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Ievads 

Mūsdienās cilvēki ar vien biežāk nodarbojas ar sportu un gūst labus sasniegumus. 

Protams, ir arī pretēji. Lai sasniegtu labus rezultātus sportā, lielu lomu spēlē arī pareizs uzturs, 

tāpēc vēlos noskaidrot vai vispār sportisti ir informēti un vai zina, kāds ir pareizs uzturs viņa 

izvēlētajam sporta veidam un vai to ievēro. 

Pētījuma mērķis- noskaidrot vai Kuldīgas sporta skolas audzēkņi zina, kas ir sportistu uztura 

uzdevumi un pamatprincipi. 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Uzzināt kādi ir sportistu uztura uzdevumi un pamatprincipi 

2. Izpētīt vai sportisti zina, kas ir sportistu uztura uzdevumi un pamatprincipi. 

3. Veikt aptauju. 

Tēmas aktualitāte - manuprāt, šī tēma mūsdienās ir ļoti aktuāla, jo daudzi sportisti laika 

trūkuma dēļ ēd neveselīgi, kas, manuprāt, traucē sasniegt vēlamos rezultātus, kā arī kaitē 

veselībai. Tāpēc vēlos izpētīt, vai sportisti ievēro sporta uztura uzdevumus un pamatprincipus, 

un vai vispār zina ko tas nozīmē. 

Pētījuma bāze-Kuldīgas Sporta skolas audzēkņi. 

Pētīšanas metode-anketēšana, aptauja. 
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1. Sportistu uztura uzdevumi un pamatprincipi 

Katra cilvēka uztura uzdevumi ir: 

1. Nodrošināt organismu ar nepieciešamo enerģiju. 

2. Piegādāt organisma darbības regulēšanai vajadzīgās vielas. 

3. Transportēt vielas organismā. 

Sportistu uzturam ir papildus uzdevumi: 

1. Veicināt darbspējas. 

2. Aizkavēt noguruma iestāšanos fiziskas slodzes laikā. 

3. Paātrināt darbspēju atjaunošanos pēc slodzes. 

4. Vajadzības gadījumā regulēt (samazināt, palielināt) ķermeņa masu.  

Šo uzdevumu realizēšanai uzturam jāatbilst šādiem principiem: 

1. Organisma nodrošināšana ar nepieciešamo enerģijas daudzumu, ņemot vērā tās 

patēriņu fiziskās slodzes laikā.  

2. Uztura daudzveidības ievērošanu, izmantojot plašu uztura produkta klāstu, lai 

nodrošinātu organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām. 

3. Adekvāta uztura uzņemšanas režīma izvēle, ņemot vērā treniņu nodarbību un 

sacensību plānu.  

4. Sabalansēta uzturvielu daudzuma iekļaušana uzturā, ņemot vērā sporta veida 

specifiku, slodzes intensitāti un apjomu, kā arī treniņa cikla ievirzi. 
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2. Uzturs jauniem sportistiem 

Bērnu un pusaudžu uztura uzdevumi ir nodrošināt vecumam atbilstošu augšanu un attīstību, 

optimālas darbspējas un izturību pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Uzturs bērna organismu 

nodrošina ar enerģiju, uzbūves materiālu ( olbaltumvielas, tauki, minerālvielas) un vielmaiņas 

procesus regulējošām vielām ( vitamīni, minerālvielas).  

Faktori, kas nosaka pusaudžu atšķirīgas vajadzības pēc dažādām uzturvielām un enerģijas: 

1. Ģenētiskās īpatnības. 

2. Augšanas un attīstības temps dažādos vecumposmos. 

3. Fiziskās aktivitātes līmenis. 

4. Sākot no pusaudža vecuma, sporta veids, kurā trenējas. 

      Pilnvērtīgai organisma vajadzību nodrošināšanai jāievēro vispārīgie veselīga uztura 

pamatprincipi: 

1. Uzturam jābūt dažādam, lai organisms saņemtu visas būtiskās uzturvielas. 

2. Uzturvielām jābūt savstarpēji sabalansētām. 

3. Ar uzturu uzņemtajai enerģijai jāatbilst patērētajai enerģijai.  
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3. Uzturs komandu sporta spēlēs 

Jāņem vērā, ka sporta spēles ir ļoti emocionālas, bez fiziskās slodzes sporta spēlēs ir arī 

liela psiholoģiskā slodze. Zināmu spriedzi rada biežie pārbraucieni, kuri nereti ir saistīti ar 

klimata un laika joslu maiņu. Tas viss prasa uztura bagātināšanu ar pret stresa C un B grupas 

vitamīniem.  

Uztura īpatnības basketbolā 

 Pārtraukumā starp spēles puslaikiem vajadzētu veltīt arī laiku šķidrumam un ogļhidrātu 

rezervju palielināšanai. Visieteicamākie ir sporta dzērieni vai atšķaidīta citrusaugu sula. Daži 

sportisti priekšroku dod ūdenim, kas ir pilnībā attaisnojams.  

 Laiku uz rezervistu soliņa arī ieteicams veltīt normāla hidratācijas līmeņa uzturēšanai. 

Izvēle, vai to darīt, patiesībā vairs nav individuāla, bet gan komandas lieta. 

 Spēlētāju ikdienas uzturā un, īpaši, pirmssacensību dienas uzturā jābūt pietiekami 

augstam ogļhidrātu daudzuma, lai nodrošinātu enerģijas daudzumu.  

