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dehidratācijas rezultātā ir novērojami muskuļu krampji, kuri 
turpinās, kamēr nav atjaunotas ūdens rezerves. Ūdens dzeršanu 
jāiesāk jau pirms slodzes (brokastīs pirms kafijas iesaka glāzi 
ūdens).

treniņa laikā rekomendē pakāpeniski izdzert (ik pa 15 – 20 
min) 1 – 1,5 l ūdens (negāzēta). tūlīt pēc slodzes jāatjauno zaudētā 
ūdens daudzumu izdzerot 150% ūdens no zaudētās masas.

nepieļaut enerģētisko substanču izsīkumu slodzes laikā.	
nepieļaut absolūtu darbspēju izsīkumu treniņu procesā, jo tad 
šīs enerģētiskās substances atjaunojas tikai divu un pat vairāku 
nedēļu laikā. Vienīgais enerģētisko substanču avots ir uzturs, 
tādēļ ilgstošas slodzēs, sākot ar 60. minūti, nepieciešams atjaunot 
ogļhidrātu rezerves, tādējādi ievērojami samazinot  atjaunošanās 
laiku.

Miegs. gulēt jāiet vienā un tajā pašā stundā. rekomendē 
vakaros šajā laikā uzstādīt modinātājpulksteni. nomoda stāvoklī 
nav iespējams pilnīgi relaksēt muskuļus, kas ir nepieciešams 
atjaunošanās intensificēšanai. Vidēji atlētiem diennaktī vismaz 
8 stundas jāvelta miegam. jo lielākas slodzes, jo vairāk ir jāguļ 
naktīs.

Masāža ir viens no vecākajiem paņēmieniem, kā uzlabot 
atjaunošanos. daudzi atlēti smagu sacensību laikā realizē 
vispārējo masāžu pat 2 stundas dienā. Masāža veicina pienskābes 
aiztransportēšanu no muskuļiem un samazina muskuļu sāpes.

6.2.	Vienkārši	paņēmieni	atjaunošanās	
kvalitātes	uzlabošanai

atlētu spēja sezonas laikā uzrādīt augsta līmeņa darbspējas, 
zināmā mērā ir ierobežota un ir atkarīga no tā, cik ātri atjaunojas 
muskuļi pēc sasprindzinātām treniņu nodarbībām. Pārejas 
efektivitāti no treniņu slodzēm uz sacensību darbību nosaka daudzi 
faktori. tomēr dominējošā loma ir uzturam. daudzi treneri un 
atlēti uzskata, ka vienīgais līdzeklis un veids, kā uzlabot fiziskās 
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darbspējas, ir tikai pēc iespējas smagāki un intensīvāki treniņi. tajā 
pašā laikā visos pasaules sporta zinātnes pētnieciskajos institūtos 
zinātnieki ir nonākuši pie vienota secinājuma, ka starp treniņu 
slodzēm ir nepieciešams zināma laika periods, lai organisms spētu 
adaptēties, lai uzrādītu lielāku spēku vai izturību. tikai korekti 
sabalansēts ogļhidrātu, olbaltumvielu un antioksidantu uzturs 
pēc slodzēm spēj nodrošināt izturības palielināšanos, palielināt 
muskuļu spēka izpausmi un samazināt muskuļu sāpes. Bet tas prasa 
laiku. Bez šīm pozitīvajām atjaunojošām izmaiņām, realizējot 
nākošos treniņus, nav iespējams intensificēt treniņu slodzi.

Pagājušā gadsimta 60.gados uzskatīja, ka elektrolītu atjau-
nošana ir pats galvenais faktors muskuļu darbspēju palielināšanā. 
70.gados tika izvirzīta ogļhidrātu atjaunošanas dominējošā loma. 
90.gados veiktie pētījumi noveda pie secinājumiem, ka, lai uzlabotu 
darbspējas, nepieciešams realizēt veselu virkni atjaunojošu 
pasākumu, kuri tika orientēti uz iepriekšējiem pētījumiem par 
rehidratāciju un ogļhidrātu utilizāciju. tā tika izstrādāts jauns 
atjaunošanās teorijas modelis, lai optimizētu muskuļu atjaunošanos 
– r-4 sistēma. Citiem vārdiem sakot, tika izvirzīti 4 atjaunošanās 
principi, kuri pēc būtības ir aktuāli arī šodien. Kāpēc “r”? tāpēc, 
ka visi četri atjaunošanās principi angļu valodā ir saistīti ar vārdiem, 
kuri sākas ar “r” burtu (restore, replenish, reduce, rebuilt). latviešu 
valodā šos četrus atjaunošanās principus daļēji varētu aizstāt ar “a” 
burtu. šie četri atjaunošanās principi neatkarīgi no tā, vai tie ir r-4 
vai a-4, nodrošina atlētu individuālo darbspēju paaugstināšanos, 
orientējoties uz atjaunošanās principu realizāciju:

1.princips - atjaunot elektrolītu un ūdens deficītu organismā,
2.princips -  pēc iespējas ātrāk atjaunot slodzes laikā izsmeltās 

glikogena rezerves,
3.princips - samazināt muskuļu un oksidatīvo stresu,
4.princips -  atjaunot muskuļos olbaltumvielas.

1.princips – elektrolītu un ūdens atjaunošana.
Ūdens un elektrolītu atjaunošana nodrošina stabilu sirds 

asinsvadu sistēmas darbību un temperatūras regulāciju slodzes 

1_Nogurums_Serixo80_315x220.pdf
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laikā. tiklīdz palielinās ķermeņa temperatūra, krasi samazinās 
darbspēju līmenis. zinātnieki ir konstatējuši, ka ūdens daudzuma 
atjaunošana (rehidratācija) ir ļoti nozīmīga kā slodzes laikā, tā 
arī pēcslodzes periodā. Pēdējā laikā sporta dzērieniem pievieno 
arī elektrolītus, kas savukārt veicina ūdens atjaunošanās ātrumu 
un šķidrumu absorbcijas ātrumu. Parasti slāpju mehānisms 
nenodrošina pietiekami efektīvā līmenī ūdens un elektrolītu 
atjaunošanās intensitāti un kvalitāti. tāpēc atlētiem jādzer ūdens 
ar elektrolītu komponentēm visās treniņu nodarbībās un visu 
laiku starptreniņu periodos, lai atjaunotu normālu ķermeņa masu. 
galvenie elektrolīti ir nātrijs, kālijs un magnijs.

2.princips – pēc iespējas ātrāk atjaunot glikogena rezerves.
ogļhidrātiem modernajā sporta uzturā tiek atvēlēta dominējošā 

– galvenā loma. jau samērā vecos pētījumos ir pierādīta 
nepieciešamība atjaunot ogļhidrātus kā slodzes laikā, tā arī to 
starplaikā. ogļhidrātu – glikogena atjaunošanos - regulē hormons 
– insulīns, kurš stimulē glikozes transporta plūsmu no asinīm 
uz muskuļiem, kā arī stimulē enzīmu aktivitāti, kuri atbild par 
glikozes konvertēšanu muskuļos un aknās par glikogenu. insulīns 
paātrina arī olbaltumvielu atjaunošanās procesus.

ogļhidrāti ar augstu glikēmisko indeksu (glikoze, maize, 
medus, vairums sporta dzērienu) tiek visātrāk nogādāti uz muskuļu 
šūnām pēcslodzes periodā, jo divu stundu laikā ir ievērojami 
palielināta enzīmu spēja producēt muskuļos glikogenu. tādēļ tūlīt 
pēc slodzes (pēc iespējas ātrāk) nepieciešams atjaunot ogļhidrātu 
krājumus ar ogļhidrātiem bagātu uzturu, kas optimizē atjaunošanos. 
tas ne vienmēr ir viegli izdarāms, jo intensīva slodze samazina 
apetīti. tādēļ kā labāko līdzekli rekomendē sporta dzērienus. tie 
vienlaikus ar ogļhidrātiem optimizē arī rehidratācijas procesu un 
līdz ar to – paātrina atjaunošanos kopumā.

jaunāko gadu pētījumos ir noteikta optimāla ogļhidrātu un 
olbaltumvielu proporcija, kura vislabāk atjauno glikogena rezerves. 
ideāla attiecība ir 4:1, kur uz katru olbaltumvielas gramu ir 4 
grami ogļhidrātu. ja olbaltumvielas proporcionālā daļa ir lielāka 
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tādējādi radot nopietnas problēmas atjaunošanās gaitai.
atjaunošanās efektivitāti nosaka katra atlēta individuālais 

kondīcijas līmenis, jo augstāka ir fiziskā kondīcija, jo ātrāk 
atjaunojas. Kvalitatīva atjaunošanās pakāpe samazina traumu 
iespējas.

