie rezultāti 
labajai rokai bija 18,94±0,24 cm, bet kreisajai rokai 18,88±0,21 cm, savukārt svarbumbu 
celšanas sportistiem labajai rokai 18,59±0,15 cm, bet kreisajai rokai 18,61±0,13cm. Gareniskie 
izmēri tika novērtēti kā viduvēji, autori (Подригало, Галашко, Лозовой, 2007) uzskata, ka gan 
armreslingā, gan svarbumbu celšanas sportā šie izmēri ir nozīmīgi, jo armreslingā tie veicina 
labāku pretinieka plaukstas aptveršanu, savukārt svarbumbu celšanas sportā tie veicina pareizāku 
svarbumbas roktura satveršanu. Pētījuma laikā iegūtie rezultāti ļauj apstiprināt, ka meistarības 
līmenis armreslingā un svarbumbu celšanas sportā lielā mērā nosakās ar antropometriskajām 
īpatnībām. Iegūtos rezultātus teorētiski var izmantot jauno sportistu atlasē, apakšdelmu muskuļu 
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fiziskās sagatavotības kontrolē un salīdzināšanai ar jauniem pētījumiem spēka raksturu sporta 
veidos. 

Savukārt autori (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005) laika posmā no 2002. – 2003. 
gadam veica pedagoģisko eksperimentu, kura laikā pētīja dažādu vingrinājumu un to izpildījuma 
rakstura ietekmi uz apakšdelma muskuļu maksimālo spēku un statisko spēka izturību. 
Eksperimentā piedalījās 20 jauniešu, vecumā no 16 – 18 gadiem, ar personīgo svaru 65 – 75 kg. 
Svarbumbu cēlāju meistarības līmenis atbilda 1. sporta klasei. Visa eksperimenta laikā tika 
kontrolēta apakšdelma muskuļu statiskā spēka izturība (kāriens stienī uz laiku – sek., stieņa 
diametrs 30 mm) un pirkstu saliecēju maksimālais spēks (plaukstas dinamometrija – kg). 
Eksperimenta laikā plaukstas dinanometrija uzlabojās vidēji līdz 50 – 60 kg, bet kāriens stienī 
līdz 100 sek. Autori (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005) secināja, ka vislielāko efektivitāti 
dod, ja treniņu procesā tiek izmantoti dažādi līdzekļi ar dažādu izpildījuma raksturu 
(dinamiskais, izometriskais) un dažāda veida slodzes intensitāti, un apjomu. 

 
Kopsavilkums. 
Izanalizējot literatūru un zinātniskos pētījumus tika noskaidrots, ka svarbumbu celšanas 

sportā nozīmīgākie muskuļi, kas piedalās svarbumbu grūšanā un raušanā ir apakšdelma muskuļi 
un ciskas četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris). Svarbumbu celšanas sportā apakšdelma 
muskuļi galvenokārt darbojas izometriskajā režīmā un tikai īsu brīdi tie tiek atslābināti, veicot 
svarbumbas fiksāciju. Pētījumos par apakšdelma muskuļu kontroli un attīstīšanu tika noskaidroti 
parametri, kas raksturo apakšdelma muskuļu attīstības līmeni sākot no 1. sporta klases 
sportistiem līdz sporta meistariem (SM). Plaukstas dinamometrijā vidējie rezultāti svārstās 
robežās no 50 – 60 kg, bet apakšdelma apkārtmērs resnākajā vietā ap 32 cm. Abi rādītāji tiek 
uzskatīti par augstiem, kas liecina par labu apakšdelma muskuļu attīstīšanas līmeni. Apakšdelma 
muskuļu attīstības kontrolē ir ieteicams izmantot plaukstas dinamometriju un antropometriju. 
Jauno sportistu atlasē teorētiski tiek rekomendēts ņemt vērā plaukstas gareniskos izmērus. 
 

1.6.3. Apakšdelma muskuļu attīstīšana un līdzekļi svarbumbu sportā 
 

Daudzos sporta veidos (sporta vingrošana, airēšana, virves vilkšana, motokross, utt.) 
apakšdelmu muskuļiem ir ļoti liela nozīme, taču tie tiek saukti arī par ”spītīgajiem muskuļiem”. 
Šie muskuļi ikdienas darbā tiek patstāvīgi trenēti un aktīvi iesaistoties daudzās kustībās, tie 
piemērojušies lielai fiziskai slodzei. Līdz ar to pat intensīvi tos trenējot, miofibrillu hipertrofija, 
spēka un speciālās spēka izturības pieaugums ir lēns. Muskuļu audi kļūst blīvi un savdabīgi 
imūni pret vingrinājumiem. Kaut arī plaukstas locītavas kustību amplitūda ir ierobežota efektīvi 
noslogot apakšdelma muskuļus ir pagrūti, tomēr ikdienas treniņu nodarbībā šai muskulatūrai 
jāvelta liela uzmanība (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 
2005). 

Apakšdelma muskuļu attīstīšanai svarbumbu sportā jaunu metožu meklēšana notiek jau 
no tā laika, kad svarbumbu sports tiešā nozīmē sākot no 90. gadiem kļuva par sporta veidu. No 
šiem meklējumiem gala rezultātā vislielākā mērā ir atkarīgs sacensību rezultāts svarbumbu 
raušanā, svarbumbu grūšanā garajā ciklā un svarbumbu žonglēšanā (Кузьмин, 2003; Шикунов, 
2003, 2005). 

Daži autori, tādi kā (Поляков, 1988; Воропаев, 1988, 1995, 1997; Жирнов, 2003) 
savos mācību – metodiskajos līdzekļos izklāsta vadošo Krievijas svarbumbu cēlāju (Мишин, 
Чмыхало) konkrētas treniņu slodzes, kur tajā skaitā ir atspoguļoti vingrinājumi apakšdelma 
muskuļu attīstīšanai. 

Par apakšdelma muskuļu attīstīšanas metodēm svarbumbu sportā savā grāmatā nav 
aizmirsis arī ASV autors (Tsatsouline, 2001), savukārt to viņš izdarīja visai virspusēji neizklāstot 
konkrētu metodiku apakšdelma muskuļu attīstīšanai. 
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 Laika posmā no 2002. gada līdz 2005. gadam autori (Кузьмин, 2003; Литвинович, 
Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005) veica pētījumus un literatūras analīzi, kuru laikā 
plaukstas un apakšdelma muskuļu attīstīšanai izstrādāja trīsdesmit vingrinājumu klasifikāciju ar 
dažādām izpildījumu modifikācijām. Šāda veida vingrinājumu apkopojums uz to momentu tika 
izveidots pirmo reizi. 

Izrietot no augstāk minētā var secināt, ka autoru (Кузьмин, 2003; Литвинович, 
Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005) ir vienīgie darbi, kuros ir piedāvāts plašāks 
metodiskais izklāsts un izmantojamie līdzekļi apakšdelma muskuļu treniņu procesā. Taču šjos 
darbos netiek piedāvāti konkrēti risinājumi un treniņu piemēri vai plāni apakšdelma muskuļu 
attīstīšanai. Lai pilnvērtīgi attīstīt apakšdelma muskuļus ir nepieciešams treniņu procesu saplānot 
tā, lai katrā no sagatavošanas periodiem būtu savi mērķi un uzdevumi un tie būtu pakārtoti 
nepieciešamo apakšdelma muskuļu īpašību vai vājo posmu attīstīšanai un nostiprināšanai. 

Veicot literatūras analīzi tika atrasi vingrinājumi apakšdelma muskuļiem, kurus autori 
(Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005) uzskata par 
vispiemērotākajiem un efektīgākajiem apakšdelmu muskuļu attīstīšanai svarbumbu celšanas 
sportā. 

 Sacensību vingrinājums svarbumbu raušana klasiskais izpildījums tiek piedāvāts 
ar apgrūtinājumu un dažādību izpildot šo vingrinājumu ar cimdiem vai 
saziepētām plaukstām. 

 Stāvēšana ar svarbumbām taisnās rokās lejā. Kā apgrūtinājums un dažādība tiek 
piedāvāts papildus pārvietošanos pa dažādām virsmām (līdzenums, trepes, 
apvidū ar nelīdzenu virsmu) vai iepriekš saziepētām plaukstām. Vingrinājums 
tiek rekomendēts izpildīt 2 – 5 piegājienus ar noteiktu izpildījuma laiku 1 – 2 
min ilgi vai līdz galējam spēka izsīkumam pirkstu saliecējiem un apakšdelma 
muskuļiem. 

 Plaukstu saliekšana ar stieni (Delavjē, 2007). Kā apgrūtinājumu un dažādību 
autori piedāvā pēc noteikta atkārtojuma skaita izpildīšanas augšējā punktā veikt 
apstādināšanu un papildus noturēt statiskajā režīmā 6 – 60 sek. Papildus šim 
vingrinājumam tiek rekomendēti vingrinājumi ar citiem plaukstu stāvokļiem. 
Plaukstu saliekšana ar stieni, kad plaukstas ir vērstas uz augšu un noslogo 
plaukstas saliecējus, pagriežot plaukstas uz leju vingrinājuma nosaukums mainās 
uz plaukstu atliekšana ar stieni un noslogo plauksta atliecējus, pagriežot 
plaukstas vienu pret otru un mainot roku stāvokli priekšā vai aizmugurē tiek 
noslogoti plaukstas atvilcēji un pievilcēji (Delavjē, 2007). Šie ir dinamiskā 
rakstura vingrinājumi un autori tos rekomendē izpildīt 2 – 5 piegājienus ar 10 – 
20 atkārtojumiem piegājienā. Pretestības spēku regulē individuāli atkarībā no 
sportista fiziskās sagatavotības vai treniņu perioda. Vingrinājumā plaukstu 
saliekšana ar stieni tiek rekomendēts apakšējā punktā pēc iespējas vairā atvērt 
plaukstu, lai stienis atrastos tikai uz pirkstu galiem, kā arī vingrinājuma izpildē 
izmantot hanteles. 

 Pirkstu saliekšana ar espanderi. Kā apgrūtinājums un dažādība tiek piedāvāts 
papildus noturēt espanderi saspiestajā stāvoklī statiskajā režīmā 6 – 60 sek vai 
veikt pirkstu saliekšanu ar vienu vai diviem pirkstiem. Šajā vingrinājumā slodze 
regulējās ar espandera pretestību. Tiek rekomendēti daži piegājieni ar 10 – 100 
atkārtojumiem. Otrs variants ir līdzi nēsāt espanderi un laiku pa laikam veit 
dažus desmitus atkārtojumu. 

  Kāriens stienī (uz horizontāla pārlikņa). Kā apgrūtinājums un dažādība tiek 
piedāvāts kāriens uz dažiem pirkstiem, kāriens uz vienas rokas, kāriens ar 
papildus svaru, kāriens ar ķermeņa šūpošanu, vai iepriekš saziepētām plaukstām. 
Izmantojot papildus svaru ir jāievēro drošība lecot nost no stieņa. Vingrinājums 
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tiek rekomendēts izpildīt 2 – 5 piegājienus ar noteiktu izpildījuma laiku 1 – 2 
min ilgi vai līdz galējam spēka izsīkumam pirkstu saliecējiem un apakšdelma 
muskuļiem. Šis vingrinājums pēc autoriem (Кузьмин, 2003; Литвинович, 
Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005) tiek uzskatīts par vienu no 
speciālajiem pamatvingrinājumiem svarbumbu cēlāju treniņu procesā, sākot no 
1. jaunākās sporta klases (iesācēji) līdz pat sporta meistariem. Dotais 
vingrinājums tiek rekomendēts izmantot apakšdelmu muskuļu testēšanai, jo pēc 
kāriena ilguma precīzi var spriest par pirkstu saliecēju un apakšdelma muskuļu 
statisko izturību. Kāriens stienī 2 līdz 3 min (120 – 180 sek) ilgi raksturojās kā 
ļoti labs rādītājs jaunajiem sportistiem un kā labs rādītājs 1. sporta klases 
sportistiem. Neskatoties uz to, ka vingrinājums pozitīvi ietekmē apakšdelmu 
muskuļu attīstību, šis vingrinājums labvēlīgi ietekmē mugurkaulu un plecu 
locītavas, veicinot to stiepšanu. 

Katrā vingrinājumu veicot noteiktu atkārtojumu skaitu vai izpildījuma ilgumu viens no 
kritērijiem ir atpūtas pauzes. Atpūtas pauzes tiek regulētas atkarībā no treniņu perioda, konkrēta 
treniņa uzdevuma, sportista pašsajūtas, fiziskā sagatavotības stāvokļa un var būt no 20 sek līdz 
pilnīgai (3 – 5 min) darbspēju atjaunošanām muskuļos. Izpildot rekomendējamos vingrinājumus 
nav ieteicams norobežoties tikai ar vienu vai diviem vingrinājumiem. Tas var novest ne tikai pie 
fiziskās pārslodzes, bet arī pie emocionālās un psihiskās. Par labāko variantu autori uzskata 
vingrinājumu kopumu no 7 – 9 vingrinājumiem, kurus izpilda dažādās treniņu dienās vai 
periodos. Izvēlētie vingrinājumiem ir jābūt ar dažādu izpildījuma raksturu, gad dinamiskā 
rakstura, gan izometriskā rakstura vingrinājumi (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 
2004; Шикунов, 2003, 2005) 

Tā piemeram arī roku cīņas sporta veidā apakšdelma muskuļu loma ir ļoti nozīmīga un 
treniņu procesā tiem ir jāpievērš liela uzmanība. Autori (Никулин, Филатов, 2010) roku cīņas 
sportam izstrādāja metodiku apakšdelma muskuļu attīstīšanas iekļaujot treniņu procesā 
izometrisko metodi. Kontroltestu rezultātu un sacensību rezultātu, starp kontroles un 
eksperimentālo grupu, matemātiskā apstrāde liecina, ka izometriskās metodes izmantošana ļauj 
paaugstināt sportistu sagatavotības efektivitāti un rezultātus sacensību darbībā. 

Dažreiz plaukstas un apakšdelmu muskuļu nostiprināšanai var izmantot vingrinājumu 
kopumu, kur pēc viena vingrinājuma izpildījuma uzreiz seko nākošais vingrinājums (bez atpūtas 
pauzēm starp vingrinājumiem). Kopumu var sastādīt no 4 – 8 vingrinājumiem un katru no tiem 
veikt līdz pilnīgam spēka izsīkumam. Pilnīga kopuma izpilde (visu vingrinājumu izpilde viena 
pēc otra, līdz spēku izsīkumam un bez atpūtas pauzēm) var nosaukt par supersēriju. Pēc vienas 
supersērijas izpildes apakšdelma muskuļu nogurums būs liels, nerunājot par 2 vai 3 supersēriju 
veikšanu. Izpildot rekomendējamos vingrinājumus nav ieteicams ilgi aizturēt elpu. Elpas aizture 
vairāk attiecas uz izometriskā rakstura vingrinājumiem un pie ilga statiskā sasprindzinājuma ir 
nepieciešams vienmērīgi elpot. Elpas aizture vairāk par 15 sek pie liela sasprindzinājuma var 
negatīvi ietekmēt asinsvadus smadzenēs un sirdī (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, 
Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005). 

Pamatojoties uz citu sporta veidu specifiku (pārejas periodā un vispārējās sagatavošanas 
posmā) papildus tradicionāliem vingrinājumiem autori apakšdelma muskuļu attīstīšanas procesā 
piedāvā iekļaut citus sporta veidus (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; 
Шикунов, 2003, 2005): 

1. svarcelšana; 
2. roku cīņa; 
3. cīņa; 
4. airēšana; 
5. sporta vingrošana; 
6. klinšu kāpšana; 
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7. virves vilkšana; 
8. velokross. 

Vēl viens risinājums ir netradicionālie līdzekļi, kas saistās ar apakšdelma muskuļu 
noslogošanu: 

1. malkas skaldīšana; 
2. pļaušana ar izkapti; 
3. malkas zāģēšana ar rokas zāģi; 
4. profesionālā nodarbošanās ar medicīnisko masāžu. 

 
Kopsavilkums. 
Izanalizējot literatūru par apakšdelma muskuļu attīstīšanu un pielietojamajiem 

līdzekļiem svarbumbu sportā tika noskaidrots, ka efektīvākie attīstīšanas līdzekļi ir: svarbumbu 
raušana, stāvēšana ar svarbumbām taisnās rokās lejā, plaukstu saliekšana un atliekšana ar stieni, 
pirkstu saliekšana ar espanderi, kāriens stienī (uz horizontāla pārlikņa). Vingrinājumus 
apakšdelmu muskuļu attīstīšanai ir ieteicams izpildīt ar dažādu izpildījuma raksturu 
(dinamiskais, izometriskais) un slodzi. Vingrinājums „kāriens stienī” tiek rekomendēts izmantot 
apakšdelmu muskuļu testēšanai, jo pēc kāriena ilguma precīzi var spriest par pirkstu saliecēju un 
apakšdelma muskuļu statisko izturību. Kāriens stienī 2 līdz 3 min (120 – 180 sek) ilgi raksturojās 
kā ļoti labs rādītājs jaunajiem sportistiem un kā labs rādītājs 1. sporta klases sportistiem. 
Papildus apakšdelma muskuļu attīstīšanai var izmantot sporta veidus un netradicionālos 
līdzekļus, kuros izpaužas apakšdelma un plaukstas muskuļu darbība.  

 
1.7. Treniņu procesa plānošanas pamati svarbumbu celšanā 

 
Ja nodarbību laikā dominē uzdevums, kas saistīts ar fizisko un funkcionālo spēju 

paaugstināšanu, tad šis process saucās par sporta treniņu (Матвеев, 1991). 
Lai nodrošinātu sportista trenētības sistemātisku paaugstināšanos ir nepieciešama slodžu 

rakstura maiņa. Slodžu rakstura maiņas nepieciešams plānot noteiktā ritmā noteiktos laika 
posmos. Optimālu sagatavošanas struktūru ietekmē adaptācijas īpatnības noteiktajam sporta 
veidam, sportistu individuālās īpatnības, fiziskās sagatavotības līmenis, sporta veida sacensību 
kalendārais plāns un citi faktori (Верхошанский, 1985; Платонов, 1986; Ромашин, 1998; 
Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006). 

Daudzgadu treniņu procesu var iedalīt piecos posmos. 
1. Sākuma sagatavošanas posms. Posma uzdevumi ir veselības nostiprināšana, 

vispusīgā fiziskā sagatavotība, fiziskās attīstības trūkumu novēršana, tehnikas 
pamatu veidošana. 

2. Primārās bāzes veidošanas posms. Posma uzdevumi ir fizisko spēju vispusīga 
attīstīšana, veselības nostiprināšana, kustību potenciāla veidošana, tehnikas 
pamatu nostiprināšana. 

3. Speciālās bāzes veidošanas posms. Posma uzdevumi ir fizisko spēju vispusīga 
attīstīšana, speciālo fizisko īpašību attīstīšana sporta veida specifikai, tehnikas 
pilnveidošana. 

4. Individuālo spēju maksimālās realizācijas posms. Posma uzdevumi ir speciālā 
sagatavotība, integrālā sagatavošana, psigoloģiskā sagatavošana, taktiskā 
sagatavošana. 

5. Sasniegumu saglabāšanas posms. Posma galvenais uzdevumvs ir virzīts uz 
augstu darbspēju saglabāšanu. 

Daudzgadu treniņu procesa plānošana sastāv no dažādiem treniņu cikliem 
(Верхошанский, 1985; Платонов, 1986; Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006). 



 59 

 Megacikls – ilglaicīga treniņu ciklu struktūra kā relatīvi patstāvīgu un savstarpēji 
saistītu vairāku ciklu kopums (olimpiskais cikls – 4 gadi). Megacikls apvieno 
makrociklus un attiecās pie perspektīvās plānošanas. 

 Makrocikls – treniņu ciklu struktūra, kura apvieno mezociklus un parasti ilgst 
gadu vai pusgadu, atkarībā no galveno sacensību starta. Makrocikls attiecās pie 
tekošās plānošanas. 

 Mezocikls – treniņu posmu struktūra, kuru veido mikrociklu kopums. Mezocikla 
ilgums parasti ir aptuveni viens mēnesis – 4 nedēļas. Mezocikls attiecās pie 
operatīvās plānošanas. 

  Mikrocikls – vairāku treniņu dienu struktūra, parasti tā ir nedēļa. Mikrocikls 
attiecās pie operatīvās plānošanas. 

 Monocikls – atsevišķa treniņu diena vai nodarbība. Treniņu dienā var būt vairāki 
monocikli. Monocikls attiecās pie operatīvās plānošanas. 

Svarbumbu celšanas sportā treniņu process pārsvarā tiek plānots vienam gada ciklam – 
makrocikls. Ja gada cikla laikā tiek plānotas 2 galvenās sacensības, tad gada ciklā ir 2 
makrocikli. Autors (Верхошанский, 1985) piedāvā sekojošu shēmu treniņa programmēšanai 
gada ciklā (sk. 11. tab.). 

 
11. tabula 

 
Uzdevumu risināšanas loģiskās secības shēma 

programmējot treniņu procesu gada ciklam (Верхошанский, 1985) 
 

Uzdevumi Atrisinājums 
1. Sportiskā rezultāta izaugsmes 
noskaidrošana laika periodā 

Sacensību rezultāta izaugsmes dinamikas 
prognozēšanas modeļa izveide, saistībā ar 
sacensību kalendāro plānu 

2. Speciālās fiziskās sagatavotības un tehniski 
– taktiskās mēstarības līmeņa novirzes 
noskaidrošana 

Funkcionālo rādītāju un tehniski – taktiskās 
mēstarības raksturojuma konkrēto uzdevumu 
noskaidrošana gatavojoties galvenajām 
sacensībām 

3. Sportista stāvokļa dinamikas modeļa 
izstrāde gada ciklam 

Funkcionālas sagatavotības rādītāju 
dinamikas grafiskās tendences izveide, 
sasniedzot to maksimālo vērtību galvenajās 
sacensībās 

4. Treniņu metožu un līdzekļu sastāva 
noskaidrošana 

Līdzekļu un metožu trenējošā efekta un 
potenciāla novērtējums speciālās fiziskās 
sagatavotības attīstīšanai 

5. Visu sagatavošanas līdzekļu gada kopējās 
slodzes apjoma noskaidrošana   

Slodzes apjoma lieluma plānošana  

6. Gada cikla lielo periodu noskaidrošana, kas 
nosaka treniņu periodizācijas stratēģiskos 
uzdevumus un struktūru  

Treniņu procesa plānošana ņemot vērā 
sacensību kalendāru un organisma tekošo 
adaptīvo rezervju optimālo sasniegšanas laiku 

7. Gada cikla visu sagatavošanas līdzekļu 
slodzes apjoma saplānošana, lai nodrošināt 
sportista stāvokļa modeļa dinamikas 
realizāciju 

Realizējas pamatojoties uz iepriekšējo treniņa 
posmu pieredzes analīzes 

8. Treniņu slodzes organizēšanas 
konkretizēšana lielajos sagatavošanas 
periodos 

Detalizētas treniņu programmas izveide ar 
konkrētu slodzes lielumiem katrā mikrociklā 
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Vesela cikla laikā no sākuma tiek veikta vispārēja fiziskā sagatavotība, tālāk uz šī 
pamata tiek veidota speciālā bāze, savukārt uz kuras tiek panākta augsta līmeņa kustību 
kvalitātes attīstīšana. Tas ir kā trīs kāpnes, jo stiprāka pirmā kāpne, jo stiprāka un augstāka ir 
otrā, kas savukārt kopumā veidos vislabāko sagatavotību sacensībām. Svarīgi ir pie pārejas no 
viena līmeņa uz otru saglabāt pakāpeniskumu. Pirmajā limenī attīstot spēku un izturību 
vingrinājumiem ir pakāpeniski jāpāriet uz organisma funkcionālo spēju attīstīšanu un speciālo 
izturību, no kuriem beigās būs atkarīgs sacensību rezultāts. Makrociklā ietilpst trīs periodi: 
sagatavošanas periods, sacensību periods un pārejas periods (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 
1998; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

Plānojot makrociklu svarbumbu sportā treniņu programma dalās četros posmos, kuros 
tiek risināti šādi uzdevumi: 

 vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšana; 
 speciālās izturības attīstīšana; 
 sagatavošanās sacensībām; 
 organisma atjaunošana. 

Sagatavošanas periods. Tiek radīta pamata funkcionālā bāze (vispārājā fiziskā 
sagatavotība), lai sekmīgi sagatavotos galvenajām sacensībām. Šajā periodā notiek aerobo spēju 
attīstīšana ilgstoši izpildot vingrinājumus ar vieglajām svarbumbām mērenā tempā. Ļoti daudz 
laika tiek veltīts ilgstošām cikliskām kustībām (skriešana). Pakāpeniski tiek palielināts 
vingrinājumu apjoms un tad intensitāte. Sacensību rezultāts būs atkarīgs no tā, cik labi būs 
attīstītas svarbumbu cēlāja aerobās spējas. Sagatavošanas periods pēc ilguma ir visilgākais no 
periodiem. Nepieciešams ir vismaz 8 nedēļas un, ja ir iespējams, pat ilgāk. Sagatavošanas 
periodu var sadalīt uz vispārējo sagatavošanu un speciālo sagatavošanu. Vispārējā sagatavošanas 
posmā darbs ar svarbumbām ir ar mazāku intensitāti, bet lielāku apjomu. Speciālās 
sagatavošanas posmā darbs ar svarbumbām pieaug, intensitāte palielinās, bet apjoms paliek 
nemainīgs (Ягодин, 1996; Ромашин, 1998; Воротынцев, 2002; Горбов, 2005; Тихонов, 
2009). 

Sacensību periods tiek sadalīts pirmsacensību posmā un sacensību posmā. 
Pirmsacensību posms apmēram ilgst 4 – 5 nedēļas, kura galvenais uzdevums ir speciālās 
izturības palielināšana. Sacensību posmā pēdējās dažās nedēļās pirms atbildīgajām sacensībām 
tiek pilnveidota speciālā izturība. Sacensību posmā slodze pieaug līdz maksimumam, bet apjoms 
strauji krītās, bet pirms pašām sacensībām ir jābūt pilnīgai atpūtai (Ягодин, 1996; Ромашин, 
1998; Воротынцев, 2002; Борисевич, 2003; Тихонов, 2009). 

Pārejas periodā pirmās (1 – 2) nedēļas ir atpūtas nedēļas, kuru laikā tiek veikti 
atjaunošanās treniņi. Pārējo pārejas perioda daļu notiek treniņi ar nelilielu slodzes intensitāti un 
apjomu. Parasti šājā laikā treniņu nodarbībās izmanto citus sporta veidus (sporta spēles, 
slēpošana, riteņbraukšana utt.) (Ягодин, 1996; Ромашин, 1998; Воротынцев, 2002; 
Борисевич, 2003; Горбов, 2005; Тихонов, 2009). 
 

Kopsavilkums. 
Lai nodrošinātu sportista trenētības sistemātisku paaugstināšanos ir nepieciešama slodžu 

rakstura maiņa. Slodž rakstura maiņas nepieciešams plānot noteiktā ritmā noteiktos laika 
posmos. Svarbumbu celšanas sportā treniņu process pārsvarā tiek plānots vienam gada ciklam – 
makrocikls. Ja gada cikla laikā tiek plānotas 2 galvenās sacensības, tad gada ciklā ir 2 
makrocikli. Plānojot makrociklu svarbumbu sportā treniņu programma dalās četros posmos, 
kuros tiek risināti sekojoši uzdevumi: vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšana, speciālās 
izturības attīstīšana, sagatavošanās sacensībām, organisma atjaunošana. Visi šie četri posmi tiek 
realizēti pakāpeniski makrocikla sagatavošanas, sacensību un pārejas periodā. 
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1.8. Individualizācija sportā 
 

1.8.1. Individualizācijas jēdziens 
 

Individualizācija, kā plašāks jēdziens, izveidojās no didaktiskā principa individuālā 
pieeja, kas saprotams, kā mērķtiecīga sadarbība starp pedagogu un skolēnu, kur darbības procesa 
laikā tiek ņemtas vērā viņa individuālās īpatnības. Individuālā pieeja ir kā lokāla pieeja, kas tiek 
izmantota mācības un audzināšanas procesa atsevišķos posmos. Tas tiek izmantots kā atsevišķs 
pedagoģiskās iedarbības paņēmiens un ir daļa no individualizācijas principa (Кирсанов, 1982). 

Autors (Мерлин, 1986) apskata cilvēka kopējo individuālo īpašību raksturojumu, kā 
integrālo individualitāti un izdala trīs sistēmas: 

1. organisma individuālās īpatnības; 
2. psihiskās individuālās īpatnības; 
3. sociāli – psiholoģiskās individuālās īpatnības. 

Vadošie teorijas un sporta treniņu metodikas speciālisti jēdzienu individualizācija 
saprot, kā visa treniņu procesa plānošanu un to līdzekļu, metožu un nodarbības formas 
izmantošanu, kuru rezultātā katram sportistam tiek īstenota individuālā pieeja un veidojas 
nosacījumi sportistu vislabākai attīstībai (Платонов, 1986; Матвеев, 1999; Черкашин, 2000). 

Šobrīd treniņu procesa galvenie individualizācijas virzieni vienā vai citā sporta veidā 
vēl nav būtiski pamatoti. Lai izstrādātu prioritāros metodiskos nosacījumus, kuri spētu parādīt 
būtību un attaisnoti pamatot treniņu procesa individualizācijas iespējas, ir vēl nepieciešams 
nopietns darbs (Платонов, 2004). 

Tradicionālās treniņu metodes, kuras nebalstās uz sportistu individuālajām īpatnībām, 
veido priekšnosacījumus tikai vidēja līmeņa rezultātu sasniegšanai (Войнар, Бойченко, Барташ, 
2001). 

Viens no visperspektīvākajiem rezervju meklēšanas virzieniem ir treniņu procesa 
individualizācijas problēmas risināšana, kurš ir veidots ņemot vērā sportistu dabas dotības un to 
aktuālās un potenciālās iespējas (Черкашин, 2000; Дмитриев, 2008). 

Būtiska nozīme sportistu sagatavošanas individualizācijā ir valstīs ar relatīvi mazu 
kontingentu, kurš nodarbojas ar konkrēto sporta veidu. Vienīgais, kas var nodrošināt 
konkurētspēju ar sportistiem no citām valstīm, ir treniņu procesa kvalitātes uzlabošana balstoties 
uz sportistu individualitāti. Mūsdienās, par pamatu tam, ir sekojoši fakti (Матвеев, 1999; 
Дмитриев, 2008): 

 pašas mūsdienīgākās metodes, treniņu līdzekļi un augsta pedagoģiskā meistarība 
nespēj pilnībā realizēt sportiskās meistarības optimālu pilnveidošanu neņemot 
vērā sportista individualitāti; 

 sportista kustību funkcijas, ņemot vērā apkārtējo vidi un tās attīstības intensitāti, 
pilnveidojās ģenētiskās normas robežās. 

Viens no svarīgākajiem sporta treniņa vadošajiem principiem ir uzstādījums uz 
maksimāliem sportisko rezultātu sasniegumiem, padziļināta specializācija un individualizācija. 
Taču neskatoties uz sagatavotības individualizācijas problēmas aktualitāti un svarīgumu, tai 
pagaidām šobrīd nav zinātniski pamatota atrisinājuma (Матвеев, 1999; Рыбаков, 2000). 

Daudzu izcilu treneru veiksmīga individualizācijas problēmas atrisināšana vairāk tiek 
attiecināma uz mākslu nevis uz zinātni (Дмитриев, 2008), jo viņu darbības notiek balstoties uz 
intuīciju un ne vienmēr var savas darbības izskaidrot. Pēc autora uzskata šajā procesā 
atspoguļojas mūsdienu treniņa procesa individualizācijas metodoloģija, kura tiek atspoguļota jau 
pie konkrēta sporta veida visnozīmīgāko un vadošo faktoru noteikšanas (diagnostika). Sakarā ar 
šo faktu ir nepieciešams izstrādāt individualizācijas koncepciju saistībā ar sporta veida specifiku, 
balstoties uz kuru ir iespējams formēt šo procesu.  
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Adaptāciju attiecībā pret sporta treniņu ir nepieciešams saskatīt, kā procesu, kurš vērsts 
uz sportistu funkcionālo spēju attīstīšanu. Pirmkārt ir nepieciešams noteikt fizioloģiskos 
faktorus, kuri nodrošina sacensību darbības efektivitāti. Nosakot galvenos virzienus, novērtējot 
sportista organisma funkcionālās spējas dažādos sagatavošanas posmos un pamatojoties uz 
vadošo funkcionālo sistēmu adaptācijas reakciju novērtēšanu, ir jāņem vērā organisma 
individuālās īpatnības (Лысенко, 2010). Tādēļ plānojot treniņa procesu, atkarībā no 
individuālajām sportista iespējām, tiek izcelti šādi faktori: vecuma īpatnības kustību iemaņu un 
kvalitātes uzlabošanai; dzimuma īpatnības; trenētības īpatnības, tas ir trenētības izaugsmes 
ātruma efektivitāte; trenētības sākuma līmenis; sportista konkrētais funkcionālais stāvoklis; 
organisma fizioloģiskā stāvokļa izmaiņu individuālās īpatnības; treniņu un sacensību slodzes 
izpilde; individuālo jūtību pielietojot nespecifiskus līdzekļus sportistu speciālo darbspēju 
paaugstināšanai (Тихонов, Суховей, Леонов, 2009; Лысенко, 2010). 

Autors (Врублевский, 2010) veicot speciālās literatūras analīzi un balstoties uz 
personīgajiem pētījumiem uzskata sportistu sagatavotības individualizāciju kā savstarpējo 
sakarību ar dažādiem metodiskajiem paņēmieniem norāda, ka sporta treniņu procesam ir jābūt 
individualizētam vismaz šādos virzienos: 

1. tehniskās un integrālās sagatavotības individualizācijas saistība ar sportistu 
sacensību darbības perspektīvo modeli. 

2. speciālās fiziskās sagatavotības individualizācijas saistība ar fiziskās 
sagatavotības perspektīvo modeli. 

3. pedagoģisko procesu un treniņa procesu korekcijas individualizācija saistībā ar 
tekošo sportisko rezultātu dinamikas stāvokli un sportistu individuālajām 
psihofizioloģiskajām īpatnībām. 

 
Kopsavilkums. 
Individualizācija, kā plašāks jēdziens, izveidojās no didaktiskā principa individuālā 

pieeja, kas saprotams, kā mērķtiecīga sadarbība starp pedagogu un skolēnu, kur darbības procesa 
laikā tiek ņemtas vērā viņa individuālās īpatnības. Vadošie teorijas un sporta treniņu metodikas 
speciālisti jēdzienu individualizācija saprot, kā visa treniņu procesa plānošanu un to līdzekļu, 
metožu un nodarbības formas izmantošanu, kuru rezultātā katram sportistam tiek īstenota 
individuālā pieeja un veidojas nosacījumi sportistu vislabākai attīstībai. Būtiska nozīme sportistu 
sagatavošanas individualizācijā ir valstīs ar relatīvi mazu kontingentu, kurš nodarbojas ar 
konkrēto sporta veidu. Vienīgais, kas var nodrošināt konkurētspēju ar sportistiem no citām 
valstīm, ir treniņu procesa kvalitātes uzlabošana balstoties uz sportistu individualitāti. 
 

1.8.2. Treniņu procesa individualizācijas īpatnības 
 

Individuālo sagatavotību ir pieņemts uzskatīt kā treniņu ņemot vērā atsevišķu sportista 
raksturojumu (nervu sistēmas īpatnības, personība, ķermeņa uzbūve, fizisko īpašību līmenis un 
attīstīšanās ātrums, treniņu slodzes adaptācijas līmenis u.c.) (Кирсанов, 1982; Станков, 
Климин, Письменский, 1984; Гагин, 1996; Калмыков, 1996). 

Pēdējos gados individualizācijas problēmas atrisināšanā iezīmējās divi pamatvirzieni 
(Врублевский, Мирзоев, 2006). 

