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izmaiņas arī kā kompetences, tā pieredzes sfērās. Uzskata, ka pastāv 
trīs iemesli, kāpēc bērni iesaistās sporta aktivitātēs: spēja motivēt 
sevi gatavībā, izziņas gatavība un potenciālā labsajūta, kuru dod 
sacenšanās fakts sportā.

Spēja motivēt savu rīcību ir bieži saistīta ar dzīves pieredzes 
sociālajiem aspektiem. No sporta viedokļa, bērni sociālajā sfērā 
kļūst atraktīvāki un cenšas izrādīt savas fiziskās darbspējas cits 
citam. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz pētījumu, kuros norādīts, ka 
sevišķi jauni bērni savstarpēji nesacenšas, jo viņiem vēl nav 
izveidojušās attiecīgās sociālās nepieciešamības, jo bērniem vēl nav 
izveidojusies motivācija uz kaut kādām salīdzinošam aktivitātēm.

Novērojumi norāda, ka bērni 2 – 3 gadu vecumā atrodas tā 
saucamajā autonomajā stadijā, bet 5 gadu vecumā bērni ir stadijā, 
kad maksimalizējas viņu pašizpausmes nepieciešamība. Šajā stadijā 
bērniem ir nepieciešamība vienkārši kaut ko darīt, bet ne sacensties 
kaut kādās sociālās izpausmes sacensībās. Tas notiek tikai tad, kad 
bērniem izveidojas sociāla nepieciešamība parādīt savu personību 
fiziskajā sfērā.

Sociālās motivācijas strauja izaugsme ir novērojama 
sākumskolas pirmajos gados, kas faktiski norāda uz pirmās stadijas 
sākumu.

Spēja motivēt savas rīcības un darbības norāda arī uz gatavību 
nodarboties ar sportu un citām fiziskām aktivitātēm (novērojama 
apmēram 7 – 8 gadu vecumā), kura izpaužas bērnu spējā izteikties 
sacensībās.

Otrā stadija ir saistīta ar bērnu kognitīvo spēju izpausmi un 
gatavību sacensties. Tas sevišķi labi izpaužas tad, kad jaunie atlēti 
spēj realizēt un atcerēties to, kas ir sekmīgas rīcības pamatā, spēj 
optimālā līmenī atkārtot katram sporta veidam raksturīgās kustības 
(sporta tehniku). Pirmsskolas vecuma bērni ir spējīgi uz īslaicīgām 
darbībām. Palielinoties vecumam, palielinās arī spēja “atcerēties” 
un realizēt ilgstošākas darbības. Šī fāze savu maksimumu sasniedz 
apmēram 12 gadu vecumā.

10 – 12 gadu vecumā bērni spēj atšķirt citu bērnu domu 
precizitāti un uzskatus, kas ir nepieciešams, lai sekmīgi varētu 

103

izmaiņas arī kā kompetences, tā pieredzes sfērās. Uzskata, ka pastāv 
trīs iemesli, kāpēc bērni iesaistās sporta aktivitātēs: spēja motivēt 
sevi gatavībā, izziņas gatavība un potenciālā labsajūta, kuru dod 
sacenšanās fakts sportā.

Spēja motivēt savu rīcību ir bieži saistīta ar dzīves pieredzes 
sociālajiem aspektiem. No sporta viedokļa, bērni sociālajā sfērā 
kļūst atraktīvāki un cenšas izrādīt savas fiziskās darbspējas cits 
citam. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz pētījumu, kuros norādīts, ka 
sevišķi jauni bērni savstarpēji nesacenšas, jo viņiem vēl nav 
izveidojušās attiecīgās sociālās nepieciešamības, jo bērniem vēl nav 
izveidojusies motivācija uz kaut kādām salīdzinošam aktivitātēm.

Novērojumi norāda, ka bērni 2 – 3 gadu vecumā atrodas tā 
saucamajā autonomajā stadijā, bet 5 gadu vecumā bērni ir stadijā, 
kad maksimalizējas viņu pašizpausmes nepieciešamība. Šajā stadijā 
bērniem ir nepieciešamība vienkārši kaut ko darīt, bet ne sacensties 
kaut kādās sociālās izpausmes sacensībās. Tas notiek tikai tad, kad 
bērniem izveidojas sociāla nepieciešamība parādīt savu personību 
fiziskajā sfērā.

