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Ievads 

 Šo tēmu izvēlējos tāpēc, ka man šis ir vismīļākais sporta veids un es vēlos par to uzzināt 

daudz jaunu lietu. Es citiem iesaku nodarboties ar šo sporta veidu.  

 

 Darba mērķis: iepazīstināt apkārtējos cilvēkus ar šo sporta veidu un pastāstīt par futbola 

vēsturi, slavenākajiem spēlātājiem un slavenākajām komandām. 

 

Darba uzdevumi: 

1. Pētīt pieejamo informāciju. 

2. Uzzināt slavenākās komandas un spēlētājus. 

3. Apkopot pētīto informāciju un veikt secinājumus par futbolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Kas ir futbols? 

Futbols ir iespējams vispopulārākais sporta veids pasaulē un to profesionāli, amatieru līmenī 

vai vienkārši māju pagalmos spēlē ļoti daudz cilvēku, tādēļ var droši teikt, ka tā nav vienīgi 

spēle, tas ir brīvā laika pavadīšanas veids.  

Futbols ir komandu sporta veids. Parasti futbola spēles laikā uz laukuma atrodas divas 

komandas, katrā komandā pa 11 spēlētājiem. Futbolu spēlē ar futbolbumbu. Futbola laukums ir 

taisnstūrveida zālāja vai mākslīgā zāliena laukums ar vieniem vārtiem vienā laukuma malā, bet 

otriem  – pretējā malā. Katras futbola spēles mērķis ir gūt pēc iespējas vairāk punktus, raidot 

futbola bumbu pretinieka vārtos. Spēles laikā nevienam spēlētājam, izņemot vārtsargu, nav 

atļauts pieskarties bumbai ar rokām vai plaukstām, tāpēc spēlētājiem tā ir jāpārvieto pa laukumu 

ar kājas spēriena palīdzību, konkrētāk tieši pēdas daļu. Vienīgais brīdis, kad pārējiem 10 katras 

komandas spēlētājiem ir atļauts aizskart bumbu ar rokām ir, ja tā tiek izraidīta no laukuma sānu 

malas jeb auta vai pēc tam, kad tiesnesis jau ir konstatējis kādu pārkāpumu un licis kādam 

spēlētājam nolikt bumbu soda sitiena izpildīšanas vietā. 

 Par futbola spēles uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kura līdz spēles beigām – spēle tiek 

dalīta 2 periodos pa 45 minūtēm katrā, kuriem pa vidu ir 15 minūšu pārtraukums – ir ieraidījusi 

bumbu pretinieka vārtos visbieţāk. Ja rezultāts spēles beigās ir neizšķirs, seko vai nu 

pagarinājums, vai 11 metru soda sitienu sērija. Tas, kura no šīm iespējām seko pēc neizšķirtas 

spēles, ir atkarīgs no tā, kāds ir konkrētā turnīra nolikums.  

Katru futbola spēli tiesā viens pārraugtiesnesis un divi viņa palīgi, kuri nodrošina, ka spēle 

notiek godīgi, un ka katrs pārkāpums tiek attiecīgi sodīts. Futbola spēle laikā ir iespējams divu 

veidu sods – dzeltenā kartīte, kura nozīmē brīdinājumu, bet otrreiz paceltā kartīte vienā spēlē 

noved pie sarkanās kartītes pacelšanas – noraidījuma no laukuma.  

Standarta futbola laukums, kura izmērus ir noteikusi Starptautiskā Futbola Asociācijas valde 

(IFAB), ir 105 m garš un 68 m plats. Garākās robeţu līnijas ir laukuma malu līnijas, taču īsākās 

– vārtu līnijas, jo uz tām tiek novietoti vārti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futbola vēsture 

 

Spēle, kurā tiek spēlēta bumba ar kājas spēriena palīdzību ir pieminēta daudzu vēstures 

posmu un reģionu vēsturē. Iespējas, vissenākās liecības par šādas spēles esamību nāk ko Ķīnas, 

kur 2. un 3. gadsimtā pirms mūsu ēras pastāvēja cudţu spēle. Arī Senās Romas un Senās 

Grieķijas vēsturē parādās daţādas spēles, kuras tiek spēlētas ar bumbu un daţas no tām iekļauj 

mūsdienu futbola priekšnoteikumu, bumbas speršanu ar kājām. Laikam ejot arvien vairāk 

reģionu vēsturē parādās futbolam līdzīga spēle, piemēram, Grenlandē, Japānā un citur. 

Viduslaiku Eiropā jau bija attīstījušies daţādi futbola veidi, Īpaši Lielbritānijas teritorijās, jo no 

tām ir liecības jau no 9. gadsimta par futbolam līdzīgu spēli.  