 Treniņu līdzekļu individualizācija. Šis sagatavošanas aspekts ir saistīts ar faktoru 
un modelēšanas īpatnību noskaidrošanu, kas nosaka sportisko rezultātu. Pie tam 
tiek izceltas divas metodiskās pieejas. Pirmā – treniņu procesa slodzes virzība uz 
atpaliekošo spēju un īpašību attīstīšanu. Otra – virzīta uz sporta veida profila 
galveno īpašību un fizisko spēju attīstīšanu. Par perspektīvāko tiek uzskatīta otrā 
pieeja, kad trenera un sportista uzmanība tiek akcentēta uz katra sportista vadošo 
specifisko darbību. 
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 Slodzes individualizācija tereniņa procesa plānošanā. Šajā virzienā ir 
nepieciešams ņemt vērā: funkcionālā stāvokļa bioloģiskās svārstības dažādās 
endogenā ritma fāzēs; sportista tekošais trenētības stāvoklis, individuālās slodzes 
lielums un individuālais bioloģiskās attīstības temps. 

Individualitātes principa realizācija daudzgadu treniņa procesa dažādos posmos teorijā 
un sporta praksē ir atspoguļota ne visai vienveidīgi (Сальников, 2000; Черкашин, 2000; 
Рыбаков, 2000; Врублевский, Мирзоев, 2006). 

Autors (Сальников, 2000) dotās problēmas risināšanā izdala trīs pamatvirzienus: 
1. sākuma sagatavošanas posms; 
2. sākuma specializācijas posms; 
3. individualizācijas nozīmes paaugstināšana atkarībā no sportisko rezultātu 

izaugsmes. 
Sportistu sagatavošanas individualizācijas problēmas risināšanai ir nepieciešama šī 

procesa tehnoloģijas izstrāde. Autori (Врублевский, Мирзоев, 2006) ir izveidojoši 
individualizācijas principa realizācijas shēmu, kas pietiekoši precīzi atspoguļo trenera darba 
saturu dotajā virzienā dažādos sporta veidos (sk. 12. tab.). 

 
12. tabula 

 
Sportista sagatavošanas individualizācijas principa realizēšanas shēma 

(Врублевский, Мирзоев, 2006) 
 

Nozīmīgāko 
faktoru uzskaite 

Sacensību 
process Treniņu process Kontroles 

sistēma 
Ārpus treniņu 

darbība 
Vecums Režīms, uzturs 
Kvalifikācija 

Sacensību 
darbības 
struktūra 

Treniņu procesa 
un līdzekļu 
specializēšana 

Sacensību 
darbības 
efektivitāte 

Atjaunošanās 
procesi 

Morfofunkcionālās, 
psihofizioloģiskās 
īpašības. 

Slodzes 
intensitāte un 
apjoms 

Fiziskā 
sagatavotība 

Tehniski, 
taktiskā 
meistarība 

Sportista 
fiziskais 
stāvoklis 

Teorētiskā 
sagatavošana 

Tehniski, 
taktiskā 
meistarība 

Lielais, vidējs 
un mazais cikls 

Sacensību un 
treniņu slodze 

Psiholoģiskā, 
pedagoģiskā, 
papilduztura 
iedarbība 

 
Autors (Дмитриев, 2008) uzskata, ka individualizācijas princips ir kā viens no 

pamatnostādījumiem un sporta treniņā tam ir nozīme visos sagatavošanas posmos, bet tā nozīme 
paaugstinās atkarībā no sportisko rezultātu izaugsmes. Katrā sagatavošanas posmā tiek risināti 
noteikti uzdevumi, ņemot vērā konkrētus apstākļus, saistībā ar sporta veida prasībām, sportistu 
individuālo īpatnību vidē. 

Saistībā ar to, tiek noteikts sagatavošanas individualizācijas līmenis (Дмитриев, 2008): 
 nivelēta pieeja visiem sportistiem, kas raksturīga sākuma apmācīšanas posmam, 

kura laikā, izpildot dažāda virziena un sarežģītības vingrinājumus, parādās 
sportistu individuālās īpatnības; 

 nosacīta sportistu sadalīšana grupās – diferencētā pieeja (sportiskās meistarības 
līmenis, svaru kategorija, sacensību vingrinājumu izpildes noteikta nosliece utt.) 
- sākuma specializācijas posms; 
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 personīgais darbs tiek īstenots sagatavotības specializētās bāzes posmā, kura 
laikā tiek risināti padziļinātās specializācijas un individualizācijas uzdevumi, kas 
ir nepieciešams, lai sasniegtu maksimāli iespējamos sportiskos rezultātus. 

Izpētot literatūru par mūsdienu priekštatiem par sagatavošanas individualizāciju, ir 
noteikti šādi galvenie šī procesa noteikumi: 

1. sportista sagatavošanas individualizācija ir sportista iespēju realizēšanas 
optimizēts vadības process, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu maksimālus 
sportiskos rezultātus; 

2. sagatavotības individualizācijas loma pieaug visas sportiskās karjeras laikā, jo 
augstāks rezultāts, jo lielāka loma; 

3. individualizācijas svarīgs nosacījums ir pedagoģiskā iedarbība saistībā ar 
bioloģisko ritmu motorikas attīstību, sportista individuālajam 
morfofunkcionālajam un psiholoģiskajam statusam; 

4. sagatavošanas individualizācijas process sastāv no trīs posmiem: individuālo 
atšķirību diagnostika, prognozēšana, attīstības regulēšana (metodes, līdzekļi, 
kontrole, korekcija); 

5.  sagatavošanas individualizācijas optimālais rezultāts parādās pie individuālās 
darbības stila adekvātas izvēles saistībā ar sportista iespējām un nosliecēm 
(nervu sitēmas īpatnības, domāšanas īpatnības, ķermeņa uzbūve, fizisko īpašību 
attīstības līmenis) (Gomonov, 1998). 

 
Kopsavilkums. 
Individualitātes principa realizācija daudzgadu treniņa procesa dažādos posmos teorijā 

un sporta praksē ir atspoguļota ne visai vienveidīgi. Individuālo sagatavotību ir pieņemts uzskatīt 
kā treniņu ņemot vērā atsevišķu sportista raksturojumu (nervu sistēmas īpatnības, personība, 
ķermeņa uzbūve, fizisko īpašību līmenis un attīstīšanās ātrums, treniņu slodzes adaptācijas 
līmenis u.c.). Individualizācijas princips ir kā viens no pamatnostādījumiem un sporta treniņā 
tam ir nozīme visos sagatavošanas posmos, bet tā nozīme paaugstinās atkarībā no sportisko 
rezultātu izaugsmes. Katrā sagatavošanas posmā tiek risināti noteikti uzdevumi, ņemot vērā 
konkrētus apstākļus, saistībā ar sporta veida prasībām, sportistu individuālo īpatnību vidē. 

 
Kopsavilkums par literatūras apskatu. 
Sacensības svarbumbu celšanā iedalās: individuālās, komandu un komandu-

individuālās. Sacensības ar 16, 24, 32 un 40 kg svarbumbām notiek sekojošos vingrinājumos: 
divu svarbumbu grūšana no krūtīm (īsais cikls); divu svarbumbu grūšana no krūtīm, pēc katra 
izgrūdiena nolaižot tās kārienā lejā (garais cikls); svarbumbas pārmaiņus raušana ar vienu un 
otru roku; klasiskā divcīņa (grūšana un raušana); spēka žonglēšana; komandu sacensības 
(stafetes). Svarbumbu celšanas sports raksturojas ar lielu un submaksimālu jaudu (Ромашин, 
Хайруллин, Горшенин, 1998), kur sacensību vingrinājuma laikā (10 min) ir nepieciešms 
uzrādīt vislielāko cēlienu skaitu kādā no sacensību vingrinājumiem. 

Veicot svarbumbu sporta speciālās literatūras analīzi (Пилипко, 2003, 2004) tika 
noskaidrots, ka augstu rezultātu sasniegšanu būtiski ietekmē organisma funkcionālās 
sagatavotības rādītāji, vispārējā un speciālā izturība. Taču autors nav veicis organisma 
funkcionālās sagatavotības rādītāju sīkāku izpēti, lai varētu spriest par izturības noteicošo faktoru 
nozīmi svarbumbu sportā. 

Svarbumbu celšanas sportā speciālā izturība ir atkarīga no dažiem fizioloģiskajiem 
faktoriem. Galvenais fizioloģiskais faktors ir sportista darbspējas anaerobā sliekšņa līmenī. 
Attīstot izturību zemāka līmeņa sportistiem nevajadzētu aizrauties ar augstākas klases 
svarbumbu cēlāju treniņu metodēm, jo tas var izraisīt negatīvu organisma reakciju.  
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 Novērtējot apakšdelma muskuļu (pirkstu saliecējmuskuļu) spēka rādītājus autori 
(Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005; Подригало, Галашко, Лозовой, 2007) noskaidroja, ka 
1. sporta klases sportistu (personīgais svars 70 – 75 kg) pirkstu saliecējmuskuļu uzrādītais spēks 
plaukstas dinamometrijā svārstās robežās no 50 – 60 kg, kuru novērtēja kā augstu un norāda, ka 
pie augstiem spēka rādītājiem ir jāpievērš uzmanība apakšdelma muskuļu speciālās izturības 
attīstīšanai. Autori (Подригало, Галашко, Лозовой, 2007) uzskata, ka svarbumbu celšanas 
sportā plaukstas gareniskie izmēri ir nozīmīgi, jo svarbumbu celšanas sportā tie veicina 
pareizāku svarbumbas roktura satveršanu, taču šis fakts zinātniski nav pierādīts. Savukārt autors 
(Visnapuu, 2009) ir noskaidrojis un pierādījis to, ka roku un plaukstas antropometriskie 
parametri būtiski ietekmē darbības ar bumbu handbolā. 

Plānojot treniņu procesu svarbumbu sportā dala četros posmos, kuros tiek risināti šādi 
uzdevumi: vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšana, speciālās izturības attīstīšana, 
sagatavošanās sacensībām, organisma atjaunošana. Visi šie četri posmi tiek realizēti pakāpeniski 
sagatavošanas, sacensību un pārejas periodā. Lai sasniegtu augstus rezultātus svarbumbu sportā 
galvenā uzmanība ir jāpievērš vājām pusēm (atpaliekošās īpašības) un jāattīstīta galvenās īpašības, 
kas nosaka augstus sasniegumus svarbumbu sportā, atkarībā no atlētu individuālajām īpatnībām. 
Slodzes individualizācijai tereniņa procesa plānošanā ir nepieciešams ņemt vērā: funkcionālā 
stāvokļa izmaiņas un sportista tekošais trenētības stāvoklis dažādos treniņu periodos, 
individuālās slodzes lielums un individuālais fiziskās sagatavotības attīstības temps. 
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪJUMA METODES UN 
EKSPERIMENTA ORGANIZĒŠANA 

 
2.1. Darba uzdevumi 

 
Pamatojoties uz darba mērķi, darba hipotēzi un literatūras avotu analīzi, promocijas 

darbam tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
Pētījuma uzdevumi: 

5. Veikt dažādas kvalifikācijas svarbumbu cēlāju rokas antropometrisko parametru, 
organisma funkcionālās sagatavotības, apakšdelma muskuļu spēka rādītāju un 
sacensību vingrinājumu rezultātu sakarību analīzi. 

6. Teorētiski izstrādāt un pamatot vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma 
muskuļu attīstīšanas eksperimentālo programmu 2 makrocikliem. 

7. Eksperimentāli pārbaudīt un izvērtēt izstrādātās eksperimentālās programmas 
pielietošanas ietekmi uz eksperimenta dalībnieku organisma funkcionālo 
sagatavotību, apakšdelma muskuļu parametriem un sacensību vingrinājumu 
rezultātiem. 

8. Izveidot vēlamo funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu parametru 
modeli, un rekomendācijas svarbumbu cēlāju treniņa procesa individualizācijai. 

 
2.2. Pētījuma metodes 

 
Lai realizētu pētījuma mērķi, pierādītu pētījuma hipotēzi un atrisinātu pētījuma 

uzdevumus, pētījumā tika pielietotas šādas pētīšanas metodes: 
1) speciālās literatūras avotu izpēte un analīze; 
2) testēšana; 
3) antropometrija; 
4) dinamometrija; 
5) elektromiogrāfija; 
6) konstatējošais eksperiments; 
7) pedagoģiskais eksperiments; 
8) matemātiskā statistika. 

Atsevišķu jautājumu risināšanai izmantotas papildus metodes (sarunas, intervijas). 
 

2.2.1. Speciālās literatūras izpēte un analīze 
 

Darba procesā tika izpētīti un izanalizēti 201 literatūras avoti, no kuriem 27 latviešu, 70 
angļu un 104 krievu valodā, tika iekļauti darbā. Pētot speciālo literatūru tika sīkāk izpētīta 
vispārējās un speciālās izturības attīstīšana sportā kopumā, un svarbumbu celšanā. Tika 
izanalizētas treniņu un slodžu plānošanas individualizācijas īpatnībus un pielietojamās metodes 
svarbumbu sportā. Tika izpētīta izturības bioķīmija un fizioloģija, svarbumbu celšanas sporta 
muskuļu topogrāfija, apakšdelmu muskuļu dinamiskā anatomija. Paplašināti tika izpētīta 
muskuļu fizioloģija, attīstīšanas metodes, apakšdelma muskuļu attīstīšanas līdzekļi, metodika un 
nozīme svarbumbu celšanā. Tika izpētītas dažādas izmantojamās testēšanas metodes sportā, no 
kurām tika padziļināti izpētītas un atlasītas testēšanas metodes, kuras raksturo: cilvēka ķermeņa 
antropometriskos parametrus, muskuļu elektrisko aktivitāti, muskuļu aparāta funkcionālās spējas, 
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vispārējo funkcionālo sagatavotību, apakšdelma muskuļu attīstību. Visa šī informācija kalpoja 
par pamatu veicamajiem eksperimentālajiem pētījumiem.  
 

2.2.2. Testēšana 
 

Speciālās fiziskās sagatavotības, pirkstu saliecējmuskuļu statiskās spēka izturības un 
vispārējās funkcionālās sagatavotības noteikšanai izmantojām dažādus testus. 

 
Speciālās fiziskās sagatavotības līmeņa noteikšanas kontrolvingrinājumi.  
Speciālās fiziskās sagatavotības līmeņa noteikšana notika testēšanas ceļā un tika 

noteikta ar kontrolvingrinājumu palīdzību – svarbumbu grūšana un svarbumbas raušana. Abos 
šajos kontrolvingrinājumos tika noteikts maksimālais atkārtojumu skaits. Lai palielinātu 
testēšanas ticamību un validitāti (izslēdzot varbūtības iespēju iegūt neobjektīvus rezultātus), 
testēšana tika veikta Latvijas valsts mēroga reālajos sacensību apstākļos, kuras tiesāja nacionālās 
un starptautiskās kategorijas tiesneši. Sacensības notika pēc svarbumbu celšanas 
starptautiskajiem noteikumiem. 

Vingrinājumu svarbumbu grūšana un svarbumbu raušana vispārējie noteikumi: 
 Divas minūtes pirms vingrinājuma sākuma dalībniekus izsauc vingrinājuma 

izpildei. Piecas sekundes pirms starta sacensību sekretārs sāk laika kontroles 
atskaiti – 5, 4, 3, 2, 1 un dod komandu „Starts”. 

 Dalībnieku nepielaiž pie sacensībām, ja viņš ir nokavējis starta sākumu. 
 Vingrinājuma izpildei tiek dotas 10 minūtes. Sekretārs pēc katras minūtes paziņo 

kontroles laiku. Pēc devītās minūtes kontroles laiku paziņo pēc 30s, 50s un 
piecās pēdējās sekundēs katru sekundi.  

 Pēc 10 minūšu kontroles laika beigām dod komandu „Stop”, pēc kuras 
vingrinājuma izpilde tiek pārtraukta. 

 Katru pareizi izpildījumu fiksē vecākais tiesnesis, skaitot pieaugošā secībā. 
 Ja ir pārkāptas izpildījuma tehniskās prasības, tiesnesis dod komandu "Stop" vai 

"Neskaitīt". 
 Komanda ”stop” tiek padota, ja dalībnieks ar jebkuru ķermeņa daļu pieskaras pie 

platformas vai nokāpj no tās. 
 Dalībniekam, kurš individuālo fizioloģisko rādītāju dēļ pilnībā nespēj iztaisnot 

elkoņu locītavas, ir jāpaziņo par to tiesnešiem uz platformas un žūrijai, pirms 
vingrinājuma izpildes (Belkovskis, 2007; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

 
Svarbumbu grūšana: Grūšanas vingrinājumu izpilda no stāvokļa, kad svarbumbas 

atrodas uz krūtīm, augšdelmi piespiesti pie ķermeņa, kājas taisnas. Fiksācijas momentā augšējā 
punktā kājām un ķermenim jābūt iztaisnotiem (sk. 9. att.). Pēc fiksācijas augšējā stāvoklī un 
tiesneša skaitījuma dalībnieks nolaiž svarbumbu starta stāvoklī brīvā veidā. (Belkovskis, 2007; 
Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

Komanda "Stop" tiek padota: 
 par sportista tehnisku nesagatavotību; 
 ja svarbumbas tiek nolaistas no pleciem kārienā vai noliktas uz grīdas. 

Komanda ”Neskaitīt” tiek padota, ja: 
 svarbumbas tiek grūstas ar pārtraukumiem, uzspiestas; 
 nav fiksācijas augšējā vai starta stāvoklī. 

Piezīme: fiksācija – izteikta, skaidri redzama svarbumbas un atlēta apstāšanās 
(Belkovskis, 2007; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 
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9. att. Svarbumbu grūšana 
 

Svarbumbas raušana: Vingrinājumu izpilda vienā paņēmienā. Dalībnieks ar 
nepārtrauktu kustību paceļ svarbumbu virs galvas taisnā rokā un nofiksē to (sk. 10. att.). 
Svarbumbas fiksācijas momentā rokai augšā, kājām un ķermenim jābūt iztaisnotiem. Pēc 
fiksācijas dalībnieks, neskarot ķermeni, svarbumbu nolaiž lejā, lai izpildītu nākamo pacēlienu. 
Fiksējot svarbumbu augšā netiek pieļauta ķermeņa saliekšana vai sagriešana, kā arī svarbumbas 
apstādināšana kārienā lejā vai starpvēzieni pirms kārtējā uzrāviena (Belkovskis, 2007; Тихонов, 
Суховей, Леонов, 2009). 

Roku maiņa notiek vienu reizi – brīvā veidā. Samainot rokas Nolaižot svarbumbu uz 
pleca, izpildot raušanu ar pirmo roku, tiek padota komanda „pārlikt”. Samainot rokas atlēts 
turpina svarbumbas raušanu, cenšoties sasniegt pēc iespējas maksimālāku atkārtojumu skaitu 
(Belkovskis, 2007; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 
 

 
 

10. att. Svarbumbas raušana 
 

Komanda "Stop" tiek padota: 
 par tehnisku nesagatavotību; 
 ja svarbumba tiek uzlikta uz pleca pie raušanas ar otru roku; 
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 ja svarbumba tiek nolikta uz grīdas. 
Komanda ”Neskaitīt” tiek padota, ja: 

 svarbumba pirms fiksācijas tiek uzspiesta; 
 nav fiksācijas augšējā stāvoklī; 
 ar brīvo roku aizskar kādu ķermeņa daļu, svarbumbu vai strādājošo roku. 

Piezīme: ja atlēts izpildot svarbumbas vēzienu nejauši pieskaras grīdai, tas netiek 
uzskatīts par kļūdu (Belkovskis, 2007; Тихонов, Суховей, Леонов, 2009). 

 
Pirkstu saliecējmuskuļu statiskās spēka izturības noteikšanas kontrolvingrinājums. 
Lai noteiktu pirkstu saliecējmuskuļu statisko spēka izturību tika izmantots 

kontrolvingrinājums „kāriens stienī” (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; 
Шикунов, 2003, 2005). 

Kāriens stienī – maksimālās statiskās spēka izturības tests pirkstu saliecējmuskuļiem. 
Kāriens tika veikts uz piestiprināta svarcelšanas stieņa kur stieņa diametrs ir 32 mm, tādējādi 
maksimāli pietuvinot svarbumbas roktura izmēriem 35 mm. 

Dotais vingrinājums (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 
2003, 2005) tiek rekomendēts izmantot apakšdelmu muskuļu testēšanai, jo pēc kāriena ilguma 
precīzi var spriest par pirkstu saliecēju un apakšdelma muskuļu statisko izturību. Kāriens stienī 2 
līdz 3 min (120 – 180 sek) ilgi raksturojās kā ļoti labs rādītājs jaunajiem sportistiem un kā labs 
rādītājs 1. sporta klases sportistiem. Balstoties pēc autoru rekomendācijām un ieteikumiem mēs 
varējām precīzi spriest par testējamo atlētu pirkstu saliecējmuskuļu statisko izturību (sk. 11.att.). 
 

 
 

11. att. Kāriens stienī uz maksimālu laiku 
 

Procedūra - pirms testēšanas, lai novērstu traumu rašanās iespējas, notiek testējamo 
muskuļu iesildīšana. Kad atlēts ir gatavs startam viņš pats patstāvīgi nostājas uz paaugstinājuma 
un ieņem sākuma stāvokli pie stieņa. Pēc starta signāla paaugstinājums tiek noņemts un sākas 
laika atskaite. Pēc katrām 10 sek. tiek paziņot laiks testējamajam atlētam par laiku. Tests notiek 
tik ilgi, kamēr atlēts spēj noturēties kārienā pie stieņa (sk. 11. att.). Lai izvairītos no traumu 
rašanās iespējām tika ņemti vērā autoru (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005) ieteikumi. 
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Tuvojoties spēku izsīkumam ir iespējama strauja noraušanās no stieņa, lai no tā izvairītos testa 
laikā katrs atlēts tika drošināts ar partneri. 
 

Vispārējās funkcionālos sagatavotības noteikšanas tests. 
Nosakot svarbumbu cēlāju vispārējo funkcionālo sagatavotību mēs ņēmām vērā autoru 

(Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998; Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005) svarbumbu 
celšanas sporta muskuļu topogrāfiju. Pēc topogrāfijas autori ciskas četrgalvu muskuli (m. 
quadriceps femoris) ierindoja I. grupā kopā ar apakšdelma muskuļiem. Kā literatūras apskatā 
minēts, tad I. grupa ir vadošie un nozīmīgākie muskuļi svarbumbu celšanā. 

Pēc anatomiskā raksturojuma ciskas četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris) aizņem 
visu augšstilba priekšējo virsmu, kas atliec apakšstilbu ceļa locītavā, saliec augšstilbu (ciskas 
taisnais muskulis). Spēks izpaužas, kāpjot kalnā un pieceļoties stāvus. Ciskas četrgalvu muskulis 
(m. quadriceps femoris) ir viens no lielākajiem un stiprākajiem ķermeņa muskuļiem (Carola, 
Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004). 

Veicot pedalēšanu uz veloergometra ciskas četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris) 
ir viens no galvenajiem šīs kustības veikšanā. Pamatojoties uz iepriekšminētajiem 
apgalvojumiem vispārējai funkcionālajai sagatavotībai tika izvēlēts slodzes tests uz 
veloergometra, jo funkcionālās sagatavotības kāpņveida slodzes testu rekomendē daudzi autori 
(Амосов, Бендет, 1989; Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, 
Шестаков, 2000; Дягилев, Куликова, Konrads, 2003; Krauksts, 2006; Галашко, Подригало, 
Усенко, 2008). 

Svarbumbu cēlēji veica komplekso slodzes testu ar izelpas gāzu analīzi uz 
kardiopulmonālās diagnostikas iekārtas „Master Screen CPX”, ražotājkompānija „VIASYS 
Healthcare GMBH”, Vācija (sk. 12. att.).  

 

 
 

12. att. Kardiopulmonālās diagnostikas iekārtas „Master Screen CPX” 
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Tā ir metode, kas apvieno veloergometriju un izelpas gāzu analīzes metodes. Šajā 
funkcionālās diagnostikas testa laikā kompleksi tika konstatēta un novērtēta sirds – asinsvadu, un 
elpošanas sistēmas darbība mierā, slodzē un atjaunošanās laikā pēc slodzes. Papildus testa laikā 
tika reģistrētas atlētu uzrādītās darbspējas. 

Šī metode mums nodrošināja pilnīgāku un plašāku informāciju par eksperimentā 
iesaistīto subjektu organisma svarīgāko sistēmu darbspējām, lai novērtētu fizisko veselību, 
fizisko sagatavotību. Slodzes testi tikai veikti uz vietas laboratorijā (Fiziskās veselības, sporta 
medicīnas un rehabilitācijas centrs), speciāli aprīkotā kabinetā, lai nodrošinātu neatliekamās 
palīdzības sniegšanu un iekārtas, tās sensoru kvalitatīvu, stabilu darbību, un minimizētu ārējo 
faktoru ietekmi uz testa rezultātiem. Slodzes tests tika veikts sporta ārsta uzraudzībā un tas sastāv 
no vairākām fāzēm, kuru ilgumu nosaka sporta ārsts, ņemot vērā cilvēka veselības stāvokli un 
fiziskās sagatavotības līmeni (Саносян, Кочикян, Аракелян, 1999). 

Veicot testu, ar kardiopulmonālās diagnostikas iekārtu „Master Screen CPX” tika 
reģistrēta: sirdsdarbības frekvence (sit/min), sirds minūtes tilpums (l/min), relatīvais skābekļa 
patēŗiņš (ml/min/kg), plaušu minūtes ventilācija (l/min), slodzes jauda (W) AeS–aerobā sliekšņa, 
AnS–anaerobā sliekšņa līmenī un maksimālā uzrādītā slodzes jauda (W). 

Testā ietilpa 4 fāzes: 1. miera fāze; 2. iesildīšanās fāze; 3. slodzes fāze – pakāpeniski 
pieaugoša fiziska slodze; 4. atjaunošanās fāze.  

Miera fāzē ilga 2 min, kuras laikā testējamajam atlētam tika reģistrēti sākuma dati 
iepriekš minētajos parametros. Iesildīšanas fāzē organisms tika sagatavots turpmākajai slodzei 
veicot 2 min ilgu pedalēšanu ar 60 (apgr/min), un 50 W lielu slodzi. 

Slodzes fāzē katrs svarbumbu cēlājs veica pakāpeniski pieaugošu slodzi uz 
veloergometra līdz spēku izsīkumam. Slodzes intensitāte sākot slodzes fāzi bija 50W, tad tā tika 
palielināta ik pa vienai minūtēm par 10 W. Slodzes fāzes ilgums bija atkarīgs no atlētu fiziskās 
sagatavotības, vidēji slodzes fāzes ilgums svārstījās no 20 līdz 26 min. Pedalēšanas ātrums 
slodzes fāzes laikā bija 60 (apgr/min), saniedzot 260 W lielu jaudu pedalēšanas ātrums tika 
palielināts uz 70 (apgr/min). Kad atlēts vairs nespēj turpināt testu (spēku izsīkuma dēļ vai pēc 
sporta ārsta norādījumiem), tests pāriet atjaunošanas fāzē, kura ilgs 6 min. Atjaunošanas fāzē 
pirmo minūti atlēts turpina veikt pedalēšanu 60 (apgr/min) ar 50 W lielu slodzi, tad otrajā 
atjaunošanas fāzē atlēts joprojām turpina veikt pedalēšanu 60 (apgr/min), bet slodze tiek 
samazināta uz 25 W. Nākošajās 4 min. atlēts pavada miera stāvoklī sēžot uz veloergometra. Lai 
izvērtētu organisma  sirds – asinsvadu, un elpošanas sistēmas atjaunošanos tika reģistrēti tie paši 
parametri, kas miera fāzē.  

Lai izvērtētu svarbumbu cēlāju izturības spējas galvenā uzmanība tika pievērsta 
rādītājiem, kas tika sasniegti pie AeS–aerobā sliekšņa, AnS–anaerobā sliekšņa un maksimālās 
slodzes laikā. 

Aerobais slieksnis tika noteikts ar netiešo metodi, kas zinātniski ir pierādīta, pēc plaušu 
ventilācijas un ogļskābās gāzes koncentrācijas līmeņa paaugstināšanās dinamikas. (Селуянов, 
Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1990). 

Anaerobais slieksnis tika fiksēts, kad izelpas ogļskābās gāzes koncentrācijas līmenis 
pārsniedz ieelpas skābekļa koncentrācijas līmeni. 

Kopā ar sporta ārstu izvērtējot testa datus, atkarībā no testa rezultātiem katram atlētam 
individuāli, tika noteikta optimālā fiziskā slodzes (biežumu, intensitāti un ilgumu), efektīvākai 
vispārējās un speciālās izturības paaugstināšanai. 
 

2.2.3. Antropometrija 
 

Antropometrija – jeb somatometrija ir cilvēka ķermeņa daļu mērīšanas metode. Tā ir 
galvenā sporta antropoloģijas, t.i., zinātnes par sportistu morfoloģiskajām īpatnībām un to 
izmaiņām sistemātisku sporta nodarbību rezultātā pētīšanas metode. Apakšdelma apkārtmēru un 
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plaukstas garenisko izmēru noteikšanā izmantojām antropometrijas metodi (Мартиросов, 1982, 
2006; Auliks, 1985; Lāriņš, 2004). 

Svarbumbu celšanas sportā, citos sporta veidos, un sporta medicīnā apakšdelma muskuļu 
un plaukstas attīstīšanas novērtēšanā tiek mērīti plaukstas un apakšdelma gan gareniskie izmēri, gan 
apkārtmēri (Цверова, 2002; Лозовой, 2007; Подригало, Галашко, 2007, 2008; Усенко, 2008; 
Visnapuu, 2009). 

Veicot plaukstas un pirkstu garenisko izmēru mērījumus izmantojām specifisku 
mērījumu metodi (Visnapuu, 2009). Atlēts uzliek plaukstu ar brīvi izvērstiem pirkstiem uz 
papīra. Ar marķieri, turot to perpendikulāri papīram, tiek apvilkta visas plaukstas kontūra. Pēc 
plaukstas kontūras atzīmēšanas notiek garenisko izmēru mērīšana ar lineālu, ar precizitātei līdz 
0,1 cm (Visnapuu, 2009) (sk. 13. att.). 

Plaukstas garums tika mērīts ar četriem mērījumiem no plaukstas pamata vidus 
(plaukstas rieva) līdz II – V pirksta pamata falangas pamatnei. Pirkstu (II – V pirksts) gareniskie 
izmēri tika mērīti no pirksta pamata falangas pamatnes līdz nagu falangas galviņai (Carola, 
Harley, Noback, 1992; Роен, Йокочи, Лютьен-Дреколл, 1998; Eglīte, 2004). 

Tika noteikti specifiskie plaukstas antropometriskie parametri: plaukstas garums 
(A1+B1+C1+D1), pirkstu kopējais garums (A+B+C+D) un saskaitot kopā ((A1+B1+C1+D1)+ 
(A+B+C+D)) tika noteikts plaukstas un pirkstu kopējais garums (sk. 13. att.). Visi labās un 
kreisās plaukstas parametri tika sasummēti kopā. 

 

 

 

13. att. Plaukstas un pirkstu specifisko 
antropometrisko parametru mērījumi 

14. att. Apakšdelma apkārtmēru 
mērījumu vietas 

 
Apakšdelma apkārtmērus noteicām mērot apakšdelmu apakšējās trešdaļas vidū, aiz 

piestiprinātājsaites izstiepējmuskuļa un resnākajā vietā apakšdelma augšējā trešdaļā (sk. 14. att.). 
Mērījumus veica atlētam brīvi stāvot turot roku nolaistu atbrīvotajā stāvoklī 

(Подригало, Галашко, Лозовой, 2007). Mērijumi tika veikti izmantojot mērlenti, ar precizitātei 
līdz 0,1 cm (Visnapuu, 2009). Labās un kreisās rokas apakšdelmu visi mērījumi tika sasummēti 
kopā. 
 

2.2.4. Dinamometrija 
 

Maksimālā statiskā spēka tests pirkstu saliecējmuskuļiem. 
Pamatojoties uz literatūras analīzi un autoru (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005; 

Лозовой, 2007; Подригало, Галашко, 2007, 2008; Усенко, 2008; Visnapuu, 2009) pētījumiem 
svarbumbu sportā, maksimālajai spēka pārbaudei pirkstu saliecējiem tika izmantota plaukstas 
dinamometrija. 
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Plaukstas dinamometrija – maksimālā statiskā spēka tests pirkstu saliecējmuskuļiem. 
Pirkstu saliecējmuskuļu maksimālā spēka noteikšanai tika izmantots plaukstas dinamometrs 
Camry Electronic Hand Dynamometer - Hand Grip Strength Meter E101-37 (Camry, Ķīna) 
(sk.15. att., 13. tab.). 

 

 
 

15. att. Plaukstas dinamometrs 
 

13. tabula 
 

Plaukstas dinamometra tehniskie raksturojumi 
 
Valsts Ķīna 
Rāžotājs Camry 
Tips Plaukstas dinamometrs  
Modelis E101-37   
Mērvienība kg/lb 
Mērījumu diapazons 90 kg/198 lb 
Mērījuma iedaļa 0,1 kg/0,2 lb 
Maksimālā mērījuma kļūda ± 0,5 kg/1 lb 
Barošanas elements 2x1,5V AAA baterijas 
Darbības apkārtējā vide (temperatūra) 0º – 35º C 
Darbības apkārtējā vide (relatīvais mitrums) 30% – 90% 
Dinamometra izmēri (L)9.65 x (W)6.89 x (H)1.97 collas 

 
Procedūra - pirms testēšanas, lai novērstu traumu rašanās iespējas, notiek testējamo 

muskuļu iesildīšana. Elektroniskā rokas dinamometru ar vadības pogu nostāda mērījuma 
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uzsākšanai starta stāvoklī. Dinamometra rokturi saņem plaukstā, taisnu roku paceļ sānis, plecu 
augstumā un nesaliecot roku maksimāli saspiež dinamometra rokturi. Uz elektroniskā displeja 
nolasa muskuļu spēku kilogramos (sk. 15. att.). Dinamometru saspiež pārmaiņus ar vienu roku 
un tad ar otru roku. Pirkstu saliecējmuskuļu spēku nosaka abām rokām (labā un kreisā plauksta) 
3 reizes un katrai rokai atzīmē labāko rezultātu. Uzrādītie labākie rezultāti, katrai rokai atsevišķi, 
tika sasummēti kopā (labās rokas labākais rezultāts + kreisās rokas labākais rezultāts). 
 

Apakšdelma muskuļu maksimālā izometriskā spēka tests. 
Sportā ierīci REV 9000 (Technogym, Itālija) var izmantota ar mērķi veikt muskuļu 

stāvokļa diagnostiku, attīstīt, pilnveidot, atjaunot muskuļus un saites pēc traumām (Захарченко, 
2008). Ierīci REV 9000 izmantojām kā dinamometru, lai noteikt apakšdelma muskuļu spēka 
parametrus. Apakšdelma muskuļu maksimālā izometriskā spēka testēšana tika veikta Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā. Testēšana tika veikta ar mērķi noskaidrot un salīdzināt 
apakšdelma muskuļu maksimālā statiskā spēka momenta (Nm) atšķirības dažāda līmeņa atlētiem 
(sk.16. att.). 

 
 

16.att. Apakšdelma muskuļu testēšana uz dinamometra REV 9000 
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17.att. Plaukstas fleksijas un ekstenzijas sākuma stāvoklis 
 
Izpildot elektromiogrāfisko testēšanu svarbumbu raušanā pēc 10 min atpūtas sekoja 

testēšana uz dinamometra REV 9000 (sk. 16. att.). Veicot plaukstas saliekšanu un atliekšanu 
izometriskajā režīmā noteicām plaukstas fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka momenta 
(Nm) rādītājus. Pēc starta signāla atlēts pārmaiņus 3 reizes veica maksimālu plaukstas saliekšanu 
un atliekšanu 2 sek ar atpūtas pauzi starp fleksiju un ekstenziju 30 sek. Rezultātu izvērtēšanai 
tika ņemts labākais uzrādītais spēka momenta rādītājs fleksijā un ekstenzijā. 

Ņemot vērā svarbumbu celšanas tehnikas biomehāniku (Тихонов, Черкесов, Эбзеев, 
Ингушев, Эрикенов, Мускаев, 2003; Мишин, 2009) plaukstas fleksijas un ekstenzijas 
sākumstāvoklis uz dinamometra REV 9000 bija pie 10º leņķa (sk. 17. att.). 
 

2.2.5. Elektromiogrāfija 
 

Elektromiogrāfiju sportā izmanto, lai konstatētu skeleta muskuļu šķiedru elektrisko 
aktivitāti, kā arī, lai spriestu par skeleta muskuļa noguruma pakāpi, elektriskās aktivitātes 
izmaiņām un atšķirībām (Персон, 1969; Трембач, Марченко, 2003; Прянишникова, 
Городничев, Городничева, Ткаченко, 2005). 