Sociālās motivācijas strauja izaugsme ir novērojama 
sākumskolas pirmajos gados, kas faktiski norāda uz pirmās stadijas 
sākumu.

Spēja motivēt savas rīcības un darbības norāda arī uz gatavību 
nodarboties ar sportu un citām fiziskām aktivitātēm (novērojama 
apmēram 7 – 8 gadu vecumā), kura izpaužas bērnu spējā izteikties 
sacensībās.

Otrā stadija ir saistīta ar bērnu kognitīvo spēju izpausmi un 
gatavību sacensties. Tas sevišķi labi izpaužas tad, kad jaunie atlēti 
spēj realizēt un atcerēties to, kas ir sekmīgas rīcības pamatā, spēj 
optimālā līmenī atkārtot katram sporta veidam raksturīgās kustības 
(sporta tehniku). Pirmsskolas vecuma bērni ir spējīgi uz īslaicīgām 
darbībām. Palielinoties vecumam, palielinās arī spēja “atcerēties” 
un realizēt ilgstošākas darbības. Šī fāze savu maksimumu sasniedz 
apmēram 12 gadu vecumā.

10 – 12 gadu vecumā bērni spēj atšķirt citu bērnu domu 
precizitāti un uzskatus, kas ir nepieciešams, lai sekmīgi varētu 

N-up document 3.pdf1_Fiziskas_aktivitates_un_sports_AM80_315x220.pdf



104

iekļauties grupu darbībā. Protams, ka šajā jomā pastāv lielas 
domstarpības zinātnieku un praktiķu starpā. Šajā sakarībā 
pastāv vienots uzskats, ka bērniem bumbu spēles līdz 7 – 8 gadu 
vecumam neko nedod, jo sacensību princips ir pilnībā pieaugušo 
sacensību noteikumu ietvaros. Bērniem šajā vecumā dominē 
tikai viena interese – darbība ar bumbu.

Daudzi zinātniski pētījumi norāda uz riska iespējamību 
nodarboties ar organizēto sportu sevišķi jaunā vecumā. 
Ir pierādīts, ka šajā vecumā sacensības rada ļoti negatīvu 
psiholoģisku ietekmi. Tomēr ļoti daudzi “speciālisti” cenšas 
bērnu rotaļas un spēles ielikt sacensību rāmjos, kā rezultātā 
samazinās bērnu vēlme uz fiziskām aktivitātēm. Vecāku ietekme 
šajā jomā ir ļoti negatīva un tā rezultātā bērniem tiek “atņemta” 
jebkura vēlēšanās sacensties savā starpā. Ja bērnu sadarbība ar 
vecākiem dažādās rotaļās vai spēlēs palielina viņu aktivitāti, tad 
savstarpējās sacensībās šī aktivitāte samazinās. Vairāki autori 
ir secinājuši, ka bērnu interese par sportu ievērojami samazinās 
vecāku iedarbības rezultātā, salīdzinot ar to, kad sports ir paša 
bērna, kā indivīda, auglis.

Vecāku negatīvā ietekme var būt arī tikai verbālā formā. 
Tajā pašā laikā vārdisks atbalsts vai uzslava var radīt pozitīvas 
izmaiņas.

Kāpēc bērni un pusaudži nodarbojas ar sportu?
Pētījumi norāda, ka pastāv šādas nepieciešamības, kuras 

nosaka vajadzību sportot:
•	 kompetence	–	iemācīties	kaut	ko	jaunu	un	uzlabot	savas	

spējas,
•	 sadarbība	ar	draugiem	un	jaunu	draugu	iegūšana,
•	 grupas	 (komandas)	 identifikācija,	 izjust	 sevi	 kā	 šīs	