atjaunošanās procesam jābūt jebkuras treniņu programmas vai 
plāna (procesa) neatņemamai sastāvdaļai. faktiski atjaunošanās ir 
treniņu procesa dominējošā komponente.

uzturs. Pareiza ēšana ir ļoti svarīga jebkurā gadījumā, ne tikai 
sportā. atlētiem vissvarīgākais moments uztura jomā – ko un kā 
ēst tūlīt pēc slodzes. tā saucamais “glikogena logs” ir plaši atvērts 
1 – 2 stundas pēc slodzes, kad zaudēto glikogenu organisms 
spēj atjaunot ļoti intensīvi un lielos apjoms. tātad vislabākais 
laiks, lai atjaunotu ogļhidrātu rezerves, ir pirmās stundas pēc 
slodzes. Pēc slodzes 20 – 30 min. rekomendē ēst vienkāršus un 
viegli sagremojamus ogļhidrātus (vislabākie ir āboli, ābolu sulas, 
izvairīties no citrusaugļiem, kuri pārslogo kuņģa darbību). atlēta 
organismam jādarbojas ātrā ogļhidrātu procesu realizēšanas 
režimā, kuru nodrošina savlaicīga “uzlādēšanās” ar kompleksiem 
ogļhidrātiem. tūlīt pēc slodzes jālieto vienkāršie ogļhidrāti, bet 
pēc 30 min. var sākt lietot kompleksos ogļhidrātus – makaronus, 
rīsus, kartupeļus, maizi u.tml. dažādi enerģijas dzērieni nodrošina 
labu ogļhidrātu devu kompleksā ar olbaltumvielām un taukiem. 
jāatceras, ka olbaltumvielas un ogļhidrāti tiek labāk asimilēti tad, 
ja tos lieto atsevišķi. Vispirms olbaltumvielas (gaļa, zivis u.tml.) 
un tikai pēc tam ogļhidrātus (makaronus, rīsus un kartupeļus).

ikdienas uzturu veido trīs barības vielas – olbaltumvielas, 
ogļhidrāti un tauki, kuras jākombinē pareizās proporcijās. 
Vislabākais uzturs ir, ja lieto neapstrādātas un speciāli neattīrītas 
(nerafinētas) uzturvielas. ikdienā lietojot antioksidantus (e un C 
vitamīnus), ievērojami var paātrināt atjaunošanos. Pēc iespējas 
mazāk cukuru un rafinēto uzturvielu (pusfabrikātu formā – 
hamburgeri, čīsburgeri u.tml.).

hidratācija. Ūdenim ir ievērojama loma atjaunošanās 
procesā. Ūdens atjauno organismā (muskuļos) zaudēto šķidrumu. 
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Pienskābe ir viens no muskuļu sāpju izsaucējiem. tātad 
pēcslodzes masāža nenodrošina to atjaunošanās efektivitāti, kuru 
rada strečinga vingrinājumi, kaut gan masāža ir otrs labākais 
atjaunošanā līdzeklis.

4. jāizvēlas pareizs slodzes apjoms un intensitāte. jebkurš 
atlēts subjektīvi izjūt pareizas slodzes līmeni. Par to 
“informē” daudzi komponenti. labāku efektivitāti iegūst 
ar nedaudz vieglākām, bet ilgstošākām slodzēm. nedrīkst 
būtiski palielināt slodzes intensitāti, it īpaši, ja tiek trenēta 
sirds asinsvadu sistēma. intensitāti šajā gadījumā nedrīkst 
palielināt vairāk par 10% nedēļā.

5. dažāda veida uztura bagātinātāji veicina atjaunošanās 
procesus pēc slodzes periodā. dažāda veida sporta dzērieni 
veicina elektrolītu, ogļhidrātu, olbaltumvielu atjaunošanos 
organismā. dažādas firmas piedāvā ļoti lielā diapazonā 
dažāda veida dzērienus enerģijas un olbaltumvielu 
atjaunošanai.

6.1.	Atjaunošanās	faktori
uzskata, ka atjaunošanās ir puse no laba treniņu procesa. jo 

lielāka uzmanība tiek veltīta atjaunošanās procesiem, jo smagākas 
treniņu slodzes spēj realizēt atlēts. jo vairāk atpūties ir atlēts, jo 
labāk viņš jūtas. intuitīvi ne vienmēr var noteikt atjaunošanās 
kvalitāti. tādēļ ļoti bieži ir novērojama psiholoģiska rakstura 
problēma – vai tikai es par maz trenējos? tādējādi samazinot 
atjaunošanās ilgumu un kvalitāti. Katra nākošā slodze vienmēr 
ir uz iepriekšējās slodzes radītā noguruma fona. nogurums sāk 
summēties, izveidojas hronisks nogurums, kuru pat daudzi elites 
līmeņa atlēti nespēj konstatēt. līdz ar to rezultāti sacensībās 
atpaliek no reāli iespējamajiem.

Pastāv vairāki faktori, kuri nosaka atjaunošanās efektivitāti. 
Vispirms tas ir vecums. neatkarīgi no sporta veida – jo vecāks 
ir atlēts, jo lēnāk notiek atjaunošanās. to parasti neievēro vecāka 
gada gājuma atlēti. diemžēl viņi šajā jomā “jūtas vēl jauni”, 
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(tādu pašu efektu rada arī tauki), tad tiek palēnināta rehidratācija 
un ogļhidrātu atjaunošanās pēcslodzes laikā.

3. princips – samazināt muskuļu un oksidatīvo stresu.
slodzes laikā muskuļu šķiedras tiek traumētas, novērojamas 

muskuļu sāpes un traumu likvidēšanā rodas nepieciešamība pēc 
papildus olbaltumvielu devām. Muskuļu mikrotraumu teorija 
zinātniski tika nopamatota pavisam nesen. slodzes laikā savu 
aktivitāti ievērojami palielina brīvie radikāļi – skābekļa atomi, 
kuriem ārējā kārtā pietrūkst viena elektrona. šie brīvie radikāļi 
– aktīvais skābeklis ir spējīgi traumēt muskuļu šķiedras – ieplēšot 
to ārējo membrānu. šo parādību arī sauc par oksidatīvo stresu. 
tādi antioksidanti kā e un C vitamīni ir spējīgi samazināt brīvo 
radikāļu spēju aktivizēties slodžu laikā un pasargāt muskuļu šūnas 
no mikrotraumām membrānu līmenī.

4. princips – olbaltumvielu atjaunošana muskuļos.
Pēc muskuļu mikrotraumām beidzoties slodzei, nekavējoši 

tiek resintezēts vajadzīgais olbaltumvielu daudzums, lai likvidētu 
traumas radītos bojājumus muskuļu šķiedras membrānā. insulīns 
stimulē muskuļu šūnu dalīšanos, intensificējot aminoskābju 
transporta plūsmu muskuļu šķiedru virzienā. sporta pasaulē 
visvairāk tiek diskutēts par olbaltumvielām. Vairums atlētu savā 
uzturā lieto pietiekami daudz olbaltumvielu. tomēr intensīvu 
slodžu gadījumos jebkura sporta veida atlētiem jāpalielina 
olbaltumvielu devas (1,3 – 1,8 g olbaltumvielas uz katru masas 
kilogramu).
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7. atjaunošanos 
VeiCinošs uzturs