Elektromiogrāfiju savā pētījumā izvēlējāmies kā apakšdelmu muskuļu elektriskās 
aktivitātes (milivolti – mV) konstatēšanas līdzekli, lai spriest par to darbību un elektriskās 
aktivitātes atšķirībām starp džāda meistarības līmeņa atlētiem. Vairāki autori iesaka kā metodi 
muskuļu trenētības un darbības stāvokļu novērtēšanai (Sondeberg, Cook, 1983; Colonna, 
Ricciardi, Zanuso, 1997). 

Pētījums tika veikts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Lai sīkāk izpētītu muskuļu 
darbību, mēs izmantojām mioelektrisku informāciju, kuru mēs saņēmām ar biopolāro elektrodu 
palīdzību. Dinamometram REV 9000 ir 6 kanāli, kas ir tieši saslēgti un sinhronizēti ar 
elektromiogrāfu. Elektromiogrāfiskais signāls tiek padots no subjekta uz elektromiogrāfu ar 
optisko šķiedru palīdzību. Signāls elektromiogrāfā tālāk tiek desmitkārt pastiprināts un novadīts 
caur augstas frekvences caurlaidīgu filtru (200khz). Lai ierobežotu izkropļojumus signāls tiek 
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iztaisnots (attīrīts) un integrēts (10 ms). Elektromiogrāfiskais faktors tika apstrādāts izmantojot 
iztaisnotā un integrētā signāla laukumu amplitūdu. Analīzei tika izmantoti absolūtie rezultāti, kā 
to rekomendē (Colonna, Ricciardi, Zanuso, 1997). 

Testēšanu svarbumbu cēlāji izpildīja ar dominējošo roku . Testēšana izpaudās ar to, ka 
vienā gadījumā bija jāveic vienas minūtes laikā 20 atkārtojumi ar minimālu apakšdelmu muskuļu 
sasprindzinājumu, bet otrā tikai 3 atkārtojumi ar maksimālu sasprindzinājumu. Abās testēšanās 
apakšdelmu muskuļi veic statisko slodzi, kas ir ļoti raksturīgs svarbumbu sportam (izometriskais 
muskuļu darba režīms) (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005). Izpildot sacensību 
vingrinājumu svarbumbu raušana apakšdelmu muskuļi stradā izometriskajā darba režīmā. Tas ir 
novērojams gandrīz visā kustības laikā un tikai fiksācijas fāzē apakšdelma muskuļi tiek nedaudz 
atslābināti (Черкесов, Эбзеев, Ингушев, Эрикенов, Мускаев, 2003). 

Testējot apakšdelma muskuļu elektrisko aktivitāti, veicot maksimāli spēcīgu plaukstas 
fleksiju un ekstenziju, uz dinamometra REV 9000 izmantojām izometrisko muskuļu darba 
režīmu. Plaukstas fleksijas un ekstenzijas sākumstāvoklis uz dinamometra REV 9000 bija pie 10º 
leņķa (sk. 17. att.). Elektriskā aktivitāte tika noteikta pie maksimālā muskuļu sasprindzinājuma 
izometriskajā režīmā (Hakkinen, Alen, Komi, 1985). 

 

 
 

18.att. Bipolāro elektrodu izvietojums 
uz apakšdelma muskuļiem 

 
Pamatojoties uz apakšdelma muskuļu dinamisko anatomiju gan svarbumbu raušanā, gan 

veicot maksimāli spēcīgu plaukstas fleksiju, plaukstas fleksoru elektromiogrāfiskajā (EMG) 
testēšanā elektrodus novietojām uz apakšdelma priekšējās virsmas vidējā trešdaļā. Apakšdelma 
muskuļu priekšējās virsmas seklo muskuļu slānī atrodas plaukstas radiālais saliecējmuskulis (m. 
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flexor carpi radialis), delnas garais muskulis (m. palmaris longus) un plaukstas ulnārais 
saliecējmuskulis (m. flexor carpi ulnaris ). Šie muskuļi atrodas apakšdelma virspusējā jeb 
pirmajā slānī un veic plaukstas saliekšanu (Stankovs, 1961; Kalbergs, 1971; Carola, Harley, 
Noback, 1992; Eglīte, 2004), tādējādi atspoguļojot plaukstas saliecējmuskuļu darbību svarbumbu 
raušanas laikā un veicot maksimāli spēcīgu plaukstas fleksiju (sk. 18. att.). 

Plaukstas un pirkstu ekstenzoru elektromiogrāfiskajā (EMG) testēšanā, abos iepriekš 
minētajos testos, elektrodus novietojām uz apakšdelma mugurējās virsmās vidējā trešdaļā. 
Apakšdelma muskuļu mugurējā virsmā seklo muskuļu slānī atrodas pirkstu izstiepējmuskulis (m. 
extensor digitorum), mazā pirksta izstiepējmuskulis (m. extensor digiti minimi) un plaukstas 
ulnārais izstiepējmuskulis (m. extensor carpi ulnaris). Šie muskuļi atrodas apakšdelma 
virspusējā jeb pirmajā slānī un veic plaukstas un pirkstu atliekšanu (Carola, Harley, Noback, 
1992; Eglīte, 2004), tādējādi atspoguļojot plaukstas atliecējmuskuļu darbību svarbumbu raušanas 
laikā un veicot maksimāli spēcīgu plaukstas ekstenziju (sk. 18. att.). Elektromiogrāfiskajā 
(EMG) testēšanā tika izmantoti bipolārie virsmas elektrodi 10 mm diametrā ar fiksētu 
starpelektrodu attālumu 20 mm (sk. 18. att.). Virsmas bipolārie elektrodi tika novietoti uz ādas 
tā, kā to rekomendē autori (Basmajia, Blumenstein, 1980; Colonna, Ricciardi, Zanuso, 1997). 

 

 
 

19.att. Svarbumbas raušana 
 

Testēšanas protokolā ietilpa 5 min apakšdelma priekšējo un mugurējo muskuļu 
iestiepums, 3 min iesildīšanās ar brīvām kustībām un 5 min speciālā iesildīšanās ar svarbumbu. 
Pēc iesildīšanās sekoja 32 kg svarbumbu raušana, ko izpildīja 20 reizes ar dominējošo roku (sk. 
19. att.). Svarbumbas raušanas izpildījuma laiks 60 sek.  
 

2.2.6. Konstatējošais eksperiments 
 

Veiktais konstatējošais eksperiments ļāva mums precīzi organizēt visu pētījuma 
procesu. Pētījumā iekļautais konstatējošais eksperiments tika veikts ar mērķi, lai noteikt galvenās 
atšķirības starp dažādu sporta klašu sportistiem, kā arī pēc tam noskaidrot izturības noteicošos 
faktorus svarbumbu sportā. 

 Pastāvēja iespēja, ka lielā mērā sportiskās meistarības galvenais atšķirības kritērijs 
varētu būt tikai sacensību vingrinājumu tehniskais izpildījums. Balstoties uz literatūras avotu 
analīzi (Пилипко, 2003, 2004) un noskaidrojot sakarību ciešumu starp rokas 
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antropometriskajiem mērījumiem, vispārējo izturību, apakšdelma muskuļu parametriem un 
rezultātiem sacensību vingrinājumos mēs varējām atlasīt galvenos augstu sasniegumu noteicošos 
faktorus svarbumbu sportā. 

Pēc literatūras avotu analīzes un noskaidrotajām atšķirībām starp augstas, un vidējas 
klases sportistiem, mēs konstatējām eksperimenta dalībnieku sagatavotības vājās puses. 
Eksperimenta laikā tas ļāva precīzāk izstrādāt vispārējās, speciālās izturības un apakšdelmu 
muskuļu attīstīšanas programmu, galveno uzmanību pievēršot atlētu individuālajām īpatnībām 
un fiziskās sagatavotības vājām pusēm. 

Konstatējošais eksperiments tika veikts 2009. gada septembrī un oktobrī , kas tika 
organizēts vairākās vietās: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā; Fiziskās veselības, sporta 
medicīnas un rehabilitācijas centrā un RTU sporta bāzē. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 
tika veikta apakšdelmu muskuļu izometriskā spēka testēšana un elektromiogrāfija uz 
mēraparatūras „REV 9000”, un arī veicām apakšdelma muskuļu fizisko īpašību testēšanu un 
antropometriskos mērījumus. Fiziskās veselības, sporta medicīnas un rehabilitācijas centrā notika 
vispārējās izturības testēšana uz mēraparatūras „MasterScreen CPX”. RTU sporta bāzē reālajos 
sacensību apstākļos noskaidrojām maksimālos rezultātus sacensību vingrinājumos svarbumbu 
sportā. 

Konstatējošajā eksperimentā brīvprātīgi piedalījās 31 svarbumbu cēlājs, no kuriem 15 
bija 1. sporta klases atlēti, 10 atlēti bija SMK (sporta meistara kandidāti) un vēl 6 atlēti bija SM 
(sporta meistari). Visu eksperimentā iesaistīto atlētu vidējais vecums bija 25±1,4 gadi, vidējais 
augums 181,4±2 cm, vidējā ķermeņa masa 75,9±3 kg. 
 

2.2.7. Pedagoģiskais eksperiments 
 

Pedagoģiskais eksperiments tika veikts ar mērķi noskaidrot vispārējās, speciālās 
izturības un apakšdelmu muskuļu attīstīšanas programmas iedarbības efektivitāti svarbumbu 
sportā treniņu procesā. Eksperimenta laikā pielietojot izstrādāto vispārējās, speciālās izturības un 
apakšdelmu muskuļu attīstīšanas programmu, galveno uzmanību pievērsām atlētu individuālajām 
īpatnībām un fiziskās sagatavotības vājām pusēm. Tas mums eksperimenta laikā ļāva katram 
atlētam individuāli precīzi dozēt slodzi un lielāku uzmanību pievērst tieši tām fiziskajām 
īpašībām, kuras atpaliek vairāk. Balstoties uz šāda eksperimenta rezultātiem, mēs varētu spriest 
par izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas programmas iedarbības efektivitāti uz 
sacensību vingrinājumu rezultātiem pēc eksperimenta. 

Pedagoģiskā eksperimenta laikā salīdzināmie pedagoģiskie procesi notika vienlaicīgi 
divās grupās, kas bija līdzvērtīgas pēc sacensību rezultātiem un personīgā svara. Grupu, kuru 
treniņu procesa struktūra notika pēc vispārējā treniņu plāna svarbumbu celšanā, bet ar papildus 
pielikto speciāli eksperimenta laikā izstrādātu programmu izturības un apakšdelmu muskuļu 
attīstīšanai, nosaucām par eksperimentālo grupu. Grupu, kuru treniņu procesa struktūra notika 
tikai pēc vispārējā treniņu plāna svarbumbu celšanā, nosaucām par kontroles grupu. Abu grupu 
svarbumbu cēlāju vispārējā treniņu plānā ietilpa treniņi vispārējās izturības attīstīšanai, speciālās 
izturības attīstīšanai (darbs ar svarbumbām) un muskuļu attīstīšanai (muskuļu spēks un 
hipertrofija). Galvenās atšķirības starp eksperimentālās un kontroles grupas treniņu procesiem 
bija funkcionālajā sagatavotībā un apakšdelmu muskuļu attīstīšanā. Eksperimentālā grupa 
vispārējās izturības un speciālās izturības attīstīšanas treniņu procesā (atbilstoši treniņu 
periodiem un mērķiem) slodzes dozēšanai un kontrolei izmantoja sirdsdarbības frekvenci 
(atkarībā no katra atlēta individuālās fiziskās sagatavotības testēšanas rezultātiem). Treniņos, 
kuri bija virzīti uz muskuļu spēka īpašību paaugstināšanu un hipertrofiju eksperimentālā grupa 
(atkarībā no individuālā apakšdelmu muskuļu attīstības līmeņa), pielietojot dažādus līdzekļus, 
papildus veica apakšdelma muskuļu attīstīšanu. 
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Pedagoģiskais eksperiments tika veikts, pamatojoties uz darba mērķi un hipotēzi un 
notika laika periodā no 2010. gada janvāra vidus līdz 2011. gada janvāra vidum. Pedagoģiskajā 
eksperimentā brīvprātīgi piedalījās 20 svarbumbu cēlāji (10 – eksperimentālā grupa, 10 – 
kontroles grupa), kuri pēc klasifikācijas atbilst 1. sporta klasei ar 24kg smagām svarbumbām. 
Visu eksperimentā iesaistīto subjektu vidējais vecums bija 23±2,8 gadi, vidējais augums 
179,8±4,7 cm, vidējā ķermeņa masa 77,5±3,4 kg. Eksperiments notika divās vietās RTU sporta 
bāzē un LSPA. 

Pirms sākoties eksperimentam tika iegūti sākuma rezultāti sacensību vingrinājumos un 
to noteicošajos parametros. Balstoties uz eksperimentā iesaistīto atlētu sākuma sacensību 
rezultātiem, un personīgo svaru, mēs sadalījām eksperimentā iesaistītos atlētus divās 
vienlīdzīgajās grupās (katrā pa 10 cilvēkiem). Pedagoģiskā eksperimenta grupas neatšķīrās pēc 
galvenajiem tipiskajiem raksturojumiem – vecuma, veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības 
līmeņa, sportistu kvalifikācijas. Eksperimenta laikā tika veiktas vairākas testēšanas, kuras notika 
sekojošajos treniņu periodos: 1. sagatavošanas perioda sākumā, 1. sacensību perioda beigās, pēc 
pārejas perioda 2. sagatavošanas perioda sākumā un 2. sacensību perioda beigās, kas kopumā 
veidoja veselu gadu. Testēšana bija pakārtota treniņu procesam, kurš tika organizēts divos 
makrociklos. Iegūtie rezultāti visās testēšanās tika izmantoti treniņu programmas koriģēšanai 
katram atlētam atkarībā no individuālajiem testēšanas rezultātiem. 

 
2.2.8. Matemātiskās statistikas metodes 

 
Eksperimenta laikā tika iegūti relatīvie un absolūtie rezultāti. Lai iegūtie rezultāti būtu 

pārskatāmāki un atklātos matemātiskās likumsakarības, tika veikta informācijas statistiskā 
apstrāde. Tika izmantotas statistiskās metodes (vidējais aritmētiskais, standartnovirze, 
standartkļūda, vidējo aritmētisko starpība), pēc kurām tika izvērtēti objektīvie rādītāji, kas ļāva 
secināt, ka pētāmajās grupās konstatētās izmaiņas nav nejaušas, bet statistiski ir ticamas vai nav 
ticamas. Grupu rezultātu analīzei tika izmantoti vidējie rādītāji (Popovs, Paeglītis, 1997; 
Dravnieks, 1997, 2004). 

Eksperimentā iegūtie rezultāti tika apstrādāti ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
profesora Dravnieka J. izstrādāto MS EXCEL pievienojumprogrammu „STATISTIKA”, un tika 
izmantoti sekojoši statistiskās analīzes varianti: 

 aprakstošā statistika; 
 Stjūdenta t – kritērijs saistītajām kopām; 
 Stjūdenta t – kritērijs neatkarīgajām kopām; 
 Vilkoksona kritērijs; 
 Van der Vardena kritērijs; 
 Pīrsona rangu korelācijas koeficients; 
 Spirmena rangu korelācijas koeficients. 

Aprakstošā statistika bija nepieciešama, lai noskaidrotu paraugkopas atbilstību 
normālajam sadalījumam, atkarībā no kā tika izmantots viens vai otrs statiskās analīzes variants 
(Popovs, Paeglītis, 1997; Dravnieks, 1997, 2004). 

Stjūdenta t – kritērijs saistītajām kopām tika izmantots lai novērtētu eksperimentālās vai 
kontroles grupas rezultātu atšķirību laika posmā (izaugsmes dinamika). Stjūdenta kritēriju 
saistītajām kopām izmantojām, ja ar aprakstošo statistiku tika pierādīta novērojumu rezultātu 
atbilstība normālajam sadalījumam. Starpība nav statistiski ticama ja α > 0,05. Ja novērojumu 
rezultātu atbilstība normālajam sadalījumam netika pierādīta, tad eksperimentālās vai kontroles 
grupas rezultātu atšķirību novērtēšanai izmantojām Vilkoksona kritēriju (Popovs, Paeglītis, 
1997; Dravnieks, 1997, 2004). 

Stjūdenta t – kritērijs neatkarīgajām kopām tika izmantots lai savā starpā salīdzināt 
eksperimentālas un kontroles grupas rezultātus pedagoģiskā eksperimenta laikā (pedagoģiskā 
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eksperimenta sākumā un beigās, lai noskaidrotu vai grupas ir vienlīdzīgas, vai nē). Stjūdenta 
kritēriju neatkarīgajām kopām izmantojām, ja ar aprakstošo statistiku tika pierādīta novērojumu 
rezultātu atbilstība normālajam sadalījumam. Atšķirības ir statistiski ticamas ja α<0,05. Ja 
novērojumu rezultāti neatbilst normālajam sadalījumam, tad eksperimentālās un kontroles grupas 
rezultātu atšķirību novērtēšanai izmantojām Van der Vardena kritēriju (Popovs, Paeglītis, 1997; 
Dravnieks, 1997, 2004). Pīrsona korelācijas koeficients [r] tika izmantots atkarības novērtēšanai, 
ja pierādīta novērojumu rezultātu atbilstība normālajam sadalījumam. Ja P > 0,95, tad korelācija 
ir ticama , ja P < 0,95, tad korelācija nav ticama. Spirmena rangu korelācijas koeficients [rs] tika 
izmantots divu pazīmju savstarpējās atkarības novērtēšanai, ja netika pierādīta novērojumu 
rezultātu atbilstība normālajam sadalījumam. Korelācija ir ticama, ja | r | > rα. Raksturojot 
pazīmju savstarpējās ietekmes spēku, korelāciju vērtējām kā: vāju, ja 0,2 < | r | < 0,49 vidēju, ja 
0,5 < | r | < 0,69 ciešu, ja 0,7 < | r | < 0,99 (Popovs, Paeglītis, 1997; Dravnieks, 1997, 2004). 
Korelāciju pielietojām sakarību analīzē starp rokas antropometriskajiem parametriem, vispārējo 
izturību, apakšdelma muskuļu darbspējām un rezultātiem sacensību vingrinājumos. 

 
2.3. Pētījuma organizēšana 

 
Pētījuma posmi 
Pētījums tika veikts trijos posmos un ilga no 2007.gada septembra līdz 2011.gada 

jūnijam. Konstatējošajā eksperimentā piedalījās 31 atlēts (15 atlēti – SM/SMK un 16 atlēti – 1. 
sporta klase), bet pedagoģiskajā eksperimentā 20 atlēti (1 .sporta klase). 

Pētījuma pirmais posms ilga no 2007. gada septembra līdz 2008. gada septembrim. 
Šajā laika posmā tika pētīta un analizēta literatūra par svarbumbu celšanas sportu, tika meklētas 
aktuālākās sporta veida problēmas. Tika novērotas vairākas sacensības, lai precīzāk pamatotu 
pētījuma sākotnējo problēmu un hipotēzi. Tika noteikta problēmas tālākie izpētes virzieni. 

Pētījuma otrais posms ilga no 2008.gada septembra līdz 2009.gada septembrim. Tika 
turpināta literatūras teorētiskā analīze pirmajā pētījuma posmā izvirzītajai problēmai un 
pilnveidota hipotēze. Šajā laika posmā tika uzsākti pilotpētījumi ar apakšdelmu muskuļu 
speciālajām darbspējām, meklētas pētījuma metodes, kuras varētu sekmīgi izmantot pētāmās 
problēmas risināšanai. Tika izpētīti vairāki zinātniskie raksti un literatūra par sportā lietotajām 
testēšanas metodēm. 

Pētījuma trešais posms ilga no 2009. gada septembra līdz 2009. gada decembrim. 
Pētījuma trešais posms sastāvēja no divām daļām. 

Pētījuma trešā posma pirmajā daļā tika veikta pētījuma metodoloģijas atlase, pētījumā 
iesaistīto atlētu atlase, saskaņošana ar konstatējošā eksperimenta veikšanas vietām, pētījumā 
iesaistītajiem atlētiem un sagatavošanās pētījuma praktiskajai daļai. 

Pētījuma trešā posma otrajā daļā notika konstatējošā eksperimenta organizēšana un 
norise, kura sevī iekļāva dažāda veida fizisko spēju testēšanu un fizisko spēju pārbaudi. Pēc 
konstatējošā eksperimenta tika veikta iegūto rezultātu apkopošana, statiskā apstrāde un analīze. 

Pētījuma ceturtais posms ilga no 2010.gada janvāra vidus līdz 2011.gada janvāra 
vidum. Tika veikta atlētu atlase un iegūti sākuma rezultāti pedagoģiskajam eksperimentam. 
Organizējot pedagoģisko eksperimentu, pētījumā iesaistītie subjekti tika sadalīti divās 
vienlīdzīgās grupās (katrā pa 10 cilvēkiem). Pedagoģiskā eksperimenta laikā, balstoties uz 
speciālās literatūras un zinātnisko pētījumu analīzi, tika teorētiski izstrādāta programma 
vispārējās, speciālās izturības un apakšdelmu muskuļu attīstīšanai, kas visa eksperimenta laikā 
tika pilnveidota un atkarībā no starpposmu testēšanas rezultātiem tika individualizēta un 
pielāgota katram atlētam. Pedagoģiskā eksperimenta laikā (pētījuma starpposmos) tika veikta 
vairāku fizisko spēju testēšana un iegūto rezultātu apkopošana. Visi iegūtie pētījuma rezultāti ir 
prezentēti dažāda mēroga zinātniskajās konferencēs un publicēti zinātnisko rakstu krājumos. 
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Pētījuma piektais posms ilga no 2011.gada janvāra vidus līdz 2011.gada jūnijam. 
Pētījuma pēdējā posmā tika veikta visu datu apkopošana, statistiskā apstrāde un analīze. Pēc 
eksperimenta notika rezultātu dinamikas analīze un izturības attīstīšanas programmas iedarbības 
efektivitātes izvērtējums atbilstoši sacensību vingrinājumu rezultātiem. Tika sagatavoti pētījuma 
gala rezultāti prezentēšanai zinātniskajās konferencēs un publicēšanai zinātniskajos rakstu 
krājumos. 
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3. VISPĀRĒJĀS, SPECIĀLĀS IZTURĪBAS UN 
APAKŠDELMU MUSKUĻU ATTĪSTĪŠANAS NOZĪME 

SVARBUMBU SPORTA TRENIŅU PROCESĀ 
 

3.1. Dažādas kvalifikācijas svarbumbu cēlāju rokas antropometrisko 
parametru, organisma funkcionālās sagatavotības, apakšdelma muskuļu 

spēka rādītāju un sacensību vingrinājumu rezultātu sakarību analīze 
 

Lai būtu iespējama precīza pētījuma procesa organizēšana sākumā bija jāsalīdzina 
dažādu sporta klašu sportistu būtiskākās atšķirības starp rokas antropometriskajiem parametriem, 
organisma funkcionālajiem rādītājiem un apakšdelma muskuļu spēka īpašībām. Pastāvēja 
iespēja, ka dažādo sporta klašu pērstāvju sportiskās meistarības atšķirības galvenais kritērijs 
varētu būt tikai sacensību vingrinājumu tehniskais izpildījums (Тихонов, 2003, 2009; Суховей, 
Леонов, 2009).  

Pamatojoties uz svarbumbu sporta speciālās literatūras analīzes datiem radās 
nepieciešamība papildus veikt sakarību analīzi. Sakarību analīze tika veikta apakšdelma un 
plaukstas antropometriskajiem mērījumiem, vispārējās izturības parametriem, apakšdelma 
muskuļu spēka īpašībām, lai noskaidrotu to ietekmi uz rezultātiem sacensību vingrinājumos. 
Veicot sakarību analīzi, sīkāk tika izpētīti izturības rādītāju, apakšdelma un plaukstas 
antropometrijas parametru, apakšdelmu muskuļu spēka rādītāju un sacensību vingrinājumu 
rezultātu saistību, kas ļāva noteikt galvenos faktorus augstu rezultātu sasniegšanai svarbumbu 
sportā. Nosakot ietekmējošos faktorus, mēs savā pedagoģiskā eksperimenta laikā pievērsām tiem 
pastiprinātu uzmanību, kuru galvenais uzdevums bija attīstīt vājās puses (atpaliekošās īpašības) un 
attīstīt galvenās īpašības, kas nosaka augstus sasniegumus svarbumbu sportā,atkarībā no atlētu 
individuālajām īpatnībām. 
 

3.1.1. Izturības spēju atšķirības starp 1. sporta klases un SM/SMK svarbumbu cēlājiem 
 

Visiem pētījumā iesaistītajiem subjektiem izturības spēju testēšana tika veikta 
laboratorijas apstākļos uz kardiopulmonālās diagnostikas iekārtas „Master Screen CPX”. Veicot 
komplekso kāpņveida slodzes testu ar izelpas gāzu analīzi, iegūtie rezultāti apstiprināja atlētu 
izturības spēju līmeņa atšķirības (sk. 14. tab.). 
 

14. tabula.  
 

1. sporta klases un SM/SMK atlētu vidējā ķermeņa masa, absolūtā un relatīvā 
veloergometra darba jauda aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī, 

un maksimālā slodzē (n=31) 
 

Personīgā masa Absolūtā veloergometriskā 
slodzes jauda (W) 

Relatīvā veloergometriskā 
slodzes jauda (W/kg) Sporta klase 

Kg ĶMI AeS AnS Max. AeS AnS Max. 
1.sp.kl. 78,5±1,7 23,3±0,5 86±5 162±3,3 264±5 1,1±0,1 2±0,04 3,3±0,1 
SM/SMK 73,3±3,1 22,5±0,6 100±3,3 230±13,3 260±3,3 1,4±0,02 3,2±0,1 3,7±0,1 

Atšķirību 
ticamība 

Starpība nav 
ticama 
α>0,05 

Starpība nav 
ticama 
α>0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība nav 
ticama 
α>0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 
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SM (sporta meistars) un SMK (sporta meistara kandidāts) aerobā sliekšņa līmenī 
absolūto slodzes jaudu sasniedza par 14 W lielāku nekā 1. sporta klases atlēti. Savukārt anaerobā 
sliekšņa līmenī SM un SMK absolūtā slodzes jauda tika sasniegta jau par 68 W lielāka. Abos 
šajos maiņas sliekšņos absolūtās slodzes jaudas rādītāju vidējo aritmētisko starpības ir statistiski 
ticamas α<0,05. 

Tuvojoties testa beigām un sasniedzot testa maksimālo slodzi, absolūtie slodzes jaudas 
rādītāji krasi mainījās un testa beigās 1. sporta klases atlēti spēja uzrādīt par 4 W lielāku absolūto 
slodzes jaudu nekā SM un SMK, bet šo rādītāju vidējo aritmētisko starpības nav statistiski 
ticamas α>0,05 (sk. 14. tab., sk. 20. att.). 
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20. att. Absolūtā veloergometra darba jauda aerobās (AeS), 

anaerobās (AnS) maiņas slieksnī, un maksimālā slodzē 
 

Izanalizējot sasniegto relatīvo slodzes jaudu, ir iegūti līdzīgi rezultāti. SM un SMK 
aerobajā maiņas slieksnī relatīvo slodzes jaudu uzrādīja par 0,3 w/kg lielāku nekā 1. sporta 
klases atlēti. Anaerobajā maiņas slieksnī relatīvo darbspēju starpība palielinājās un sasniedza jau 
1,2 w/kg. Tuvojoties testa beigām, starpība sāka samazināties, bet SM un SMK tomēr maksimālā 
slodzē uzrādīja par 0,4 W/kg lielākas relatīvās darbspējas, kas izskaidrojams ar to, ka SM un 
SMK atlētu grupai ķermeņa masa bija nedaudz mazāka. Relatīvo darbspēju rādītāju vidējo 
aritmētisko starpības abos maiņas sliekšņos un maksimālā slodzē ir statistiski ticamas α<0,05 
(sk. 14. tab., 21. att.). 

Izanalizējot SM/SMK un 1. sporta klases atlētu uzrādīto jaudu testa laikā, var spriest par 
atlētu lēno un ātro muskuļškiedru darbspēju potenciālu. Aerobā sliekšņa līmenī pēc pārvarāmās 
pretestības lieluma (absolūtā un relatīvā) uz veloergometra var spriest par lēno (I tipa) muskuļu 
šķiedru spēku (Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 
2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). Kā redzams, tad SM/SMK lēno (I tipa) muskuļu šķiedru 
uzrādītais absolūtais spēks (sk. 20. att., 14. tab.) ir 100±3,3 W, kamēr 1. sporta klases atlētiem 
tikai 86±5 W. Arī relatīvais lēno (I tipa) muskuļu šķiedru uzrādītais spēks (sk. 21. att., 14. tab.) 
SM/SMK ir lielāks 1,4±0,02 w/kg, bet 1. sporta klases atlētiem 1,1±0,1 w/kg. 
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n=31
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21. att. Relatīva veloergometra darba jauda aerobās (AeS), 

anaerobās (AnS) maiņas slieksnī, un maksimālā slodzē 
 

Analizējot sasniegto jaudu anaerobā sliekšņa līmenī, varam spriest par lēno (I tipa) 
muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo jaudu (Селуянов, Сарсания, Конрад, 
Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 
Svarbumbu celšanas sportā lēno (I tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālajai jaudai 
ir liela loma: jo lielāka tā ir, jo augstāku vingrinājuma izpildes tempu spēj izturēt savarbumbu 
cēlājs. Šajā slodzes testā SM/SMK sasniedza 230±13,3 W, bet 1. sporta klases atlēti tikai 
162±3,3 W lielu absolūto jaudu (sk. 20. att., 14. tab.). Veicot uzrādītās relatīvās jaudas 
salīdzinājumu anaerobā sliekšņa līmenī (sk. 21. att., 14. tab.), SM/SMK sasniedza 3,2±0,1 W/kg, 
bet 1. sporta klases atlēti 2±0,04 w/kg lielu relatīvo jaudu. No šiem rezultātiem var secināt, ka 
SM/SMK lēno (I tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālā jauda ir daudz lielāka 
nekā 1. sporta klases sportistiem. Tas norāda uz to, ka SM/SMK ir labāk attīstīta I tipa lēno 
oksidatīvo un II tipa ātro oksidatīvo šķiedru mitohondriālā sistēma un kapilārais tīkls. 

Sasniedzot maksimālo slodzi, testa laikā tiek sasniegts maksimālais skābekļa patēriņš 
(MSP) un rekrutētas visas iespējamās muskuļu šķiedras, t.i., – darbojas viss muskulis. Pēc 
sasniegtās jaudas uz veloergometra var spriest par visu slodzē iesaistīto, muskuļšķiedru 
maksimālo jaudu (Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, 
Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). Pēc testa rezultātiem var secināt, ka 
SM/SMK un 1.sporta klases atlētu maksimālā absolūtā jauda nav statistiski atšķirīga α>0,05. 
SM/SMK sasniedza 260±3,3 W lielu absolūto jaudu, bet 1. sporta klases atlēti 264±5 W (sk. 20. 
att., 14. tab.). Sasniedzot anaerobo slieksni un turpinot pretestības palielināšanu, slodzes 
realizēšanā iesaistās aizvien vairāk glikolītisko muskuļu šķiedru, pēc kuru sasniegtās jaudas var 
spriest par glikolītisko muskuļu šķiedru maksimālajām spējām (Селуянов, Сарсания, Конрад, 
Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). 
Analizējot jaudas starpību, kas palielinājās no anaerobā sliekšņa brīža līdz maksimālā skābekļa 
patēriņa fiksēšanas brīdim, ir novērojama atšķirīga aina. Absolūtā jauda (anaerobās slodzes 
laikā) SM/SMK palielinājās tikai par 30 W, bet 1. sporta klases atlētiem par 102 W, kas norāda 
uz to, ka testā iesaistītajiem 1. sporta klases atlētiem ir labāk attīstītas glikolītiskās muskuļu 
šķiedras. Analizējot relatīvās maksimālās darbspējas, maksimālā skābekļa patēriņa brīdī 
SM/SMK sasniedza 3,7±0,1 W/kg lielu jaudu, kas ir lielāka nekā 1. sporta klases atlētiem – 
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3,3±0,1 W/kg (sk. 21. att., 15. tab.). Savukārt, ja analizē jaudas starpību, kas palielinājās no 
anaerobā sliekšņa brīža līdz maksimālā skābekļa patēriņa fiksēšanas brīdim, relatīvā jauda 
(anaerobās slodzes laikā) SM/SMK palielinājās par 0,5 W/kg, kamēr 1. sporta klases atlētiem par 
1,3 W/kg. Arī šie rādītāji apstiprina, starpību starp SM/SMK un 1. sporta klases atlētu 
atšķirībām, realizējot anaeroba rakstura slodzi.  

 
15. tabula 

 
1. sporta klases un SM/SMK atlētu vidējā sirdsdarbības frekvence un skābekļa patēriņa 

rādītāji aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī, un maksimālā slodzē (n=31) 
 

Sirdsdarbības frekvence 
sit/min 

Absolūtais skābekļa patēriņš 
l/min 

Relatīvais skābekļa patēriņš 
ml/min/kg Sporta 

klase AeS AnS Max. AeS AnS Max. AeS AnS Max. 
1.sp.kl. 111,8±0,8 142,2±2,9 186,4±3 1,13±0,05 1,76±0,04 2,84±0,1 14,3±0,5 22,5±0,4 36±0,9 
SM/SMK 129±3 167,5±4,2 177,5±0,8 1,35±0,1 2,64±0,2 3,09±0,03 18,6±0,03 35,9±1 43,1±1,4 

Atšķirību 
ticamība 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

Starpība ir 
ticama 
α<0,05 

 
Analizējot sirdsdarbības frekvences rādītājus, tika konstatēti atšķirīgi rādītāji abos 

maiņas sliekšņos un maksimālā slodzē. SM un SMK aerobajā maiņas slieksnī sirdsdarbības 
frekvence ir par 17 sit/min augstāka nekā 1. sporta klases atlētiem. Anaerobajā maiņas slieksnī 
sirdsdarbības frekvences starpība palielinājās līdz 25 sit/min. Taču testa beigās, veicot anaeroba 
rakstura slodzi, 1. sporta klases atlētu sirdsdarbības frekvence strauji palielinājās un sasniedza 
186,4±3 sit/min, kamēr SM/SMK sirdsdarbības frekvence bija 177,5±0,8 sit/min. Visu 
sirdsdarbības frekvences rādītāju vidējo aritmētisko starpības abos maiņas sliekšņos un 
maksimālā slodzē ir statistiski ticamas α<0,05 (sk. 15. tab., 22. att.). 

1. sporta klases atlētiem aerobā un anaerobā slieksnī vērojama zema sirdsdarbības 
frekvence – 111,8±0,8 sit/min un 142,2±2,9 sit/min ar mazām muskuļu darbspējām, kas liecina 
par pazeminātām sirds darbspējām. SM/SMK sirdsdarbības frekvence bija 129±3 sit/min, bet 
anaerobā slieksnī 167,5±4,2 sit/min ar daudz augstākām muskuļu darbspējām. 

Veicot testa atjaunošanās fāzi tika novērots, ka SM/SMK sirdsdarbības atjaunošanās 
norit nedaudz ātrāk nekā 1. sporta klases atlētiem (sk. 22. att.). Šādi rādītāji liecina, ka SM/SMK 
sportistu grupa šai fiziskajai slodzei ir labāk adaptēta nekā 1. sporta klases atlēti. Pēc sporta 
medicīnas literatūras datiem, pēc veiktās maksimālās slodzes sirdsdarbības frekvencei 
atjaunošanās 6. min beigās ir jāsamazinās aptuveni līdz 100 sit/min. Šādi rādītāji liecina par to, 
ka sirds asinsvadu sistēma konkrētajai slodzei ir adaptēta. Pēc testa rādītājiem SM/SMK atlētu 
grupai 6. min beigās sirdsdarbības frekvence samazinājās līdz 109 sit/min un tikai 8. min beigās 
tā sasniedza 102 sit/min, kas liecina par pazeminātu adaptāciju. 1. sporta klases atlētiem 
sirdsdarbības frekvence 6. min samazinājās tikai līdz 118 sit/min, bet 8. min beigās šis rādītājs 
īpaši nemainījās – 115 sit/min. Iegūtie rezultāti liecina, ka 1. sporta klases atlētu grupas sirds 
asinsvadu sistēma nav adaptēta slodzei. 
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129

168 178

150 143

116
115

109
102

112

142

186 176

141

136

120 118 115

80

100

120

140

160

180

200

AeS AnS Max Atj. 1
min.