grupas	locekli,
•	 veselība	un	fiziskā	kondīcija,
•	 sacensību	moments,
•	 labsajūta.
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Ļoti svarīgi ir izprast to, ka bērnu vēlēšanās nodarboties ar 
sportu ir lielā sakarībā ar psihiskajām un fiziskajām darbspējām. 
Harters (1978., 1981.) ir izstrādājis kompetences – motivācijas 
teoriju, kurā norādīts, ka nepieciešams attīstīt savu personīgo 
izpausmi, tās efektivitāti un motivāciju – kāpēc to darīt. 
Pamatojoties uz šo teoriju, bērni sāk sacensties vispirms savā 
vidē – galvenokārt meistarības līmenī. Motivācija tajā pašā laikā 
ir ietekmēta ar katra bērna pašizpausmi un personisko darbspēju 
līmeni salīdzinājumā ar pārējo bērnu darbspējām. Pētījumi 
norāda, ka savstarpējā sacensība līdz 8 – 9 gadu vecumam ir 
organizējama, pamatojoties uz pieaugušo pieredzi, bet vecākiem 
pusaudžiem (10 – 14 gadu veciem) veidojas lielāka sakarība ar 
grupas pieredzes izaugsmes līmeni. Pusaudžu vecumā izveidojas 
vairāku starpfaktoru, kritēriju ietekmes izpratne kopējā mērķa 
sasniegšanai.
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6.  BĒRNU  UN  PUSAUDŽU SPORTA  
FIZIOLOĢIJAS  ĪPATNĪBAS

Zēniem un meitenēm ir atšķirīgi augumi. Kā rāda pieredze, 
meitenēm pusaudžu vecumā augšanas “spurts” un maksimālais 
ķermeņa garums tiek sasniegts vidēji divus gadus ātrāk kā 
zēniem. Toties zēniem augšanas “spurts” ir garāks un ievērojami 
intensīvāks kā meitenēm. Tādējādi zēni cenšas panākt meitenes 
garumā un pēc tam to pārsniegt.

Jebkurā vecuma periodu iedalījumā ir norādītas ķermeņa 
izmēru atšķirības kā zēniem, tā meitenēm.

Vienmērīguma un stabilitātes hipotēze. Epifizārā (garo 
kaulu galu) augšana var būt stimulēta ar fiziskām aktivitātēm 
līdz optimāliem izmēriem. Bet pārmērīgas un ilgstošas spiediena 
slodzes uz kauliem var samazināt kaulu lineāro augšanu garumā.

Jāatgādina, ka tikai regulāras un DABĪGAS slodzes veicina 
organisma augšanu. Tajā pašā laikā nav pētījumu, kuri apstiprinātu 
fizisko slodžu ietekmi bērniem uz kaulu mineralizāciju.

Aerobā jauda palielinās vienlaikus ar vecumu bērnības laikā un 
ir absolūti vienāda kā zēniem tā arī meitenēm. Ja meitenēm aerobā 
jauda būtiski neatšķiras no zēnu aerobās jaudas pirmspubertātes 
periodā, tad apmēram pēc 14 gadu vecuma meiteņu aerobā jauda 
ievērojami samazinās, salīdzinot ar zēniem (- 15 %). Maksimālās 
aerobās darbspējas sasniegušas savu maksimumu 14 gadu 
vecumā un nostabilizējas plato statusā (meitenēm), bet zēniem 
tās turpina palielināties līdz pat 18 gadu vecumam, pat tad, kad 
aerobā kapacitāte ir sasniegusi savu maksimālo līmeni. Tā pamatā 
ir citi augšanas faktori: palielinās spēka pleci, lielāka muskuļu 
masa un citi faktori, kuri uzlabo kustību mehānisko efektivitāti 
aerobajās aktivitātēs.

Zinātniskajos pētījumos nav speciālu norādījumu par izturības 
tehniku efektivitāti uz skābekļa maksimālā patēriņa līmeņa 
paaugstināšanu (VO2 max) bērniem.

Pētījumos ir norādīts, ka bērniem līdz 11 gadiem izturības 
slodzes nedod pozitīvu efektu aerobās kapacitātes paaugstināšanai. 
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Pēc 12 gadu vecuma zēniem ir iespējama VO2 max līmeņa 
paaugstināšana sporta treniņos, galvenokārt peldētājiem. 
Acīmredzot tas attiecas uz pubertātes perioda sākumu zēniem, 
kad iespējama sirds darbības un asinsvadu sistēmas trenētības 
uzlabošana. Tomēr vairāki autori norāda, ka aerobo darbspēju 
dinamikas būtiskas izmaiņas sākas vienlaikus ar augšanas 
“spurtu”.