Pirmais detalizētais ieraksts, kurā ir aprakstīta spēle, kas gandrīz pilnībā atbilst mūsdienu 

futbola spēlei, nāk no 12. gadsimta, kurā kāds rakstnieks aprakstīja Londonas jaunieši 

aktivitātes. To gan tad vēl dēvēja vienkārši par bumbas spēlēšanu. Ap 14. gadsimtu rakstos jau 

parādās vārds futbols un futbola spēle. Ap šo laiku arī parādījās pirmie aizliegumi, kuri aizliedza 

spēlēt futbolu un šādi aizliekumi tika izdoti vairākās valstīts turpmākajos gadsimtos. Par pamatu 

šādiem aizliegumiem kalpoja tas, ka futbola spēlēšana radīja lielu troksni un kņadu pilsētās. 

 Ap 15. gadsimtu futbols jau tika spēlēts arī Francijā un Skotijā, kur arī tika uz neilgu laiku 

izdots futbola spēlēšanas aizliegums. Futbola kā spēles uzplaukums sekoja pēc tam, kad ap 16. 

gadsimtu tika nodibinātas publiskās skolas Anglijā, jo  futbolu spēlēja puiši, kuri mācījās šajās 

skolās. Vēlāk jau tā vietā, lai aizliegtu futbolu, tas tika atbalstīts un pat tika iedrošināts 

skolēniem spēlēt futbolu un sāka organizēt futbola komandas un oficiālas spēles. Angļu 

publiskās skolas arī bija tās, kuras pirmās definēja futbola spēles ap 18. gadsimtu. Drīz pēc tam 

arī izveidojās pirmie futbola klubi.  

Mūsdienu futbola spēles noteikumi definēti tika tikai 19. gadsimta vidū, jo bija nepieciešams 

standartizēt daudzos futbola paveidus, kurus skolēni spēlēja Anglijas skolās. Un pirmā futbola 

asociācija tika nodibināta 1863. gadā Londonā. Bet pirmā starptautiskā futbola asociācija (FIFA) 

tika nodibināta 1904. gadā Parīzē. 

 



 

Slavenākās komandas  

 

Real Madrid Club de Fútbol ir profesionāls spāņu futbola klubs, kurš pārstāv Madrides pilsētu. Šis 

klubs ir uzvarējis 9 Eirokausos un izcīnījis 32 La Liga titulus. Madrides Real tika dibināta 1902. 

gadā 6. martā. pirmā spēle Real Madrid, jeb tā laika Madrid CF – 1902. gadā 16. maijā pret FC 

Barcelonu, kura beidzās ar 3:1 zaudējumu Madridei (jāpiemin, ka tajā spēlē tika gūti Madrides paši 

pirmie vārti, ko guva Angļu spēlētājs Artūrs Johnsons, kas arī bija pirmaistreneris Madrides Real). 

  

Futbol Club Barcelona pazīstams kā FC Barcelona vai Barça irBarselonā (Katalonijā, Spānijā) 

bāzēts sporta klubs, kurš vislabāk ir atpazīstams kā futbola klubs. 1899. gada 29. novembrī grupa 

futbolistu no Šveices, Anglijas un Katalonijas Ţoana Gampera (Joan Gamper) vadībā dibināja šo 

klubu. Laika gaitā klubs kļuva par kataloņu īpašumu un kopš šiem laikiem kluba sauklis irVairāk 

nekā klubsKluba galvenais stadions ir Camp Nou. FC Barcelona ir otrais vislabāk zināmais 

Spānijas La Liga futbola klubs, kurai arī ir spēcīga rezervistu komanda Barcelona B. 1928. gadā 

klubs pirmo reizi kopā ar Real Madrid un Athletic Bilbao piedalījās SpānijasLa Liga čempionātā. 

Kopš tā laika nekad FC Barcelona nav izkritusi no Spānijas augstākās futbola līgas. Jau pirmās 

sezonas beigās 1929. gadā, Barcelona kļuva par pirmajiem Spānijas čempioniem. 

 

Chelsea Football Club ir profesionāls Anglijas futbola klubs no Rietumlondonas. Klubs 

dibināts 1905. gadā, pašlaik spēlē Anglijas premjerlīgā un lielāko daļu no savas vēstures ir 

pavadījuši Anglijas futbola virsotnē. "Chelsea" ir četrkārteji Anglijas čempioni, pirmo titulu iegūstot 

1955.gadā, savukārt, līdz šim pēdējo - 2010.gadā. Klubs ir septiņas reizes ieguvis prestiţāko no 

Anglijas nacionālajiem kausiem - Futbola Asociācijas, jeb FA kausu, pēdējo no tiem iegūstot 