Atj. 2
min.

Atj. 3
min.

Atj. 4
min.

Atj. 6
min.

Atj. 8
min.

Mērījumu zonas

sit/min SM/SMK 1. sp.kl.

 
22. att. Vidējā sirdsdarbības frekvence aerobās (AeS), 

anaerobās (AnS) maiņas slieksnī, maksimālā slodzē un atjaunošanās fāzē 
 

SM/SMK visās mērījuma zonās uzrādīja lielāku absolūtā un relatīvā skābekļa patēriņu 
(sk. 15. tab). Aerobā sliekšņa līmenī SM/SMK absolūtā skābekļa patēriņš ir 1,35±0,1 l/min, bet 
1. sporta klases atlētiem 1,13±0,05 l/min. Absolūtā skābekļa patēriņa starpība aerobajā maiņas 
slieksnī ir 0,22 l/min (sk. 23. att.).  
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23. att. Absolūtais skābekļa patēriņš aerobās (AeS), 

anaerobās maiņas (AnS) slieksnī un maksimālā slodzē 
 
SM/SMK relatīvā skābekļa patēriņš aerobā sliekšņa līmenī ir 18,6±0,03 ml/min/kg, bet 

1. sporta klases atlētiem 14,3±0,5 ml/min/kg. Relatīvā skābekļa patēriņa starpība aerobajā 
maiņas slieksnī ir 4,3 ml/min/kg (sk. 24. att.). 
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Anaerobā maiņas slieksnī SM/SMK absolūtā skābekļa patēriņš ir 2,64±0,2 l/min, bet 1. 
sporta klases atlētiem 1,76±0,04 l/min. Absolūtā skābekļa patēriņa starpība anaerobajā maiņas 
slieksnī sasniedza jau 0,88 l/min (sk. 23. att.). Relatīvā skābekļa patēriņš anaerobā sliekšņa 
līmenī SM/SMK ir 35,9±1 ml/min/kg, bet 1. sporta klases atlētiem 22,5±0,4 ml/min/kg. Relatīvā 
skābekļa patēriņa starpība anaerobajā maiņas slieksnī ir 13,4 ml/min/kg (sk. 24. att.). Tik liela 
starpība ir saistīta ar to, ka SM/SMK sirdsdarbības frekvence anaerobā sliekšņa līmenī ir lielāka. 
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24. att. Relatīvais skābekļa patēriņš aerobās (AeS), 

anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un maksimālā slodzē 
 

Maksimālais absolūtā skābekļa patēriņš SM/SMK bija 3,09±0,03 l/min un 1. sporta 
klases atlētiem 2,84±0, l/min. Savukārt maksimālais relatīvais skābekļa patēriņš SM/SMK bija 
43,1±1,4 ml/min/kg un 1. sporta klases atlētiem 36±0,9 ml/min/kg. Testa beigās, sasniedzot 
maksimālo absolūto skābekļa patēriņu, starpība samazinājās un bija 0,25 l/min (sk. 23. att.), bet 
maksimālā  relatīvā skābekļa patēriņa starpība bija 7,1 ml/min/kg (sk. 24. att.). Starpība saruka, 
jo 1. sporta klases atlētu sirdsdarbības frekvence strauji paaugstinājās un maksimālā skābekļa 
patēriņa brīdī bija lielāka nekā SM/SMK. Tas ir izskaidrojams ar to, ka skābekļa patēriņš ir 
proporcionāls sirds minūtes tilpumam (Селуянов, Шестаков, 2000), savukārt maksimālāis sirds 
minūtes tilpums, kas tiek sasniegts līdz ar maksimālās sirdsdarbības frekvenci, ir atkarīgs no 
sirdsdarbības frekvences un sistoliskā tilpuma (Koц, 1986; Brēmanis, 1991; Krauksts, 2006) un 
pēc maksimālā skābekļa patēriņa atšķirībām var netieši spriest arī par sirds minūtes tilpuma 
atšķirībām. Pamatojoties uz to, ka SM/SMK maksimālais skābekļa patēriņš ir daudz lielāks, tas 
liecina, ka SM/SMK sirds asinsvadu sistēma arī ir labāk attīstīta. Lielāks skābekļa patēriņa 
līmenis norāda uz augstāku skābekļa transporta kapacitāti, piegādājot skābekli noslogotajiem 
muskuļiem. VO2 maks. rādītāji augstas klases sportistiem ir aptuveni 80 – 90 ml/kg/min 
(Krauksts, 2007). 

Vienā sporta veidā priekšrocības izsaka ar relatīvajiem VO2 maks. rādītājiem, 
piemēram. distanču slēpošanā, riteņbraukšanā, orientēšanās sportā un, protams, arī vieglatlētikā, 
jo šajos sporta veidos rezultāts atkarīgs no sportista ķermeņa masas pārvietošanas uz augšu, t.i., 
kāpumos. Priekšrocības ir tiem, kuriem pie vienādiem absolūtā VO2 maks. rādītājiem ir mazāka 
ķermeņa masa (Krauksts, 2007). Savukārt svarbumbu celšanas sportā ir svaru kategorijas, un 
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katrā svara kategorijā būs priekšrocības tam sportistam, kuram ir lielāks absolūtais skābekļa 
patēriņš. 

Absolūtā un relatīvā skābekļa patēriņu rādītāju vidējo aritmētisko starpība starp 
SM/SMK un 1. sporta klases atlētiem abos maiņas sliekšņos un maksimālā slodzē ir statistiski 
ticamas α<0,05. No tā var secināt, ka pētījumā testējamajām atlētu grupām dažādas intensitātes 
slodzē ir dažādas izturības spējas (Зациорский, 1982). 

 
Kopsavilkums. 
Izanalizējot iegūtos rezultātus, izturības spēju testēšanā starp SM/SMK un 1.sporta klases 

atlētiem tika konstatētas būtiskas atšķirības. SM/SMK lēno (I tipa) muskuļu šķiedru absolūtais 
spēks aerobajā slieksnī ir lielāks par 14 W, bet relatīvais spēks par 0,3 W/kg nekā 1. sporta 
klases atlētiem, starpība statistiski ir ticama α<0,05. Anaerobā sliekšņa līmenī SM/SMK lēno (I 
tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālā absolūtā jauda ir par 68 W, bet relatīvā 
jauda par 1,2 W/kg lielāka nekā 1. sporta klases atlētiem, starpība statistiski ir ticama α<0,05. 
Testa laikā SM/SMK un 1. sporta klases atlēti uzrādīja līdzīgu muskuļu maksimālo jaudu – 
260±3,3 W un 264±5 W, starpība statistiski nav ticama α>0,05. Absolūtā muskuļu maksimālā 
jauda (anaerobās slodzes laikā, starp anaerobo slieksni līdz maksimālā skābekļa patēriņa 
sasniegšanas brīdim) SM/SMK palielinājās par 30 W, bet 1. sporta klases atlētiem par 102 W. 
Savukārt relatīvā muskuļu maksimālā jauda SM/SMK palielinājās par 0,5 W/kg, bet 1. sporta 
klases atlētiem par 1,3 W/kg, kas norāda uz to, ka testā iesaistītajiem 1. sporta klases atlētiem ir 
labāk attīstītas glikolītiskās muskuļu šķiedras un to darbspējas ir augstākas. 

SM/SMK sirdsdarbības frekvence aerobā un anaerobā sliekšņa līmenī ir augstāka nekā 
1. sporta klases atlētiem, atšķirība ir satistiski ticama α<0,05. Maksimālā skābekļa patēriņa brīdī 
SM/SMK sirdsdarbības frekvence ir zemāka nekā 1. sporta klases atlētiem, atšķirība ir satistiski 
ticama α<0,05. Atjaunošanās 6. min beigās SM/SMK sirdsdarbības frekvences rādītāji ir 109 
sit/min, kas liecina par pazeminātu adaptāciju. 1. sporta klases atlētiem sirdsdarbības frekvence 
6. min beigās ir 118 sit/min, kas liecina, ka sirds asinsvadu sistēma nav adaptēta slodzei. 

SM/SMK visās mērījuma zonās (aerobā, anaerobā sliekšņa līmenī un maksimālā slodzē) 
uzrādīja statistiski ticamus lielākus skābekļa patēriņa (absolūtais, relatīvais) rādītājus nekā 1. 
sporta klases atlēti. SM/SMK maksimālais absolūtais skābekļa patēriņš bija 3,09±0,03 l/min, bet 
relatīvais 43,1±1,4 ml/min/kg. 1. sporta klases atlētu maksimālais absolūtais skābekļa patēriņš ir 
2,84±0, l/min, bet relatīvais 36±0,9 ml/min/kg. Pēc rezultātiem var spriest, ka SM/SMK ir 
augstāka skābekļa transporta kapacitāte. 

 
3.1.2. Apakšdelma un plaukstas antropometrisko parametru, spēka rādītāju atšķirības 

starp 1. sporta klases un SM/SMK svarbumbu cēlājiem 
 

1. sporta klases atlētu labās un kreisās rokas summārie vidējie antropometriskie 
mērījumi un rādītāji: gareniskie izmēri – pirksti 60,6±1,3 cm, plaukstas 87,8±3,8 cm, pirksti un 
plaukstas 148,3±6,7 cm; apakšdelmu apkārtmēri 92,7±3,4 cm; plaukstu dinamometrija 
120,3±13,8 kg (sk. 16. tab.). 

SMK un SM labās un kreisās rokas summārie vidējie antropometriskie mērījumi un 
rādītāji: gareniskie izmēri – pirksti 62,9±2 cm, plaukstas 90,6±0,4 cm, pirksti un plaukstas 
153,5±1,6 cm; apakšdelmu apkārtmēri 92±4,2 cm; plaukstu dinamometrija 111±14,6 kg (sk. 16. 
tab.). 

Vidējo antropometrisko mērījumu datu analīze parādīja, ka 1. sporta klases atlētu un 
SMK/SM pirkstu gareniskie izmēri, apakšdelmu apkārtmēri, plaukstas dinamometrijas rādītāji ir 
vienādi, jo vidējo aritmētisko starpības visos šajos rādītājos nav statistiski ticamas α>0,05 (sk. 
25. att., 26. att.). 
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16. tabula 
 

1. sporta klases un SM/SMK svarbumbu cēlāju 
antropometrisko mērījumu rezultāti (n=31) 

 
Parametrs 1. sporta klase SM un SMK Atšķirību ticamība 

Ķermeņa 
masa (kg) 78,5±1,7 73.3±3,1 Starpība nav 

ticama α>0,05 
Pirkstu garums (cm) 
(A,B,C,D) 60,6±1,3 62,9±2 Starpība nav 

ticama α>0,05 
Plaukstas garums (cm) 
(A1,B1,C1,D1) 87,8±3,8 90,6±0,4 Starpība ir 

ticama α<0,05 
Pirkstu un plaukstas 
kopējais garums (cm) 
(A,B,C,D+A1,B1,C1,D1) 

148,3±6,7 153,5±1,6 Starpība ir 
ticama α<0,05 

Apakšdelmu apkārtmēri 
(cm), (labā+kreisā roka) 92,7±3,4 92±4,2 Starpība nav 

ticama α>0,05 
Plaukstas dinamometrija 
(kg), (labā+kreisā roka) 120,3±13,8 111±14,6 Starpība nav 

ticama α>0,05 
 
Atsevišķi mērot tikai plaukstas un plaukstas kopā ar pirkstu gareniskajiem izmēriem 

iegūtie rezultāti parādīja, ka šie rādītāji nav vienādi un vidējo aritmētisko starpības šajos 
rādītājos ir statistiski ticamas α<0,05. No tā var spriest, ka šajā gadījumā ar līdzīgu plaukstas 
maksimālo spēku un apakšdelmu apkārtmēriem, bet garākiem kopējiem plaukstas un pirkstu 
gareniskajiem izmēriem ir teorētiski iespējams dziļāk satvert svarbumbas rokturi (Подригало, 
Галашко, Лозовой, 2007), kas dotu priekšrocības augstāku rezultātu sasniegšanai. 
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25. att. 1.sporta klases un SM/SMK plaukstas 

un apakšdelma vidējie antropometriskie mērījumi 
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Salīdzinot konstatējošā eksperimenta SM/SMK un 1. sporta klases atlētu grupas ar 
līdzīgiem pētījumiem, var spriest par atlētu apakšdelma muskuļu attīstību. Šajā eksperimentā 
SM/SMK plaukstas dinamometrijā vidēji ar katru roku uzrādīja 55,5 kg, bet 1. sporta klases atlēti 
60,15 kg. Salīdzinot ar citu autoru (Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005; Подригало, 
Галашко, Лозовой, 2007) veiktajiem pētījumiem, vērojema līdzība. Citos pētījumos konstatēts, 
ka plaukstas dinamometrijas (sportistu svars 70 – 75 kg) vidējie rezultāti svārstās robežās no 50 
līdz 60 kg, bet apakšdelma apkārtmērs resnākajā vietā ap 32 cm. Abi rādītāji tiek uzskatīti par 
augstiem, kas liecina par labu apakšdelma muskuļu attīstīšanas līmeni. Taču šādi rādītāji var būt, 
pateicoties labi attīstītajām ātrajām oksidatīvajām un glikolītiskajām muskuļu šķiedrām. 
Literatūrā minēts, ka ātrajās muskuļu šķiedrās ir vairāk miofibrillu ar lielāku šķērsgriezuma 
laukumu, kas spēj attīstīt daudz lielāku jaudu nekā lēnās muskuļu šķiedras (Селуянов, 
Шестаков, 2000), tāpēc šādi rādītāji nevar liecināt par apakšdelma muskuļu izturības spējām, jo 
ātrajās muskuļu šķiedrās ir zema mitohondriālā masa (Селуянов, Шестаков, 2000), un ātrās 
muskuļu šķiedras (II tips) izturības sporta veidos ir mazāk efektīvas un daudz jūtīgāk reaģē uz 
enerģijas deficītu, nekā lēnās muskuļu šķiedras (I tips) (Krauksts, 2007). 
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26. att. 1.sporta klases un SM/SMK Vidējā ķermeņa masa, 

labās un kreisās plaukstas dinamometrijas summa 
 
Kopsavilkums. 
Vidējo antropometrisko mērījumu datu analīze parādīja, ka 1. sporta klases atlētu un 

SMK/SM pirkstu gareniskie izmēri, apakšdelmu apkārtmēri, plaukstas dinamometrijas rādītāji 
nav statistiski atšķirīgi α>0,05. Antropometrijas rezultāti parādīja, ka plaukstas un plaukstas kopā 
ar pirkstu gareniskajiem izmēriem nav vienādi un vidējo aritmētisko starpības šajos rādītājos ir 
statistiski ticamas α<0,05. SM/SMK plaukstas dinamometrija vidēji ar katru roku uzrādīja 55,5 
kg, bet 1. sporta klases atlēti 60,15 kg. Balstoties uz svarbumbu sporta pētījumiem, šie rādītāji 
tiek uzskatīti par augstiem, kas liecina par labi attīstītu apakšdelma muskuļu spēka līmeni. 
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3.1.3. Apakšdelma muskuļu maksimālā izometriskā spēka momenta noteikšana un elektriskās 
aktivitātes atšķirības starp 1. sporta klases un SM/SMK svarbumbu cēlājiem 

 
Veicot apakšdelma muskuļu maksimālā izometriskā spēka un elektriskās aktivitātes 

mērījumus, tika iegūti rezultāti: 1. sporta klases atlētiem svarbumbas raušanas laikā apakšdelma 
mugurējās virsmas muskuļu, pirkstu izstiepējmuskuļa (m. extensor digitorum), mazā pirksta 
izstiepējmuskulļa (m. extensor digiti minimi) un plaukstas ulnārā izstiepējmuskuļa (m. extensor 
carpi ulnaris) vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte sasniedza 1,15 ± 0,02 mV, bet vidējā 
elektriskā aktivitāte vingrinājuma izpildes laikā bija 0,36 ± 0,01 mV. Apakšdelma priekšējās 
virsmas muskuļu, plaukstas radiālā saliecējmuskuļa (m. flexor carpi radialis), delnas garā 
muskuļa (m. palmaris longus) un plaukstas ulnārā saliecējmuskuļa (m. flexor carpi ulnaris ) 
vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte sasniedza 1,87 ± 0,04 mV, bet vidējā elektriskā aktivitāte 
vingrinājuma izpildes laikā bija 0,78 ± 0,02 mV (sk. 27.att., 17. tab.). 

 
27. att. 1. sporta klases atlētu apakšdelma mugurējās virsmas (a) un priekšējās 

virsmas (b) muskuļu elektriskā aktivitāte 32 kg svarbumbas raušanas laikā 
 

SM un SMK svarbumbas raušanas laikā apakšdelma mugurējās virsmas muskuļu vidējā 
maksimālā elektriskā aktivitāte bija tikai 0,97 ± 0,02 mV, bet vidējā elektriskā aktivitāte 
vingrinājuma izpildes laikā bija 0,16 ± 0,01 mV. Apakšdelma priekšējās virsmas muskuļu vidējā 
maksimālā elektriskā aktivitāte sasniedza 1,92 ± 0,04 mV, bet vidējā elektriskā aktivitāte 
vingrinājuma izpildes laikā bija 0,99 ± 0,02 mV (sk. 28.att., 17. tab.). 

Salīdzinot 1. sporta klases atlētu un SM/SMK apakšdelma priekšējās virsmas muskuļu 
un mugurējās virsmas muskuļu elektrisko aktivitāti svarbumbas raušanas laikā, ir redzams, ka 1. 
sporta klases mugurējās virsmas muskuļu vidējā elektriskā aktivitāte vingrinājuma izpildes laikā 
ir apmēram 2,5 reizes spēcīgāka nekā SM/SMK (0,36 ± 0,01 mV pret 0,16 ± 0,01 mV), bet 
apakšdelma priekšējās virsmas muskuļu 1. sporta klases atlētiem vidējā elektromiogrāfiskā 
aktivitāte ir nedaudz mazāka nekā SM/SMK (0,78 ± 0,02 mvolti pret 0,99 ± 0,02 mvolti). 
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28. att. SM/SMK apakšdelma mugurējās virsmas (a) un priekšējās 

virsmas (b) muskuļu elektriskā aktivitāte 32 kg svarbumbas raušanas laikā 
 

Izpildot vingrinājumu – svarbumbas raušana, 1. sporta klases atlētu un SM/SMK 
apakšdelma priekšējās virsmas, mugurējās virsmas muskuļu elektriskās aktivitātes ir statistiski 
ticama – α<0,05 (sk. 17. tab.). 

17. tabula. 
 

1. sporta klases un SM/SMK svarbumbu cēlāju apakšdelma muskuļu 
maksimālā izometriskā spēka momenta un elektriskās aktivitātes testēšanas rezultāti  

 
Rezultāts/mērvienība Tests Apakšdelma 

muskuļi 1.sporta klase SM/SMK 
Atšķirību 
ticamība 

mugurējā 
virsma 0,36 ± 0,01 mV 0,16 ± 0,01 mV Starpība ir 

ticama α<0,05 
elektriskā 
aktivitāte 

svarbumbas 
raušanā 

priekšējā 
virsma 0,78 ± 0,02 mV 0,99 ± 0,02 mV Starpība ir 

ticama α<0,05 
mugurējā 
virsma 1,26 ± 0,03 mV 0,85 ± 0,02 mV Starpība ir 

ticama α<0,05 
plaukstas 
ekstenzori 11,23 ± 1,26 Nm 12,13 ± 1,31 Nm Starpība nav 

ticama α>0,05 
priekšējā 
virsma 1,74 ± 0,04 mV 1,76 ± 0,04 mV Starpība nav 

ticama α>0,05 

apakšdelmu 
muskuļu 

maksimālais 
izometriskais 

spēka moments 
un elektriskā 

aktivitāte testā uz  
„REV 9000” 

plaukstas 
fleksori 14,71 ± 1,52 Nm 20,81 ± 2,32 Nm Starpība ir 

ticama α<0,05 
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1. sporta klases atlētiem, izpildot maksimāli spēcīgu ekstenziju izometriskajā darba 
režīmā, dinamometrs uzrādīja 11,23± 1,26 Nm lielu spēka momentu un apakšdelma mugurējās 
virsmas muskuļu elektromiogrāfa uzrādītā vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte sasniedza 1,26 
± 0,03 mV, bet, izpildot maksimāli spēcīgu fleksiju, izometriskajā režīmā dinamometrs uzrādīja 
14,71 ± 1,52 Nm lielu spēka momentu un apakšdelma priekšējās virsmas muskuļu 
elektromiogrāfa uzrādītā vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte sasniedza 1,74 ± 0,04 mV (sk. 
29.att., 17. tab.). 

 
29. att. 1. sporta klases atlētu plaukstas fleksoru (a), ekstenzoru (b) maksimālais spēka 

moments un elektriskā aktivitāte maksimālā statiskā sasprindzinājumā 
 

 
30. att. SM/SMK plaukstas fleksoru (a), ekstenzoru (b) maksimālais spēka moments 

un elektriskā aktivitāte maksimālā statiskā sasprindzinājumā 
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Savukārt, SM/SMK izpildot maksimāli spēcīgu ekstenziju izometriskajā režīmā 
dinamometrs uzrādīja 12,13 ± 1,31 Nm lielu spēka momentu, un apakšdelma mugurējās virsmas 
muskuļu elektromiogrāfa uzrādītā vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte bija tikai 0,85 ± 0,02 
mV, bet, izpildot maksimāli spēcīgu fleksiju, izometriskajā režīmā dinamometrs uzrādīja 20,81 ± 
2,32 Nm lielu spēka momentu un apakšdelma priekšējās virsmas muskuļu elektromiogrāfa 
uzrādītā vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte sasniedza 1,76 ± 0,04 mV (sk. 30.att., 17. tab.). 

Salīdzinot 1. sporta klases atlētu un SM/SMK apakšdelma priekšējās virsmas un 
mugurējās virsmas muskuļu elektrisko aktivitāti maksimālā spēka momenta izometriskajā darba 
režīmā, ir redzams, ka plaukstas ekstenzijā uzrādītais maksimālais spēka moments ir ļoti līdzīgs 
(11,23± 1,26 Nm pret 12,13 ± 1,31 Nm) un starpība nav ticama α>0,05, taču apakšdelma 
mugurējās virsmas muskuļu elektromiogrāfa uzrādītā vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte 1. 
sporta klases atlētiem ir daudz spēcīgāka nekā SM/SMK (1,26 ± 0,03 mV pret 0,85 ± 0,02 mV) 
un starpība ir ticama α<0,05. Savukārt, salīdzinot plaukstas fleksiju izometriskajā darba režīmā, 
tika novērota apgriezti proporcionāla sakarība. Apakšdelma priekšējās virsmas muskuļu 
elektromiogrāfa uzrādītā vidējā maksimālā elektriskā aktivitāte gan 1. sporta klases atlētiem, gan 
SM/SMK ir ļoti līdzīga (1,74 ± 0,04 mV pret 1,76 ±0,04 mV) un starpība nav ticama α>0,05, bet 
plaukstas fleksijā uzrādītais maksimālais spēka moments 1. sporta klases atlētiem ir par 6,1 Nm 
mazāks nekā SM/SMK (14,71 ± 1,52 Nm pret 20,81 ± 2,32 Nm) un starpība ir ticama α<0,05. 

Vidējo datu analīze parādīja, ka testējamo 1. sporta klases atlētu un SM/SMK 
apakšdelmu muskuļu spēka momentu rādītāji un elektriskā aktivitāte statiskajā muskuļu darba 
režīmā nav vienāda. Nav noskaidrota tiešā sakarība starp spēka momentu un elektromiogrammas 
parametriem, jo pie nelieliem spēka momentiem miogrammas parametri ļoti daudzveidīgi un 
dažādi mainās, un tas liecina par to, ka muskuļu sasprindzinājuma procesi elektromiogrammā 
neatspoguļojas pilnīgi, un, ka muskuļu elektromiogrāfiskā aktivitāte lielā mērā ir atkarīga no 
CNS ar kustību balsta aparāta adaptācijas procesu līmeņiem un dažādu muskuļu grupu 
funkcionālajām īpatnībām (Зациорский, Алешинский, Якунин, 1982). 

Noskaidrojot apakšdelma priekšējās virsmas un mugurējās virsmas muskuļu elektrisko 
aktivitāti svarbumbas raušanas laikā, var secināt, ka 1. sporta klases atlētu grupa daudz stiprāk 
sasprindzina plaukstas ekstenzorus, taču plaukstas fleksorus sasprindzina mazāk. SM/SMK ir 
novērojama apgriezti proporcionāla darbība. Protams, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no vispārējā un 
individuālā tehniskā izpildījuma, kas 1. sporta klases atlētiem gan teorētiski, gan praktiski varētu 
būt sliktāks un citāds nekā SM/SMK (Черкесов, Эбзеев, Ингушев, Эрикенов, Мускаев, 2003). 
Muskuļu biostrāvas amplitūda pieauga ar noguruma parādīšanos, savukārt, nogurumam 
progresējot, amplitūda sāk samazināties (Прянишникова, Городничев, Городничева, 
Ткаченко, 2005). 

Noskaidrojot plaukstas fleksoru un ekstenzoru maksimālo spēka momentu, var secināt, 
ka pie vienādas muskuļu elektriskās aktivitātes SM/SMK spēj uzrādīt daudz lielāku spēka 
momentu nekā 1. sporta klases atlēti. Lielākā vienas grupas muskuļu elektriskā aktivitāte un 
zemākā otras grupas muskuļu elektriskā aktivitāte ir atkarīga no ekstremitāšu kustību funkcijām, 
tāpēc, vērtējot spēka līmeni atsevišķās muskuļu grupās, statiskajā darba režīmā nebūtu ieteicams 
izmantot tikai elektromiogrāfijas parametrus. 

 
Kopsavilkums. 
Noskaidrojot apakšdelma priekšējās virsmas un mugurējās virsmas muskuļu elektrisko 

aktivitāti svarbumbas raušanas laikā, var secināt, ka 1. sporta klases atlētu grupa daudz stiprāk 
sasprindzina plaukstas ekstenzorus, taču plaukstas fleksorus sasprindzina mazāk. SM/SMK ir 
vērojama apgriezti proporcionāla darbība. Starpība starp plaukstas fleksoru maksimālo 
izometrisko spēka momentu ir statistiski ticama α<0,05. Noskaidrojot plaukstas fleksoru un 
ekstenzoru maksimālo spēka momentu, var secināt, ka pie vienādas muskuļu elektriskās 
aktivitātes SM/SMK spēj uzrādīt daudz lielāku spēka momentu nekā 1. sporta klases atlēti. 
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3.1.4. Sakarību analīze starp apakšdelma un plaukstas antropometriskajiem parametriem, 
vispārējo izturību, pirkstu saliecējmuskuļu spēku un sacensību vingrinājumu rezultātiem 

 
Veicot visus plaukstas, apakšdelma antropometriskos mērījumus, izturības spēju 

testēšanu ar komplekso slodzes testu un pirkstu saliecējmuskuļu spēka noteikšanu, tika veikta 
svarbumbu sporta sacensību rezultātu korelācijas analīze (sk. 18. tab.). 
 

18. tabula 
 

Sacensību vingrinājumu rezultātu korelācija ar plaukstas, apakšdelma 
antropometrijas parametriem un kompleksā slodzes testa rādītājiem (n=31) 

 

Mērījumi 
Korelācijas 
koeficienta 
modulis [r] 

Korelācijas 
ciešums 

Korelācijas 
ticamība [P] 

plaukstas gareniskie izmēri (cm) 
(A1+B1+C1+D1)  

r=0,486 vāja 
korelācija 

pirkstu gareniskie izmēri (cm) (A+B+C+D) r=0,553 vidēja 
korelācija 

pirkstu un plaukstu kopējie gareniskie izmēri 
(cm) ((A1+B1+C1+D1)+(A+B+C+D)) rs=0,889 cieša 

korelācija 

korelācija ir 
ticama 

(P>0,95)  

apakšdelmu apkārtmēri (cm) r=0,075 A
nt

ro
po

m
et

rij
a 

plaukstas dinamometrija (kg) r= - 0,346 
vāja 

korelācija 
korelācija nav 

ticama(P<0,95) 
relatīvās darbspējas (W/kg) r=0,644 
sirdsdarbības frekvence (sit/min) rs=0,652 

A
eS

 

plaušu minūtes ventilācija (l/min) r=0,670 

vidēja 
korelācija 

korelācija ir 
ticama 

(P>0,95) 
relatīvās darbspējas (W/kg) r=0,942 
sirdsdarbības frekvence (sit/min) r=0,742 

A
nS

 

plaušu minūtes ventilācija (l/min) r=0,786 

cieša 
korelācija 

korelācija ir 
ticama 

(P>0,95) 
 
Svarbumbu sporta sacensību vingrinājumu rezultātu korelācija ir ticama (P>0,95) ar 

plaukstas gareniskajiem izmēriem r=0,486 (vāja korelācija), ar pirkstu gareniskajiem izmēriem 
r=0,553 (vidēja korelācija), ar pirkstu un plaukstu kopējiem gareniskajiem izmēriem rs=0,889 
(cieša korelācija), ar aerobā sliekšņa relatīvajām darbspējām r=0,644 (vidēja korelācija), ar 
anaerobā sliekšņa relatīvajām darbspējām r=0,942 (cieša korelācija), ar aerobā sliekšņa 
sirdsdarbības frekvenci rs=0,652 (vidēja korelācija), ar anaerobā sliekšņa sirdsdarbības frekvenci 
r=0,742 (cieša korelācija), ar plaušu minūtes ventilāciju aerobā slieksnī r=0,670 (vidēja 
korelācija), ar plaušu minūtes ventilāciju anaerobā slieksnī r=0,786 (cieša korelācija). 
Svarbumbu sporta sacensību rezultātu korelācija nav ticama (P<0,95) ar apakšdelmu 
apkārtmēriem r=0,075, ar plaukstas dinamometrijas rādītājiem r= - 0,346 (sk. 18. tab., 31.att.). 
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31. att. Sacensību vingrinājumu rezultātu korelācija 

ar plaukstas un apakšdelma antropometrijas parametriem 
(A – plaukstas gareniskie izmēri; B – pirkstu gareniskie izmēri; C – pirkstu un plaukstu 
kopējie gareniskie izmēri; D – apakšdelmu apkārtmēri; E – plaukstas dinamometrija) 

 
Attēlā (sk. 31. att.) ir redzams, ka sacensību rezultātu korelācija ar pirkstu un plaukstas 

gareniskajiem izmēriem ir statistiski ticama, savukārt ar apakšdelma apkārtmēriem un plaukstas 
dinamometriju korelācija statistiski nav ticama. 

Attēlā (sk. 32. att.) ir redzama svarbumbu sporta sacensību rezultātu korelācija ar 
kompleksā slodzes testa rādītājiem. Visos aerobā sliekšņa rādītājos ir vērojama vidēja korelācija, 
savukārt visos anaerobā sliekšņa rādītājiem ir cieša korelācija ar svarbumbu sacensību 
rezultātiem. 

Sacensību rezultātiem ir vērojama cieša korelācija ar anaerobā sliekšņa rādītājiem. Šāda 
korelācija apstiprina literatūrā minētos faktus, ka anaerobajam slieksnim ir būtiska nozīme 
augstu ciklisko sporta veidu rezultātu sasniegšanā, jo viens no priekšnosacījumiem ir augsti 
darbspēju rādītāji (Shave, Franco, 2006; Krauksts, Konrads, 2003). 

Izvērtējot sacensību rezultātu korelāciju ar plaukstas antropometriju, ir redzams, ka 
cieša korelācija ir tikai pirkstu un plaukstu kopējiem gareniskajiem izmēriem, kas liecina, ka 
gareniskie izmēri nav mazsvarīgi, un tas būtu jāņemt vērā sportistu atlasē. Teorētiski tas varētu 
būt izskaidrojams ar to, ka, aptverot svarbumbas rokturi ar garākiem pirkstiem un plaukstu, būs 
iespējams ilgāk to noturēt rokā (tas ir tas pats, ja paņemtu rokā divus smagumus ar dažāda 
diametra rokturiem, tad ilgāk spētu noturēt to smagumu, kuram ir mazāks roktura diametrs). 
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32. att. Svarbumbu sporta sacensību rezultātu korelācija 

ar kompleksā slodzes testa rādītājiem 
(aerobajā (AeS) un anaerobajā (AnS) slieksnī: A – relatīvās darbspējas (W/kg), 

B – sirdsdarbības frekvence (sit/min), C – plaušu minūtes ventilācija (l/min)) 
 

Pētījums parādīja, ka korelācija nav ticama apakšdelmu apkārtmēriem un plaukstas 
dinamometrijai. Ar plaukstas dinamometriju ir vērojama negatīva korelācija, kas liecina, ka 
pētāmās atlētu grupas pirkstu saliecējmuskuļu spēkam nav nekādas sakarības ar sacensību 
vingrinājumiem. Negatīvās korelācijas rezultāti ir ar noslieci: jo vājāki pirkstu saliecējmuskuļi, 
jo labāks rezultāts sacensību vingrinājumā. Sasniedzot noteiktu plaukstas maksimālā spēka 
līmeni un apakšdelmu apkārtmēru, vajadzētu pievērst lielāku uzmanību apakšdelmu muskuļu 
speciālās izturības attīstīšanai (apakšdelma muskuļu mitohondriālās sistēmas attīstīšana, lai 
paaugstinātu lēno I tipa un ātro IIa tipa muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo jaudu) 
(Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; 
Konrads, 2003; Krauksts, 2006). Tas ir nepieciešams, jo svarbumbu sportā vingrinājuma izpildes 
laiks ir 10 min un apakšdelma muskuļu maksimālo spēka īpašību nozīme samazinās, savukārt 
izturības spēju nozīme palielinās (Гомонов, 2000). Arī autori (Мякинченко, 1997, 2005; 
Селуянов, 2005) norāda, ka aerobo spēju ieguldījums kopējā ATF resintēzes daudzumā strauji 
palielinās palielinoties distances garumam. 

 
Kopsavilkums. 
Korelācijas datu analīze parādīja, ka dažos rādītājos korelācija nav statistiski ticama. 

Dažu korelācijas koeficientu moduļi nav lielāki par kritisko vērtību. Cieša sacensību rezultātu 
korelācija vērojama ar anaerobā sliekšņa rādītājiem, ar relatīvajām darbspējām r=0,942, ar 
sirdsdarbības frekvenci r=0,742, ar plaušu minūtes ventilāciju r=0,786. Ciešā korelācija liecina, 
jo augstākas darbspējas var uzrādīt atlēts, jo lielāks skābekļa patēriņš ir viens no 
priekšnosacījumiem augstu rezultātu sasniegšanā. Izvērtējot sacensību rezultātu korelāciju ar 
plaukstas antropometriju, ir redzams, ka cieša korelācija ir tikai pirkstu un plaukstu kopējiem 
gareniskajiem izmēriem rs=0,889. Sakarību analīze parādīja, ka korelācija nav ticama (P<0,95) 
ar apakšdelmu apkārtmēriem r=0,075, ar plaukstas dinamometrijas rādītājiem r= - 0,346. 
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Apakšdelma apkārtmēriem un pirkstu saliecējmuskuļu maksimālā spēka rādītājiem nav sakarība 
ar sacensību rezultātiem svarbumbu sportā. 
 

3.2. Svarbumbu cēlāju vispārējās, speciālās izturības, apakšdelma muskuļu 
attīstīšanas programmas teorētiskā izstrāde un pamatojums 

2 makrocikliem 
 

Pamatojoties uz darba mērķi, tika izvirzīts pētījuma otrais uzdevums – pedagoģiskā 
eksperimenta laikā izstrādāt un trenina gadā 2 makrociklos lietot vispārējās, speciālās izturības 
un apakšdelma muskuļu attīstīšanas programmu. 