Ir norādes uz aerobo treniņu intensitāti, lai iegūtu pozitīvas 
izmaiņas bērnu aerobajos faktoros. Treniņu slodzes slieksnis, lai 
iegūtu trenējošu efektu un palielinātu skābekļa maksimālā patēriņa 
līmeni (VO2), bērniem ir identisks ar viņu dabīgo aktivitātes līmeni 
ikdienā. Tātad stress, kas tiek īslaicīgi radīts treniņos salīdzinot ar 
bērnu ikdienas aktivitātēm kopumā.

VO2 max palielināšana ir identiska ar pieaugušajiem, kad 
treniņu apjomi un intensitāte ir pārāk lielas.

VO2 max trenējošais efekts ir lielāks peldētājiem galvenokārt 
tādēļ, ka šī slodze ir dabiska un specifiska vienlaikus. 

Īslaicīgas treniņu nodarbības, sporta stundas skolā nevar būt 
par pamatu, lai paaugstinātu izturību pirmspubertātes vecuma 
bērniem.

Zēni un meitenes vecumā no 7 – 10 gadiem uzrāda ievērojamas 
izmaiņas skriešanas darbspēju uzlabošanā (18%), kaut gan nav 
novērotas kaut cik vērā ņemamas izmaiņas skābekļa maksimālā 
patēriņa līmenī. Tādēļ šo tehnisko rezultātu uzlabošanās ir 
attiecināma uz motoro darbību koordinācijas un skriešanas 
tehniku. Tātad uzskats, ka VO2 max ir vienīgais aerobo darbspēju 
kritērijs, ir kļūdains.

Secinājumi:
•	 pirmspubertātes	 vecuma	 bērniem	 izturības	 izpausmes	

uzlabojas,	 galvenokārt	 pilnveidojoties	 tehniskās	
meistarības	mehāniskajai	efektivitātei	–	uzlabojas	kustību	
lietderības	 koeficients	 bez	 LIELĀM	 izmaiņām	 aerobās	
jaudas	 sfērā.	 Tādēļ	 izturības	 izpausmju	 uzlabošanā	 kā	
dominējošais	un	primārais	faktors	ir	tehniskās	meistarības	
pilnveidošana,	 kas	 ir	 daudz	 efektīvāks	 moments	 nekā	
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fizioloģisko	 faktoru	 stimulēšana	 ar	 dažādām	 treniņu	
slodzēm;

•	 bērniem	un	netrenētiem	pieaugušajiem	nav	novērojamas	
atšķirības	 to	 relatīvajā	 fiziskajā	 kapacitātē	 anaerobā	
sliekšņa	līmenī;

•	 bērniem	sirds	asinsvadu	sistēmas	adaptācijas	efektivitāte	
ir	 tāda	 pati	 kā	 pieaugušajiem;	 muskuļu	 struktūra	
kā	 bērniem	 tā	 pieaugušajiem	 ir	 vienāda,	 glikogena	
uzkrāšanās	mehānisms	ir	identisks	pieaugušajiem.

Līdzīgi aerobajai kapacitātei arī bērnu anaerobā kapacitāte uz 
katru masas kilogramu ir ievērojami mazāka nekā pieaugušajiem. 
Tā ir zema bērniem un progresīvi palielinās vienlaikus ar vecumu 
kā zēniem tā arī meitenēm.

Par bērnu anaerobās kapacitātes trenēšanu ir ļoti maz 
pētījumu.

Aerobi/ anaerobās enerģijas producēšanas (metabolisma) 
pakāpe, atbilstoši slodzei, bērniem un pieaugušajiem ir ļoti 
atšķirīga.

Vairums zinātnieku norāda, ka mērens skrējiens 3000m 
distancē ir mazāk sasprindzināta aktivitāte nekā nogurdinošs 
skrējiens 200 – 800 m distancēs. Runājot par skriešanas ātrumu, 
kurš ir jāuzrāda kā 3000m distancē, tā arī 200 – 800m distancēs, 
tas var būt pietiekami sasprindzināts uzdevums, atkarībā no 
laktāta uzkrāšanās fakta citu faktoru starpā – norādot skriešanas 
intensitāti. Tikai ilgstošākas slodzes, garākas par 30 min. bērniem 
ir vairāk nogurdinošas nekā īsāki slodžu realizēšanas posmi 
– sprinta statusā. Slodzes ilgums nav tas faktors, salīdzinot ar 
slodzes intensitāti, kurš ir tik kaitīgs bērniem.