Muskuļu biopsija sporta zinātnē tika ieviesta jau 1960.gadā. 
līdz ar to tika radīta bāze daudziem pētījumiem, kuros mēģināja 
konstatēt, kādā līmenī ir glikogena rezerves muskuļos. Pateicoties 
šai biopsijas metodei, tika veicināta ogļhidrātu atjaunošanas 
metodika – paātrinot šo enerģētisko substanču atjaunošanos pēc 
slodzēm. atsevišķi atlēti atļāva veikt biopsiju arī aknās, tādējādi 
paplašinot zinātniskos pētījumus cilvēka glikogena krājumu jomā 
ne tikai muskuļos, bet arī aknās. līdz šiem pētījumiem bija zināms, 
ka pēc vairāku stundu ilgām slodzēm aknās tiek pilnīgi izsmeltas 
glikogēna rezerves, kuras vairāku stundu laikā tiek atjaunotas, bet, 
nelietojot uzturu pēc slodzēm, glikogens aknās atjaunojas apmēram 
10 – 12 stundās. glikogena rezerves ātrāk (2 – 4 stundās) atjaunojas, 
ja pēc slodzes tiek lietots uzturs ar izteiktu ogļhidrātu dominanti. 
tūlīt pēc slodzes glikogena atjaunošanās dominante ir muskuļos, 
bet aknās atjaunojas nedaudz vēlāk. ja pēc slodzes nekavējoši netiek 
atjaunotas ogļhidrātu rezerves, tiek pārslogota aknu darbība, kas ir 
saistīta ar pienskābes un aminoskābju konvertāciju (pārveidošanu) 
par glikozi un samazina glikogena atjaunošanās ātrumu muskuļos. 
tādēļ, lai veicinātu atjaunošanās procesus muskuļos, tūlīt pēc 
slodzes jāatjauno izsmeltās enerģētiskās rezerves ar ogļhidrātiem 
bagātinātām barības vielām un dzērieniem.

faktori, kuri veicina atjaunošanās ātrumu
enerģētisko resursu izsīkuma pakāpe – jo vairāk ir 
izsmeltas enerģētiskās substances, jo ātrāk atjaunojas 
zaudētie krājumi.
ogļhidrātiem bagātināta uztura lietošana tūlīt pēc 
slodzes. optimālās ogļhidrātu devas:

Pirmās 30 min. (pēc slodzes) 1,0 – 1,5 g ogļhidrātu 
uz katru masas kilogramu,

•

•

-

9�

Svarīgākie	momenti,	kuri	jāievēro	
atjaunojoties

nepieciešama pietiekama atpūta. ja atlēts jūt, ka izsīkst 
spēki, ka samazinās enerģija, ir vajadzīga atpūta. tas norāda 
uz to, ka konkrētajai fiziskajai slodzei ir nepieciešama 
ilgāka atpūta. atlēta organisms vislabāk atjaunojas miegā. 
tātad nakts miegam jābūt vismaz 8 stundas. Bez atbilstoša 
naktsmiega garuma nav iespējams atjaunot muskuļu un 
sirds asinsvadu sistēmas kondīciju.
uzturam ir vitāla loma atjaunošanās procesā. Pirmkārt, 
organisms ir jānodrošina ar pareizu uzturu pareizā laikā. 
uzskata, ka uzturreizēm ir trīs galveni momenti. ļoti 
svarīga ir pirmā ēdienreize, tūlīt pēc pamošanās – brokastis, 
tās ir obligātas. “jāuztanko” organisms ar enerģētiskām 
izejvielām, ko var iegūt, lietojot labi sabalansētu uzturu. 
ja organismā ir šķidruma deficīts, tad var sākties dažādas 
problēmas muskuļu darbībā, kas izpaužas nepietiekamā 
enerģijas nodrošinājumā.

otrkārt – ļoti svarīga ir pēcslodzes ēdienreize. Pirmo 20 
– 30 min laikā pēc slodzes jāuzsāk zaudēto glikogena rezervju 
atjaunošanas process – dažādi augļi, glāze sulas, speciāls sporta 
dzēriens u.tml., arī zināms olbaltumvielu daudzums. optimālu 
uztura kombināciju pēc slodzes veido 3 – 4 g ogļhidrātu uz katru 
olbaltumvielas gramu.

arī pirms slodzes jāpapildina organisma krājumi ar 
enerģētiskām izejvielām. apmēram 60 – 90 min pirms slodzes 
jāuzņem mērens ogļhidrātu daudzums un nedaudz olbaltumvielu, 
lai papildinātu muskuļu rezerves.

3. strečings ir ļoti labs atjaunošanās līdzeklis. strečings 
pirms slodzes optimizē asins plūsmu muskuļos un sagatavo 
tos fiziskajai slodzei ievērojami labāk nekā tradicionālie 
iesildīšanās līdzekļi.

strečings pēc slodzes, stimulējot asinsriti, ātrāk aiztransportē 
no muskuļiem pienskābi un pārējos vielmaiņas gala produktus. 
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1.	NogurumS

nogurums ir visiem zināma parādība, kas novērojama fizisko 
slodžu rezultātā. lai gan nogurums šķiet vienkārša parādība, tā 
tomēr ir ļoti sarežģīta un pats galvenais –kompleksa parādība, 
tāpēc ir ļoti daudz pretrunīgu domu un uzskatu.

sakarā ar to, ka nogurums ierobežo fizisko slodžu realizēšanu 
jebkura veida fiziskajās aktivitātēs un ir kompleksa parādība (jo 
tajā iesaistīti gan fiziskie, gan garīgie faktori), gadu desmitiem ilgi 
tas atrodas sporta zinātnieku un sporta praktiķu redzes lokā -  kā 
galvenais faktors, kurš limitē (ierobežo) atlētu fizisko darbspēju 
dinamiku. fiziska rakstura nogurums izpaužas nespējā turpināt 
slodzi iepriekšējā intensitātes līmenī. Vispārējais nogurums var būt 
jebkuras slimības simptoms. Psiholoģiska rakstura nogurums ir 
saistīts ar nespēju motivēt un koncentrēties slodzes realizēšanai.

sporta zinātnieki mēģina izskaidrot šo sarežģīto noguruma 
fenomenu. nosakot visus pagaidām pat vēl nezināmos faktorus, 
kuri izsauc nogurumu un darbspēju pazemināšanos, radīsies 
iespējas risināt problēmas, kuras noguruma jomā rada ne tikai 
neiromuskulārās un metaboliskās izmaiņās. nogurums ir saistīts 
arī ar muskuļu un motoro neironu adaptivitāti. nogurumu var 
apskatīt arī no tās adaptācijas teorijas puses, kura ir saistīta ar 
motoro impulsu stimulācijas rezultātā izsaukto kalcija un kālija 
sūkņa darbības izmaiņām. Muskuļu spēka samazināšanās, ko 
parasti izsauc nogurums, tiek uzskatīts kā adaptīvs process 
bez nopietniem muskuļu bojājumiem. nogurums veidojas kā 
centrālajā, tā arī periferiālajā nervu sistēmā fizisku slodžu rezultātā 
un izpaužas samazinātā darbspēju kapacitātē metaboliskajā sfērā 
un neiromuskulārās sistēmas nespējā turpināt fizisko slodzi.

nogurums ir viens, bet to izsauc ļoti daudzi un dažādi faktori, 
kuru kopīgā likumsakarība ir saistīta ar fizisko slodžu realizēšanas 
uzdevumiem. Viena un tā pati muskuļu grupa, noslogota ar 
dažāda veida vingrinājumiem, nogurst atšķirīgos veidos. līdz ar 
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frekvenci, samazina muskuļu tonusu, uzlabojas kustību brīvības 
pakāpe un samazinās krampju iespējas, samazinās skābekļa 
patēriņš, kas norāda uz samazināto metabolisma intensitāti šūnās 
un labāku emocionālo kontroli. no biomehānikas viedokļa atlēts, 
kurš ir labāk relaksējies, labāk spēj kontrolēt savas kustības, 
tādējādi radot apstākļus tehnikas optimizēšanai (laba tehnika ir 
vienmēr saistīta ar augstu efektivitāti).

relaksācija tiek realizēta ar vairākām metodēm: relaksācijas 
iespēju realizēšana, progresīvā muskuļu relaksācija (PMr), stresu 
producējošie treniņi, atgriezeniskās bioloģiskās saiknes radīšana, 
transcendentālā meditācija (tM), jogas vingrinājumi, muskuļu 
relaksācija ar autohipnozi, vizuālie priekšstati, elpošanas kontrole, 
trigera punkti. ne visas no augstāk minētajām metodēm pozitīvi 
ietekmē atlētus. tādēļ eksperimentāli jānosaka tā relaksācijas 
metode, kura atstāj vislabāko ietekmi uz atjaunošanos procesiem 
un darbspējām.

stresa programmēšana (modelēšana) iemāca atlētu dažādos 
veidos izvēlēties pašaizsargāšanās statusu, kas pakāpeniski var 
samazināt stresa ietekmi uz organismu.

autogēnais treniņš vai transcendentālā meditācija (ļoti efektīva 
atsevišķiem atlētiem), var samazināt skābekļa patēriņa līmeni un 
sirdsdarbības frekvenci. Vienlaikus samazinās arī garīgais un 
fiziskais sasprindzinājums, bet ievērojami uzlabojas reakcijas 
laiks.

jogas vingrinājumi pēc būtības ir elpošanas vingrinājumi, 
kuri tiek kontrolēti vienlaikus ar specifiskajiem strečinga 
vingrinājumiem. tie uzlabo relaksācijas iespējas un samazina 
periferiālo simpatētisko aktivitāti.
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7,0 – 10,0 g ogļhidrātu uz katru masas kilogramu 24 
stundu laikā (katru diennakti).

dominante uz ogļhidrātiem bagātinātu uzturu (ar augstu 
glikēmisko indeksu. skat. tālāk).