Uztura īpatnības futbolā  

 Pirms treniņa vai sacensībām bagātīgi jāuzņem šķidrums. Spēles starplaikos ieteicami 

sporta dzērieni. 

 Tā kā futbolā vienlīdz nozīmīgs ir spēks un izturība, uzturā jāiekļauj ogļhidrātu avoti tā, 

lai tie veidotu 57- 60% no enerģijas daudzuma.  

 Glikogēna rezerves muskuļos galvenais ir bioķīmiskais faktors, kas nosaka spēlētāja 

izturību un tādējādi arī sekmes visā spēlē. 

Apraksts par uzturu sportistiem 

 Sports un sabalansēts uzturs ir nedalāmas lietas, kuras tikai mijiedarbībā spēj dot 

mums vēlamo rezultātu. Tomēr ikdienas steiga un straujais ritms dara savu, tāpēc bieži 

vien nākas pievērt acis uz to, kas likts uz šķīvja. Izrādās, ka veselīga uztura 

pamatprincipi nav nemaz tik sarežģīts labirints, lai beigu beigās iegūtās zināšanas 

padarītu par uzticamu sabiedroto ceļā uz skaistu augumu un labu veselību. 
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 Ikdienā organismam nepieciešama enerģija, lai tiktu galā ar obligātajiem 

pasākumiem - mācībām un darbu. Taču mūsu izvēlētais treniņš pēc darba dienas ir kā 

papildus pārbaudījums organismam. pamatīgi patukšotas, lai ar fizisko slodzi 

nenodarītu tam vairāk ļauna, nekā iegūtais labums. Tas ir viens no svarīgākajiem 

ieguvumiem, ko dod pārdomāts, sabalansēts uzturs - iespēju izturēt ikdienas slodzi, kas 

periodiski vēl tiek papildināta ar treniņiem un sportošanu. Vien rodas jautājums, kas tad 

īsti ir sabalansēts uzturs un kam ēdienkartē jābūt, lai organisms mums par to teiktu lielu 

paldies. 

 Tomēr viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veselīgam uzturam ir labs 

garastāvoklis un tikpat teicama pašsajūta. Sirdsapziņas mokas par apēs to šokolādes 

tāfelīti, saldējumu vai frī kartupeli nav vēlamas, ja vien šādas uzkodas nav ikdienas 

neatņemama sastāvdaļa. Turklāt sabalansēts uzturs iet roku rokā ar sāta sajūtu - ne par 

daudz, ne par maz. Organismam pietiek ar uzņemto pārtikas daudzumu, tam nav 

problemātiski tikt galā ar maltītes pārstrādi, taču necīnās arī ar bada sajūtu.  

Uztura speciālisti parūpējušies izstrādāt piramīdu, kas ļauj uzskatāmi iepazīties ar 

veselīgas maltītes veidošanas pamatprincipiem. Tā sastāv no četriem līmeņiem, un 

ikdienā vajadzētu uzņem vismaz vienu no katras grupas, toties atšķiras pieļaujamais 

daudzums. 

 Galvenais organisma enerģijas avots ir produkti ar augstu ogļhidrātu saturu, 

kuriem veselīgā uzturā vajadzētu veidot pusi no dienas laikā uzņemtās pārtikas. 

Komplektā ar ogļhidrātiem nāk arī olbaltumvielas, šķiedrvielas, dzelzs, kalcijs un B 

grupas vitamīni. Pie šīs grupas pieskaitāmi miltu izstrādājumi - maize, putraimi un citi 

graudu produkti, arī rīsi, kukurūza un kartupeļi. Izklausās bīstams uzturs, ja ir vēlme 

saglabāt vai koriģēt svaru? Visu nosaka daudzums un ēdiena pagatavošanas veids. 

Kartupeļiem nav ne vainas, ja tos uzturā iekļauj ar mēru un izvēlas labāk vārītus vai 

tvaicētus, nevis eļļā vārītus frī variantā. Makaroni ir viens no populārākajiem 

produktiem sportistu vidū, jo tie sniedz lielu ogļhidrātu daudzumu organismam. Vēlāk 

uzkrātās rezerves tiek izmantotas fiziskas slodzes laikā. Tas vien nozīmē, ka arī 

makaronus var lietot uzturā un tie būtu vēlami, ja vien vēlāk komplektā ir arī kārtīgs 

treniņš. 
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 Piramīdas otro līmeni veido augļi, ogas un dārzeņi. Par šo produktu pozitīvo 

ietekmi uz organismu šaubu nav. Vien uztura speciālisti iesaka pēc iespējas biežāk tos 

uzņemt svaigā veidā, nevis termiski apstrādātus, turklāt ievērot daudzveidības principu. 

Tas organismam dos lielāku vitamīnu un minerālvielu devu.  
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Aptauja 

Darba autors vēlējās noskaidrot, no pašiem sportistiem, kādi ir sportistu uztura 

pamatprincipi un vai viņi vispār zina kas tie tādi ir. 
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Secinājumi. 

Darba autors noskaidroja, ka ne visi sporta audzēkņi lieto pareizu uzturu, un kad ne visi zina 

kāds uzturs ir jālieto, un daži pat nav informēti kāds uzturs viņiem ir jālieto. 
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