Secinājumi: pirmspubertātes periodā muskuļu masa ir 
apmēram 27% no kopējās masas. Trenējošais efekts, lai izsauktu 
muskuļu hipertrofiju, ir ļoti niecīgs un muskuļu spēka izpausmes 
palielinās tikai pateicoties: 1)kustības tehniskās meistarības 
pilnveidošanās rezultātā, 2)muskuļu agonistu un antagonistu 
savstarpējās koordinācijas uzlabošanās rezultātā, 3)muskuļu 
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šķiedru savstarpējās koordinācijas pilnveidošanās rezultātā 
(rekrutēšanās).

Tikai dzimumbriedumā, kurš sakrīt ar augšanas “spurta” 
periodu, muskuļu attīstību sāk ietekmēt androgēnie hormoni un 
līdz ar to ievērojami palielinās (40%) muskuļu masa un vienlaikus 
arī spēks. Ar šo mirkli pusaudžiem ievērojami palielinās 
testosterons.

Secinājumi: spēka treniņos pirmspubertātes vecumā 
pretestības līmenis ir submaksimālā zonā, personīgais svars, 
partnera pretestība, vieglās hanteles vai medicīnas bumbas. 
Vispusīgas visa ķermeņa aktivitātes ir daudz efektīvākas nekā 
atsevišķu muskuļu vai muskuļu grupu trenēšana. 

Zēniem sprinta ātrums palielinās vecumā no 5 līdz 16 
gadiem, bet meitenēm 13 – 15 gadu diapazonā. Sprinta ātruma 
palielināšanās ir novērojama divās fāzēs. 

Pirmā fāze ir apmēram 8 gadu vecumā kā zēniem tā meitenēm. 
Tās pamatā ir nervu sistēmas attīstība, roku un kāju muskuļu 
darbības koordinācijas uzlabošanās. Lai attīstītu sprintera ātrumu, 
rekomendē noslogot pēc iespējas vairāk muskuļu un pēc iespējas 
lielāku vingrinājumu variativitāti.

Otrā fāze – meitenēm tā ir novērojama apmēram 12 gadu 
vecumā, bet zēniem 12 – 15 gadu diapazonā. Sprintera ātruma 
dinamika šajā vecuma ir saistīta ar augšanas “spurtu”, kad 
palielinās ķermeņa izmēri un līdz ar to arī muskuļu spēks, jauda 
un izturība. Sprintera ātrums zēniem ir nedaudz labākā līmenī 
nekā meitenēm līdz pubertātes perioda beigām, kad vīriešiem, 
sprintera ātrums ir ievērojami lielāks kā sievietēm.

Lokanībai nav noteikta palielināšanās efektivitātes perioda. 
Iespējams, tas ir tādēļ, ka maz pētījumu par šo tēmu. Acīmredzot 
lokanību galvenokārt nosaka anatomiskās īpatnības un 
atnropometriskās novirzes.

Daudzi autori norāda, ka koordinācijas un kustību mācīšanās 
sensitīvais (vislabākais) periods ir attiecināms uz 9 – 12 gadu 
vecumu. Ļoti agra kustību mācīšanās prakse nenorāda uz 
koordinācijas kvalitatīvajām izmaiņām, un tām ir zema ekonomiskā 
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bāze. Agrais nobriedums var būt kompensēts ar spēka attīstīšanu 
un spēka plecu attīstību izmaiņām.

Secinājumi: apmēram 8 gadu vecumā var sākt bērnu vispusīgu 
fizisko aktivitāšu attīstīšanu, kas orientēta uz kustību koordinācijas 
un ekonomiskuma veidošanu. Šajā periodā ļoti nopietni ir jāmāca 
visas ar fiziskajām aktivitātēm saistītās kustības, lai bērns iegūtu 
pamatīgu vispārējo fizisko sagatavotību un bāzi turpmākajām 
sporta aktivitātēm. Ja bērni agri sāk specializēties, tad viņu 
vispārējā fiziskajā sagatavotībā tiek iecirsts ļoti liels “robs” un 
viņu perspektīvas, kuras tiek saistītas ar maksimālajām iespējām 
kādā no sporta veidiem, vēlākajos sportam veltītajos gados ir ļoti 
ierobežotas un pat atsevišķos gadījumos niecīgas.