-

•

faktori, kuriem ir minimāls efekts vai vispār tā nav uz 
atjaunošanās ātrumu

Vieglas slodzes atjaunošanās periodā.
Papildēdienreizes ar mērķi palielināt ogļhidrātu 
daudzumu, ja kopējais ogļhidrātu daudzums ir 
pietiekams.
Cita veida uzturvielu daudzuma palielināšana (tauki, 
olbaltumvielas), ja kopējais uzturā lietotais ogļhidrātu 
daudzums ir pietiekošs.

•
•

•

faktori, kuri pazemina atjaunošanās ātrumu
Muskuļu bojājumi (traumas), sāpes ekscentrisko 
vingrinājumu rezultātā.
ja tūlīt pēc slodzes nelieto ogļhidrātus.
nepietiekams ogļhidrātu daudzums uzturā.
dominante uz zema glikēmiskā indeksa ogļhidrātiem 
bagātinātu uzturu.
augstas intensitātes slodzes atjaunošanās periodā.

•

•
•
•

•

Enerģētisko	 resursu	 atjaunošana	 un	 nepieciešamais	
ogļhidrātu	daudzums	uzturā

Vissvarīgākais faktors, lai veiksmīgi atjaunotu enerģētiskās 
rezerves, ir ogļhidrātu daudzums, kuru lieto uzturā. Pastāv tieša 
sakarība starp ogļhidrātu daudzumu un pēcslodzes glikogena 
krājumiem vismaz tajā laika posmā, kad tiek atjaunotas glikogena 
rezerves. ikdienas augstākā ogļhidrātu norma, lai muskuļos 
atjaunotu glikogena rezerves, ir 7,0 – 10,0 gramu ogļhidrātus uz 
katru masas kilogramu – vai apmēram 500 – 700 grami ogļhidrāti 
dienā. šis ogļhidrātu daudzums ir mainīgs dažādiem atlētiem 
atkarībā no muskuļu masas izmēriem un citiem faktoriem. tomēr, 
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ja galvenais mērķis ir maksimāli palielināt glikogena krājumus 
muskuļos, ogļhidrātiem uzturā jābūt dominējošiem.

Enerģētisko	 resursu	 atjaunošana	 un	 laiks,	 kad	 uzturā	
lietot	ogļhidrātus

tūlīt pēc slodzes lietojot ogļhidrātus, tiek veicināts enerģētisko 
resursu atjaunošanas process. Pirmās 20 – 30 min. rekomendē 
ogļhidrātu ēdienus vai dzērienu ne mazāk kā vienu gramu 
ogļhidrātu uz katru masas kilogramu (100 – 150 g ogļhidrātu). 
sakarā ar to, ka pēc slodzes ir pazemināta apetīte, vispirms 
lieto sporta dzērienus (ogļhidrātu koncentrācija ne vairāk kā 6 
– 7 %) un pēc tam, apmēram pēc stundas, nepieciešams kārtīgs 
– ogļhidrātiem bagātināts uzturs. jāatjauno ogļhidrātu rezerves 
– glikogenu pēc iespējas ātrāk, jo tad muskuļi ir daudz jūtīgāki un 
spēj vairāk uzņemt ogļhidrātus, un arī asinīs var būt lielāka glikozes 
koncentrācijas pakāpe. Pēc stundas šīs parādības normalizējas un 
glikogēna krājumu atjaunošanās ātrums ievērojami samazinās.

dienas laikā nav svarīgi, kad un kādās proporcijās lieto 
ogļhidrātus. Pētījumos konstatēts, ka 24 stundās glikogena muskuļos 
atjaunojas vienādā daudzumā, kad ogļhidrātus lieto tikai divas reizes 
dienā vai arī septiņas reizes dienā. ēšanas biežums ietekmē tikai 
glikozes līmeni asinīs un insulīna līmeni, bet šie abi faktori ietekmē 
glikogēna krājumu atjaunošanos.

Enerģētisko	resursu	atjaunošana	un	ogļhidrātu	ēdienu	un	
dzērienu	veidi

ogļhidrātu ēdieniem un dzērieniem atjaunojošajā uzturā 
ir vairāk praktiska nekā fizioloģiskā nozīme. Pētījumos nav 
noteiktas priekšrocības sausā vai šķidrā veida ogļhidrātiem. 
atjaunošanas procesā svarīgi  ir tas, vai ogļhidrāti ir “vienkāršie” vai 
“kompleksie”.

atsevišķos austrālijas sporta institūta pētījumos ir konstatēta 
tieša sakarība starp ogļhidrātu glikēmisko indeksu un atjaunošanās 
ātrumu. ogļhidrāti ar augstu glikēmisko indeksu 24 stundu laikā 
ievērojami ātrāk un vairāk palielina glikogena rezerves (106 mmol/
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atlēta personības tips (a tips – spējīgs smagi trenēties un B 
tips – vienmēr orientēts uz relaksāciju un vieglākām slodzēm) var 
ietekmēt fizioloģisko stresu. identiski tas notiek arī psiholoģiskajā 
sfērā, kur atsevišķi atlēti ir labāk orientēti uz autonomo iespēju 
realizēšanu psiholoģiskā stresa mazināšanā kā citi atlēti.

Muskuļu sasprindzinājums ir muskuļu kontrakcijas rezultātā 
producētais spēks. Psiholoģiskā stresa ietekmē palielinās muskuļa 
sasprindzinājums, kas, protams, ietekmē darbspējas. Muskuļa 
sasprindzinājums, kuru izsauc psiholoģiskais stress, var pārsniegt 
dabīgo muskuļa sasprindzinājuma līmeni, kurš šajā gadījumā 
var būt pat samazināts. Palielinātais muskuļu sasprindzinājuma 
līmenis var būt traumatisma izsaucējs un paātrina enerģētisko 
resursu izsmelšanas (patēriņa) ātrumu.

noguris muskulis, pateicoties ilgstošam psiholoģiskam 
stresam, nav spējīgs uz augsta līmeņa atjaunošanos. Paaugstināts 
muskuļu sasprindzinājums negatīvi ietekmē arī tehniskās 
meistarības parametrus, vienlaikus palielinot antagonistu tonusu, 
kas var izsaukt dažāda veida traumas, pateicoties samazinātai 
lokanībai – kustību amplitūdai. šo lieko muskuļu sasprindzinājumu 
var likvidēt ar strečinga vingrinājumiem. strečings ietekmē 
šķērstiltiņu kontaktvielas, un tajās vietās uzlabojas asiņu plūsma, 
aizskalojot no muskuļiem enerģētisko reakciju gala produktus 
(piemēram, pienskābi).

relaksācijas fizioloģija un paņēmieni. stress ir jebkuras 
atlēta darbības rezultāts. līdz ar to arī iespējas ir dažādas. nav 
divu vienādu atlētu, kuri vienādi realizē savas iespējas uz 
vienādiem stresoriem. līdz ar to stresa samazināšanas veidi ir ļoti 
individuāli.

Vienmēr jāatceras, ka reakcijas uz stresoriem ir ļoti 
daudzpusīgas – psiholoģiskās, apkārtējās vides, sociālās, 
pieredzes un kognitīvajās sfērās. relaksācijas paņēmieni ir izteikti 
individuāli, jo tas, kas darbojas vienam atlētam, citam neko 
nenozīmē. tātad, lai noteiktu optimālāko relaksācijas variantu, 
nepieciešami ilgstoši eksperimenti.

relaksācija uzlabo simpātisko tonusu, pazeminot sirdsdarbības 

to noguruma definīcijai ir ļoti daudzi varianti un tie ir atkarīgi no 
tā, kāda veida slodze (visu komponenšu ietekme) tiek realizēta.

nogurums tiek definēts kā muskuļu sasprindzinājuma spējas 
samazināšanās atkārtotu vingrinājumu (vai ilgstošākā laika posmā) 
realizēšanas rezultātā. Citi autori norāda, ka nogurums galvenokārt ir 
fizisko un garīgo darbspēju samazināšanās. Precīzāk to varētu definēt 
kā muskuļu nespēju saglabāt konstantu spēka izpausmi. to varētu 
papildināt arī ar nespēju turpināt noteiktā sākuma variantā iesākto 
kustību ātrumu, kas izmaina slodzes realizēšanas intensitāti un ir 
centrālās nervu sistēmas radīto impulsu amplitūdas un frekvences 
samazināšanās rezultāts. noguruma pakāpe ir atkarīga arī no muskuļu 
šķiedru rekrutēšanās spēju samazināšanās. lai pilnībā izprastu 
noguruma mehānismu, jāiedziļinās šūnu un pat molekulārā jomā.

 nogurumu ir pieņemts izteikt ar noguruma indeksu, kas 
izpaužas kā procentuāla novirze no slodzes realizēšanas jaudas 
līknes (1.attēls).