Eksperimanta laikā pedagoģiskie procesi tika pakārtoti tā, lai attīstītu svarīgākās 
svarbumbu sporta fiziskās īpašības un samazinātu mazak attistito īpašību disproporciju, kuras 
nav limitētas ģenētiski. Eksperiments tika organizēts ar mērķi svarbumbu cēlāju vispārējās, 
speciālās izturības treniņu procesā iklaut kontroli un papildu līdzekļus. Pamatojoties uz izturības 
spēju noteikšanas testa rezultātiem un atkarībā no atlētu individuālās fiziskās sagatavotības, 
katram atlētam precīzi tika noteikta individuālā slodze, papildus spēka treniņa procesā iekļaujot 
apakšdelma muskuļu attīstīšanu, lai atkarībā no individuālajām apakšdelma muskuļu 
antropometrijas un maksimālā spēka rezultātiem, atlēti attīstītu apakšdelmu muskuļu oksidatīvo 
procesu maksimālo jaudu. Par papildu līdzekli treniņu procesa slodzes dozēšanai un kontrolei, 
atpūtas intervālu noteikšanai tika izmantots pulsometrs. 

Gada treniņu process tika sadalīts divos makrociklos, jo sagatavošanas programma tika 
veidota ar mērķi sasniegt augstāko fizisko sagatavotību divās gada sacensībās, nemot vera  
sacensību kalendāra plānu. Katrs makrocikls sastāvēja no sagatavošanās perioda, sacensību 
perioda un pārejas perioda. Lai precīzi regulēu slodzi vispārējās, speciālās izturības un 
apakšdelmu muskuļu attīstīšanai, fizisko īpašību testēšana tika pakārtota treniņu procesam. 
Testēšana notika šādos treniņu periodos: 1. sagatavošanas perioda sākumā, 1. sacensību perioda 
beigās, 2. sagatavošanas perioda sākumā 2. sacensību perioda beigās. 
 

3.2.1. Makrociklu uzbūves struktūra un mērķi 
 

Treniņu procesa plānošana bija pakārtota sacensību grafikam, kurā tika noteikta 
gatavošanās gada cikla divām galvenajām sacensībām, tādējādi gada cikls sastāvēja no 2 
makrocikliem. 

1. makrocikls ilga laika periodā no 18.01.2010. līdz 29.08.2010 un sastāvēja no 
sagatavošanas perioda (18.01.2010. – 11.04.2010.), sacensību perioda (12.04.2010. – 
06.06.2010.) un pārejas perioda (07.06.2010. – 29.08.2010.). 

Sagatavošanas periods (sk. 18. tab.) sastāvēja no vispārējās sagatavošanas posma (2 
mezocikli) un speciālās sagatavošanas posma (2 mezocikli). 

Vispārējās sagatavošanas posms sastāvēja no diviem mezocikliem – 1. un 2. mezocikls 
(abi mezocikli bija ievirzošie). Ievirzošie mezocikli sastāvēja no sešiem mikrocikliem (1. – 4. 
mikrocikls – ievadošais; 5. mikrocikls – trieciena; 6. mikrocikls – atjaunošanās). Ievadošajos 
mikrociklos un trieciena mikrociklā tika plānoti pieci monocikli, bet atjaunošanās mikrociklā – 
trīs monocikli. 

Vispārējās sagatavošanas posma mērķis ir izturības bāzes veidošana. Lai realizētu šī 
sagatavošanas posma mērķi, tika izvēlēti līdzekļi ar strikti noteiktu slodzes apjomu un intensitāti. 

Speciālās sagatavošanas posms arī sastāvēja no diviem mezocikliem – 3. un 4. 
mezocikls (abi mezocikli bija bāzes veidojošie mezocikli). Bāzes mezocikli sastāvēja no sešiem 
mikrocikliem (7. – 11. mikrocikls – trieciena un 12. mikrocikls – atjaunošanās). Trieciena 
mikrociklos tika saplānoti pieci monocikli, bet atjaunošanās mikrociklā – trīs monocikli. 
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Speciālās sagatavošanas posma mērķis ir turpināt izturības bāzes veidošanu un sākt 
speciālās bāzes veidošanu. 

 
18. tabula 

 
Sagatavošanas perioda 1. makrocikla struktūra  

 
Monocikli 

(1-pirmdiena, 7-svētdiena) Periods Posmi Mezocikli Mikrocikli 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

2. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  1. mezocikls 

(ievirzošais) 
3. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

4. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

5. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  

V
is

pā
rē

jā
s s

ag
at

av
oš

an
as

 p
os

m
s 

2. mezocikls 
(ievirzošais) 

6. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

7. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  

8. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  3. mezocikls 

(bāzes) 
9. mikrocikls 

(trieciena) X X  X X X  

10. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  

11. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  Sa

ga
ta
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ša

na
s p

er
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ds
 (1

8.
01
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01
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 1
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4. mezocikls 
(bāzes) 

12. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

 
Sacensību periods (sk. 19. tab.) sastāvēja no pirmssacensību posma (1 mezocikls) un 

sacensību posma (1 mezocikls). 
Pirmssacensību posms sastāvēja no viena mezocikla – 5. mezocikls (pirmssacensību). 

Pirmssacensību mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (13. – 15. mikrocikls – trieciena; 
16. mikrocikls – atjaunošanās). Trieciena mikrociklos tika saplānoti četri monocikli, bet 
atjaunošanās mikrociklā – trīs monocikli. Pirmssacensību posma mērķis ir turpināt speciālās 
bāzes veidošanu.  
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19. tabula 
 

Sacensību perioda 1. makrocikla struktūra 
 

Monocikli 
(1-pirmdiena, 7-svētdiena) Periods Posmi Mezocikli Mikrocikli 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

13. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X   

14. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X   

15. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X   

Pi
rm

ss
ac

en
sī

bu
 

po
sm

s 5. mezocikls 
(pirmssacensību) 

16. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

17. mikrocikls 
(trieciena) X  X  X   

18. mikrocikls 
(trieciena) X  X  X   

19. mikrocikls 
(trieciena) X  X  X   

Sa
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u 
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ds

 
(1
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 –

 0
6.
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) 
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īb

u 
po
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s 6. mezocikls 

(sacensību) 

20. mikrocikls 
(atjaunošanās)  X  X    

 
Sacensību posms arī sastāvēja no viena mezocikla – 6. mezocikls (sacensību). 

Sacensību mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (17. – 19. mikrocikls – trieciena; 20. 
mikrocikls – atjaunošanās). Trieciena mikrociklos tika saplānoti trīs monocikli, bet atjaunošanās 
mikrociklā – divi monocikli. Sacensību posma mērķis ir speciālās bāzes saglabāšana un 
sagatavošana atlētu sacensību slodzēm.   

Pārejas periods (sk. 20. tab.) sastāvēja no atjaunošanās posma (2 mezocikli) un ievirzošā 
posma (1 mezocikls) nākamajam sagatavošanas periodam. 

Atjaunošanās posms sastāvēja no diviem mezocikliem – 7. mezocikls (atjaunošanās) un 
8. mezocikls (ievirzošais). Atjaunošanās mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (21. – 24. 
mikrocikls – atjaunošanās). Visos atjaunošanās mikrociklos bija saplānoti trīs monocikli. 
Ievirzošais mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (25. – 27. mikrocikls – ievadošais; 28. 
mikrocikls – atjaunošanās). Ievadošajos mikrociklos tika saplānoti četri monocikli, bet 
atjaunošanās mikrociklā – trīs monocikli. Atjaunošanās posma mērķis ir nodrošināt organisma 
atkopšanos pēc sacensībām ar nelielu slodzes apjomu un intensitāti. 

Ievirzošais posms sastāvēja no viena mezocikla – 9. mezocikls (ievirzošais). Ievirzošais 
mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (29. – 31. mikrocikls – ievadošais; 32. mikrocikls – 
atjaunošanās). Ievadošajos mikrociklos tika saplānoti pieci monocikli, bet atjaunošanās 
mikrociklā – trīs monocikli. Ievirzošā posma mērķis ir sākt organisma  gatavošanu nākamajam 
sagatavošanas periodam. 
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20. tabula 
 

Pārejas perioda 1. makrocikla struktūra  
 

Monocikli 
(1-pirmdiena, 7-svētdiena) Periods Posmi Mezocikli Mikrocikli 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

21. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

22. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

23. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

7. mezocikls 
(atjaunošanās) 

24. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

25. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X   

26. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X   

27. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X   

A
tja

un
oš

an
ās

 p
os

m
s 

8. mezocikls 
(ievirzošais) 

28. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

29. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

30. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

31. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

Pā
re

ja
s p

er
io

ds
 (0

7.
06

.2
01

0.
 –

 2
9.

08
.2

01
0.

) 

Ie
vi

rz
oš

ai
s p

os
m

s 

9. mezocikls 
(ievirzošais) 

32. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

 
2. makrocikls notika laika periodā no 30.08.2010. līdz 16.01.2011., kurš sastāvēja no 

sagatavošanas perioda (30.08.2010. – 24.10.2010.), sacensību perioda (25.10.2010. – 
19.12.2010.) un pārejas perioda (20.12.2010. – 16.01.2011.). 2. makrocikla uzbūves struktūra un 
mērķi pilnībā atbilda pirmajam makrociklam. Vienīgi atšķirās mezociklu, mikrociklu un 
monociklu skaits, jo 2. makrocikls, salīdzinot ar pirmo makrociklu, bija īsāks. Tas ir 
izskaidrojams ar pielāgošanos sacensību gada plānam, gatavojoties divām galvenajām 
sacensībām gadā. 

Sagatavošanas periods (sk. 21. tab.) sastāvēja no vispārējās sagatavošanas posma (1 
mezocikls) un speciālās sagatavošanas posma (1 mezocikls). 

Vispārējās sagatavošanas posms sastāvēja no viena mezocikla – 10. mezocikls 
(ievirzošais). Ievirzošais mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (33. – 34. mikrocikls – 
ievadošais; 35. mikrocikls – trieciena; 36. mikrocikls – atjaunošanās). Ievadošajos mikrociklos 
un trieciena mikrociklā tika saplānoti pieci monocikli, bet atjaunošanās mikrociklā – trīs 
monocikli. Vispārējās sagatavošanas posma mērķis ir izturības bāzes veidošana. Lai realizētu šī 
sagatavošanas posma mērķi, tika izvēlēti līdzekļi ar strikti noteiktu slodzes apjomu un intensitāti. 
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21. tabula 
 

Sagagatavošnas perioda 2. makrocikla struktūra  
 

Monocikli 
(1-pirmdiena, 7-svētdiena) Periods Posmi Mezocikli Mikrocikli 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

33. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

34. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X X  

35. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  V

is
pā

rē
jā

s 
sa

ga
ta

vo
ša

na
s 

po
sm

s 10. mezocikls 
(ievirzošais) 

36. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

37. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  

38. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  

39. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X X  

Sa
ga

ta
vo

ša
na

s p
er

io
ds

 

Sp
ec

iā
lā

s 
sa

ga
ta

vo
ša

na
s 

po
sm

s 11. mezocikls 
(bāzes) 

40. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

 
Speciālās sagatavošanas posms arī sastāvēja no viena mezocikla – 11. mezocikls 

(bāzes). Bāzes mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (37. – 39. mikrocikls – trieciena un 
40. mikrocikls – atjaunošanās). Trieciena mikrociklos tika saplānoti pieci monocikli, bet 
atjaunošanās mikrociklā – trīs monocikli. Speciālās sagatavošanas posma mērķis ir turpināt 
izturības bāzes veidošanu. 

Sacensību periods (sk. 22. tab.) sastāvēja no pirmssacensību posma (1 mezocikls) un 
sacensību posma (1 mezocikls). 

Pirmssacensību posms sastāvēja no viena mezocikla – 12. mezocikls (pirmssacensību). 
Pirmssacensību mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (41. – 44. mikrocikls – trieciena; 
45. mikrocikls – atjaunošanās). Trieciena mikrociklos tika saplānoti četri monocikli, bet 
atjaunošanās mikrociklā – trīs monocikli. Pirmssacensību posma mērķis ir speciālās bāzes 
veidošana. 

Sacensību posms arī sastāvēja no viena mezocikla – 13. mezocikls (sacensību). 
Sacensību mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (45. – 47. mikrocikls – trieciena; 48. 
mikrocikls – atjaunošanās). Trieciena mikrociklos tika saplānoti trīs monocikli, bet atjaunošanās 
mikrociklā – divi monocikli. Sacensību posma mērķis ir speciālās bāzes saglabāšana un – atlētu 
sagatavošana sacensību slodzēm. 

Pārejas periods (sk. 23. tab.) sastāvēja tikai no atjaunošanās posma (1 mezocikls). 
Atjaunošanās posma mezocikls sastāvēja no četriem mikrocikliem (49. – 50. mikrocikls – 
atjaunošanās, 51. – 52. mikrocikls – ievadošais). Atjaunošanās mikrociklos bija saplānoti trīs 
monocikli, bet ievadošajos mikrociklos tika saplānoti četri monocikli. Atjaunošanās posma 
mērķis ir nodrošināt organisma atkopšanos pēc sacensībām ar nelielu slodzes apjomu un 
intensitāti.  
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22. tabula 
 

Sacensību perioda 2. makrocikla struktūra  
 

Monocikli 
(1-pirmdiena, 7-svētdiena) Periods Posmi Mezocikli Mikrocikli 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

41. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X   

42. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X   

43. mikrocikls 
(trieciena) X X  X X   

Pi
rm

ss
ac

en
sī

bu
 

po
sm

s 12. mezocikls 
(pirmssacensību) 

44. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

45. mikrocikls 
(trieciena) X  X  X   

46. mikrocikls 
(trieciena) X  X  X   

47. mikrocikls 
(trieciena) X  X  X   

Sa
ce

ns
īb

u 
pe

rio
ds

 

Sa
ce

ns
īb

u 
po

sm
s 13. mezocikls 

(sacensību) 

48. mikrocikls 
(atjaunošanās) 

 X  X    

 
23. tabula 

 
Pārejas perioda 2. makrocikla struktūra  

 
Monocikli 

(1-pirmdiena, 7-svētdiena) Periods Posms Mezocikli Mikrocikli 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

49. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

50. mikrocikls 
(atjaunošanās) X  X  X   

51. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X   

Pā
re

ja
s p

er
io

ds
 

A
tja

un
oš

an
as

 p
os

m
s 

14. mezocikls 
(atjaunošanās) 

52. mikrocikls 
(ievadošais) X X  X X   

 
Kopsavilkums. 
Treniņu procesa plānošana bija pakārtota sacensību grafikam, kurā tika noteikta 

gatavošanās gada cikla divām galvenajām sacensībām, tādējādi gada cikls sastāvēja no 2 
makrocikliem. 1. makrocikls ilga laika periodā no 18.01.2010. līdz 29.08.2010., kurš sastāvēja 
no sagatavošanas perioda (18.01.2010. – 11.04.2010.), sacensību perioda (12.04.2010. – 
06.06.2010.) un pārejas perioda (07.06.2010. – 29.08.2010.). 2. makrocikls notika laika periodā 
no 30.08.2010. līdz 16.01.2011., kurš sastāvēja no sagatavošanas perioda (30.08.2010. – 
24.10.2010.), sacensību perioda (25.10.2010. – 19.12.2010.) un pārejas perioda (20.12.2010. – 
16.01.2011.). 2. makrocikla uzbūves struktūra un mērķi pilnībā atbilda pirmajam makrociklam. 
Vienīgi atšķirās mezociklu, mikrociklu un monociklu skaits, jo 2. makrocikls bija īsāks. 
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3.2.2. Makrociklu uzdevumu, līdzekļu, metožu un slodzes sadalījums  
 

Abi makrocikli gada ciklā sastāvēja no vienādiem periodiem (sagatavošanas, sacensību 
un pārejas periods). Vienīgā atšķirība starp 1. un 2. makrociklu bija tāda, ka 2. makrocikla 
pārejas periodā netika iekļauts ievirzošais posms un atsevišķu periodu garums bija dažāds. Abu 
makrociklu uzdevumi pārējos periodos un posmos bija vienādi. Slodzes dozēšanā tika izmantoti 
katra atlēta individuālie rādītāji: sirdsdarbības frekvence AeS un AnS līmenī, vingrinajumu 
maksimālie spēka rādītāji.Ņemot vērā apakšdelma apkārtmēru un pirkstu saliecējmuskuļu 
maksimālā izometriskā spēka rādītājus, tika lietotas dažādas metodes. 

Sagatavošanas perioda vispārējās sagatavošanas posma mērķis ir vispārējās bāzes 
veidošana. Mērķa sasniegšanai tika realizēti uzdevumi, lietojot šadus līdzekļus, metodes un 
slodzes (sk. 24., 25., 26. tab., 33., 34., 35. att.): 

1. uzdevums: skeleta muskuļu kapilāru tīkla paplašināšana, mitohondriālās sistēmas 
uzturēšana; 
 līdzeklis, metode un slodze (ievadošie mikrocikli 1. – 4., 33. – 34., trieciena 

mikrocikls – 5., 35., atjaunošanās mikrocikls – 6., 36.): skriešana ar espanderu 
– vienmērīgi nepārtrauktā metode ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa 
līmenī 100 – 130 sit/min; sacensību vingrinājumi (svarbumbu grūšana, 
svarbumbu raušana) – atkārtojumu metode ar vidēju (starp aerobo (AeS) – 
anaerobo (AnS) sliekšņa līmeni 130 – 150 sit/min) un mērenu intensitāti 
(aerobā (AeS) sliekšņa līmenī 100 – 130 sit/min); 

2. uzdevums: apakšdelmu muskuļu elpojošo muskuļu šķiedru (EMŠ) hipertrofija, 
lēno I tipa un ātro IIa tipa muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālās jaudas 
palielināšana; 
 līdzeklis, metode un slodze: vingrinājumi roku un apakšdelma muskuļiem 

(Nr.:1.; 2., 3.) – kombinētā režīma metode (statodinamiskais izpildījums) ar 
mērenu intensitāti (ievadošie mikrocikli 1. – 4., 33. – 34.,): intensitāte 40 – 
50% no maksimālā spēka, (trieciena mikrocikls – 5., 35.): ar vidēju intensitāti 
50 – 60% no maksimālā spēka. 
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24. tabula 
 

1., 2. makrocikla treniņa plāns sagatavošanas perioda 
vispārējās sagatavošanas posmā (1. – 4., 33. – 34. mikrocikls) 

 
 

Slodze 
 

Po
sm

s 
 M

ik
ro

ci
kl

s 

M
on

oc
ik

ls
 

Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Svarbumbu 
grūšana 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

24kgx2x4min 

5 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

2. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) līmenī 
100 – 130 

sit/min 
60 min.  Vienmērīgi 

nepārtrauktā 

3. Svarbumbu 
raušana 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

24kgx2x4min 

5 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

4. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) līmenī 
100 – 130 

sit/min 
60 min  Vienmērīgi 

nepārtrauktā 

V
is

pā
rē

jā
s s

ag
at

av
oš

an
as

 p
os

m
s 

1.
 –

 4
., 

33
. –

 3
4.

 (I
ev

ad
oš

ie
) 

5. Vingr. 
Nr.:1.; 2., 3. 40 – 50% 

3 sērijas 
x 3 piegājieni 
30 – 40 sek. 

Starp 
piegājieniem 

30 sek.  
Starp sērijām 

5 min 

Kombinētā 
režīma 
metode 
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25. tabula 
 

1., 2. makrocikla treniņa plāns sagatavošanas perioda 
vispārējās sagatavošanas posmā (5., 35. mikrocikls) 

 
 

Slodze 
 

Po
sm

s 
 M

ik
ro

ci
kl

s 

M
on

oc
ik

ls
 

Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Svarbumbu 
grūšana 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

24kgx2x4min 

5 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

2. Svarbumbu 
raušana 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

24kgx2x4min 

5 min. 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

3. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) līmenī 
100 – 130 

sit/min 
90 min  Vienmērīgi 

nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
24kgx2x4min 4. Svarbumbu 

raušana 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 

16kgx3min 
24kgx2x4min 

5 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

V
is

pā
rē

jā
s s

ag
at

av
oš

an
as

 p
os

m
s 

5.
, 3

5.
 (t

rie
ci

en
a)

 

5. Vingr. 
Nr.:1.; 2., 3. 50 – 60% 

3 sērijas 
x 3 piegājieni 
40 – 50 sek. 

Starp 
piegājieniem 

30 sek.  
Starp 

sērijām 
7 min 

Kombinētā 
režīma 
metode 
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26. tabula 
 

1., 2. makrocikla treniņa plāns sagatavošanas perioda 
vispārējās sagatavošanas posmā (6., 36. mikrocikls) 

 
 

Slodze 
 

Po
sm

s 
 M

ik
ro

ci
kl

s 

M
on

oc
ik

ls
 

Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. 

 
Skriešana ar 
espanderu 

 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

 

16kgx3min 
24kgx2x4min 

2. Svarbumbu 
raušana 

 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 16kgx3min 

24kgx2x4min 

5 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

V
is

pā
rē

jā
s s

ag
at

av
oš

an
as

 p
os

m
s 

6.
, 3

6.
 (a

tja
un

oš
an

ās
) 

3. 

 
Skriešana ar 
espanderu 

 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

 
Sagatavošanas perioda speciālās sagatavošanas posma mērķis ir turpināt vispārējās un 

sākt speciālās bāzes veidošanu. Mērķa sasniegšanai tika realizēti uzdevumi, lietojot šādus 
līdzekļus, metodes un slodzes (sk. 27., 28. tab., 33., 34., 35. att.): 

1. uzdevums: paaugstināt muskuļu sistēmas elpošanas spējas – palielināt elpojošo 
muskuļu šķiedru elpošanas potenciālu, veidojot jaunus mitohondrijus; 
 līdzeklis, metode un slodze (trieciena mikrocikli 7. – 11., 37. – 39.): skriešana 

ar espanderu – vienmērīgi nepārtrauktā metode ar vidēju intensitāti starp 
aerobo (AeS) – anaerobo (AnS) sliekšņa līmeni 130 – 150 sit/min; sacensību 
vingrinājumi (svarbumbu grūšana, svarbumbu raušana) – atkārtojumu metode 
ar vidēju intensitāti starp aerobo (AeS) – anaerobo (AnS) sliekšņa līmeni 130 
– 150 sit/min un ar lielu intensitāti anaerobā (AnS) sliekšņa līmenī 150 – 160 
sit/min; (atjaunošanās mikrocikls – 12., 40.): skriešana ar espanderu – 
vienmērīgi nepārtrauktā metode ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa 
līmenī 100 – 130 sit/min; sacensību vingrinājumi (svarbumbu grūšana, 
svarbumbu raušana) – atkārtojumu metode ar vidēju intensitāti starp aerobo 
(AeS) – anaerobo (AnS) sliekšņa līmeni 130 – 150 sit/min; 

2.  uzdevums: turpināt apakšdelmu muskuļu elpojošo muskuļu šķiedru hipertrofiju, 
lēno I tipa un ātro IIa tipa muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālās jaudas 
palielināšana; 
 līdzeklis, metode un slodze (trieciena mikrocikli 7. – 11., 37. – 39.): 

vingrinājumi roku un apakšdelma muskuļiem (Nr.: 4., 5., 6.) – kombinētā 
režīma metode (statodinamiskais izpildījums) ar vidēju intensitāti 50 – 60% 
no maksimālā spēka. 
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27. tabula 
 

1., 2. makrocikla treniņa plāns sagatavošanas perioda 
Speciālās sagatavošanas posmā (7. – 11., 37. – 39. mikrocikls) 

 
 

Slodze 
 

Po
sm

s 
 M

ik
ro

ci
kl

s 

M
on

oc
ik

ls
 

Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Svarbumbu 
grūšana 

(AnS) 
līmenī 

150 – 160 
sit/min 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

24kgx2x4min 

7 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

2. Svarbumbu 
raušana 

(AnS) 
līmenī 

150 – 160 
sit/min 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

24kgx2x4min 

7 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

3. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 

90 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
24kgx2x4min 4. Svarbumbu 

raušana 

(AnS) 
līmenī 

150 – 160 
sit/min 

16kgx3min 
24kgx2x4min 

5 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

Sp
ec

iā
lā

s s
ag

at
av

oš
an

as
 p

os
m

s 

7.
 –

 1
1.

, 3
7.

 –
 3

9.
 (t

rie
ci

en
a)

 

5. Vingr. 
Nr.: 4., 5., 6. 50 – 60% 

3 sērijas 
x 3 piegājieni 
50 – 60 sek. 

Starp 
piegājieniem 

30 sek.  
Starp sērijām 

10 min 

Kombinētā 
režīma 
metode 
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28. tabula 
 

1., 2. makrocikla treniņa plāns sagatavošanas perioda 
speciālās sagatavošanas posmā (12., 40. mikrocikls) 

 
 

Slodze 
 

Po
sm

s 
 M

ik
ro

ci
kl

s 

M
on

oc
ik

ls
 

Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
24kgx2x4min 2. Svarbumbu 

raušana 

(AeS – 
AnS) līmenī 
130 – 150 

sit/min 
16kgx3min 

24kgx2x4min 

5 min 
(100 – 110 

sit/min) 
Atkārtojumu 

Sp
ec

iā
lā

s s
ag
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m

s 
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., 

40
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3. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 
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33. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums sagatavošanas perioda 

vispārējās izturības attīstīšanai 
 

Vispārējās izturības attīstīšanai sagatavošanas periodā tika lietoti aerobie treniņi, 
izmantojot skriešanu ar espanderu ar dažādu slodzes apjomu un intensitāti (sk. 33. att.). 1., 2. 
makrocikla vispārējās sagatavošanas posma (1. – 4., 33., 34.) mikrociklos slodzes apjoms bija 
120 min ar intensitāti 115 sit/min, 5., 35. mikrociklā slodzes apjoms samazinājās līdz 90 min, bet 
intensitāte palielinājās līdz 140 sit/min. 6., 36. mikrociklā tika samazināts gan apjoms (60 min), 
gan intensitāte (115 sit/min). Speciālās sagatavošanas posma (7. – 11., 38., 39.) mikrociklos 
slodzes apjoms bija 90 min ar intensitāti 140 sit/min, bet 12., 40. mikrociklā apjoms samazinājās 
līdz 60 min un intensitāte līdz 115 sit/min.  
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34. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums sagatavošanas perioda 

speciālās izturības attīstīšanai ar dažāda svara svarbumbām 
 

Speciālās izturības attīstīšanai sagatavošanas periodā tika lietoti sacensību vingrinājumi 
ar 16 kg un 24 kg smagām svarbumbām, ar dažādu slodzes apjomu un intensitāti (sk. 34. att.). 1., 
2. makrocikla vispārējā sagatavošanas posma (1. – 4., 33., 34.) mikrociklos slodzes apjoms ar 16 
kg svarbumbām bija 16 min, ar 24 kg svarbumbām 22 min, bet intensitāte 140 sit/min. 5., 35. 
mikrociklā slodzes apjoms palielinājās (16 kg svarbumbām līdz 22 min, 24 kg svarbumbām līdz 
38 min), bet intensitāte palika nemainīga 140 sit/min. 6., 36. mikrociklā tika samazināts gan 
apjoms (16 kg svarbumbām 6 min, 24 kg svarbumbām 16 min ), gan intensitāte (115 sit/min). 
Speciālās sagatavošanas posma (7. – 11., 38., 39.) mikrociklos tika palielināts slodzes apjoms (ar 
16 kg svarbumbām bija 22 min, ar 24 kg svarbumbām 28 min) un intensitāte palielinājās līdz 155 
sit/min., bet 12., 40. mikrociklā apjoms samazinājās (16 kg svarbumbām 6 min, 24 kg 
svarbumbām 16 min ) un intensitāte līdz 140 sit/min. 
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35. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums 

apakšdelmu muskuļu attīstīšanai sagatavošanas periodā 
 

Apakšdelmu muskuļu attīstīšanai sagatavošanas periodā tika lietoti vingrinājumi, kurus 
izpildīja ar kombinētā režīma metodi (statodinamiskais izpildījums), dažādojot slodzes apjomu 
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un intensitāti (sk. 35. att.). 1., 2. makrocikla vispārējā sagatavošanas posma (1. – 4., 33., 34.) 
mikrociklos slodzes apjoms bija 35 sek. ar intensitāti 45% no maksimālā spēka, (5., 35.) 
mikrociklā slodzes apjoms palielinājās līdz 45 sek., bet intensitāte palielinājās līdz 55%. 6., 12., 
36., 40. mikrociklā apakšdelmu muskuļu attītīšana netika veikta. Speciālās sagatavošanas posma 
(7. – 11., 38., 39.) mikrociklos slodzes apjoms bija 55 sek. ar intensitāti 55% no maksimālā 
spēka.  

 
29. tabula 

 
Sacensību perioda pirmssacensību posma 1., 2. makrocikla treniņa plāns  

 (13. – 15., 41. – 43. mikrocikls) 
 
 

Slodze 
 

Po
sm

s 
 M

ik
ro

ci
kl
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M
on
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ik

ls
 

Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Svarbumbu 
grūšana 

(AeS) līmenī 
110 – 120 

sit/min 
Nedaudz virs 

(AnS) 
160 – 170 

sit/min 

24 kg 
(2 min. AeS 

līmenī) + 
(1 min 

nedaudz 
virs AnS) 
x 5 sērijas 

x 2 piegājieni 

10 min intervālā 

2. Svarbumbu 
raušana 

(AeS) līmenī 
110 – 120 

sit/min 
Nedaudz virs 

(AnS) 
160 – 170 

sit/min 

24 kg 
(2 min. AeS 

līmenī) + 
(1 min 

nedaudz 
virs AnS) 
x 5 sērijas 

x 1 piegājiens 
(ar katru roku) 

10 min intervālā 

3. Skriešana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

Pi
rm

ss
ac

en
sī

bu
 p

os
m

s 

13
. –

 1
5.

, 4
1.

 –
 4

3.
 (t

rie
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a)

 

4. 

Svarbumbu 
raušana 

(AeS) līmenī 
110 – 120 

sit/min 
Nedaudz virs 

(AnS) 
160 – 170 

sit/min 

24 kg 
(2 min. AeS 

līmenī) + 
(1 min 

nedaudz 
virs AnS) 
x 6 sērijas 

x 1 piegājiens  

10 min intervālā 

 
Sacensību perioda pirmssacensību posma mērķis ir speciālās bāzes veidošana. Mērķa 

sasniegšanai tika realizēti uzdevumi, lietojot šadus līdzekļus, metodes un slodzes (sk. 29., 30. 
tab., 36., 37. att.): 
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1. uzdevums: turpināt muskuļu sistēmas elpošanas spēju paaugstināšanu (palielināt 
elpojošo muskuļu šķiedru elpošanas potenciālu, veidojot jaunus mitohondrijus); 

2. uzdevums: sirds minūtes tilpuma palielināšana (sirds muskulatūras hipertrofija, 
sirds kreisā kambara tilpuma palielināšana); 

3. uzdevums: maksimālā skābekļa patēriņa līmeņa paaugstināšana (VO2 maks.); 
4. uzdevums: jaudas palielināšana anaerobā sliekšņa līmenī; 

 līdzeklis, metode un slodze (trieciena mikrocikli 13. – 15., 41. – 43. 
atjaunošanās mikrocikls – 16., 44.): skriešana – vienmērīgi nepārtrauktā 
metode ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa līmenī 100 – 130 sit/min; 
sacensību vingrinājumi (svarbumbu grūšana, svarbumbu raušana) – intervālā 
metode ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa līmenī 100 – 130 sit/min 
un submaksimālu intensitāti nedaudz virs anaerobā (AnS) sliekšņa līmeņa 160 
– 170 sit/min; atkārtojumu metode ar lielu slodzes intensitāti anaerobā (AnS) 
sliekšņa līmenī 150 – 160 sit/min; 

 
30. tabula 

 
Sacensību perioda pirmssacensību posma 1., 2. makrocikla treniņa plāns  

 (16., 44. mikrocikls) 
 
 

Slodze 
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Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Skriešana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

24kgx6min Svarbumbu 
grūšana 2. 

Svarbumbu 
raušana 

(AnS) līmenī 
150 – 160 

sit/min 24kgx6min 
10 min Atkārtojumu 

Pi
rm

ss
ac

en
sīb

u 
po

sm
s 

16
., 

44
. (
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ja
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oš
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ās

) 

3. Skriešana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

 
Sacensību perioda sacensību posma mērķis ir speciālās bāzes saglabāšana un atlētu 

sagatavošana sacensību slodzes intensitātei un apjomam. Mērķa sasniegšanai tika realizēti 
uzdevumi lietojot šadus līdzekļus, metodes un slodzes (sk. 31., 32. tab., 36., 37. att.): 

1. uzdevums: maksimalizēt muskuļu šķiedru elpošanas procesu jaudu; 
2. uzdevums: sirds asinsvadu un elpošanas sistēmu funkcionālo maksimālo iespēju 

sasniegšana; 
3. uzdevums: pilnveidot šo sistēmu saskaņotu darbību atbilstoši gaidāmo sacensību 

norisei; 
 līdzeklis, metode un slodze (trieciena mikrocikli 17. – 19., 45. – 47., 

atjaunošanās mikrocikls – 20., 48.): skriešana – vienmērīgi nepārtrauktā 
metode ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa līmenī 100 – 130 sit/min; 
sacensību vingrinājumi (svarbumbu grūšana, svarbumbu raušana) – 
atkārtojumu metode ar submaksimālu intensitāti nedaudz virs anaerobā (AnS) 
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sliekšņa līmeņa 160 – 170 sit/min, atkārtojumu metode ar vidēju intensitāti 
starp aerobo (AeS) – anaerobo (AnS) sliekšņa līmeni 130 – 150 sit/min; 

 
          31. tabula 

 
Sacensību perioda sacensību posma 1., 2. makrocikla treniņa plāns  

 (17. - 19., 45. – 47. mikrocikls) 
 
 

Slodze 
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ls
 

Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

Svarbumbu 
grūšana 24kgx6min Atkārtojumu 

1. Svarbumbu 
raušana 

Nedaudz virs 
(AnS) 

160 – 170 
sit/min 24kgx6min 

10 min 
Atkārtojumu 

2. Skriešana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 24kgx6min Sa

ce
ns

īb
u 

po
sm

s 

17
. –

 1
9.

, 4
5.

 –
 4

7.
 (t
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3. Svarbumbu 
raušana 

(Nedaudz virs 
(AnS) 

160 – 170 
sit/min 24kgx6min 

10 min Atkārtojumu 

 
32. tabula 

 
Sacensību perioda sacensību posma 1., 2. makrocikla treniņa plāns  

 (20., 48. mikrocikls) 
 

 
Slodze 
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Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

Svarbumbu 
grūšana 24kgx6min Atkārtojumu 

1. Svarbumbu 
raušana 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 24kgx6min 

10 min 
Atkārtojumu 

Sa
ce

ns
īb

u 
po

sm
s 
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., 
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2. Skriešana 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

 
Vispārējās izturības saglabāšanai un atjaunošanās procesu uzlabošanai sacensību 

periodā tika lietoti aerobie treniņi, izmantojot skriešanu ar nelielu slodzes apjomu un intensitāti 
(sk. 36. att.). 1., 2. makrocikla pirmssacensību posma (13. – 15., 41., 43.) un sacensību posma 
(17. – 20., 45. – 48.) mikrociklos slodzes apjoms bija tikai 30 min ar intensitāti 115 sit/min, 16., 



 114 

44. mikrociklā slodzes apjoms tika nedaudz palielināts līdz 60 min, bet intensitāte saglabājās līdz 
115 sit/min. 