Paātrinātais brieduma fakts vai akcelerācija dažos sporta 
veidos rada priekšrocības zēniem, bet attiecībā uz meitenēm tas ir 
ar pretēju zīmi, jo ir redzama brieduma nepietiekamība daudzos 
sporta veidos, tā saucamajos sieviešu sporta veidos – sporta un 
mākslas vingrošanā, akrobātikā, daiļlēkšanā, daiļslidošanā u.tml. 
sporta veidos. Veiksmīgām sievietēm (sporta jomā) ļoti bieži 
dominē anatomiskie raksturlielumi, bet ne laba fiziskā forma. 
Bieži bērnu un pusaudžu vecuma labākajām atlētēm ir identisks 
somātiskais tips - kā pieaugušajām elites līmeņa atlētēm.

Vairāki autori norāda, ka sieviešu sportā sākumā dominē 
somatotipa atbilstība sporta veidam un tikai vēlākajos gados arī 
fiziskās darbspējas. Šie autori uzskata, ka lielā sieviešu sportā 
dominē tās sievietes, kurām bija novēlots brieduma periods, 
citiem vārdiem sakot, sieviešu sportā dominē tās sievietes, kuras 
bērnībā un pusaudžu gados bija retardanta statusā.

Agri nobriedušas sievietes agrāk iesaistās socializācijas 
procesos, kuri nemotivē viņas uz jebkādām fiziskām aktivitātēm. 
Sievietes, kurām ir novēlota brieduma izpausme, vai viņas ir 
retardanta statusā vēlas socializēties ar sporta starpniecību. Vēlāk 
nobriedušās sievietes hronoloģiskajā jomā ir vecākas un viņām 
vēlāk sākas menstruatīvie cikli, viņām nav ar sacensību faktoru 
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sabiedriskajā dzīvā, palielinās viņu fiziskās un garīgās spējas, 
tomēr viņu fiziskā aktivitāte ievērojami samazinās. Galvenokārt te 
vainojams skolas sporta niecīgais apjoms kopējā ikdienas mācību 
procesā, kā rezultātā nevar gaidīt optimālu izglītības kvalitāti. 
Vidusskolā, sistemātiski palielinoties mācību apjomam, reāli 
samazinās brīvā laika fiziskās aktivitātes, mazāk tiek apmeklētas 
sporta nodarbības. Faktiski vidusskolēniem ir ievērojami 
ierobežotas augšanas, fiziskās un garīgās attīstības iespējas un līdz 
ar to arī brieduma process tiek bremzēts. Tā rezultātā augstskolās 
nonāk pusaudži, kuri pēc būtības gan fiziskajā, gan  garīgajā 
kondīcijā neatbilst augstākās izglītības standartiem studiju 
procesā. To var attiecināt tikai uz vidusskolēniem, kam ir vismaz 
2 – 3 sporta nodarbības nedēļā (pārējās 25 – 30 stundas ir sēdošā 
dzīvesveidā – teorētiskās nodarbības). Tad ko lai saka par tiem, 
kuri nemācās vidējās (vispārējās izglītības) mācību iestādēs vai 
tiem, kuri mācās dažādu pakāpju profesionālās izglītības mācību 
iestādēs, vakarskolās, kur sporta stundas vispār nepastāv kā 
mācību priekšmets. Rezultāti ir redzami jaunkareivju katastrofāli 
zemajā fiziskajā sagatavotībā, kuru pat ar 2 –3 sporta stundām 
skolā ne teorētiski, ne praktiski nav iespējams optimizēt.

 Pirms 30 – 40 gadiem bērnu un pusaudžu ikdienas fiziskās 
aktivitātes bija pietiekami augstā līmenī, ar 2 – 3, toreiz tā 
sauktajām, fizkultūras stundām varēja iegūt optimālu rezultātu 
fiziskā un garīgā attīstībā. Mūsdienās, attīstoties tehnoloģijām, tajā 
skaitā – datortehnikai, visu vecuma diapazonu bērnu, pusaudžu 
un pat pieaugušo fiziskā aktivitāte katastrofāli ir samazinājusies, 
un sporta stundas skolā ne teorētiski, ne praktiski neko nedod. 
Pastāv sajūta, ka topošā paaudze tiek apzināti veidota uz fiziskās 
distrofijas fona, lai viņu garīgums ievērojami atpaliktu, kaut 
gan mācību plāni, skolas un studiju programmas augstskolās 
ir pārblīvētas ar dažāda veida pārgudrībām funkcionāli mazat-
tīstītajās smadzenēs. Lai attīstītu jebkura orgāna darbspējas, 
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izsauktais sociālais spiediens un/vai viņas ir spējīgākas labāk 
pielāgoties sociālajām prasībām.