Jauda (W)

400

300

200 

100

30 

Max jauda = 347 W 
Vid j  jauda = 303 W 
Minim l  jauda = 212 W 

Laiks (sek) 

1.attēls. jaudas (W) samazināšanās kā noguruma indeksa rādītājs (%)

noguruma specifiskos mehānismus var iedalīt vairākās grupās 
atkarībā no tā, kā “jūtas” atlēts: elpošanas problēmas, spēka 
izsīkums, garīgo spēju izsīkums. jāņem vērā arī tās pazīmes, kuras 
norāda uz to, ka tuvojas nogurums, kaut gan pagaidām tas savas 
izpausmes vēl nav uzrādījis. tādēļ nav iespējams absolūti precīzi, it 
īpaši kompleksā veidā, izskaidrot nogurumu standartizētā veidā.
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1985.gadā nadel klasificēja simptomus, kuri progresīvā 
pakāpē izsauc nespēju nodrošināt ar enerģiju slodzē iesaistītos 
muskuļus ilgstošās darbībās. līdz ar to tiek iedalītas trīs nogurumu 
veidojošās sistēmas atkarībā no slodzes realizēšanā iesaistītās 
enerģijas resintēzes mehānismiem.

1.	 Nogurums,	 kas	 veidojas	 maksimālas	 intensitātes	
un	 īslaicīgu	 slodžu	 rezultātā, kad muskuļi kontrahējas savā 
maksimālo iespēju līmenī, kad motoro impulsu amplitūda un 
frekvence ir tik augsta, ka muskulis attīsta maksimālu sasprin-
dzinājumu pateicoties pēc iespējas lielākai muskuļu šķiedru 
rekrutācijas pakāpei. šādu slodžu rezultātā nogurums attīstās ļoti 
ātri (parasti 2 – 6 sek laikā) un tā pamatā ir ātro muskuļu šķiedru 
nespēja saglabāt sasprindzinājuma līmeni, protams, pateicoties 
neiromuskulāro savienojumu vietu nespējai pārvadīt impulsus uz 
muskuļu šķiedru. tas varbūt ir kālija jonu palielinātā koncentrācija 
starpšūnu telpā, kad samazinās motorā impulsa spēja šķērsot 
muskuļu membrānu nervu savienojuma vietā. šis noguruma veids 
ir novērojams īslaicīgu slodžu laikā un lokalizējas slodzē iesaistīto 
muskuļu grupās.

2.	 Nogurums,	kas	veidojas	mērenas	intensitātes	un	nosacīti	
vidēji	garu	slodžu	laikā, kad slodzes realizēšanā galvenokārt ir 
iesaistītas lēnās muskuļu šķiedras, līdz ar to nogurums parādās 
vēlāk un sākumā tas nav tik izteikts kā intensīvo slodžu laikā (tas 
var veidoties dažu minūšu un pat vairāku stundu laikā). noguruma 
veidošanās pamatā ir elektriskās aktivitātes samazināšanās 
muskulī vienlaikus ar ķīmiskajām izmaiņām, kas samazina 
muskuļu kontrakciju spēju. samazinās arī spēja noturēt vidējā 
līmenī spēka izpausmes. iespējams, ka šī noguruma veida pamatā 
ir kritiski zema kalcija jonu koncentrācija starpšūnu telpā. Kā 
zināms, kalcija joniem ir būtiska nozīme kontrakciju realizēšanā.

3.	 Nogurums,	 kas	 veidojas	 zemas	 intensitātes	 ilgstošu	
slodžu	laikā, kuras ilgst dažas un vairāk stundas, kad nogurums 
izpaužas nespējā turpināt slodzi sakarā ar izmaiņām spēka 
producēšanas mehānismā. šis nogurums veidojas galvenokārt 
lēnajās muskuļu šķiedrās, kam par pamatu ir glikogena krājumu 
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ļoti svarīga loma. atjaunojot Cns, kura vada un koordinē visas atlētu 
darbības, ir iespējams, ka atlēts spēj labāk koncentrēties, realizēt 
savas motorās spējas labākā pakāpē, spēj labāk un efektīvāk reaģēt 
uz iekšējiem un ārējiem kairinājumiem, spēj labāk realizēt savas 
potenciālās darbspējas. izvairīšanās no psiholoģiskā noguruma 
nozīmē izprast motivācijas pamatus, nozīmē to, ka nogurums ir 
normāla treniņu procesa parādība, kuru var samazināt, mainot 
dažādus treniņu veidus, lai labāk adaptētos sacensību slodzēm 
arī psiholoģiskajā sfērā. atjaunošanās efektivitāti nosaka vairāki 
faktori, tajā skaitā trenera pārliecība, atlēta pašpārliecinātība un 
psihotoniskie treniņi. trenerim jāzin psiholoģiskās atjaunošanās 
un relaksācijas metodes.

atlētu darbspējas ietekmē fiziskie un psihiskie faktori. atlēti 
ar teicamu fizisko kondīciju spēj labāk pārvarēt psiholoģisko 
stresu, nekā tie atlēti, kuriem ir zema fiziskā kondīcija. zinātnieki 
konstatējuši, ka atlētiem, kuriem ir palielināts sirds sistoliskais 
tilpums, miera stāvoklī ir pazemināts asinsspiediens un stresa 
situācijās mazāka ir adrenālā sekrēcija, un atlēts spēj labāk 
darboties psiholoģiskajā jomā. treniņu slodzes stimulē adrenālās 
darbības hipertrofiju. adrenalīna ekskrēcija palielinātā daudzumā 
vai ilgstošā laika posmā teicami uzlabo darbspējas, neiromuskulāro 
koordināciju, palielina muskuļu sasprindzinājumu, kas tomēr 
var izsaukt arī traumas. to pašu var teikt arī par noradrenalīnu. 
Psiholoģiskais stress samazina neirotransmiteru producēšanu, 
samazinās somatotropīna (augšanas hormona producēšanu 
izsaucošais hormons) producēšanās, kā rezultātā samazinās 
augšanas hormona un pārējo hipofīzes hormonu producēšanās.

zinātnieki konstatējuši, ka psiholoģiskais stress un stresam 
līdzīgie sindromi ietekmē vecuma radītās psiholoģiskās izmaiņas. 
uzskata, ka ne tikai fizioloģiskais stress, bet arī psiholoģiskais 
stress veicina anatomiskās un bioķīmiskās izmaiņas. šīs izmaiņas 
ietekmē neiromuskulārās savienojumu vietas, samazinot tajās 
neirotransmiteru daudzumu un tā darbības spējas (acetilholīns 
muskuļos, smadzenēs - norepinefrīns), ietekmējot sakaru kvalitāti 
starp nervu šūnām un muskuļiem. tā rezultātā var izveidoties 
hronisks nogurums un samazināties spēka izpausmes.
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kg) nekā zema glikēmiskā indeksa ogļhidrātu uzturs (71 mmol/
kg). Praktiski uzturā lieto kombinētu ogļhidrātu variantu, tikai ar 
nelielu dominanti uz vienu vai otru pusi.

galvenā prasība ogļhidrātiem, kurus lieto tūlīt pēc slodzes, ir 
saistīta ar to garšas īpašībām, it īpaši tad, ja atlēts ir pārkarsis vai 
absolūti izsmēlis savas enerģētiskās iespējas.