Speciālās izturības attīstīšanai sacensību periodā tika lietoti sacensību vingrinājumi tikai 
ar 24 kg smagām svarbumbām ar dažādu slodzes apjomu un intensitāti (sk. 37. att.). 1., 2. 
makrocikla pirmssacensību posma (13. – 15., 41., 43.) mikrociklos slodzes apjoms bija 32 min, 
bet intensitāte 165 sit/min. 16., 44. mikrociklā slodzes apjoms samazinājās līdz 12 min, bet 
intensitāte samazinājās līdz 155 sit/min. 1., 2. makrocikla sacensību posma 17. – 19., 45. – 47. 
mikrociklā apjoms bija 24 min un intensitāte 165 sit/min, bet 20., 48. mikrociklā apjoms 
samazinājās līdz 12 min, bet intensitāte līdz 140 sit/min.  
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36. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums 

sacensību perioda vispārējās izturības attīstīšanai  
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37. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums 

sacensību perioda speciālās izturības attīstīšanai ar 24 kg svarbumbām 
 

Pārejas perioda atjaunošanās posma mērķis ir nodrošināt organisma atkopšanos pēc 
sacensībām ar nelielu slodzes apjomu un intensitāti. Mērķa sasniegšanai tika realizēti uzdevumi, 
lietojot šadus līdzekļus, metodes un slodzes (sk. 33., 34., 35. tab., 38., 39., 40. att.): 
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1. uzdevums: saglabāt iepriekš sasniegtās organisma aerobās spējas; 
2. uzdevums: kapilārā tīkla paplašināšana skeleta muskuļos, skeleta muskuļu 

mitohondriālās sistēmas uzturēšana; 
 līdzeklis, metode un slodze (atjaunošanās mikrocikli - 21. – 24., 28., 49. – 50., 

ievadošie mikrocikli - 25. – 27., 51. – 52.): riteņbraukšana (21. – 28. 
mikrociklā) un skriešana (49. – 52. mikrociklā) vienmērīgi nepārtrauktā 
metode ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa līmenī 100 – 130 sit/min; 
sacensību vingrinājumi (svarbumbu grūšana, svarbumbu raušana) – 
atkārtojumu metode ar vidēju intensitāti starp aerobo (AeS) – anaerobo (AnS) 
sliekšņa līmeni 130 – 150 sit/min, ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa 
līmenī 100 – 130 sit/min. 

3. uzdevums: saglabāt apakšdelma muskuļu elpojošo muskuļu šķiedru (EMŠ) 
fizioloģiskā šķērsgriezuma laukumu; 
 līdzeklis, metode un slodze (ievadošie mikrocikli - 25. – 27., 51. – 52. ): 

vingrinājumi roku un apakšdelma muskuļiem (Nr.: 1.; 2.; 3.) – kombinētā 
režīma metode (statodinamiskais izpildījums) ar mērenu intensitāti: 40 – 50% 
no maksimālā spēka. 

33. tabula 
 

Pārejas perioda atjaunošanās posma 1., 2. makrocikla treniņa plāns  
 (21. - 24., 49., 50. mikrocikls) 

 
 

Slodze 
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Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Riteņbraukšana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

60 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 2. 

 Svarbumbu 
raušana 

(AeS – AnS) 
līmenī 

130 – 150 
sit/min 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

5 min Atkārtojumu 
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3. Riteņbraukšana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

60 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 
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34. tabula 
 

Parejas perioda atjaunošanās posma 1., 2. makrocikla treniņa plāns  
 (25. - 27., 51., 52. mikrocikls) 

 
 

Slodze 
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Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Riteņbraukšana 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

90 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 2. 

 Svarbumbu 
raušana 

(AeS – 
AnS) līmenī 
130 – 150 

sit/min 
16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

5 min Atkārtojumu 

3. Riteņbraukšana 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

90 min.  Vienmērīgi 
nepārtrauktā A
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4. Vingr. 
Nr.: 1.; 2.; 3. 40 – 50% 

3 sērijas 
x 3 

piegājieni 
30 – 40 sek. 

Starp 
piegājieniem 

30 sek.  
Starp sērijām 

5 min 

Kombinētā 
režīma 
metode 

 
35. tabula 

 
Pārejas perioda atjaunošanās posma 1. makrocikla treniņa plāns (28. mikrocikls) 
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Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Riteņbraukšana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 2. 

 Svarbumbu 
raušana 

(AeS) līmenī 
100 – 130 

sit/min 16kgx3min 
16kgx5min 
24kgx3min 

5 min Atkārtojumu 
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3. Riteņbraukšana 
(AeS) līmenī 

100 – 130 
sit/min 

30 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 
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Pārejas perioda ievirzošā posma mērķis ir sākt gatavot organismu nākamajam 
sagatavošanas periodam. Mērķa sasniegšanai tika realizēti uzdevumi,lietojot šādus līdzekļus, 
metodes un slodzes (sk. 36., 37. tab., 38., 39., 40. att.): 

1. skeleta muskuļa kapilārā tīkla paplašināšana skeleta, skuļu mitohondriālās 
sistēmas uzturēšana; 

2. pakāpeniska elpojošo muskuļu šķiedru elpošanas potenciāla palielinašana, 
veidojot jaunus mitohondrijus; 
 līdzeklis, metode un slodze (ievadošie mikrocikli 29. – 31., atjaunošanās 

mikrocikls – 32.): skriešana ar espanderu – vienmērīgi nepārtrauktā metode ar 
mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa līmenī 100 – 130 sit/min; sacensību 
vingrinājumi (svarbumbu grūšana, svarbumbu raušana) – atkārtojumu metode 
ar vidēju intensitāti starp aerobo (AeS) – anaerobo (AnS) sliekšņa līmeni 130 
– 150 sit/min, ar mērenu intensitāti aerobā (AeS) sliekšņa līmenī 100 – 130 
sit/min; 

3. apakšdelmu muskuļu elpojošo muskuļu šķiedru (EMŠ) hipertrofija (fizioloģiskā 
šķērsgriezuma laukuma palielināšana); 
 līdzeklis, metode un slodze (ievadošie mikrocikli 29. – 31.): vingrinājumi 

roku un apakšdelma muskuļiem (Nr.: 1.; 2.; 3.) – kombinētā režīma metode 
(statodinamiskais izpildījums) ar mērenu intensitāti: 40 – 50%. 

36. tabula 
 

Pārejas perioda ievirzošā posma 1 makrocikla treniņa plāns (29. - 31. mikrocikls) 
 

Slodze 
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Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

90 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
16kgx5min 

24kgx2x3min 2. 
 Svarbumbu 

raušana 

(AeS – 
AnS) līmenī 
130 – 150 

sit/min 
16kgx3min 
16kgx5min 

24kgx2x3min 

5 min Atkārtojumu 

3. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

90 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 

4. Vingr. 
Nr.: 1.; 2.; 3. 40 – 50% 

3 sērijas 
x 3 piegājieni 
30 – 40 sek. 

Starp 
piegājieniem 

30 sek.  
Starp sērijām 

5 min 

Kombinētā 
režīma 
metode 
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5. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) 
līmenī 

100 – 130 
sit/min 

90 min  Vienmērīgi 
nepārtrauktā 
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37. tabula 
 

Pārejas perioda ievirzošā posma 1. makrocikla treniņa plāns (32. mikrocikls) 
 

Slodze 
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Līdzekļi 
Intensitāte 

 
Apjoms 

 

Atpūtas 
pauze starp 

piegājieniem 
Metode 

1. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) līmenī 
100 – 130 

sit/min 
30 min  Vienmērīgi 

nepārtrauktā 

Svarbumbu 
grūšana 

16kgx3min 
16kgx5min 

24kgx2x3min 2. 
 Svarbumbu 

raušana 

(AeS) līmenī 
100 – 130 

sit/min 16kgx3min 
16kgx5min 

24kgx2x3min 

5 min Atkārtojumu 
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3. Skriešana ar 
espanderu 

(AeS) līmenī 
100 – 130 

sit/min 
30 min  Vienmērīgi 

nepārtrauktā 
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Pārejas perioda mikrocikli

apjoms (min) intensitāte (sit/min)

 
38. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums 

pārejas perioda  vispārējās izturības attīstīšanai  
 

Vispārējās izturības attīstīšanai pārejas periodā tika lietoti aerobie treniņi izmantojot 
riteņbraukšanu un skriešanu ar espanderu ar dažādu slodzes apjomu, bet vienādu intensitāti (115 
sit/min) (sk. 38. att.). 1., 2. makrocikla atjaunošanas posma (21. – 24., 49., 50.) mikrociklos 
slodzes apjoms bija 120 min, 25. – 27., 51., 52. mikrociklā slodzes apjoms palielinājās līdz 180 
min, bet 28. mikrociklā slodzes apjoms tika samazināts līdz 60 min. Pārejas perioda ievirzošā 
posma (29. – 31.) mikrociklos slodzes apjoms atkal palielinājās līdz 180 min, bet 32. mikrociklā 
slodzes apjoms tika samazināts līdz 60 min. 

Pārejas perioda speciālās izturības attīstīšanai tika pievērsta mazāka uzmanība, lietojot 
sacensību vingrinājumus ar 16 kg un 24 kg smagām svarbumbām ar mazu slodzes apjomu un 
vidēju intensitāti (sk. 39. att.). 1., 2. makrocikla atjaunošanas posmā (21. – 28.) un ievirzošā 
posma (29. – 32.) mikrociklos slodzes apjoms ar 16 kg svarbumbām bija 16 min. 1., 2. 
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makrocikla atjaunošanas posmā (21. – 28.) slodzes apjoms ar 24 kg svarbumbām bija 6 min, bet 
ievirzošajā posmā (29. – 32.) jau 12 min. 1., 2. makrocikla atjaunošanas posma (21. – 27.) un 
ievirzošā posma (29. – 31.) mikrociklu intensitāte bija 140 sit/min, bet atjaunošanas posma 28. 
un ievirzošā posma 32. mikrocikla intensitāte bija 115 sit/min. 
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39. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums 

pārejas perioda speciālās izturības attīstīšanai ar dažāda svara svarbumbām 
 

Apakšdelmu muskuļu attīstīšanai pārejas periodā tika lietoti vingrinājumi, kurus 
izpildīja ar kombinētā režīma metodi (statodinamiskais izpildījums) ar dažādu slodzes apjomu un 
intensitāti (sk. 40. att.). 1., 2. makrocikla atjaunošanas posmā (21. – 24., 28., 49., 50.) un 
ievirzošā posma 32. mikrociklā apakšdelmu muskuļu attīstīšana netika veikta. 1. makrocikla 
atjaunošanas posmā (25. – 27., 51., 52.) un 2. makrocikla ievirzošā posma 29. – 31. mikrociklā 
slodzes apjoms bija 35 sek. ar intensitāti 45% no maksimālā spēka. 
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40. att. 1., 2. makrocikla slodzes apjoma un intensitātes sadalījums 

apakšdelmu muskuļu attīstīšanai pārejas periodā 
 

Abas grupas (kontroles un eksperimentālā) veica vienādu treniņu procesu, bet papildus 
pamata treniņu procesam eksperimentālā grupa dažādos makrocikla posmos atkarībā no 



 120 

apakšdelmu muskuļu individuālajiem antropometrijas un maksimālā izometriskā spēka veica to 
attīstīšanu. Apakšdelmu muskuļu elpojošo muskuļu šķiedru (EMŠ) hipertrofijai, lēno I tipa un 
ātro IIa tipa muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālās jaudas palielināšanai tika iekļauti 
šadi vingrinājumi: 

1. Vingrinājums: roku saliekšana/iztaisnošana virstvērienā ar stieni (sk. 41. att.) 
(Delavjē, 2007). Stāvus, stienis lejā virstvērienā, stieņa pacelšana augšā,saliecot 
rokas elkoņu locītavās, un atgriešanās sākuma stāvoklī. Vingrinājums noslogo 
apakšdelma saliecējus un plaukstas atliecējus. 

 

   
(a) (b) (c) 

41. att. Roku saliekšana/iztaisnošana virstvērienā ar stieni, 
(a) – s ākumstāvoklis, (b) – starppozīcija, (c) – beigu stāvoklis 

 
2. Vingrinājums: plaukstu saliekšana ar stieni (sk. 42. att.) (Кузьмин, 2003, 

Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005). Apakšdelmi 
atbalstīti pretsolu,stienis satverts apakštvērienā, plaukstu saliekšana un 
iztaisnošana. Noslogo plaukstas saliecējus.  

 

  
(a) (b) 

42. att. Plaukstu saliekšana ar stieni 
(a) – s ākumstāvoklis, (b) – beigu stāvoklis 
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3. Vingrinājums: pirkstu saliekšana (Кузьмин, 2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 
2004; Шикунов, 2003, 2005) turot svaru rokturī. Vingrinājumu izpilda satverot 
maza diametra rokturi, kuram piekarināts svars. Ar delnas pamatni roku atbalstīta 
pret stieni, pirkstos satverot (sk. 43. att.). Pirkstus saliec un iztaisno, noslogo 
pirkstu saliecējus.  

 

  
(a) (b) 

43. att. Pirkstu saliekšana, turot svaru rokturī 
(a) – s ākumstāvoklis, (b) – beigu stāvoklis 

 
4. Vingrinājums: pirkstu un plaukstas saliekšana ar hanteli (sk. 44. att.) (Кузьмин, 

2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005; Delavjē, 
2007). Apakšdelms atbalstīts pret solu, hantele satverta apakštvērienā, svaru 
nolaiž lejā, papildus atliecot pirkstus, tad, saliecot pirkstus  un  plaukstu,  svaru  
ceļ  augšā.Noslogo  pirkstu  un  plaukstu  saliecējus.  

 

   
(a) (b) (c) 

44 att. Pirkstu un plaukstu saliekšana ar hanteli 
(a) – s ākumstāvoklis, (b) – starppozīcija, (c) – beigu stāvoklis 
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5. Vingrinājums: plaukstu atliekšana virstvērienā ar stieni (sk. 45. att.) (Кузьмин, 
2003; Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005; Delavjē, 
2007). Apakšdelmi atbalstīti pret solu, stienis satverts virstvērienā, plaukstu 
atliekšana un nolaišana. Noslogo plaukstas atliecējus. 

 

  
(a) (b) 

45. att. Plaukstu atliekšana virstvērienā ar stieni 
(a) – s ākumstāvoklis, (b) – beigu stāvoklis 

 
6. Vingrinājums: pirkstu saliekšana ar espanderu (sk. 46. att.) (Кузьмин, 2003; 

Литвинович, Флерко, Телеш, 2004; Шикунов, 2003, 2005). Izpilda, turot 
espanderu taisnā rokā lejā vai nedaudz saliektu elkoņa locītavā. Veiktais 
atkārtojums tiek izpildīts tikai tad, ja, saliecot pirkstus, espandera rokturi 
pieskaras viens otram. Tika izmantoti divi espanderi ar dažādām pretestības 
pakāpēm (espandera pretestība uz katru pirkstu 9 un 11 mārciņas (lb) – 4,1 un 5 
(kg)). Noslogo pirkstu saliecējus. 

 

 
 

46. att. Pirkstu saliekšana ar espanderu 
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Vispārējās izturības attīstīšanai tika izmantoti šādi līdzekļi: 
1. Līdzeklis: skriešana ar espanderu (sk. 47. att.). Skriešanas laikā papildus tiek 

noslogoti apakšdelmu muskuļi, saspiežot un atlaižot espanderu. Espandera saspiešanas biežums 
sakrīt ar roku vēzienu biežumu skriešanas laikā. Roku vēziena biežums atkarīgs no skriešanas 
ātruma, kuru regulē pēc sirdsdarbības sitienu skaita minūtē. Katrā periodā un posmos tas ir 
atkarīgs no sasniedzamajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem. Visos periodos tiek 
izmantoti divi espanderi ar dažādām pretestības pakāpēm (espanders ar pretestību uz katru 
pirkstu 3 un 5 mārciņas (lb) – 1,4 un 2,3 (kg)). 
 

  
 

47. att. Skriešana ar pirkstu saliekšanu, izmantojot espanderu. 
 
2. Līdzeklis: riteņbraukšana apvidū (sk. 48. att.). Braucot apvidū, salīdzinot ar 

braukšanu pa līdzenu virsmu, nemitīgi jākontrolē divriteņa stūre, tāpēc papildus tiek noslogoti 
apakšdelmu muskuļi. Pārvietošanās ātrums apvidū atkarīgs no sirdsdarbības frekvences (sitienu 
skaita minūtē). Katrā periodā un posmos tas ir atkarīgs no sasniedzamajiem mērķiem un 
veicamajiem uzdevumiem. 
 

 
 

48. att. Riteņbraukšana apvidū 
 

Speciālās izturības attīstīšanai tika izmantoti sacensību vingrinājumi (Ткачёв, 2004) -
svarbumbu grūšana un svarbumbas raušana (sk. 9., 10. att.). 
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Kopsavilkums. 
Veicamie uzdevumi periodos un posmos abos makrociklos bija vienādi. Slodzes 

dozēšanā tika izmantoti  atlēta individuālie rādītāji: sirdsdarbības frekvence AeS un AnS līmenī, 
maksimālie spēka rādītāji vingrinājumos. Atkarībā no apakšdelma apkārtmēru un pirkstu 
saliecējmuskuļu maksimālā izometriskā spēka rādītājiem tika lietotas dažādas metodes. 
Vispārējās izturības attīstīšanai tika izmantoti šadi līdzekļi: skriešana ar espanderu; 
riteņbraukšana apvidū. Speciālās izturības attīstīšanai tika izmantoti sacensību vingrinājumi: 
svarbumbu grūšana un svarbumbas raušana. Papildus pamata treniņu procesam eksperimentālā 
grupa dažādos makrocikla posmos veica apakšdelmu muskuļu attīstīšanu. Eksperimentālā grupa 
savā treniņu procesā papildus lietoja šādus līdzekļus: roku saliekšanu/iztaisnošanu virstvērienā ar 
stieni; plaukstu saliekšanu ar stieni; pirkstu saliekšanu, turot svaru rokturī; pirkstu un plaukstas 
saliekšanu ar hanteli; plaukstu atliekšanu virstvērienā ar stieni; pirkstu saliekšanu ar espanderu. 
 

3.3. Pētījuma rezultātu dinamikas analīze un izstrādātās attīstīšanas 
programmas iedarbības efektivitātes izvērtējums pēc sacensību vingrinājumu 

rezultātiem eksperimenta laikā 
 
3.3.1. Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu sākuma rezultāti sacensību vingrinājumos 

un ķermeņa masa pirms eksperimenta 
 

Lai novērtētu lietotās programmas un izvēlēto metožu efektivitāti,tika izvirzīts trešais 
darba uzdevums, lai analizētu svarbumbu cēlāju rezultātu dinamiku 2 makrociklu laikā un fizisko 
spēju attīstīšanas programmas iedarbības efektivitāti, veicot sacensību vingrinājumus.  

 Sākuma rādītāji svarbumbu sporta sacensību vingrinājumos – svarbumbu grūšanā un 
svarbumbas raušanā eksperimentālajā un kontroles grupā bija līdzvērtīgi (sk. 38. tab., 49.att.). 

 
38. tabula 

 
Eksperimenta dalībnieku vidējie sākuma rādītāji 

svarbumbu grūšanā un svarbumbas raušanā pirms eksperimenta 
 

Sacensību vingrinājums Grupa Rezultāts (reizes) 
± standartkļūda Atšķirību ticamība 

Eksperimentālā 55,4± 1,9 Svarbumbu grūšana Kontroles 56,2 ± 1,6 
Starpība 

nav ticama α>0,05 
Eksperimentālā 120,1 ± 2,6 Svarbumbas raušana Kontroles 118,4± 3,2 

Starpība 
nav ticama α>0,05 

 
Ar Stjūdenta kritērija neatkarīgajām kopām tika pierādīts, ka eksperimentālā grupa ir 

līdzvērtīga kontroles grupai (Stjudenta kritērija empīriskā vērtība ir mazāka par teorētisko un 
būtiskuma līmenis - α>0,05 ). Eksperimentālā un kontroles grupa ir līdzvērtīgas un ir derīgas 
eksperimentam (Popovs, Paeglītis, 1997; Dravnieks, 1997, 2004). 

Tabulā (sk. 38. tab.) redzami eksperimenta dalībnieku vidējie sākuma rādītāji sacensību 
vingrinājumos pirms eksperimenta. Sacensību vingrinājumā svarbumbu grūšana eksperimentālās 
grupas dalībnieku vidējais rezultāts bija 55,4±1,9 reizes, bet kontroles grupā 56,2±1,6 reizes. 
Sacensību vingrinājumā svarbumbu raušana eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais rezultāts 
bija 120,1±2,6 reizes, bet kontroles grupā 118,4±3,2 reizes (sk. 49. att.). Rezultātu starpība starp 
eksperimentālo un kontroles grupu sacensību vingrinājumos nav statistiski ticama (α>0,05).  
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49. att. Eksperimenta dalībnieku vidējie sākuma rādītāji 
svarbumbu grūšanā un svarbumbas raušanā pirms eksperimenta 

 
Pirms pētījuma sākšanas eksperimentālajai un kontroles grupai tika noteikta ķermeņa 

masa un ķermeņa masas indekss (ĶMI) (sk. 39. tab., 50.att.). 
39. tabula 

 
Eksperimenta dalībnieku vidējā 

ķermeņa masa un ķermeņa masas indekss 
 

Mērījums Grupa Rezultāts 
± standartkļūda Atšķirību ticamība 

Eksperimentālā 77,1± 3,5 Ķermeņa masa (kg) Kontroles 77,9± 2,9 
Starpība 

nav ticama α>0,05 
Eksperimentālā 20,62±1,4 Ķermeņa masas 

indekss ĶMI (kg/m2) Kontroles 20,93±0,9 
Starpība 

nav ticama α>0,05 
 

Vidējā ķermeņa masa eksperimentālajā grupā bija 77,1± 3,5 kg, bet kontroles grupā 
77,9± 2,9 kg. Ķermeņa masas indekss eksperimentālajā grupā bija 20,62±1,4, bet kontroles 
grupā 20,93±0,9. Eksperimentālās un kontroles grupas ķermeņa masas mērījumu starpība nav 
statistiski ticama (α>0,05) (sk. 50. att.). 
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50. att. Eksperimenta dalībnieku ķermeņa masas un ķermeņa masas indeksa 
vidējie sākuma rādītāji pirms eksperimenta 

 
Kopsavilkums. 
Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu sacensību vingrinājumu rezultātu starpība 

nav statistiski ticama (α>0,05). Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu ķermeņa masas 
mērījumu starpība nav statistiski ticama (α>0,05).Eksperimentālā un kontroles grupa ir 
lidzvērtīga un ir derīga eksperimentam. 

 
3.3.2. Eksperimentālās grupas atlētu darbspēju dinamika 

un fizioloģiskās pārmaiņas eksperimenta laikā 
 

Veicot komplekso slodzes testu, ar izelpas gāzu analīzi tika iegūti rezultāti, kas parāda 
treniņa procesa ietekmi uz atlētu darbspējām. Tabulā (sk. 40. tab.) atspoguļoti atlētu uzrādītās 
darbspējas dažādos treniņu periodos. Makrociklu laikā iegūtie rezultāti dažādos periodos aerobā 
slieksnī, anaerobā slieksnī un maksimālā slodzē statistiski ir atšķirīgi (α<0,05). 
 

40. tabula 
 

Eksperimentālās grupas vidējā absolūtās un relatīvās veloergometra darba jaudas 
dinamika eksperimenta laikā aerobās (AeS), anaerobās maiņas (AnS) slieksnī 

un maksimālā slodzē (n=10) 
 

Absolūtā veloergometriskā 
slodzes jauda (W) 

Relatīvā veloergometriskā 
slodzes jauda (W/kg) 

1. un 2. 
makrocikla 

periodi AeS AnS Max. AeS AnS Max. 
Pirms 1. sagatavošanas perioda 82±5,1 155±3,3 259±4,4 1,1±0,1 2,2±0,04 3,6±0,1 
1. sacensību perioda beigās 127±3,3 202±2,8 288±5 1,8±0,02 2,9±0,1 4,1±0,1 
Pirms 2. sagatavošanas perioda 100±3,4 154±3,5 290±3,3 1,4±0,1 2,2±0,034,1±0,02
2. sacensību perioda beigās 132±4,2 213±3 293±4,1 1,9±0,08 3±0,1 4,1±0,1 

Atšķirību ticamība starp 
1. sagatavošanas perioda sākumu 
un 2. sacensību perioda beigām 

α<0,05 α<0,05 α<0,05 α<0,05 α<0,05 α<0,05 
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Eksperimentālās grupas atlētu vidējā absolūtā veloergometra darba jaudas dinamika 
eksperimenta laikā aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un maksimālā slodzē stipri 
svārstījās (sk. 51. att.). Sagatavošanas un pārejas periodā gan aerobajā slieksnī, gan anaerobajā 
slieksnī darbspējas ir pazeminātas un ar sacensību periodiem ir statistiski atšķirīgas (α<0,05). 
Savukārt apskatot darbspējas, kuras atlēti uzrāda, veicot maksimālo slodzi, var redzēt, ka no 
pārējiem vienīgais statistiski atšķirīgais rezultāts vērojams pirms sagatavošanas perioda. 
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51.att. Eksperimentālās grupas absolūtā veloergometra darba jauda aerobās (AeS), 
anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un  maksimālā slodzē dažādos treniņu periodos 

 
Līdzīga aina vērojama arī attēlā (sk. 52. att.), kur ir redzama eksperimentālās grupas 

atlētu vidējā relatīvā veloergometra darba jaudas dinamika eksperimenta laikā aerobās (AeS), 
anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un maksimālā slodzē dažādos treniņu periodos. 
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52. att. Eksperimentālās grupas relatīvā veloergometra darba jauda aerobās (AeS), 
anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un  maksimālā slodze dažādos treniņu periodos 

 
Izpētot un izanalizējot atlētu darbspēju līknes dinamiku, var secināt, ka lietotais treniņu 

process bija pareizs un lietderīgs. Rezultāti atklāj, ka sacensību periodā atlētiem bija vislielākās 
darbspējas, kas liecina, ka atlēts sacensībās sasniegs augstāku rezultātu nekā sagatavošanas vai 
pārejas periodā. Šajā gadījumā galveno uzmanību būtu jāpievērš tieši anaerobajam slieksnim, jo 
sacensībās darbs ar svarbumbām pamatā notiek anaerobā sliekšņa tuvumā. Tā, piemēram, 
sagatavošanas un pārejas periodā testēšanas laikā anaerobajā slieksnī uzrādītās absolūtās 
darbspējas ir 155±3,3 (W) un 154±3,5 (W), savukārt 1. un 2. sacensību periodā tās ir 202±2,8 
(W) un 213±3 (W). Lai apstiprinātu darbspēju saistību ar maksimālo rezultātu svarbumbu 
celšanā, nepieciešama sacensību rezultātu analīze pēc eksperimenta. 

Veicot komplekso slodzes testu uz veloergometra dažādos treniņu periodos, tika iegūti 
sirdsdarbības frekvences parametri slodzes un atjaunošanas fāzē (sk. 41. tab.). 

Pēc iegūto rezultātu matemātiskās apstrādes var redzēt, ka visos treniņu periodos 
sirdsdarbības frekvence svārstās un atšķirība (izņemot mērījumu maksimālā slodzē) statistiski ir 
ticama (α<0,05). Vienīgais mērījums, kurā nav novērojama rezultātu atšķirība (α>0,05), ir veicot 
maksimālo slodzi. Sirdsdarbības frekvence maksimālā slodzē visos treniņu periodos svārstās 
robežās no 191±0,8līdz 192±1,3sit/min.Ja salīdzina 1.un 2. sacensību, sagatavošanas un pārejas 
perioda sirdsdarbības frekvences rādītājus, tad vērojamā aina ir atšķirīga.(sk. 53. att.). 
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41. tabula 
 

Eksperimentālās grupas atlētu vidējā sirdsdarbības frekvences dinamika eksperimenta 
laikā aerobās (AeS), anaerobās maiņas (AnS) slieksnī, maksimālā slodzē 

un atjaunošanas fāzes 2., 4., 6. minūtē (n=10) 
 

Sirdsdarbības frekvence 
slodzes fāzē (sit./min) 

Sirdsdarbības frekvence 
atjaunošanas fāzē (sit./min) 

1. un 2. 
makrocikla 

periodi Mierā AeS AnS Max. 2. min. 4. min. 6. min. 
Pirms 1. sagatavošanas 
perioda 87±2,6 100±2,3 143±2,8 191±1,2 163±1,9 118±2 112±2,1 

1. sacensību 
perioda beigās 68±2,4 123±3 161±1,8 191±0,9 126±2,9 105±3,3 105±1,8 

Pirms 2. sagatavošanas 
perioda 75±1,4 109±1,6 132±2,5 192±1,3 128±3,5 112±2,1 105±2,4 

2. sacensību 
perioda beigās 72±1,5 121±2,1 158±2,6 191±0,8 131±1,9 110±2 101±1,3 

Atšķirību ticamība starp 
1. sagatavošanas perioda 
sākumu un 2. sacensību 

perioda beigām 

α<0,05 α<0,05 α<0,05 α>0,05 α<0,05 α<0,05 α<0,05 
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53. att. Eksperimentālās grupas atlētu vidējā sirdsdarbības frekvences dinamika 
eksperimenta laikā miera stāvoklī, aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī, 
maksimālā slodzē un atjaunošanas fāzes 2., 4., 6. minūtē dažādos treniņu periodos 

 
Abos divos sacensību periodos sirdsdarbības frekvence testa slodzes un atjaunošanas 

fāzē ir ļoti līdzīga un statistiski nav atšķirīga (α>0,05). Savukārt sagatavošanas un pārejas 
periodā sirdsdarbības frekvences svārstības ir stipri atšķirīgas, ko labi var redzēt līknēs gan 
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slodzes fāzē, gan atjaunošanas fāzē. Atjaunošanas fāzē notiek sirdsdarbības frekvences 
atjaunošanās, pēc kuras var spriest par sportista adaptācijas līmeni konkrētai fiziskai slodzei. 
Analizējot sirdsdarbības frekvences atjaunošanas līknes dažādos treniņu periodos, redzams, ka 
sagatavošanas periodā, pašā makrocikla sākumā, ir vērojams pagarināts atjaunošanās periods. 
Grupas vidējā sirdsdarbības frekvence atjaunošanas fāzes 6. min. ir 112±2,1 sit/min, kas liecina 
par pazeminātu adaptāciju konkrētajai fiziskajai slodzei. Visos pārējos treniņu periodos ir 
vērojama laba atjaunošanās, kad grupas vidējā sirdsdarbības frekvence atjaunošanas fāzes 6. 
min. svārstās no 101±1,3 līdz 105±2,4 sit/min. Šādi rādītāji liecina, ka atlētu grupa konkrētajai 
fiziskajai slodzei adaptējusies. 

Papildus sirdsdarbības frekvences parametru reģistrēšanai slodzes fāzē tika noteikts 
sirds minūtes tilpums miera stāvoklī, aerobā slieksnī, anaerobā slieksnī un veicot maksimālu 
slodzi (sk. 42. tab.).  

42. tabula 
 

Eksperimentālās grupas atlētu vidējā sirds minūtes tilpuma dinamika eksperimenta laikā 
miera stāvoklī, aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un maksimālā slodzē 

dažādos treniņu periodos (n=10) 
 

sirds minūtes tilpums (l/min) 
slodzes fāzē 

1. un 2. 
makrocikla 

periodi Mierā AeS AnS Max. 
Pirms 1. sagatavošanas perioda 5,5±0,6 10,5±1,3 14,1±0,7 17,7±1,2 
1. sacensību perioda beigās 7,1±0,4 16,3±1 20,3±0,8 24±0,8 
Pirms 2. sagatavošanas perioda 5,4±0,3 12,7±0,6 15,0±0,9 19,8±1,1 
2. sacensību perioda beigās 6±0,5 15,7±1,1 19,5±0,6 22,4±0,9 

Atšķirību ticamība starp 
1. sagatavošanas perioda sākumu 
un 2. sacensību perioda beigām 

(α<0,05) (α<0,05) (α<0,05) (α<0,05) 

 
Sirds minūtes tilpuma rādītāji starp dažādiem treniņu periodiem (starp 1, 2. 

sagatavošanas un 1., 2. sacensību periodu) miera stāvoklī, aerobā slieksnī, anaerobā slieksnī un 
veicot maksimālu slodzi ir statistiski atšķirīgi (α<0,05). Ja atsevišķi analizē tikai sacensību 
periodus, tad iegūtie rezultāti ir ļoti līdzīgi un vienīgā atšķirība sirds minūtes tilpuma rādītājos ir 
vērojama tikai miera stāvoklī (α<0,05). Analizējot iegūtos rezultātus sagatavošanas un pārejas 
periodā, ir vērojama lielāka rezultātu izkliede. Pretēji sacensību periodiem vienīgie līdzīgie 
rezultāti sirds minūtes tilpuma rādītājos ir vērojami miera stāvoklī (α>0,05). Analizējot sirds 
minūtes tilpumu ir novērojama izteikta rezultātu dinamika visos treniņu periodos (sk. 54. att.). 

Apskatot attēlu (sk. 54. att.), redzams, ka sportistu grupai, sākot sagatavošanas periodu, 
visos slodzes fāzes mērījumos ir vērojama vismazākā sirds izsviede. 1. sacensību periodā, 
salīdzinot ar sagatavošanas periodu, vērojams rezultātu pieaugums visos slodzes fāzes 
mērījumos. Vislielākie pieaugumi ir novērojami abos sliekšņos un veicot maksimālu slodzi, kas 
vidēji sastāda 6,1±0,5 l/min. Pārejas periodā vērojams rezultātu kritums. Savukārt šie rezultāti 
nenokrītas līdz sagatavošanas perioda līmenim un ir nedaudz augstāki. Veicot testēšanu 2. 
sacensību perioda beigās, rezultāti atkal paaugstinās un praktiski sasniedz 1. sacensību perioda 
līmeni.  
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54. att. Eksperimentālās grupas vidējā sirds minūtes tilpuma dinamika eksperimenta laikā 
miera stāvoklī, aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un maksimālā slodzē 

dažādos treniņu periodos (n=10) 
 

Izpētot un izanalizējot sportistu sirdsdarbības frekvenci un sirds minūtes tilpumu 
dažādos treniņu periodos, redzams, ka sacensību periodos sirds asinsvadu spējas ir ļoti līdzīgas 
un statistiski neatšķiras (α>0,05). Savukārt sagatavošanas un pārejas perioda rezultātos ir 
novērojamas atšķirības (α<0,05). Pārejas perioda beigās sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī 
bija par 12 sit/min mazāka nekā sagatavošanas perioda sākumā, savukārt sirds minūtes tilpums 
statistiski neatšķīrās (α>0,05). Tas nozīmē, ka pēc pārejas perioda sportistiem ir palielinājies 
sirds tilpums un sirds strādā ekonomiskāk ar mazāku sitienu skaitu minūtē. Tas atspoguļojas 
aerobā sliekšņa, anaerobā sliekšņa un maksimālās slodzes mērījumos. Salīdzinot sacensību 
periodus ar sagatavošanas un pārejas periodu, ir redzamas izmaiņas visos rādītājos. Miera 
stāvoklī sirdsdarbības frekvence samazinās, bet sirds minūtes tilpums palielinās. Aerobajā un 
anaerobajā slieksnī sacensību periodos sirdsdarbības frekvence ir augstāka un sirds minūtes 
tilpums lielāks. Savukārt veicot maksimālu slodzi, sirdsdarbības frekvence izlīdzinās, bet sirds 
minūtes tilpums saglabājas lielāks. Līdz var secināt, ka vispārējās un speciālās izturības 
attīstīšana izmantošana treniņu procesā pozitīvi ietekmēja sirds asinsvadu sistēmu. Par to liecina 
sirds tilpuma palielināšanās, kas nodrošināja lielāku sirds izsviedes frakciju (ml) vienas 
kontrakcijas laikā, un sirds minūtes tilpuma palielināšanās (l/min). Sirdsdarbības frekvence 
miera stāvoklī samazinājās, atjaunošanas procesi pēc slodzes uzlabojās un veicināja labāku 
adaptāciju fiziskajai slodzei. 