Bērni no pieaugušajiem atšķiras vairākos aspektos, kuri 
reizēm ir ar pretēju nozīmi. Treniņu principi bērniem ir atšķirīgi 
no treniņu principiem, pieaugušajiem. Tas nav tikai tāpēc, ka ir 
atšķirīgi attīstošie faktori, bet arī pieredzes atšķirības. Intensīvi 
treniņi specializētā – vienā sporta veidā jau sākot ar bērnību, ir 
vairāk bremzējošs nekā attīstošs faktors vēlākajos sporta prakses 
gados. Agro specializāciju vajadzētu orientēt uz visu motoro spēju 
fundamentālu un vispusīgu attīstīšanu, tajā skaitā – līdzsvara, 
veiklības, koordinācijas, kā arī citos sporta veidos iegūtās kustību 
pieredzes iesaistīšanu tagadējā sporta veidā.

Agrā specializācija producē atlētu , kura fiziskais ekvivalents 
rada sporta nekompetenci un nespēja uzrādīt augstus rezultātus 
sporta līmenī.

Secinājums: fiziskās kapacitātes līmenim pirmspubertātes 
periodā nav sakarības ar pēcpubertātes perioda atlētiskajām spējām. 
Fizisko darbspēju līmenis bērnībā nenorāda uz vēlāko periodu 
darbspējām un tādēļ agrā atlase sportam, orientējoties uz darbspēju 
līmeni bērnībā, (akcelerācija) nav saistīta ar reālo talantu atlasi.

Kā zēniem tā meitenēm pirmspubertātes periodā ir labas 
aerobās un anaerobās darbspējas. Zēnu energoproducēšanās 
sistēmai ir spēja kompensēt savstarpējās nepilnības. Viena sistēma 
ir spējīga “pārsegt” otras sistēmas zonu. Tādējādi katra enerģijas 
producēšanas sistēma spēj atbalstīt citas sistēmas specializēto 
zonu. Tas ir novērojams tikai pirmspubertātes vecuma bērnu 
metaboliskajos (enerģijas producēšanas) procesos.

Secinājums: plānojot pirmspubertātes vecuma bērnu treniņus, 
nav jāņem vērā atšķirības aerobajā un anaerobajā darbā.

Pētījumos pierādīts, ka izmaiņas treniņu procesā bērniem 
nav tik būtiskas kā pieaugušajiem. Tomēr bērni ir mazāk spējīgi 
adaptēties aerobajām slodzēm.

Secinājums: pirmspubertātes bērnu iespējas, trenējot aerobos 
režīmos, ir ierobežotas un rezultātā izpausme ir mazāka nekā 
pieaugušajiem.
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Pētījumos ir konstatēts, ka bērnu energoproducēšanas 
(metabolisma) sistēmai ir ļoti plašas un “pārsedzošas” iespējas 
(jaunākiem par 12 gadiem).

Secinājums: bērniem ar jebkura rakstura vingrinājumu 
var attīstīt visas trīs enerģijas producēšanas sistēmas. Treniņu 
līdzekļiem bērnu sportā nav specializējoša rakstura metabolisko 
iespēju attīstīšanā.

Dažādu sporta veidu pārstāvji tika iedalīti divās nosacītās 
grupās: ātrajā grupā vai “sprinteru” grupā (59% bija ātrās II tipa 
muskuļu šķiedras) un lēnajā grupā vai “staijeru” grupā (60% bija 
lēnās I tipa muskuļu šķiedras).