Citas	uzturvielas	un	vispārējās	uztura	prasības
uzskata, ka citas uzturvielas, kuras lieto vienlaikus ar 

ogļhidrātiem bagātinātu uzturu, stimulē glikogena krājumu 
atjaunošanās procesu, galvenokārt uzlabojot asins glikozes un 
insulīna iespējas. olbaltumvielu piedevas ogļhidrātu dzērienam, 
kuru lieto pēc slodzes, stimulē glikogena rezervju atjaunošanās 
ātrumu. tajā pašā laikā austrālijas sporta institūta pētījumos 
nav novērotas kaut cik būtiskas izmaiņas glikogena krājumu 
atjaunošanās ātrumā, lietojot normālu uzturu 24 stundas pēc 
slodzes, ja uzturā ir adekvāts ogļhidrātu daudzums. galvenā 
problēma, ja pēc slodzes lieto lielos apjomos olbaltumvielas un 
taukus, rodas tā iemesla dēļ, ka ar šīm uzturvielām pārslogo kuņģi 
un līdz ar to nav iespējama normāla ogļhidrātu asimilācija kuņģī. 
tādēļ vispirms ir jānodrošina ogļhidrātiem bagātināta uztura diēta 
un tikai pēc tam – pārējās uzturvielas.

Pavisam cita lieta ir kad jāatjauno enerģētiskie resursi tūlīt pēc 
slodzes 20 – 30 min. laikā. ēdienam jāpievieno arī olbaltumvielas, 
vitamīni un minerālvielas. šīs uzturvielas ir ļoti svarīgas un 
nepieciešamas citiem atjaunošanās procesiem – piemēram, 
traumēto muskuļu šķiedru atjaunošanai, kā arī imūnsistēmas 
nostiprināšanai. tādēļ pēc slodzes lietotās olbaltumvielas, 
vitamīni un minerālvielas efektīvi uzlabo šos procesus. ilgstošā 
laika posmā, protams, ka nepieciešams sabalansēt uzturvielu 
kompozīciju, lai visā pilnībā nodrošinātu ogļhidrātu atjaunošanās 
efektivitāti, lai nodrošinātu normālu visu orgānu un to sistēmu 
funkcionēšanu. tomēr pēcslodzes periodā dominējošā prioritāte ir 
ogļhidrātiem bagātinātam uzturam. ja sagatavošanās un pārejas 
periodos dominē sabalansēta uztura diēta, sacensību periodā 
dominē ogļhidrātiem bagātināts uzturs.
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Pēc slodzes enerģētisko rezervju atjaunošanas galvenās 
vadlīnijas

30 min. pēc slodzes nepieciešams ogļhidrātiem bagātināts 
ēdiens, kuru ieteicams organizēt viegli lietojamā formā 
(augļi) vai dzērienu veidā (sporta dzēriens).
deva – 1,0 – 1,5 g ogļhidrātu uz katru masas kilogramu 
(50 – 150 g ogļhidrātu) tūlīt pēc slodzes, normāla uztura 
veidā atkārtot divu stundu laikā pēc slodzes.
ikdienas ogļhidrātu deva ir 7- 10 grami uz katru masas 
kilogramu (400 – 700 g ogļhidrātu), lai optimizētu 
glikogena krājumu palielināšanu.
Kad ogļhidrātu nepieciešamība ir palielināta, bet apetīte 
ir pazemināta vai ir problēmas ar lielu ēdiena devu 
uzņemšanu, jāorientējas uz ogļhidrātu koncentrētām 
formām – ar mazām šķiedrvielu komponentēm, bet ar 
cukuriem bagātinātu uzturu un speciāla sporta uztura 
papilddevām.
ogļhidrātiem bagātinātam uzturam pēc iespējas jābūt ar 
mazāku apjomu, bet šķidrā formā, lai vienlaikus varētu 
risināt arī rehidratācijas problēmas – sporta dzērieni, 
saldināti dzērieni, augļu sulas, komerciālie dzērieni, 
piena – augļu kokteiļi u.tml.
ogļhidrātu ēdieni ar zemu glikēmisko indeksu (gi), 
(kā zirņi, pupiņas) ir mazāk efektīvs ātrai ogļhidrātu 
atjaunošanai un tādēļ tiem nav principiālas nozīmes 
kā ogļhidrātu komponentei atjaunojošajā uzturā. 
atjaunojošajā uzturā jālieto ogļhidrāti ar mērenu un 
augstu glikēmisko indeksu.
nelielas porcijas un biežas ēdienreizes nodrošina 
teicamu ogļhidrātu atjaunošanu bez pārēšanās radītajām 
diskomforta sajūtām. tomēr uztura grafiks jāorganizē, 
orientējoties uz katra atlēta individuālajām ēšanas 
paražām.
Kad ir pārēšanās diskomforts un nepieciešamība lielā 
apjomā atjaunot enerģētiskās rezerves, ieteicams
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Minerālvielas ir uztura neorganiskās komponentes. organismā 
izmanto vairākus minerālvielu veidus: kalciju, fosforu, kāliju, 
sēru, nātriju, dzelzi, floru, hloru, mangānu, magniju, varu, hromu, 
selēnu, jodu un cinku. atsevišķi vitamīni un minerālvielas darbojas 
sinerģiskā režīmā, piemēram, C un B vitamīnu komplekss, C 
vitamīns un dzelzs, e vitamīns un selēns. šajā sakarībā šos 
kompleksus nepieciešams lietot vienlaikus.

Katram vitamīnam ir zināma deva, lai uzlabotu darbspējas 
un veicinātu atjaunošanās procesus. tomēr treneri un atlēti bieži 
uzskata, ka norma ir labi, bet daudz vairāk par normu ir vēl labāk. 
Pārmērīgi lielas vitamīnu un minerālvielu devas, it īpaši taukos 
šķīstošo vitamīnu devas, var palielināt šo preparātu koncentrācijas 
līmeni saistaudos, kas savukārt var radīt nevēlamas problēmas, kā 
zarnu trakta darbības traucējumu un pat saindēšanās pazīmes.

atsevišķi elites līmeņa atlēti uzņem 2 – 5 reizes vairāk kaloriju 
nekā sēdoša dzīvesveida cilvēki. šāda palielināta daudzuma uztura 
lietošana pati par sevi nenodrošina palielinātu kaloriju uzņemšanu. 
tādēļ nepieciešama papildus B1 un B2 vitamīnu orāla lietošana.

dzelzs, cinka, kalcija, kālija un magnija deficīts parasti ir 
novērojams atlētu organismā, kuri trenējas karstumā un mitrā 
klimatā. tas, protams, samazina darbspējas un atjaunošanās 
procesu intensitāti. izturības sporta veidu pārstāvjiem parasti 
ir novērojams minerālvielu deficīts, jo tie no organisma tiek 
intensīvāk izvadīti svīstot ilgstošās slodzēs.

sporta veidos, kuros galvenais limitējošais faktors ir skābekļa 
maksimālais patēriņš (Vo2 max), dzelzs un cinka deficīts vienlaikus 
samazina kā atjaunošanās procesu intensitāti, tā arī darbspēju 
līmeni. lietojot uzturu ar vienkāršajiem ogļhidrātiem, tiek 
samazināta gandrīz visu minerālvielu absorbcija zarnu traktā.

Vitamīni un minerālvielas nodrošina ne tikai darbspēju 
paaugstināšanu, bet arī stimulē atjaunošanās procesu ātrumu un 
intensitāti.

Psiholoģiskie atjaunošanās paņēmieni. nogurums veidojas arī 
Cns. sakarā ar to, ka nervu šūnas atjaunojas septiņas reizes lēnāk 
nekā muskuļu šūnas, neiropsiholoģiskajai atjaunošanās sistēmai ir 
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izsīkums un līdz ar to slodzes realizēšanā iesaistās arī ātrās 
muskuļu šķiedras. šajā momentā samazinās slodzes realizēšanas 
jauda, jo lēno šķiedru rekrutēšanās faktiski nav iespējama.