Apstrādājot iegūtos rezultātus, ir redzams, ka starp dažādiem treniņu periodiem (starp 
1., 2. sagatavošanas un 1., 2. sacensību periodu) skābekļa patēriņš testa laikā ir atšķirīgs un 
statistiski ticams (α<0,05) (sk. 43. tab.). Abos divos sacensību periodos skābekļa patēriņš testa 
laikā ir ļoti līdzīgs un statistiski atšķirīgs veicot tikai maksimālo slodzi (α<0,05). Savukārt 
sagatavošanas un pārejas periodā skābekļa patēriņa svārstības testa slodzes fāzē ir lielākas nekā 
starp sacensību periodiem. 
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43. tabula 
 

Eksperimentālās grupas atlētu vidējā relatīvā skābekļa patēriņa dinamika eksperimenta 
laikā miera stāvoklī, aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un maksimālā slodzē 

dažādos treniņu periodos (n=10) 
 

Relatīvais skābekļa patēŗiņš ml/min/kg 
slodzes fāzē 

1. un 2. 
makrocikla 

periods Mierā AeS AnS Max. 
Pirms 1. sagatavošanas perioda 5,5±0,4 13,5±1,3 22,9±1,8 39,9±2,9 
1. sacensību perioda beigās 7,2±0,7 23,7±1,1 36,6±1,7 55,6±2,2 
Pirms 2. sagatavošanas perioda 5,3±0,5 17,8±1,4 23,9±1,4 45,5±2,8 
2. sacensību perioda beigās 5,8±0,4 22,8±1,2 35,4±2,1 50,5±2,3 

Atšķirību ticamība starp 
1. sagatavošanas perioda sākumu 
un 2. sacensību perioda beigām 

(α<0,05) (α<0,05) (α<0,05) (α<0,05) 
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55. att. Eksperimentālās grupas atlētu vidējā relatīvā skābekļa patēriņa dinamika 
eksperimenta laikā miera stāvoklī, aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī un 

maksimālā slodzē dažādos treniņu periodos (n=10) 
 

Analizējot relatīvā skābekļa patēriņa dinamiku (sk. 55. att.) eksperimenta laikā, 
redzams, ka sagatavošanas, pārejas un 2. sacensību periodā skābekļa patēriņš miera stāvoklī ir 
līdzīgs, bet 1. sacensību periodā ir nedaudz lielāks. Savukārt aerobajā slieksnī ir jau vērojamas 
daudz lielākas atšķirības. Sagatavošanas periodā skābekļa patēriņš aerobajā slieksnī ir 
vismazemākais – 13,5±1,3 ml/min/kg, bet visaugstākais ir vērojams 1. sacensību periodā – 
23,7±1,1 ml/min/kg. Anaerobajā slieksnī sagatavošanas un pārejas periodā skābekļa patēriņš 
izlīdzinās un sasniedz to pašu lielumu, ko sportisti uzrādīja sacensību periodos aerobā slieksnī. 
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Anaerobajā slieksnī sacensību periodos skābekļa patēriņš vidēji pieauga par 11,5 līdz pat 13,7 
ml/min/kg. Vislielākās svārstības skābekļa patēriņā ir vērojamas, veicot maksimālu slodzi. Starp 
visiem treniņu periodiem ir vērojama statistiski ticama atšķirība (α<0,05). Viszemākais skābekļa 
patēriņš – 39,9±2,9 ml/min/kg, tika uzrādīts 1. sagatavošanas perioda sākumā, bet visaugstākais – 
55,6±2,2 ml/min/kg, 1.sacensību periodā. Līdzīga aina ir vērojama vidējā plaušu minūtes 
ventilācijas dinamikas rādītājos eksperimenta laikā (sk. 56. att.). 
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56.att. Eksperimentālās grupas atlētu vidējā plaušu minūtes ventilācijas dinamika 
eksperimenta laikā miera stāvoklī, aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas slieksnī 

un maksimālā slodzē 
 

Kopsavilkums. 
Izpētot un izanalizējot atlētu darbspēju līknes dinamiku, var secināt, ka lietotais treniņu 

process bija pareizs un lietderīgs. Rezultāti atklāj, ka sacensību periodā atlētiem bija vislielākās 
darbspēja, kas liecina, ka atlēts sacensībās sasniegs augstāku rezultātu nekā sagatavošanas vai 
pārejas periodā. Šajā gadījumā galvenā uzmanība būtu jāpievērš anaerobajam slieksnim, jo 
sacensībās darbs ar svarbumbām pamatā notiek anaerobā sliekšņa tuvumā. Tā, piemēram, 
sagatavošanas un pārejas periodā testēšanas laikā anaerobajā slieksnī uzrādītās absolūtās 
darbspējas ir 155±3,3 (W) un 154±3,5 (W), savukārt 1. un 2. sacensību periodā tās ir 202±2,8 
(W) un 213±3 (W). 

Izpētot un izanalizējot sportistu sirdsdarbības frekvenci un sirds minūtes tilpumu 
dažādos treniņu periodos vērojams, ka sacensību periodos sirds asinsvadu sistēmas spējas ir ļoti 
līdzīgas un statistiski neatšķiras (α>0,05). Savukārt sagatavošanas periodos ir novērojamas 
atšķirības (α<0,05). 2. sagatavošanas perioda sākumā sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī bija 
par 12 sit/min mazāka nekā 1. sagatavošanas perioda sākumā, savukārt sirds minūtes tilpums 
statistiski neatšķīrās (α>0,05). Tas nozīmē, ka pēc pārejas perioda sportistiem ir palielinājies 
sirds tilpums un sirds strādā ekonomiskāk ar mazāku sitienu skaitu minūtē. Tas atspoguļojās 
mērījumos aerobā slieksnī, anaerobā slieksnī un maksimālās slodzes laikā. Salīdzinot sacensību 
periodus ar sagatavošanas periodiem, ir redzamas izmaiņas visos rādītājos. Miera stāvoklī 
sirdsdarbības frekvence samazinās, bet sirds minūtes tilpums palielinās. Aerobajā un anaerobajā 
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slieksnī sacensību periodos sirdsdarbības frekvence ir augstāka un sirds minūtes tilpums lielāks. 
Savukārt veicot maksimālu slodzi, sirdsdarbības frekvence izlīdzinās, bet sirds minūtes tilpums 
saglabājas lielāks. No tā var secināt, ka vispārējās un speciālās izturības attīstīšana treniņu 
procesā pozitīvi ietekmēja sirds asinsvadu sistēmu. Par to liecina sirds tilpuma palielināšanās, 
kas nodrošināja lielāku sirds izsviedes frakciju (ml) vienas kontrakcijas laikā, un sirds minūtes 
tilpuma palielināšanās (l/min). Sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī samazinājās, atjaunošanas 
procesi pēc slodzes uzlabojās un veicināja labāku adaptāciju fiziskajai slodzei. 

Lielāks skābekļa patēriņa līmenis norāda uz augstāku skābekļa transporta kapacitāti 
piegādājot skābekli noslogotajiem muskuļiem. Bet beidzoties iespējām palielināt skābekļa 
transportu, muskuļos sākas skābekļa parāds, un tādēļ slodzi svarbumbu sportā var turpināt daļēji 
sedzot skābekļa radīto parādu ar anaerobā veidā producēto enerģijas variantu, un to parasti 
izmanto vingrinājuma izpildes finiša spurtā. Veicot funkcionālās diagnostikas testus, pētījumā 
novēroti literatūrā minētie fakti, ka starp slodzes intensitāti vai jaudu (sk. 51. att.) ir tieša – 
lineāra sakarība ar skābekļa maksimālo patēriņu (sk. 55. att.). Palielinoties maksimālajam 
skābekļa patēriņam, paaugstinājās arī muskuļu darba jauda. Tas nozīmē, ka elites līmeņa atlēti 
(sporta meistari – SM), kuriem maksimālais skābekļa patēriņš ir augsts, spēs uzrādīt lielāku 
jaudu vai pārvietošanās ātrumu nekā mazāk sagatavotie atlēti (1. sporta klase). Jauniem atlētiem 
– vīriešiem VO2 maks. līmenis parasti ir 45 – 55 ml/kg/min, vai par 40 % zemāk nekā elites 
līmeņa atlētiem (Krauksts, 2007). Mūsu pētījumā iesaistīto atlētu (1. sporta klase) maksimāli 
relatīvais skābekļa patēriņš ir 55,6 ml/kg/min. 
 

3.3.3. Eksperimentālās grupas atlētu apakšdelma muskuļu antropometrijas parametru 
un spēka īpašību dinamika eksperimenta laikā 

 
Eksperimenta laikā papildus testam uz veloergometra tika veikti apakšdelmu 

antropometriskie un pirkstu saliecējmuskuļu spēka īpašību (kontrolvingrinājumos – kāriens stienī 
un plaukstas dinamometrija) mērījumi. 

Analizējot apakšdelma muskuļu parametru dinamiku gada ciklā, diviem rādītājiem tika 
novērota pozitīva rezultātu dinamika, savukārt vienam rādītājam negatīva rezultātu dinamika (sk. 
44. tab.).  

44. tabula 
Eksperimentālās grupas atlētu apakšdelma muskuļu 
vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā (n=10) 

 
Mērījumi 

1. un 2. 
makrocikla periods Kāriens 

stienī (sek.) 

Labā un kreisā 
apakšdelma 

apkārtmēru summa 
(cm) 

Labās un kreisās 
plaukstas 

dinamometrijas 
summa (kg) 

Pirms 1. sagatavošanas perioda 165 ±4,2 90,5±2,5 101,3±3,1 
1. sacensību perioda beigās 197±8,9 91,2±2,9 94,5±4,9 
Pirms 2. sagatavošanas perioda 250±12,3 91,4±3,4 92,1±2,2 
2. sacensību perioda beigās 262±11,4 92,6±1,9 96,7±2,7 

Atšķirību ticamība starp 
1. sagatavošanas perioda sākumu 
un 2. sacensību perioda beigām 

(α<0,05) (α<0,05) (α<0,05) 

 
Apakšdelmu muskuļu speciālā statiskā spēka izturība kontrolvingrinājumā „kāriens 

stienī” pieauga pakāpeniski ar katru testēšanas reizi, kopumā gada ciklā tā palielinājās par 97 
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sek. Salīdzinot rezultātu gada sākumā un gada beigās, starpība ir statistiski ticama (α<0,05). 
Vislielākais rezultātu pieaugums ir vērojams pārejas periodā To varētu izskaidrot ar to, ka šajā 
periodā treniņu procesā tika izmantots līdzeklis „riteņbraukšana apvidū”, kad apakšdelmu 
muskuļi pārsvarā strādāja statiskajā režīmā. Eksperimentālās grupas vidējais rezultāts 
kontrolvingrinājumā „kāriens stienī” gada sākumā bija 165 ±4,2 sek., bet gada beigās palielinājās 
līdz 262±11,4 sek. (sk. 44. tab., 57. att.). 
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57. att. Eksperimentālās grupas atlētu vidējo rezultātu dinamika 
kontrolvingrinājumā „kāriens stienī” eksperimenta laikā 

 
Apakšdelmu apkārtmēru rādītājiem vērojama līdzīga rezultātu dinamika. Katrā 

testēšanas reizē, veicot mērījumus, tie pakāpeniski palielinājās. Vislielākais pieaugums ir 
vērojams abos divos sagatavošanas un sacensību periodos, jo šajos periodos viens no 
uzdevumiem bija apakšdelmu muskuļu šķiedru hipertrofija. Kopumā labās un kreisās rokas 
apakšdelmu apkārtmēru summa gada ciklā palielinājās, tikai par 2,1 cm. Katrai rokai apkārtmēri 
vidēji pieauga 1 cm robežās. Starpība starp rezultātu gada sākumā un gada beigās ir statistiski 
ticama (α<0,05). Vidējie apakšdelma muskuļu apkārtmēri gada sākumā bija 90,5±2,5 cm, bet 
gada beigās 92,6±1,9 cm (sk. 44. tab., 58. att.). 

Citādāka aina ir vērojama kontrolvingrinājumā „plaukstas dinamometrija”. Pēc 1. 
sacensību perioda un pārejas perioda ir novērojama pakāpeniska plaukstas spēka rādītāju 
samazināšanās, savukārt pēc 2. sacensību perioda rezultāti nedaudz pieaug. Kopumā gada ciklā 
plaukstas maksimālā statiskā spēka rādītāji samazinājās par 4,6 kg, kas statistiski ir ticams 
(α<0,05). To varētu izskaidrot ar svarbumbu sporta specifiku. Vingrinājuma izpildes laiks ir 10 
min, tāpēc apakšdelma muskuļu maksimālā spēka īpašību nozīme samazinās, savukārt izturības 
spēju nozīme palielinās (Гомонов, 2000). Pārejas perioda treniņu procesā tika plānota 
apakšdelmu muskuļu izturības saglabāšanu izmantojot citu sporta veidu treniņu līdzekļus. 

Eksperimentālās grupas vidējais rezultāts plaukstas dinamometrijā gada sākumā bija 
101,3±3,1 kg, bet gada beigās 96,7±2,7 kg (sk. 44. tab., 58. att.). 
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58.att. Eksperimentālās grupas atlētu kontrolvingrinājuma „plaukstas dinamometrija”  
un apakšdelmu antropometrijas mērījumu vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā  

 
Kopsavilkums. 
Apakšdelmu muskuļu speciālā statiskā spēka izturība kontrolvingrinājumā „kāriens 

stienī” gada ciklā palielinājās par 97 sek. Vidējā labās un kreisās rokas apakšdelmu apkārtmēru 
summa gada ciklā palielinājās par 2,1 cm. Plaukstas maksimālā statiskā spēka rādītāji gada ciklā 
samazinājās par 4,6 kg. Salīdzinot plaukstas saliecējmuskuļu spēka īpašību rādītājus un 
apakšdelma apkārtmērus, atšķirība gada sākumā un gada beigās ir statistiski ticama (α<0,05). 
 

3.3.4. Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu ķermeņa masas, 
sacensību vingrinājumu rezultātu dinamika eksperimenta laikā 

 
Eksperimenta laikā notika 4 kontrolsacensības, kurās tika noteikti eksperimentālās un 

kontroles grupas atlētu sacensību vingrinājumu svarbumbu grūšana un svarbumbu raušana 
rezultāti, kā arī ķermeņa masa un ķermeņa masas indekss (ĶMI). 

Tabulā (sk. 45. tab.) atspoguļota eksperimentālās un kontroles grupas atlētu vidējā 
ķermeņa masa un ķermeņa masas indekss (ĶMI). Gada ciklā vērojamas nelielas ķermeņa masas 
svārstības. Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu ķermeņa masa nedaudz samazinājās 1. 
sacensību perioda beigās un palika nemainīga līdz 2. sagatavošanas perioda sākumam. 2. 
sacensību perioda beigās vidējā ķermeņa masa bija līdzīga, t.i., kā eksperimenta sākumā. Abos 
makrociklos eksperimentālās un kontroles grupas atlētu ķermeņa masas un ķermeņa masas 
indeksa svārstības dažādos periodos statistiski nav atšķirīgas (α>0,05). 
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45. tabula 
 

Eksperimentālās grupas ķermeņa masas 
un ķermeņa masas indeksa dinamika eksperimenta laikā 

 
Eksperimentālā grupa (n=10) Kontroles grupa (n=10) 1. un 2. 

makrocikla 
periods 

ķermeņa 
masa 
(kg) 

ķermeņa masas 
Indekss (ĶMI) 

ķermeņa 
masa 
(kg) 

ķermeņa masas 
Indekss (ĶMI) 

Pirms 1. sagatavošanas perioda 77,1±3,5 20,62±1,4 77,9±2,9 20,93±0,9 
1. sacensību perioda beigās 75,2±2,9 20,02±1,1 77,1±2,9 20,65±1,1 
Pirms 2. sagatavošanas perioda 75,5±2,7 20,16±1,2 76,8±2,9 20,57±0,8 
2. sacensību perioda beigās 77,4±3,2 20,71±1,5 77,3±2,9 20,82±1,3 

Atšķirību ticamība starp 
1. sagatavošanas perioda sākumu 
un 2. sacensību perioda beigām 

(α>0,05) (α>0,05) (α>0,05) (α>0,05) 

 
Eksperimentālās grupas vidējā ķermeņa masa gada sākumā bija 77,1±3,5 kg, bet gada 

beigās 77,4±3,2 kg, savukārt vidējais ķermeņa masas indekss (ĶMI) gada sākumā bija 
20,62±1,4, bet gada beigās  20,71±1,5 (sk. 59. att.). 
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59. att. Eksperimentālās grupas ķermeņa masas 
un ķermeņa masas indeksa dinamika eksperimenta laikā 

 
Kontroles grupas vidējā ķermeņa masa gada sākumā bija 77,9±2,9 kg, bet gada beigās 

77,3±2,9 kg, savukārt vidējais ķermeņa masas indekss (ĶMI) gada sākumā bija 20,93±0,9, bet 
gada beigās 20,82±1,3 (sk. 60. att.). 
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60. att. Kontroles grupas ķermeņa masas 
un ķermeņa masas indeksa dinamika eksperimenta laikā 

 
Vērtējot eksperimentālās grupas sacensību vingrinājumu (svarbumbu grūšana un 

svarbumbu raušana) gada ciklā, vērojama pozitīva rezultātu dinamika (sk. 46. tab.). Svarbumbu 
grūšanā 1. sacensību perioda beigās ir vērojams rezultātu pieaugums, taču pēc pārejas perioda, 
pirms 2. sagatavošanas perioda ir novērojama neliela rezultātu regresija, bet 2. sacensību perioda 
beigās rezultāti pieauga. Salīdzinot rezultātus gada sākumā ar rezultātiem gada beigās, ir 
vērojams pieaugums par 19,1 (reizes), kas statistiski ir ticams (α<0,05). Svarbumbu raušanā abos 
makrociklos katrā testēšanā ir vērojama rezultātu izaugsme un, salīdzinot rezultātus gada sākumā 
ar rezultātiem gada beigās, vērojams pieaugums par 20,3 reizēm, kas arī statistiski ir ticams 
(α<0,05). 

Kontroles grupas sacensību vingrinājuma svarbumbu grūšanas izpildes gada ciklā 
vērojama pozitīva rezultātu dinamika (sk. 46. tab.). 1. sacensību perioda beigās vērojams 
rezultātu pieaugums, bet pēc pārejas perioda pirms 2. sagatavošanas perioda vērojams rezultātu 
kritums. 2. sacensību perioda beigās rezultāti atkal paaugstinājās. Salīdzinot svarbumbu grūšanas 
rezultātus gada sākumā ar rezultātiem gada beigās vērojams pieaugums tikai par 5,2 reizēm, kas 
statistiski ir ticams (α<0,05). Svarbumbas raušanas vingrinājumā abos makrociklos katrā 
testēšanā ir novērojama rezultātu svārstība un, salīdzinot rezultātus gada sākumā ar rezultātiem 
gada beigās, nav vērojams pieaugums 1,3 reizes, atšķirības statistiski nav ticamas (α>0,05). 
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46. tabula 
 

Eksperimentālās un kontroles grupas atlētu sacensību vingrinājumu 
vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā 

 
Eksperimentālā grupa (n=10) Kontroles grupa (n=10) 

1. un 2. 
makrocikla 

periods 
Svarbumbu 

grūšana 
(reizes) 

Svarbumbas 
raušana 
(reizes) 

Svarbumbu 
grūšana 
(reizes) 

Svarbumbas 
raušana 
(reizes) 

Pirms 1. sagatavošanas perioda 55,4 ± 1,9 120,1 ± 2,6 56,2 ± 1,6 118,4± 3,2 
1. sacensību perioda beigās 64,2 ± 3,1 131,6 ± 4,9 60,5 ± 3,7 120,3± 5,9 
Pirms 2. sagatavošanas perioda 61,9 ± 7,5 133,2 ± 3,2 58,1 ± 5,2 117,9± 4,8 
2. sacensību perioda beigās 74,5 ± 4,8 140,4 ± 8,3 61,4 ± 4,9 119,7± 7,2 

Atšķirību ticamība starp 
1. sagatavošanas perioda sākumu 
un 2. sacensību perioda beigām 

(α<0,05) (α<0,05) (α<0,05) (α>0,05) 

 
Eksperimentālās grupas atlētu svarbumbu grūšanas vidējais rezultāts gada sākumā bija 

55,4±1,9 reizes, bet gada beigās palielinājās līdz 74,5±4,8 reizēm, savukārt svarbumbu raušanas 
vidējais rezultāts gada sākumā bija 120,1±2,6 reizes, bet gada beigās 140,4±8,3 reizes (sk. 61. 
att.). 
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61.att. Eksperimentālās grupas atlētu sacensību vingrinājumu „svarbumbu grūšana” 
un „svarbumbu raušana” dinamika eksperimenta laikā 

 
Kontroles grupas atlētu svarbumbu grūšanas vidējais rezultāts gada sākumā bija 

56,2±1,6 reizes, bet gada beigās palielinājās līdz 61,4±4,9 reizēm, savukārt svarbumbu raušanas 
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vidējais rezultāts gada sākumā bija 118,4±3,2 reizes, bet gada beigās 119,7± 7,2 reizes (sk. 62. 
att.). 
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62.att. Kontroles grupas atlētu sacensību vingrinājumu „svarbumbu grūšana” 
un „svarbumbu raušana” dinamika eksperimenta laikā 

 
Kopsavilkums. 
Eksperimentālās un kontroles grupas ķermeņa masas izmaiņu dinamika eksperimenta 

laikā netika novērota. Ķermeņa masas atšķirības starp gada sākuma un gada beigu rādītājiem 
abās grupās nav statistiski ticamas (α>0,05). Eksperimentālās grupas sacensību rezultātu 
dinamika ir pozitīva abos vingrinājumos. Starpība starp sacensību vingrinājuma svarbumbu 
grūšana un svarbumbas raušanas rezultātiem, eksperimenta sākumā un eksperimenta beigās 
statistiski ticama (α<0,05). Kontroles grupā pozitīva rezultātu dinamika ir vērojama tikai 
svarbumbu grūšanas vingrinājumā, starpība statistiski ir ticama (α<0,05). Svarbumbas raušanas 
vingrinājumā, salīdzinot rezultātus gada sākumā ar rezultātiem gada beigās, pieaugums nav 
vērojams, atšķirības statistiski nav ticamas (α>0,05). Eksperimentālās grupas rezultāti 
svarbumbu grūšanā palielinājās līdz 74,5±4,8 reizes, bet kontroles grupā līdz 61,4±4,9 reizēm. 
Savukārt svarbumbu raušanā eksperimentālās grupas rezultāti palielinājās līdz 140,4±8,3 reizēm, 
bet kontroles grupā līdz 119,7± 7,2 reizēm. Salīdzinot eksperimentālo un kontroles grupu 
eksperimenta beigās abos sacensību vingrinājumos, rezultātu atšķirība starp grupām ir ticama 
(α<0,05), kas nozīmē, ka grupas eksperimenta beigās nav vienlīdzīgas. Tas norāda uz to, ka, 
izmantojot svarbumbu cēlāju treniņu procesa individuālās pieejas realizācijas metodiku, 
iedarbojoties uz fiziskās sagatavotības nepilnībām, ir iespējama labāku sacensību rezultātu 
izaugsme. Pētījuma rezultātu dinamikas analīze un izstrādātās attīstīšanas programmas 
iedarbības efektivitāte uz sacensību vingrinājumu rezultātiem pēc eksperimenta ir pozitīva. 
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3.4. Svarbumbu cēlāju funkcionālās sagatavotības, apakšdelma muskuļu 
modelis un rekomendācijas, vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma 

muskuļu attīstīšanas individualizācijai  
 
 

Balstoties uz svarbumbu sporta speciālās literatūras analīzi un veicot visu pētījuma datu 
apkopojumu, tika izveidots 1. sporta klases svarbumbu cēlāju (78 kg svaru kategorija) 
funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu parametru modelis. Tika apkopoti pētījuma 
laikā iegūtie funkcionālās sagatavotības rādītāji un apakšdelma muskuļu attīstību raksturojošie 
parametri. Izmantojot pētījumā iekļautos fiziskās attīstības novērtēšanas testus un metodiku, ir 
iespējama 1. sporta klases atlētu savstarpējā salīdzināšana. Izstrādāto 1. sporta klases 
funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu modeli var izmantot jauno sportistu atlasē un 
individuālā modeļa salīdzināšanai ar augstāka līmeņa sportistu individuālajām īpatnībām. 
Balstoties uz apkopotajiem datiem, ir iespējama vienādas svaru kategorijas rezultātu 
salīdzināšanai ar izstrādātās 78 kg svarbumbu cēlāju modeļa datiem. Salīdzinot datus, ir 
iespējams konstatēt sagatavotības nepilnības pozitīvās iezīmes. Treniņu procesā, pievēršot 
papildus uzmanību sagatavotības nepilnībām, ir iespējama treniņa procesa kvalitātes un 
sacensību rezultātu būtiska izaugsme. 

Veidojot 1. sporta klases svarbumbu cēlāju (78 kg svaru kategorija) kāju muskuļu 
funkcionālās sagatavotības modeli (sk. 47. tab.) tika ņemta vērā daudzu autoru (Ромашин, 
Хайруллин, Горшенин, 1998; Кузьмин, 2003; Шикунов, 2003, 2005) svarbumbu celšanas 
sporta muskuļu topogrāfija.  

47. tabula 
 

1. sporta klases svarbumbu cēlāju (78 kg svaru kategorija) kāju muskuļu 
funkcionālās sagatavotības modelis pēc kāpņveida slodzes testa uz veloergometra un 

rezultāti sacensību vingrinājumos (n=10) 
 

Mērījums Rezultāts 
absolūtais 
(W) 132±4,2 Vidējais lēno (I tipa) 

kāju muskuļu šķiedru spēks 
aerobā sliekšņa līmenī relatīvais 

(W/kg) 1,9±0,08 

absolūtā 
(W) 213±3 Vidējā lēno (I tipa) un (IIa tipa) kāju muskuļu 

oksidatīvo procesu maksimālā jauda 
anaerobā sliekšņa līmenī relatīvā 

(W/kg) 3±0,1 

absolūtā 
(W) 293±4,1 Vidējā kāju, lēno (I tipa) un 

ātro (IIa un IIb tipa) 
muskuļšķiedru maksimālā jauda relatīvā 

(W/kg) 4,1±0,1 

Vidējais rezultāts sacensību vingrinājumā 
„svarbumbu grūšana” (reizes) 74,5 ± 4,8 

Vidējais rezultāts sacensību vingrinājumā 
„svarbumbas raušana” (reizes) 140,4 ± 8,3 

 
Ciskas četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris) svarbumbu sporta speciālajā 

literatūrā minēts kā viens no svarīgākajiem muskuļiem. Arī pēc anatomiskā raksturojuma ciskas 
četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris) aizņem visu augšstilba priekšējo virsmu, kas atliec 
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apakšstilbu ceļa locītavā, saliec augšstilbu (ciskas taisnais muskulis), kura pēks izpaužas, kāpjot 
kalnā un pieceļoties stāvus. Ciskas četrgalvu muskulis (m. quadriceps femoris) ir viens no 
lielākajiem un stiprākajiem ķermeņa muskuļiem (Carola, Harley, Noback, 1992; Eglīte, 2004). 
Pamatojoties uz iepriekšminētajiem apgalvojumiem, kāju muskuļu funkcionālās sagatavotības 
modeļa izveidei tika izmantoti eksperimenta laikā iegūtie kāpņveida slodzes testa un sacensību 
vingrinājumu rezultāti. 

Tā kā svarbumbu sportā vingrinājuma izpilde notiek anaerobā sliekšņa līmenī, kas 
raksturojas ar lielu un submaksimālu jaudu (Ромашин, Хайруллин, Горшенин, 1998), un 
pamatojoties uz pētījuma korelācijas analīzi, viens no galvenajiem izturības limitējošajiem 
faktoriem ir sportista darbspējas anaerobā sliekšņa līmenī. Svarbumbu celšanas sportā lēno (I 
tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālajai jaudai ir liela loma: jo lielāka tā ir, jo 
augstāku vingrinājuma izpildes tempu spēj izturēt savarbumbu cēlājs. Tāpēc salīdzinot dažāda 
līmeņa atlētus, pēc sasniegtās jaudas anaerobā sliekšņa līmenī var spriest par lēno (I tipa) un ātro 
(IIa tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo jaudu (Селуянов, Сарсания, Конрад, 
Мякинченко, 1987, 1990; Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006).  

Pēc literatūras analīzes tika konstatēts, ka izturības noteicošo faktoru vidū ir sirds – 
asinsvadu un elpošanas sistēmas rādītāji. Viens no rādītājiem ir sirdsdarbības frekvence, sirds 
minūtes tilpums un skābekļa patēriņš. Sirds, asinsvadu un elpošanas sistēmas spējas izpaužas 
skābekļa piegādē enerģijas veidošanas procesam (sirds iespējas, asins transporta sistēmas spējas) 
(Вовк, 2001; Konrads, 2003). Analizējot sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas fizioloģisko 
rādītāju korelāciju ar sacensību rezultātiem svarbumbu sportā, visciešākā korelācija tika 
konstatēta anaerobā sliekšņa līmenī. Salīdzinot dažādu atlētu sirds asinsvadu un elpošanas 
sistēmas parametru modeli, būtu jāņem vērā aerobā, anaerobā sliekšņa un maksimālos rādītājus 
(sk. 48. tab.). Svarbumbu sportā maksimālais skābekļa patēriņš ir jāņem vērā, veicot slodzi, kas 
nav garāka par 3 min, jo ilgstoši darboties virs anaerobā sliekšņa nav iespējams. Tas īpaši 
jāievēro garajās distancēs, kuru veikšanai nepieciešams vairāk par 3 minūtēm (Konrads, 2003). 
Taču svarbumbu sportā ir komandu stafete, kurā komandas dalībnieks veic slodzi ar 
submaksimālu jaudu tieši 3 min, tāpēc maksimālais skābekļa patēriņš un maksimālās darbspējas 
ir viens no faktoriem komandas komplektēšanai.  

48. tabula 
 

1. sporta klases svarbumbu cēlāju (78 kg svaru kategorija) 
sacensību vingrinājumu rezultātu, sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas 
parametru modelis pēc kāpņveida slodzes testa uz veloergometra (n=10) 

 
Rezultāts 

Mērījums aerobais 
(AeS) 

slieksnis 

anaerobais 
(AnS) 

slieksnis 

maksimālā 
slodze 

Vidējā sirdsdarbības 
frekvence (sit/min) 121±2,1 158±2,6 191±0,8 

Vidējais sirds minūtes 
tilpums (l/min) 15,7±1,1 19,5±0,6 22,4±0,9 

Vidējais relatīvais skābekļa 
patēriņš (ml/min/kg) 22,8±1,2 35,4±2,1 50,5±2,3 

„svarbumbu grūšana” 
74,5 ± 4,8 (reizes) Vidējais rezultāts 

sacensību vingrinājumā „svarbumbas raušana” 
140,4 ± 8,3 (reizes) 
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Pētījuma laikā, veicot apakšdelma antropometrijas parametru un pirkstu 
saliecējmuskuļu sacensību rezultātu korelācijas analīzi, tika konstatēts, ka lielajiem 
antropometrijas un maksimālā spēka rādītājiem nav sakarības ar augstākajiem sacensību 
rezultātiem. Taču svarbumbu sporta speciālajā literatūrā ir dati, kas liecina, ka autori (Кузьмин, 
2003; Шикунов, 2003, 2005; Подригало, Галашко, Лозовой, 2007) savos pētījumos 
konstatējuši, ka 1. sporta klases svarbumbu cēlāju (73 kg un 78 kg svaru kategorijās) plaukstas 
dinanometrijas vidējie rezultāti vidēji ir ap 55 kg. 1. sporta klases sportista kāriens stienī 2 līdz 3 
min (120 – 180 sek.) raksturojas kā labs rādītājs. Mūsu pētījumā 78 kg svaru kategorijas atlētu 
plaukstas dinanometrijas vidējie rezultāti ir nedaudz mazāki un vidēji tie ir ap 50 kg, bet kāriens 
stienī vidēji ir ap 4 min (sk. 49. tab.). Rodas pieņēmums, ka, sasniedzot noteiktu plaukstas 
maksimālā spēka līmeni un apakšdelmu apkārtmēru, vajadzētu pievērst lielāku uzmanību 
apakšdelmu muskuļu speciālās izturības attīstīšanai (apakšdelma muskuļu mitohondriālās 
sistēmas attīstīšana, lai paaugstinātu lēno I tipa un ātro IIa tipa muskuļu šķiedru oksidatīvo 
procesu maksimālo jaudu) (Селуянов, Сарсания, Конрад, Мякинченко, 1987, 1990; 
Селуянов, Шестаков, 2000; Konrads, 2003; Krauksts, 2006). Sportistiem, kas trenē izturību, 
mazāki spēka un atrspēka rādītāji var būt saistīti ar muskuļu spēka nervu komponenšu vājāku 
attīstību (Hakkinen, Keskinen,1988). Tas ir pamatojams ar to, ka svarbumbu sportā vingrinājuma 
izpildes laiks ir 10 min un apakšdelma muskuļu msaksimālo spēka īpašību nozīme samazinās, 
savukārt izturības spēju nozīme palielinās (Гомонов, 2000). 

49. tabula 
 

1. sporta klases svarbumbu cēlāju (78 kg svaru kategorija) 
apakšdelma muskuļu attīstības modelis un sacensību vingrinājumu rezultāti (n=10) 

 
Mērījums Rezultāts 

Kontrolvingrinājums 
„kāriens stienī” (sek) 

262±11,4 

Labā un kreisā apakšdelma 
apkārtmēru summa (cm) 92,6±1,9 

Labās un kreisās plaukstas 
dinamometrijas summa (kg) 96,7±2,7 

Vidējais rezultāts sacensību vingrinājumā 
„svarbumbu grūšana” (reizes) 74,5 ± 4,8 

Vidējais rezultāts sacensību vingrinājumā 
„svarbumbas raušana” (reizes) 140,4 ± 8,3 

 
Balstoties uz pētījuma rezultātiem, 1. sporta klases svarbumbu cēlāju treniņu procesa 

individualizācijā jāņem vērā šādas rekomendācijas:  
 Veicot jauno sportistu atlasi, jāņem vērā pirkstu un plaukstas gareniskie izmēri; 

jo tie ir lielāki, jo lielākas priekšrocības augstu rezultātu sasniegšanā. 
 Funkcionālās sagatavotības kontrolei un sacensību rezultātu prognozēšanai 

ieteicams kāpņveida slodzes tests, pēc kura rezultātiem teorētiski var spriest par 
lēno (I tipa) un ātro (IIa tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo 
jaudu. 

 Svarbumbu cēlāju sirds asinsvadu sistēmas novērtēšanā jāņem vērā sirds 
minūtes tilpums (l/min) maksimālās slodzes laikā un sirdsdarbības frekvence 
atjaunošanās periodā. 

 Svarbumbu cēlāju elpošanas sistēmas novērtēšanai jāņem vērā plaušu minūtes 
ventilācija, absolūtais (ml/min) un relatīvais skābekļa patēriņš (ml/min/kg). 
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 Lai svarbumbu celšanas sportā, attīstot vispārējo un speciālo izturību, katram 
atlētam dozētu individuālu slodzi, jāizmanto sirds ritma kontrole un slodzes testa 
individuālie sirdsdarbības frekvences rādītāji (aerobā, anaerobā sliekšņa līmenī un 
maksimālā frekvence). 

 Pirkstu saliecējmuskuļu statiskā spēka izturības līmeņa novērtēšanai un kontrolei 
ieteicams kontrolvingrinājums ”kāriens stienī”. 

 Pārejas periodā un vispārējās sagatavošanas posmā vispārējās izturības 
saglabāšanai un pirkstu saliecējmuskuļu spēka izturības attīstīšanai ieteicama 
skriešana ar espanderu un riteņbraukšana apvidū. 

 Papildus pamata treniņu procesam vispārējās un speciālās sagatavošanas posmos 
ieteicama apakšdelmu muskuļu attīstīšana, izmantojot statodinamisko 
izpildījumu. 

 Ja pirkstu saliecējmuskuļu maksimālie spēka rādītāji un apakšdelma apkārtmēri 
ir lieli, tad treniņu procesā lielāka uzmanība jāpievērš pirkstu saliecējmuskuļu 
spēka izturības attīstīšanai. 

 Treniņu procesa individualizācijā nepieciešama slodzes virzība uz katra atlēta 
atpaliekošo spēju un īpašību attīstīšanu, bet, ja atlēta attīstībā netiek konstatētas 
nepilnības, tad slodzes virzība ir jāvērš uz sporta veida galveno fizisko īpašību 
attīstīšanu. 