Dažādu testu rezultātā tika konstatētas dažādas likumsakarības. 
Vērā ņemamās atšķirības:

•	 reakcijas	 laiks	 uz	 skaņu	 un	 sarežģītās	 reakcijas	 laikā	
priekšrocības	 bija	 ātrās	 grupas	 zēniem,	 kuriem	 lielāka	
spēka	attīstības	līmeņa	pakāpe,

•	 neliela	(vāja)	sakarība	ātrās	grupas	zēniem	bija	ar	asins	
laktāta	līmeni,

•	 nebija	noteiktas	atšķirības	 skriešanas	 ilgumā,	VO2	max	
un	anaerobajās	spējās,

•	 zēniem	 novērojama	 identitāte	 aerobajās	 darbspējās	
(vispārējās	izturības	jomā),

•	 pierādīta	 jauno	 zēnu	muskuļu	 šķiedru	 tipa	 spēja	 pielā-
goties	 (adaptēties)	 uzliktajai	 slodzei,	 it	 īpaši	 izturības	
slodžu	variantā.

Secinājumi: zēniem muskuļu šķiedru tipa spēja pielāgoties 
(adaptēties) jebkuram slodzes veidam norāda uz to, ka zēniem 
muskuļu šķiedru tipa procentuālā attiecība nenosaka darbspēju 
specifiku. Tomēr reakcijas laiks un jaudas izpausmes ir ātro 
muskuļu šķiedru tipa pārstāvju – priekšrocības.

Bērniem sirdsdarbības minūtes tilpums ir ievērojami zemāks 
nekā pieaugušajiem, bet sirdsdarbības frekvence (SF), kopējā 
periferālā asinsvadu pretestība ir ievērojami lielāka bērniem - kā 
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nepieciešama to fiziska noslogošana, un to nevar iegūt tikai ar 2 
– 3 sporta stundām nedēļā, jo pārējo fizisko aktivitāšu iespējas 
praktiski ir likvidētas. Ko darīt?

Katastrofāli zemā fiziskā bērnu un pusaudžu attīstība faktiski 
ir pieaugušo darbības rezultāts. Šīs sportošanas aktivitātes 
paaugstināšana ir jaunatnes sporta treneru rokās, sporta skolotāju 
rokās; ja sporta stundu skaits būs vismaz viena stunda katru dienu, 
kad par to rūpēsies ne tikai entuziasti, bet arī dažādu ministriju 
darbinieki, realizējot optimālas izglītības prioritāti valstī.

Bērni uzrāda ļoti būtiskas atšķirības fiziskajā un garīgajā 
jomā. Tas ir ļoti svarīgi un faktiski to vajadzētu saprast ne tikai 
jaunatnes sporta treneriem vai sporta speciālistiem, bet jebkuram 
sabiedrības pārstāvim. Bērniem un pusaudžiem identiskas fiziskās 
un garīgās slodzes izsauc atšķirīgas pakāpes fizisko stresu uz viņu 
jaunajiem organismiem. 

Tam visam par iemeslu ir bērnu un pusaudžu anatomiskās un 
fizioloģiskās iespējas, kuras ne tikai aspekta jomā ir ņemamas 
vērā, kad tiek realizētas treniņu nodarbības un citas sporta 
aktivitātes. Tādēļ  nepieciešams saīsināt (samazināt apjomu) 
nodarbību ilgumu bērnu un pusaudžu treniņos, sporta sacensībās 
u.tml. pasākumos.

Jebkuram jaunatnes sporta trenerim jāorientējas uz zemāka 
apjoma slodzēm, salīdzinot ar pieaugušo apjomiem. Līdz ar 
to jaunatnes sportā nevar veidot ilgtermiņa plānus, tiem jābūt 
ievērojami īsākiem nekā pieaugušajiem, jo augšanas procesu 
intensitāti nav iespējams prognozēt un tā ienes ļoti būtiskas 
izmaiņas treniņu plānos un to realizēšanā.

Bērnu un pusaudžu treniņu nodarbību un struktūras galvenajā 
daļā jāparedz biežas un īslaicīgas atpūtas apmēram 15 – 20 min. 
It īpaši tas ir attiecināms uz pubertātes periodu sasniegušajām 
meitenēm.

Pusaudži 11 – 16 gadu vecumā ir relatīvi attīstīti, patiesībā 
tā ir visattīstītākā sabiedrības daļa. Problēmas nerada viņu 
fiziskā kondīcija ar ģenētiskās komponentes nozīmīgumu tajā, 
bet gan zemā aktivitātes pakāpe, kas nosaka kā fizisko tā garīgo 
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