2012.gadā, kad finālā tika pārspēts Liverpool FC. Tāpat Klubs ir četras reizes ieguvis Līgas kausu, 

kā arī, tās pašas četras reizes -Kausu ieguvēju kausu (FA Community Shield). 2012.gadā "Chelsea", 

pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē, ieguva Eiropas prestiţāko klubu trofeju Eiropas Čempionu 

kausu, pirmo reizi uzvarot UEFA Čempionu līgā, pateicoties pašaizliedzīgai cīņai un veiksmīgai 

uzvarai finālā pār Bayern Munich viņu pašu stadionā Minhenē, Vācijā. Gadu vēlāk, 2013.gada 

pavasarī, pēc neveiksmīgas Čempionu līgas titula aizstāvēšanas kampaņas, "Chelsea" 

uzvarēja UEFA Eiropas līgā, tādējādi savai trofeju bagāţai pievienojot pēdējo, līdz tam neesošo, 

augstākā līmeņa Eiropas starptautisko klubu balvu.
[2]
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Slavenākie futbolisti 

1. Luis Suarez no Liverpool. Daudzi domāja, ka viņa futbola laiki būs viņam aiz muguras, 

kad viņam tika uzlikts 10 spēļu aizliegums, pēc tam, kad viņš pagājušā gadā iekoda 

kluba Chelsea spēlētājam, taču viņš joprojām spēlē un ir pievienojies vienam no 

labākajiem futbola klubiem Liverpool kopš tā laika. Viņa sasniegumi tomēr atsver viņa 

dīvaino un necienīgo uzvedību uz laukuma, jo viņš tiešām ir uzrādījis apbrīnojamus 

rezultātus un nodrošinājis, ka viņa iepriekšējo gadu uzvedība ir nolikta malā, lai 

apbrīnotu viņa fantastisko sniegumu tagad uz futbola laukuma. 

2. 2. Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Arī Ronaldo ir ļoti aprunāts un apspriests 

spēlētājs, jo ir cilvēki, kuriem viņš patīk un kuri viņu ienīst. Taču tas nenoliedz faktu, ka 

pēdējo gadu laikā viņa spēle ir tās labākajā formā un viņa sasniegumi ir ievērojami. 

Kopš viņš pievienojās Spāņu klubam viņš ir iesitis 230 vārtus 223 spēlēs, kas ir 

apbrīnojams sasniegums un kas padara viņu par vienu no vislabākajiem spēlētājiem 

pasaulē. Un, lai gan arī šis spēlētājs tuvojas 30 gadu vecumam, viņš turpina pārsteigt 

pasauli ar savu lielisko sniegumu uz futbola laukuma. 

3.Lionel Messi no Barcelona. Messi ir viens no visapspriestākajiem futbola 

spēlētājiem, jo viņš tiešām ir viens no miljona. Pat ar vēl dzīstošu ievainojumu viņš spēj 

parādīt vienu no saviem labākajiem sniegumiem uz futbola laukuma, tāpēc nekas viņu 

nespēs apturēt. Pasŗeiz viņa kontā ir jau 329 vārti un ja Messi turpinās šādā ātrumā, 

līdz savas futbolista karjeras beigām viņš varētu arī sasniegt iesistus 1000 vārtus, kas 

būtu ne tikai ļoti iespaidīgi, bet no kā citiem spēlētājiem noteikti būtu jāmācās. 

4. Franck Ribery no Bayern Munich. Viņš jau līdz šim ir aizvadījis vairākas ļoti 

veiksmīgas sezonas Francijā, taču tagad viņa mērķis ir iekarot arī Vācijas Bundeslīgu, 

spēlējot Bayern Munich futbola klubā un arī tur uzrādot lieliskus rezultātus. Un futbola 

fani var būt droši, ka viņš tikai vēl turpinās iekarot kā Bundeslīgu tā citas līgas, jo šis 

trīsdesmit gadīgais spēlētājs vēl negrasās apstāties. 

5. Zlatan Ibrahimovic no Paris Saint Germain. Mūžam mainīgais zviedru spēlētājs 

pēdējo 2 sezonu laikā ir parādījis lielisku sniegumu, spēlējos savā Parīzes klubā, un 

pārsteidzis visus kā Francijā tā pārējā Eiropā ar savām spējām un iemaņām. Un, šķiet, 

ka ar katru sezonu viņa spēle tikai uzlabojas. Cik ilgi tas turpināsies? Neviens īsti 



nezina, taču viens ir skaidrs, šī zviedra vārds vēl ilgu laiku grozīsies labāko futbolistu 

sarakstos. 

Secinājumi un priekšlikumi 

Es secināju kad futbols ir loti populārs sporta veids un to spēlē ļoti daudz cilvēku. 

Spēle ļoti populāra pusaudţu vidū. Es iesaku arī citiem spelēt futbolu jo tas ir interesanti un jautri, jo 

to var spēlēt komandā. 

 

 

 

 

 

Nobeigums 

Es no šī projekta ieguvu vairāk zināšanas par futbolu un tās vēsturi. Domāju ka katram vajadzētu 

pamēģināt spēlēt futbolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izmantotās literatūras un informācijas avoti 

www.bernufutbols.lv (1) 

www.worldtfootball.net (2) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Chelsea_F.C.(3) 

http://lv.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona(4) 

http://spoki.tvnet.lv/sports/Real-Madrid-vesture/633346(5) 
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