 
Kopsavilkums. 
Izmantojot pētījumā iekļautos fiziskās attīstības novērtēšanas testus un metodiku, ir 

iespējama cita 1. sporta klases atlētu savstarpējā salīdzināšana. Izstrādāto 1. sporta klases 
funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu modeli var izmantot jauno sportistu atlasē un 
individuālā modeļa salīdzināšanai ar augstāka līmeņa sportistu individuālajām īpatnībām. 
Salīdzinot datus, iespējams konstatēt sagatavotības nepilnības un priekšrocības. Treniņu procesā 
pievēršot papildu uzmanību sagatavotības nepilnībām, iespējams būtiski paaugstināt treniņa 
procesa kvalitāti un sacensību rezultātu izaugsmi. Balstoties uz rezultātu pozitīvo dinamiku gada 
laikā, tika izstrādātas vispārējās rekomendācijas vispārējai, speciālajai izturībai un apakšdelma 
muskuļu attīstīšanai svarbumbu celšanas sportā, kuras, atkarībā no treniņu perioda, ir iespējams 
lietot, izmantojot sirds ritma kontroli un apakšdelma muskuļu kontroltestu ”kāriens stienī”. 
Treniņu līdzekļu individualizācija, balstoties uz faktoru noskaidrošanu, kas nosaka sportisko 
rezultātu, pozitīvi ietekmēja sacensību rezultātu uzlabošanos. Pētījumā tika izmantotas divas 
metodiskās pieejas. Pirmā – treniņu procesa slodzes virzība uz atpaliekošo spēju un īpašību 
attīstīšanu. Otra – sporta veida modeļa galveno īpašību un fizisko spēju attīstīšana. Treniņa 
procesa slodzes individualizācijas plānošanā jāņem vērā: funkcionālā stāvokļa izmaiņas un 
sportista trenētības stāvoklis dažādos treniņu periodos, individuālās slodzes lielums un 
individuālais fiziskās sagatavotības attīstības temps. Vispārējās, speciālās izturības un 
apakšdelmu muskuļu statiskās izturības attīstīšanai ir ieteicami šādi līdzekļi: skriešana ar 
espanderu; riteņbraukšana apvidū. Papildus pamata treniņu procesam dažādos makrocikla 
posmos ir jāveic apakšdelmu muskuļu attīstīšana, lai paaugstinātu lēno I tipa un ātro IIa tipa 
muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo jaudu. Treniņu procesā papildus lietojot dažādus 
vingrinājumus (statodinamiskais izpildījums) tiek veicināta apakšdelmu muskuļu izturības 
palielināšanu: roku saliekšana/iztaisnošana virstvērienā ar stieni; plaukstu saliekšana ar stieni; 
pirkstu saliekšana, turot svaru rokturī; pirkstu un plaukstas saliekšana ar hanteli; plaukstu 
atliekšana virstvērienā ar stieni; pirkstu saliekšana ar espanderu. 
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SECINĀJUMI 
 

1. Izanalizējot izturības spēju testēšanas rezultātus, starp SM/SMK un 1. sporta klases 
atlētiem tika konstatētas būtiskas atšķirības. SM/SMK kāju muskuļu aerobās un aerobi/anaerobās 
spējas ir augstākas nekā 1. sporta klases atlētiem, savukārt anaerobās spējas ir līdzīgas. SM/SMK 
sirdsdarbības frekvence aerobā un anaerobā sliekšņa līmenī ir augstāka nekā 1. sporta klases 
atlētiem, atšķirība ir statistiski ticama α<0,05, bet maksimālā skābekļa patēriņa brīdī SM/SMK 
sirdsdarbības frekvence ir zemāka nekā 1. sporta klases atlētiem, atšķirība ir statistiski ticama 
α<0,05. Atjaunošanās posmā pēc slodzes SM/SMK sirds asinsvadu sistēmai ir vērojama 
pazemināta adaptācija, bet 1. sporta klases atlētiem sirds asinsvadu sistēma nav adaptēta slodzei. 
SM/SMK visās mērījuma zonās (aerobā, anaerobā sliekšņa līmenī un maksimālā slodzē) uzrādīja 
statistiski ticamus (α<0,05) lielākus skābekļa patēriņa (absolūtais, relatīvais) rādītājus nekā 1. 
sporta klases atlēti. Šādi rādītāji norāda, ka SM/SMK elpošanas sistēmas un muskuļu elpošanas 
spējas ir lielākas nekā 1. sporta klases atlētiem. Fizioloģisko faktoru atšķirības liecina, ka 
SM/SMK atlētu organisma funkcionālās spējas ir daudz labākas un var būtiski ietekmēt 
sacensību rezultātu. 

Pirmās sporta klases atlētu un SMK/SM pirkstu gareniskie izmēri, apakšdelmu 
apkārtmēri, plaukstas dinamometrijas rādītāji nav statistiski atšķirīgi α>0,05. Antropometrijas 
rezultāti parādīja, ka tikai plaukstas un plaukstas/pirkstu gareniskie izmēri ir dažādi (α<0,05). 
Tas nozīmē, ka atlētiem ar lielākiem plaukstas gareniskajiem izmēriem ir priekšrocības augstāku 
sacensību rezultātu sasniegšanā.  

Pirmās sporta klases atlētu grupa daudz stiprāk sasprindzina plaukstas ekstenzorus, bet 
plaukstas fleksorus sasprindzina mazāk nekā SM/SMK. Pie vienādas muskuļu elektriskās 
aktivitātes SM/SMK spēj uzrādīt daudz lielāku plaukstas fleksoru un ekstenzoru spēka momentu 
nekā 1. sporta klases atlēti. Elektromiogrāfijas rezultāti parāda, ka SM/SMK apakšdelma 
muskuļu darbība, izpildot sacensību vingrinājumus, ir ekonomiskāka nekā 1. sporta klases 
atlētiem. 

Sacensību rezultātiem ir vērojama cieša korelācija ar anaerobā sliekšņa relatīvajām 
darbspējām r=0,942, sirdsdarbības frekvenci r=0,742, un plaušu minūtes ventilāciju r=0,786. 
Veicot jauno sportistu atlasi, jāņem vērā plaukstas gareniskie izmēri, ko apstiprināja pētījuma 
laikā veiktā korelācijas analīze. Sacensību rezultātiem ar pirkstu un plaukstu kopējiem 
gareniskajiem izmēriem ir vērojama cieša korelācija rs=0,889. 

2. Treniņu procesa plānošana ir jāpakārto sacensību grafikam, kurā jānosaka 
gatavošanās gada cikla galvenajām sacensībām, tādējādi gada cikls ir jāveido no 2 makrocikliem. 
Slodzes dozēšanā tika izmantoti katra atlēta individuālie rādītāji: izturības attīstīšanai tika ņemta 
vērā sirdsdarbības frekvence AeS un AnS līmenī, apakšdelma muskuļu attīstīšanai tika ņemti 
vērā vingrinājumu maksimālie spēka rādītāji. Atkarībā no apakšdelma apkārtmēru un pirkstu 
saliecējmuskuļu maksimālā izometriskā spēka rādītājiem, eksperimentālā grupa spēka un 
izturības paaugstināšanai lietos dažādas metodes, tādējādi individualizējot sagatavošanas 
procesu. Vispārējās izturības attīstīšanai eksperimentālā grupa pārejas periodā izmantos šādus 
līdzekļus: skriešana ar espanderu; riteņbraukšana apvidū. Speciālās izturības attīstīšanai pielietos 
vingrinājumus svarbumbu grūšana un svarbumbas raušana. Papildus pamata treniņu procesam 
eksperimentālā grupa sagatavošanas periodā veiks apakšdelmu muskuļu spēka attīstīšanu 
(statodinamiskais izpildījums). Pēc mūsu izstrādātās programmas eksperimentālā grupa savā 
treniņu procesā papildus lietos šādus līdzekļus: roku saliekšanu/iztaisnošanu virstvērienā ar 
stieni; plaukstu saliekšanu ar stieni; pirkstu saliekšanu, turot svaru rokturī; pirkstu un plaukstas 
saliekšanu ar hanteli; plaukstu atliekšanu virstvērienā ar stieni; pirkstu saliekšana ar espanderu. 

3. Gada ciklā sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī samazinājās, atjaunošanas procesi 
pēc slodzes uzlabojās un veicināja labāku adaptāciju fiziskajai slodzei. Anaerobajā slieksnī 
sacensību periodos skābekļa patēriņš vidēji pieauga par 11,5 līdz pat 13,7 ml/min/kg. Vislielākās 
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skābekļa patēriņa svārstības ir vērojamas, veicot maksimālu slodzi. Starp visiem treniņu 
periodiem ir novērojama statistiski ticama atšķirība (α<0,05). Analizējot sirds asinsvadu un 
elpošanas sistēmas dinamiku, tika konstatēts, ka augstākie rādītāji ir vērojami sacensību periodā. 
Šādi rādītāji liecina, ka lietotās eksperimentālās programmas iedarbības efektivitāte uz 
organisma funkcionālajām izmaiņām ir pozitīva un veicina izturības palielināšanos. 

Pirkstu saliecējmuskuļu speciālā statiskā spēka izturība kontrolvingrinājumā „kāriens 
stienī” gada ciklā palielinājās par 97 sek. Vislielākais pieaugums ir konstatēts pēc 1. pārejas 
perioda, tas nozīmē, ka treniņu procesā lietotais līdzeklis „riteņbraukšana apvidū” paaugstināja 
pirkstu saliecējmuskuļu statisko spēka izturību. Vidējā labās un kreisās rokas apakšdelmu 
apkārtmēru summa gada cikla laikā palielinājās par 2,1 cm. Plaukstas maksimālā statiskā spēka 
rādītāji gada cikla laikā samazinājās par 4,6 kg. Ķermeņa masas atšķirības starp gada sākumu un 
gada beigām abās grupās nav statistiski ticamas (α>0,05). Starpība starp rezultātiem 
eksperimentālajā grupā sacensību vingrinājumā svarbumbu grūšana un svarbumbas raušana, 
eksperimenta sākumā un eksperimenta beigās statistiski ir ticama (α<0,05). Kontroles grupā 
pozitīva rezultātu dinamika ir vērojama tikai svarbumbu grūšanā, starpība statistiski ir ticama 
(α<0,05). Svarbumbas raušanā salīdzinot rezultātus gada sākumā ar rezultātiem gada beigās, nav 
vērojams pieaugums, atšķirības statistiski nav ticamas (α>0,05). 

Izmantojot svarbumbu cēlāju treniņu procesa individuālās pieejas realizācijas metodiku, 
iedarbojoties uz fiziskās sagatavotības nepilnībām, ir iespējama efektīvāka izturības, apakšdelma 
muskuļu attīstīšana un sacensību rezultātu izaugsme. 

4. Tika izstrādāts 1. sporta klases funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu 
parametru modelis. Izmantojot pētījumā iekļautos fiziskās attīstības novērtēšanas testus un 
metodiku, iespējama 1. sporta klases atlētu savstarpējā salīdzināšana. Izstrādāto 1. sporta klases 
funkcionālās sagatavotības un apakšdelma muskuļu modeli var izmantot jauno sportistu atlasē un 
individuālā modeļa salīdzināšanai ar augstāka līmeņa sportistu individuālajām īpatnībām. 
Salīdzinot datus, ir iespējams konstatēt sagatavotības nepilnības un priekšrocības. Treniņu 
procesā pievēršot papildu uzmanību sagatavotības nepilnībām, ir iespēja būtiski paaugstināt 
treniņa procesa kvalitāti un sacensību rezultātu izaugsmi. Lai 1. sporta klases atlēti ātrāk un 
efektīgāk spētu sasniegt SM/SMK fiziskās attīstības līmeni treniņu procesa organizēšanā un 
plānošanā ir jāņem vērā izstrādātās rekomendācijas. 
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REKOMENDĀCIJAS 
 

1. Veicot jauno sportistu atlasi, jāņem vērā pirkstu un plaukstas gareniskie izmēri; jo tie ir 
lielāki, jo lielākas priekšrocības augstu rezultātu sasniegšanā. 

2. Funkcionālās sagatavotības kontrolei un sacensību rezultātu prognozēšanai ieteicams 
kāpņveida slodzes tests, pēc kura rezultātiem teorētiski var spriest par lēno (I tipa) un ātro 
(IIa tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo jaudu. 

3. Svarbumbu cēlāju sirds asinsvadu sistēmas novērtēšanā jāņem vērā sirds minūtes tilpums 
(l/min) maksimālās slodzes laikā un sirdsdarbības frekvence atjaunošanās periodā. 

4. Svarbumbu cēlāju elpošanas sistēmas novērtēšanai jāņem vērā plaušu minūtes ventilācija, 
absolūtais (ml/min) un relatīvais skābekļa patēriņš (ml/min/kg). 

5. Lai svarbumbu celšanas sportā, attīstot vispārējo un speciālo izturību, katram atlētam 
dozētu individuālu slodzi, jāizmanto sirds ritma kontrole un slodzes testa individuālie 
sirdsdarbības frekvences rādītāji (aerobā, anaerobā sliekšņa līmenī un maksimālā 
frekvence). 

6. Pirkstu saliecējmuskuļu statiskā spēka izturības līmeņa novērtēšanai un kontrolei 
ieteicams kontrolvingrinājums ”kāriens stienī”. 

7. Pārejas periodā un vispārējās sagatavošanas posmā vispārējās izturības saglabāšanai un 
pirkstu saliecējmuskuļu spēka izturības attīstīšanai ieteicama skriešana ar espanderu un 
riteņbraukšana apvidū. 

8. Papildus pamata treniņu procesam vispārējās un speciālās sagatavošanas posmos 
ieteicama apakšdelmu muskuļu attīstīšana, izmantojot statodinamisko izpildījumu. 

9. Ja pirkstu saliecējmuskuļu maksimālie spēka rādītāji un apakšdelma apkārtmēri ir lieli, 
tad treniņu procesā lielāka uzmanība jāpievērš pirkstu saliecējmuskuļu spēka izturības 
attīstīšanai. 

10. Treniņu procesa individualizācijā nepieciešama slodzes virzība uz katra atlēta atpaliekošo 
spēju un īpašību attīstīšanu, bet, ja atlēta attīstībā netiek konstatētas nepilnības, tad 
slodzes virzība ir jāvērš uz sporta veida galveno fizisko īpašību attīstīšanu. 
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1. pielikums 
 

SMK/SM un 1. sporta klases atlētu ķermeņa masas, ķermeņa masas indeksa, sacensību 
vingrinājuma, labās un kreisās rokas pirkstu kopējā garuma summas 

matemātiskā statistika 
 

Ķermeņa masa (kg) SMK/SM 1. sporta kl. 
Vidējais aritmētiskais 73,3 78,5 
Standartnovirze 10,7 5,9 
Variācijas koeficients 14,6% 7,5% 
Standartkļūda 3,1 1,7 
Vidējo aritmētisko starpība  5,3 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  1,495 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība nav ticama   
     

Ķermeņa masas indeks (kg/m2) SMK/SM 1. sporta kl. 
Vidējais aritmētiskais 22,47 23,31 
Standartnovirze 2,03 1,66 
Variācijas koeficients 9,0% 7,1% 
Standartkļūda 0,59 0,48 
Vidējo aritmētisko starpība  0,84 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  1,110 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība nav ticama   
   

Svarbumbas raušana (reizes) SMK/SM 1. sporta kl. 
Vidējais aritmētiskais 215,0 103,8 
Standartnovirze 17,8 19,5 
Variācijas koeficients 0,1 0,2 
Standartkļūda 5,1 5,6 
Vidējo aritmētisko starpība  111,3 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  14,594 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība ir ticama   
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   
Labās un kreisās rokas pirkstu kopējā garuma summa (cm) SMK/SM 1. sporta kl. 
Vidējais aritmētiskais 62,9 60,6 
Standartnovirze 2,0 4,4 
Variācijas koeficients 3,2% 7,3% 
Standartkļūda 0,6 1,3 
Vidējo aritmētisko starpība  2,3 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  1,685 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība nav ticama   
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2. pielikums 
 

SMK/SM un 1. sporta klases atlētu labās un kreisās rokas pirkstu kopējā garuma, pirkstu 
un plaukstas kopējā garuma, apakšdelma apkārtmēru, plaukstas dinamometrijas summu 

matemātiskā statistika 
 

Labās un kreisās rokas plaukstu kopējā garuma summa (cm) SMK/SM 1. sporta kl. 
Vidējais aritmētiskais 90,6 87,8 
Standartnovirze 0,4 3,8 
Variācijas koeficients 0,5% 4,4% 
Standartkļūda 0,1 1,1 
Vidējo aritmētisko starpība  2,8 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  2,539 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība ir ticama   
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

Labās un kreisās rokas pirkstu un plaukstas 
kopējā garuma summa (cm) SMK/SM 1. sporta kl. 

Vidējais aritmētiskais 153,5 148,3 
Standartnovirze 1,6 6,7 
Variācijas koeficients 0,0 0,0 
Standartkļūda 0,5 1,9 
Vidējo aritmētisko starpība  5,2 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  2,590 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība ir ticama   
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

Labā un kreisā apakšdelma apkārtmēru summa (cm) SMK/SM 1. sporta kl. 
Vidējais aritmētiskais 92,0 92,7 
Standartnovirze 4,2 3,4 
Variācijas koeficients 0,0 0,0 
Standartkļūda 1,2 1,0 
Vidējo aritmētisko starpība  0,7 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  0,468 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība nav ticama   
   

Labās un kreisās plaukstas dinamometrijas summa (kg) SMK/SM 1. sporta kl. 
Vidējais aritmētiskais 111,0 120,3 
Standartnovirze 14,6 13,8 
Variācijas koeficients 0,1 0,1 
Standartkļūda 4,2 4,0 
Vidējo aritmētisko starpība  9,3 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  1,591 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,074 
Starpība nav ticama   
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3. pielikums 
 

1. Sporta klases un SM/SMK atlētu sirdsdarbības frekvences (sit/min) matemātiskā 
statistika aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas sliekšņos, un maksimālā slodzē  

 
  1. sporta kl. (AeS) SMK/SM (AeS) 
Vidējais aritmētiskais 112 129 
Standartnovirze 3 9 
Variācijas koeficients 2,3% 7,4% 
Standartkļūda 0,8 3 
Vidējo aritmētisko starpība  17 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  5,540 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   
  1. sporta kl. (AnS) SMK/SM (AnS) 
Vidējais aritmētiskais 142 168 
Standartnovirze 9 13 
Variācijas koeficients 6,4% 7,9% 
Standartkļūda 3 4 
Vidējo aritmētisko starpība  25 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  4,987 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
  1. sporta kl. (Max) SMK/SM (Max) 
Vidējais aritmētiskais 186 178 
Standartnovirze 9 3 
Variācijas koeficients 5,0% 1,5% 
Standartkļūda 3 0,8 
Vidējo aritmētisko starpība  9 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  2,884 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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4. pielikums 
 

1. Sporta klases un SM/SMK atlētu absolūtā skābekļa patēriņa (l/min) matemātiskā 
statistika aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas sliekšņos,un maksimālā slodzē 

 
  1. sporta kl. (AeS) SMK/SM (AeS) 
Vidējais aritmētiskais 1,13 1,35 
Standartnovirze 0,16 0,18 
Variācijas koeficients 13,8% 13,3% 
Standartkļūda 0,05 0,06 
Vidējo aritmētisko starpība  0,22 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  2,897 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   
  1. sporta kl. (AnS) SMK/SM (AnS) 
Vidējais aritmētiskais 1,76 2,64 
Standartnovirze 0,11 0,59 
Variācijas koeficients 6,4% 22,2% 
Standartkļūda 0,04 0,19 
Vidējo aritmētisko starpība  0,87 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  4,624 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   
  1. sporta kl. (Max) SMK/SM (Max) 
Vidējais aritmētiskais 2,84 3,09 
Standartnovirze 0,21 0,11 
Variācijas koeficients 7,5% 3,4% 
Standartkļūda 0,07 0,03 
Vidējo aritmētisko starpība  0,25 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  3,267 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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5. pielikums 
 

1. Sporta klases un SM/SMK atlētu relatīvā skābekļa patēriņa (ml/min/kg) matemātiskā 
statistika aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas sliekšņos,un maksimālā slodzē 

 
  1. sporta kl. (AeS) SMK/SM (AeS) 
Vidējais aritmētiskais 14,3 18,6 
Standartnovirze 1,6 0,1 
Variācijas koeficients 11,0% 0,6% 
Standartkļūda 0,5 0,03 
Vidējo aritmētisko starpība  4,3 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  8,615 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   
  1. sporta kl. (AnS) SMK/SM (AnS) 
Vidējais aritmētiskais 22,5 35,9 
Standartnovirze 1,3 3,1 
Variācijas koeficients 5,8% 8,7% 
Standartkļūda 0,4 1,0 
Vidējo aritmētisko starpība  13,4 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  12,534 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
  1. sporta kl. (Max) SMK/SM (Max) 
Vidējais aritmētiskais 36,0 43,1 
Standartnovirze 2,9 4,5 
Variācijas koeficients 8,0% 10,5% 
Standartkļūda 0,9 1,4 
Vidējo aritmētisko starpība  7,1 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  4,199 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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6. pielikums 
 

1. Sporta klases un SM/SMK atlētu absolūtās veloergometriskās slodzes jaudas (W) 
matemātiskā statistika aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas sliekšņos 

 
  1. sporta kl. (AeS) SMK/SM (AeS) 

Vidējais aritmētiskais 86 100 
Standartnovirze 15,8 10,5 
Variācijas koeficients 18,3% 10,5% 
Standartkļūda 5,0 3,3 
Vidējo aritmētisko starpība  14,0 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  2,333 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   
  1. sporta kl. (AnS) SMK/SM (AnS) 
Vidējais aritmētiskais 162 230 
Standartnovirze 10,3 42,2 
Variācijas koeficients 6,4% 18,3% 
Standartkļūda 3,3 13,3 
Vidējo aritmētisko starpība  68,0 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  4,954 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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7. pielikums 
 

1. Sporta klases un SM/SMK atlētu relatīvās veloergometriskās slodzes jaudas (W/kg) 
matemātiskā statistika aerobās (AeS), anaerobās (AnS) maiņas sliekšņos 

 
  1. sporta kl. (AeS) SMK/SM (AeS) 
Vidējais aritmētiskais 1,1 1,4 
Standartnovirze 0,2 0,1 
Variācijas koeficients 16,8% 3,9% 
Standartkļūda 0,1 0,02 
Vidējo aritmētisko starpība  0,3 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  4,521 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   
  1. sporta kl. (AnS) SMK/SM (AnS) 
Vidējais aritmētiskais 2,0 3,2 
Standartnovirze 0,1 0,2 
Variācijas koeficients 6,2% 5,0% 
Standartkļūda 0,04 0,1 
Vidējo aritmētisko starpība  1,1 
Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība  17,335 
Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība  2,101 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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8. pielikums 
 

SMK/SM un 1. sporta klases atlētu sacensību vingrinājumu rezultātu korelācija ar 
labās un kreisās rokas pirkstu, plaukstu, pirkstu un plaukstu kopējo garumu 

 

  

Sacensību 
vingrinājumu 

summa (reizes) 

Labās un kreisās rokas 
pirkstu kopējā garuma 

summa (cm) 
Vidējais aritmētiskais 141 61,3 
Standartnovirze 56 3,8 
Variācijas koeficients 40,1% 6,3% 
Standartkļūda 10 0,7 
Pīrsona korelācijas koeficients  0,553 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

   

Labās un kreisās rokas 
plaukstu kopējā garuma 

summa (cm) 
Vidējais aritmētiskais  88,7 
Standartnovirze  3,3 
Variācijas koeficients  3,8% 
Standartkļūda  0,6 
Pīrsona korelācijas koeficients  0,486 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

   

Labās un kreisās rokas 
pirkstu un plaukstas kopējā 

garuma summa (cm) 
Vidējais aritmētiskais  150,1 
Standartnovirze  6,0 
Variācijas koeficients  4,0% 
Standartkļūda  1,1 
Spirmena rangu korelācijas koeficients  0,889 
Rangu korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,362 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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9. pielikums 
 

SMK/SM un 1. sporta klases atlētu sacensību vingrinājumu rezultātu korelācija ar labās 
un kreisās rokas apakšdelma apkārtmēriem, un plaukstu dinamometriju 

 

  

Sacensību 
vingrinājumu 

summa (reizes) 

Labā un kreisā 
apakšdelma apkārtmēru 

summa (cm) 
Vidējais aritmētiskais 141 92,5 
Standartnovirze 56 3,6 
Variācijas koeficients 40,1% 3,9% 
Standartkļūda 10 0,7 
Pīrsona korelācijas koeficients  -0,075 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija nav ticama.    
     

   

Labās un kreisās 
plaukstas dinamometrijas 

summa (kg) 
Vidējais aritmētiskais  117,2 
Standartnovirze  14,4 
Variācijas koeficients  12,3% 
Standartkļūda  2,6 
Pīrsona korelācijas koeficients  -0,346 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija nav ticama.    
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10. pielikums 
 

SMK/SM un 1. sporta klases atlētu sacensību vingrinājumu rezultātu korelācija ar 
relatīvajām darbspējām, sirdsdarbības frekvenci un plaušu minūtes ventilāciju 

aerobajā (AeS) slieksnī 
 

  

Sacensību 
vingrinājumu 

summa (reizes) 

Relatīvās 
darbspējas (W/kg) 

Vidējais aritmētiskais 141 1,2 
Standartnovirze 56 0,2 
Variācijas koeficients 40,1% 17,9% 
Standartkļūda 10 0,0 
Pīrsona korelācijas koeficients  0,644 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

   
Sirdsdarbības 

frekvence (sit/min) 
Vidējais aritmētiskais  118 
Standartnovirze  10 
Variācijas koeficients  8,2% 
Standartkļūda  2 
Spirmena rangu korelācijas koeficients  0,652 
Rangu korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,362 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

   
Pslaušu minūtes 

ventilācija (l/min) 
Vidējais aritmētiskais  33 
Standartnovirze  8 
Variācijas koeficients  24,1% 
Standartkļūda  1 
Pīrsona korelācijas koeficients  0,670 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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11. pielikums 
 

SMK/SM un 1. sporta klases atlētu sacensību vingrinājumu rezultātu korelācija ar 
relatīvajām darbspējām, sirdsdarbības frekvenci un plaušu minūtes ventilāciju 

anaerobajā (AnS) slieksnī 
 

  

Sacensību 
vingrinājumu 

summa (reizes) 

Relatīvās 
darbspējas (W/kg) 

Vidējais aritmētiskais 141 2,4 
Standartnovirze 56 0,5 
Variācijas koeficients 40,1% 21,8% 
Standartkļūda 10 0,1 
Pīrsona korelācijas koeficients  0,942 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

   
Sirdsdarbības 

frekvence (sit/min) 
Vidējais aritmētiskais  152 
Standartnovirze  15 
Variācijas koeficients  9,6% 
Standartkļūda  3 
Pīrsona korelācijas koeficients  0,742 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
   

   
Plaušu minūtes 

ventilācija (l/min) 
Vidējais aritmētiskais  58 
Standartnovirze  17 
Variācijas koeficients  30,2% 
Standartkļūda  3 
Pīrsona korelācijas koeficients  0,786 
Korelācijas koeficienta kritiskā vērtība  0,360 
Korelācija ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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12. pielikums 
 
 

                                                                           

AKTS 
 
 
 
 
 

Par zinātniski pētnieciskā darba rezultātu ieviešanu praksē 
 
 
 

Mēs, apakšā parakstījušies, promocijas darba autors Māris Lesčinskis, promocijas darba 
vadītājs Dr.paed., prof. Leonīds Čupriks, LSPA zinātņu prorektors Dr.paed., prof. Juris Grants 
no vienas puses un LSPA Sporta kluba vadītāja Dr.paed., asoc.prof. Ludmila Kurova, RTU 
svarbumbu celšanas izlases treneris Dr.paed., doc. Alberts Bagojans, Latvijas svarbumbu 
celšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs Vasilijs Giņko no otras puses sastādījām šo aktu par to, 
ka promocijas darba autors Māris Lesčinskis laika posmā no 2009. gada novembra līdz 2011. 
gada jūnijam Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas sporta kluba, Rīgas Tehniskās universitātes 
un Latvijas svarbumbu celšanas izlases dalībniekiem praktiskajā sagatavošanas darbā ieviesa 
promocijas darba ietvaros izstrādātās rekomendācijas, kas atspoguļojās sacensību rezultātu 
izaugsmē un veicināja kopējā līmeņa paaugstināšanu Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās 
svarbumbu celšanas sportā. 

Praksē tika ieviestas šādas rekomendācijas: 
 Veicot jauno sportistu atlasi, jāņem vērā pirkstu un plaukstas gareniskie izmēri; 

jo tie ir lielāki, jo lielākas priekšrocības augstu rezultātu sasniegšanā. 
 Funkcionālās sagatavotības kontrolei un sacensību rezultātu prognozēšanai 

ieteicams kāpņveida slodzes tests, pēc kura rezultātiem teorētiski var spriest par 
lēno (I tipa) un ātro (IIa tipa) muskuļu šķiedru oksidatīvo procesu maksimālo 
jaudu. 

 Svarbumbu cēlāju sirds asinsvadu sistēmas novērtēšanā jāņem vērā sirds 
minūtes tilpums (l/min) maksimālās slodzes laikā un sirdsdarbības frekvence 
atjaunošanās periodā. 

 Svarbumbu cēlāju elpošanas sistēmas novērtēšanai jāņem vērā plaušu minūtes 
ventilācija, absolūtais (ml/min) un relatīvais skābekļa patēriņš (ml/min/kg). 

 Lai svarbumbu celšanas sportā, attīstot vispārējo un speciālo izturību, katram 
atlētam dozētu individuālu slodzi, jāizmanto sirds ritma kontrole un slodzes testa 
individuālie sirdsdarbības frekvences rādītāji (aerobā, anaerobā sliekšņa līmenī un 
maksimālā frekvence). 

 Pirkstu saliecējmuskuļu statiskā spēka izturības līmeņa novērtēšanai un kontrolei 
ieteicams kontrolvingrinājums ”kāriens stienī”. 

 Pārejas periodā un vispārējās sagatavošanas posmā vispārējās izturības 
saglabāšanai un pirkstu saliecējmuskuļu spēka izturības attīstīšanai ieteicama 
skriešana ar espanderu un riteņbraukšana apvidū. 

 Papildus pamata treniņu procesam vispārējās un speciālās sagatavošanas posmos 
ieteicama apakšdelmu muskuļu attīstīšana, izmantojot statodinamisko 
izpildījumu. 
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 Ja pirkstu saliecējmuskuļu maksimālie spēka rādītāji un apakšdelma apkārtmēri 
ir lieli, tad treniņu procesā lielāka uzmanība jāpievērš pirkstu saliecējmuskuļu 
spēka izturības attīstīšanai. 

 Treniņu procesa individualizācijā nepieciešama slodzes virzība uz katra atlēta 
atpaliekošo spēju un īpašību attīstīšanu, bet, ja atlēta attīstībā netiek konstatētas 
nepilnības, tad slodzes virzība ir jāvērš uz sporta veida galveno fizisko īpašību 
attīstīšanu. 

 
Rīga. 
2011. gada 30. septembris 
 

 
 
Promocijas darba autors 
Māris Lesčinskis 
 
Promocijas darba vadītājs 
Dr.paed., prof. Leonīds Čupriks 
 
LSPA zinātņu prorektors 
Dr.paed., prof. Juris Grants 

 

 
LSPA Sporta kluba vadītāja 
Dr.paed., asoc.prof. Ludmila Kurova 

 

 
 
RTU svarbumbu celšanas izlases 
treneris 
Dr.paed., doc. Alberts Bagojans 

 

Latvijas svarbumbu celšanas 
asociācijas 
valdes priekšsēdētājs Vasilijs Giņko 
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13. pielikums 
 

Promocijas darba eksperimenta dalībnieku 
sasniegtie rezultāti eksperimenta laikā un pēc praksē ieviestām rekomendācijām 

 
 
LSPA svarbumbu celšanas izlases sasniegumi: 
 
Rīgas čempionāts (28.11.2009) 

1. Sv.kateg. līdz 73kg – 2.vieta: Jansons Toms 
2. Sv.kateg. līdz 78kg – 2.vieta: Markovs Jurģis 
3. Sv.kateg. līdz 85kg – 2.vieta: Makejevs Alvis 

Latvijas čempionāts (20.12.2009) 
1. Sv. kateg. līdz 68kg – 3. vieta: Šķēle Anita 
2. Sv. kateg. līdz 78kg – 3. vieta: Markovs Jurģis 

Latvijas XX Universiāde (06.03.2010.) 
1. Sv. kateg. līdz 68kg – 2. vieta: Vimbsons Vidvuds 
2. Sv. kateg. līdz 73kg – 1. vieta: Jansons Toms 
3. Sv. kateg. līdz 78kg – 2. vieta: Gabranovs Raivis 
4. Sv. kateg. līdz 85kg – 2. vieta: Markovs Jurģis 
5. Sv. kateg. līdz 95kg – 2. vieta: Makejevs Alvis 
6. Komandu vērtējumā – 2. vieta  

Latvijas kauss 2010 2. posms (27.03.2010.) 
1. Sv. kateg. līdz 95kg – 3. vieta: Makejevs Alvis 

Latvijas kauss 2010 3. posms (08.05.2010.) 
1. Sv. kateg. līdz 73kg – 2. vieta: Jansons Toms 
2. Sv. kateg. līdz 95kg – 1. vieta: Makejevs Alvis 

Latvijas kauss 2010 4. posms (23.10.2010.) 
1. Sv. kateg. līdz 73kg – 2. vieta: Jansons Toms 
2. Sv. kateg. līdz 95kg – 2. vieta: Makejevs Alvis 

Latvijas čempionāts un Latvijas kauss 2010 5. posms (19.12.2010.) 
1. Sv. kateg. līdz 68kg – 3. vieta: Šķēle Anita 
2. Sv. kateg. līdz 73kg – 2. vieta: Jansons Toms 
3. Sv. kateg. līdz 78kg – 3. vieta: Markovs Jurģis 
4. Sv. kateg. līdz 95kg – 3. vieta: Makejevs Alvis 
5. Sv. kateg. virs 105kg – 2. vieta: Ritvars Noviks 
6. Komandu vērtējumā 3. vieta 

Latvijas XXI Universiāde (26.03.2011.) 
1. Sv. kateg. līdz 63kg – 3. vieta: Raivis Duplinskis 
2. Sv. kateg. līdz 68kg – 3. vieta: Vimbsons Vidvuds 
3. Sv. kateg. līdz 73kg – 1. vieta: Jansons Toms 
4. Sv. kateg. līdz 78kg – 2. vieta: Gabranovs Raivis 
5. Sv. kateg. līdz 85kg – 2. vieta: Markovs Jurģis 
6. Sv. kateg. līdz 95kg – 1. vieta: Makejevs Alvis 
7. Sv. kateg. līdz 105kg – 2. vieta: Rozenbergs Mārtiņš 
8. Sv. kateg. virs 105kg – 3. vieta: Noviks Ritvars 
9. Komandu kopvērtējums 2. vieta 
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RTU svarbumbu celšanas izlases sasniegumi: 
 
Latvijas kauss 2010 1. posms (30.01.2010.) 
Komandu vērtējumā 6. vieta 
Latvijas kauss 2010 2. posms (27.03.2010.) 
Komandu vērtējumā 3. vieta 
Latvijas kauss 2010 3. posms (08.05.2010.) 
Komandu vērtējumā 2. vieta 
Latvijas kauss 2010 4. posms (23.10.2010.) 
Komandu vērtējumā 2. vieta 
Latvijas čempionāts un Latvijas kauss 2010 5. posms (19.12.2010.) 
Komandu vērtējumā 1. vieta 
Latvijas kauss 2011 1. posms (19.02.2011.) 
Komandu vērtējumā 1. vieta 
Latvijas kauss 2011 2. posms (19.03.2011.) 
Komandu vērtējumā 1. vieta 
Latvijas kauss 2011 3. posms (16.04.2011.) 
Komandu vērtējumā 2. vieta 
RTU un Latvijas izlases dalībnieka Andreja Makuhas sasniegumi starptautiskajās 
sacensībās svarbumbu celšanā: 
Baltijas čempionāts (Paņeveža, 19.06.2010.) 1. vieta. 
Pasaules čempionāts (Tampere, 12 – 15.11.2010.) 2. vieta 
II Eiropas Spēles (Šauļi, 20 – 22.05.2011) 2. vieta 
RTU un Latvijas izlases dalībnieka Andreja Makuhas sasniegtie Latvijas rekordi 
svarbumbu celšanā: 

1. Sv. kateg. līdz 63kg: Latvijas rekords svarbumbu grūšanā – 81 reize un summā – 127 
punkti (Paņeveža, 19.06.2010.) 

2. Sv. kateg. līdz 68kg: Latvijas rekords svarbumbu grūšanā – 94 reizes un summā – 146,5 
punkti (Rīga, 19.12.2010.) 

 
Rīga. 
2011. gada 30. septembris 
 

 
 
Promocijas darba autors 
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Dr.paed., doc. Alberts Bagojans 
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