anaerobais metabolisms nodrošina relatīvi augstas intensitātes 
fiziskās slodzes ar enerģiju, kad skābekļa transporta mehānismi 
nespēj nodrošināt enerģijas “padevi” tādā daudzumā un intensitātē, 
kā pieprasa slodzē iesaistītie muskuļi. anaerobais metabolisms 
notiek arī tad, ja aerobā metabolisma mehānismi ir pārslogoti un 
galvenie aerobie enzīmi arī ir pārslogoti, to spēja ir samazināta, lai 
saglabātu aerobo procesu intensitātes līmeni. tas parasti notiek, 
kad enerģijas producēšanai muskuļos ir nepieciešams liels skābekļa 
daudzums, it īpaši tajos, kuri realizē slodzi. šo nogurumu sauc 
arī par lokālo nogurumu, kas parasti ir novērojams peldēšanā, 
smaiļošanā un kanoe airēšanā, riteņbraukšanā, kuros ir iesaistītas 
specifiskas un lielas muskuļu grupas, kas darbojas ļoti intensīvi. šajā 
situācijā atlētu elpošanai netiek dotas “brīvības” iespējas. elpošanas 
iespējas katrā sporta veidā tiek ierobežotas atbilstoši sporta veida 
specifikai. līdz ar to lokalizētā muskuļu darbība ir ļoti intensificēta. 
Producēto pienskābi, kura tiek “iegūta” šo intensitāšu slodžu laikā, 
“pārstrādā” vai patērē savām enerģētiskajām vajadzībām citi 
orgāni (sirds, diafragma, aknas), kā arī tie paši muskuļi, kuri šo 
pienskābi producēja. šajos sporta veidos, kuros ir intensīva lokāla 
muskuļu darbība, iespējama ļoti augstu intensitāšu un ilguma ziņā 
garu slodžu realizēšana, kā to varētu realizēt ar globālu muskuļu 
darbību tajā pašā intensitātē. Parasti lokālās muskuļu sāpes atlēti 
spēj pārvarēt ievērojami “vieglāk”, nekā, ja šis nogurums tiek 
“producēts” vispārējā formā (rushal, 1990).

daudzu zinātnieku domas par to, kādi faktori ir nogurumu 
veidošanas pamatā, veiksmīgi ir noformulējis profesors M.glesons. 
autors atgādina, ka nogurums ir nespēja saglabāt noteiktā līmenī 
spēka vai jaudas izpausmes. noguruma mazināšanai ir jāsaglabā 
pietiekami augstā līmenī enerģijas piegāde, lai producētu spēku vai 
jaudu, bet tas nav ilgstoši iespējams. tas tomēr nav tik vienkārši, 
jo nogurums ir multifaktorāls faktors, kurā savukārt iesaistīti 
kā centrālie, tā arī periferiālie faktori, kuros ir iesaistīta daudzu 
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orgānu un to sistēmu darbība. no motorās funkcijas viedokļa, 
noguruma veidošanās iemesls ir problēmas koordinatīvajā jomā 
- lai nodrošinātu sekmīgu fizisko aktivitāšu slodzes realizēšanu, 
nepieciešama precīza kustību saskaņošana laikā un telpā, korekta 
muskuļu rekrutēšanās secība kā konkrētajā muskulī, tā arī muskuļos 
agonistos un sinerģistos, kā arī antagonistos. Cits noguruma 
veidošanās iemesls ir saistīts ar atf resintēzes problēmām visās 
enerģijas producēšanas sistēmās. līdz ar to noguruma veidošanās 
iemesls ir arī enerģētisko substanču krājumu apjomi, kas izsīkuma 
gadījumā nespēj nolīdzsvarot atf producēšanu ar atf patēriņa 
līmeni. Kāds cits noguruma veidošanās iemesls ir saistīts ar kalcija 
un kālija jonu sūkņa darbības ierobežošanos. ilgstošu slodžu laikā 
nogurums asociējas ar serotonīna producēšanos smadzenēs, kad 
šīs sekrēcijas intensificēšanās gadījumos veidojas nogurums. 
noguruma veidošanos ietekmē arī apkārtējās vides faktori.

Vilsons un Kriss neatkarīgi viens no otra ir klasificējuši 
noguruma veidus pēc to mehānismu identitātes:

neiromuskulārais nogurums,
metaboliskais nogurums,
strukturālais nogurums,
neiroendokrīnais nogurums,
psiholoģiskais nogurums.

1.1.Vispārējais	nogurums
jebkura darba rezultātā muskuļos veidojas nogurums, kas 

izpaužas cilvēka subjektīvajās sajūtās. arī sportiskās aktivitātes 
rada ne tikai noguruma sajūtas, bet reālas izmaiņas dažādos orgānos 
un to sistēmās. nogurums veidojas galvenokārt fizioloģiskajās 
jomās, it īpaši tajos orgānos, kuri ir noslogoti slodzes realizēšanā.

atlēti nogurumu var izjust vairākās formās, kas izpaužas kā:
muskuļu un locītavu stīvums,
muskuļu un vispārējais diskomforts,
muskuļu smeldzošas sāpes,
sāpīguma sajūtas,

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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pirkstiem vai pat ar elkoni, var būt pietiekami efektīvs. spiedienu 
parasti realizē ar nelielām apļveida kustībām. spiediena līmenim 
jābūt optimālam, jebkurā konkrētajā gadījumā tas nedrīkst izsaukt 
diskomfortu. efekts saglabājas dažas minūtes un pat vairākas 
stundas, atkarībā no atlēta individualitātes.

akupunktūru Ķīnas speciālisti parasti lieto dažādu slimību 
gadījumos. Vislabākos panākumus novēro akūtu traumu gadījumos. 
tomēr nepieciešama konsultācija ar sporta ārstu par akupunktūras 
lietošanu.

Vagālā refleksoterapija stimulē parasimpātisko nevar veģetatīvo 
sistēmu (autonomā nervu sistēma), kura “komandē” atjaunošanās 
procesus visā organismā. to iegūst, uzbudinot efektoru šūnas 
vai gludo muskuļu, sirds muskuļa, endokrīno dziedzeru un 
gastrotestionālos neironus. lai veicinātu atjaunošanos, jāstimulē 
periferiālie refleksi. Valsalva manipulācijas, kuras realizē 
speciālists, var pastiprināt sirds darbības uzbudinošās funkcijas, 
kuras var paildzināt intensīvas slodzes garumu. Viegls spiediens uz 
acīm var dot nomierinošu efektu. realizējot akupresūru uz abām 
deniņu artērijām, var iegūt cirkulatorās sistēmas nomierināšanos, 
it īpaši smadzeņu asinsvados.

atlēti var iegūt labus atjaunošanās parametrus un funkcionālās 
darbības sabalansētību, apsedzot seju ar siltu (karstu) audumu vai 
pūšot siltu gaisu uz kakla mugurējo daļu, kas stimulē vagālā nerva 
inervācijas iespējas visaugstākajā līmenī. identisku efektu var 
iegūt, novirzot ūdens strūklu uz kakla mugurējo daļu.

Medikamentozā terapija. uzskata, ka vitamīni dod vislielāko 
efektu uz atlētu darbspējām. Vitamīni dod papildenerģiju, it īpaši 
tiem, kam zema darbspēju tolerance. Vitamīni veicina atjaunošanās 
procesus.

Vitamīnus iedala divās grupās – ūdenī šķīstošajos (C 
vitamīns un B grupas vitamīni) un taukos šķīstošajos (a, d, e 
un K vitamīni). Ūdenī šķīstošie vitamīni nodrošina to enzīmu un 
koenzīmu darbību, kuri ir svarīgi tauku un ogļhidrātu iesaistīšanā 
enerģijas producēšanas procesos, bet tos nevar uzkrāt organismā. 
taukos šķīstošie vitamīni organismā tiek uzkrāti saistaudos.
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samazināt olbaltumvielām un taukiem bagātinātu uzturu, 
orientējoties tikai uz ogļhidrātiem bagātinātu uzturu. 
dominante ogļhidrātiem ir pirmā vietā.
Pēcslodzes periodā ogļhidrātiem bagātināts uzturs 
neizslēdz olbaltumvielas un citas uzturvielas (vitamīnus, 
minerālvielas), kuras ir ļoti nozīmīgas citu atjaunošanās 
procesu paātrināšanā. tas ir ļoti svarīgi vispārējā sporta 
uzturā.
Muskuļu šķiedru mikrotraumu atjaunošanai arī ir 
nepieciešama ogļhidrātu – glikogena enerģija, tādēļ 
muskuļu sāpju gadījumos, ja nav bijuši lieli enerģijas 
patēriņi, tomēr jālieto palielināts ogļhidrātiem bagātināts 
uzturs pirmajās 24 stundās.

•

•

ogļhidrātu atjaunošanas ēdieni
Katrā no zemāk norādītajiem ēdieniem un to norādītajiem 

daudzumiem ir apmēram 50 g ogļhidrātu. lietojot 1 – 3 porcijas 
no norādītajiem dažādiem ēdieniem, var paātrināt atjaunošanos 
pēc treniņu slodzēm (30 min laikā), un to var atkārtot pēc katrām 
divām stundām vai pāriet uz normālu ēdienu.

650 – 800 ml sporta dzēriena.
800 ml stimulējošs dzēriena.
500 ml augļu sulas.
250 ml ogļhidrātiem bagātināta dzēriena.
3 vidēja lieluma āboli vai citi augļi.
1 baltmaizes šķēle ar ievārījumu (džemu) vai medu (plāna 
baltmaize un ļoti bieza ievārījuma vai medus kārta).
Viens lielais snicker vai Mars (vai cita šokolāde 70 g).
Viena liela vai divas mazas kūkas.
Viena saldējuma porcija.
300 g kartupeļu (vārīti).
120 g makaronu.
250 – 350 ml piena kokteiļa vai augļu biezeņa.
400 g augļu jogurta.
u.tml.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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8.  rehidratāCija un 
atjaunošanās PēC 
slodzēM

rehidratācija vai zaudēta šķidruma atjaunošana pēc fiziskām 
slodzēm ir viens no atjaunošanās procesa pamatjautājumiem, 
kuram diemžēl tiek pievērsta maza uzmanība, lai optimāli un 
adekvāti rehidratētos ne tikai pēc slodzes, bet arī slodzes laikā.

sporta zinātnieki jau pietiekami sen ir pierādījuši, ka 
atlēta darbspējas dehidratētā statusā ir pazeminātas kā augstas 
intensitātes slodzēs, tā arī izturības slodzēs. Vienlaikus ar to 
karstumā ievērojami palielinās riska iespējas saslimt ar karstuma 
dūrienu, ja organisms ir dehidratētā statusā.

rehidratācija nozīmē svīšanas un urinēšanas rezultātā zaudētā 
ūdens daudzuma atjaunošanu, bet vienkārši ūdens dzeršana 
nav efektīvākais veids, kā sasniegt optimālu ūdens daudzumu 
organismā. dzērienam ir jāsatur gana daudz nātrija un nedaudz 
kālija. lietojot lielā daudzumā tīru ūdeni (bez elektrolītiem), 
samazinās plazmas osmolitāte, kura samazina dzeršanas 
nepieciešamību un vienlaikus ar to stimulē urīna producēšanu.

dehidratācijas (ūdens deficīta) problēmas veidojas tad, ja 
dzīvošanas, treniņu un sacensību vietās ir augsta temperatūra 
un mitrs klimats. intensīvās slodzēs arī 21 – 31oC temperatūrā 
un gaisa mitrumā 50 – 90 % treniņu un sacensību darbībā atlēti 
izjūt smagas problēmas, kā rezultātā samazinās darbspējas, 
pateicoties tam, ka slodze palielina ķermeņa temperatūru un līdz 
ar to noguruma veidošanās tiek intensificēta. arī atjaunošanās 
procesiem, kuri ir saistīti ar zaudētā ūdens atjaunošanu, tiek 
izvirzītas papildprasības. daudziem sacensību dalībniekiem, kuru 
sacensības notiek brīvā dabā un slodze ilgst vismaz 20 – 30 min, 
tiek pazeminātas darbspējas. laboratorijas pētījumos tika veikti 
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augstuma terapija. treniņi vai atpūta (1 – 2 nedēļas) 600 – 1000 
m augstumā virs jūras līmeņa veicina atjaunošanos. šajā augstumā 
atmosfēras spiediens ir nedaudz pazemināts, arī gaisa mitrums un 
temperatūra ir nedaudz pazemināta. saules izstarotā radiācija, it 
īpaši ultravioletais izstarojums ir nedaudz lielāks kā jūras līmenī. 
šādos apkārtējās vides apstākļos tiek atvieglota galveno orgānu 
funkcionēšana, notiek ātrāka atjaunošanās un paātrinās darbspējas. 
1300 – 1650 m augstumā virs jūras līmeņa atlēti sāk izjust augstuma 
radīto hipoksijas (skābekļa nepietiekamības) efektu. atgriežoties 
no lielākiem augstumiem, neiesaka vismaz 3 – 5 dienas piedalīties 
sacensībās, kamēr nav notikusi readaptācija. Parasti uzskata, ka 
labākos rezultātus uzrāda 2 nedēļas pēc atgriešanās no kalniem 
(2500 m un augstāk). Pozitīvās izmaiņas, kuras iegūtas organizējot 
treniņus 600 – 1000 m augstumā, saglabājas 1 – 2 mēnešus.

treniņu nodarbības viduskalnē (1800 – 3000 m) var palielināt 
hemoglobīna koncentrāciju asinīs par 1% nedēļā. treniņi augstāk 
par 4500 m ievērojami palielina risku saslimt ar kalnu slimību. 
adaptācija šādiem apstākļiem ir nepieciešama vismaz 2 mēnešus. 
Viduskalnē adaptācijas laiks ir ievērojami īsāks (2 – 3 nedēļas).

refleksoterapija – akupunktūra un akupresūra ir nākusi no 
senās Ķīnas tautas medicīnas, kura bazējas (orientējas) uz enerģijas 
plūsmu (vai “či”) pa kanāliem vai meridiāniem, kuri atrodas 
cilvēka organismā. traucējumi enerģijas plūsmas normālajā gaitā 
parasti ir saistīti ar nepietiekamu uzturu vai pārmērīgu stresu, kas 
var izsaukt nopietnas medicīniskas problēmas. akupunktūra un 
akupresūra palīdz atjaunot atbilstošo enerģijas plūsmu, veicinot 
labsajūtu un harmoniju organismā.

atlēti akupunktūru var lietot kā pirms, tā arī treniņu nodarbībās 
un pēc tām. akupunktūra var dot lokālu un vispārēju efektu uz 
organismu. Procedūras ilgums parasti ir 1 – 5 min un var sasniegt 
pat 20 min., atkarībā no kompleksitātes. Parasti dažādas sāpes 
un muskuļu spazmas izzūd dažu minūšu laikā, kaut gan reizēm 
ir nepieciešamas vairākas nedēļas, lai iegūtu vēlamo efektu. ne 
vienmēr ir vajadzīgas adatas. zemas intensitātes tiešas iedarbības 
spiediens uz specifiskajiem punktiem, kuru realizē ar 1, 2 vai 3 
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vispārējais un muskuļu vājums,
apātija,
u.tml.

atlētiem tādas noguruma izpausmes formas kā dedzinošas 
sāpes, sāpes vispār, muskuļu un locītavu stīvums, vājums ir plaši 
izplatītas parādības. tās ir sastopamas arī normālās dzīves laikā, 
bet it īpaši smagu fizisko slodžu laikā. dažāda veida sāpes un 
diskomforta sajūtas bieži vien ir novērojamas slodzes laikā, bet 
atjaunojoties, it īpaši pēc naktsmiega, šie simptomi izzūd. nav 
novērojamas fiziskas vai funkcionālas izmaiņas, arī darbspējas 
faktiski nav pazeminātas.

šie simptomi vairāk norāda uz muskuļu nogurumu nekā uz 
sporta veida specifiskajām – profesionālajām pārslodzes radītajām 
problēmām. šie simptomi tomēr ir bīstami, jo norāda uz to, ka, 
attīstoties šiem simptomiem, var izveidoties sporta veidam 
raksturīgās profesionālās problēmas no to mērenajām izpausmes 
formām līdz pat veselību apdraudošām formām. ar laiku var 
izveidoties hronisku sāpju sindroms, miofasciālais sindroms, 
fibromialgija, reģionālo sāpju sindroms, komplekss reģionālo sāpju 
sindroms (simpatisko refleksu distrofija).

sāpīgums un nogurums veidojas pakāpeniski ilgākā laikā. šie 
simptomi pakāpeniski var izjaukt naktsmiegu, var nepārtraukties 
arī pēc atpūtas dienām, darbaspējas sāk samazināties. novērojamas 
arī dažāda rakstura fiziskās pazīmes – izmaiņas. šāda situācija ir 
novērojama vairākus mēnešus.

turpinājumā sāpes nerimstas pat atpūšoties miega laikā, 
parādās problēmas ne tikai fizisko slodžu realizēšanā, bet arī 
ikdienas darbībās. Parasti ir novērojams muskuļu vājums, tonusa 
pazemināšanās. šāda kondīcija var turpināties pat mēnešiem ilgi.

šo simptomu iemesli var būt vairāki:
treniņu slodzes un treniņu procesa organizācijas 
neprecizitātes,
atpūtas ignorēšana,
nepietiekami kvalitatīva rehabilitācijas programma,
slodžu monotonitāte,

•
•
•

•

•
•
•
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