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Ievads 

 

Mana pētnieciskā darba tēma ir vieglatlētika, jo man ļoti patīk vieglatlētika. Es izvēlējos šo 

tēmu, jo pats nodarbojos ar vieglatlētiku un man šis sporta veids liekās ļoti interesants, pie tam, 

vieglatlētikai ir vairākas disciplīnas. 

Mana pētnieciskā darba mērķis ir uzzināt daudz ko jaunu un interesantu par vieglatlētiku. 

Lai sasniegtu šo mērķi, es šajā darbā izvirzīju šādus uzdevumus:  

 bibliotēkā  lasīt grāmatas un enciklopēdijas par vieglatlētiku; 

 lasīt interneta rakstus par šo tēmu. 

Pētnieciskā darba teorētiskajā daļā es aprakstīšu vieglatlētikas vēsturi, disciplīnas, 

sasniegumus, iesācējus un labākos sportistus 

Pētnieciskā darba praktiskajā daļā es aprakstīšu savas domas par to, ka pārāk maz cilvēku 

nodarbojas ar vieglatlētiku. 

 



1.Kas ir vieglatlētika 

Vieglatlētika ir sporta veids, kurā ir apkopoti vairāki sporta veidi, kā piemēram, svarcelšana, 

maratonskrējiens, augstlēkšana, kārts lēkšana, škēpa mešana, vesera mešana, lodes grūšana, u.c. Uz 

pasaules ir milijoniem vieglatlētu. Bet ne visiem ir lieli panākumi, ne vairāk kā 10% tiek tālāk.  

Pašas nozīmīgākās pasaules vieglatlētikas sacensības ir olimpiskās spēles, kuras notiek ik 

pēc četriem gadiem un uzvarētāji saņem vienu milijonu ASV dolāru. Ir vasasras olimpiskās spēles, 

kuras notiek ik pa četriem gadiem un kuras organizē  Starptautiskā Olimpiskā komiteja, un Ziemas 

Olimpiskās spēles, kuras arī notiek ik pa četriem gadiem, un ko organizē Starptautiskā Olimpiskā 

komiteja. Olimpiskās spēles ir visslavenākais no pasaules sporta notikumiem un pārstāv plašāku 

sporta veidu klāstu nekā citi. Uzvara olimpiskajās spēlēs ir visaugstākais sasniegums sportā. Katrā 

programmā iekļautajā disciplīnā pasniedz medaļas uzvarētājiem: zelta medaļu par pirmo vietu, 

sudraba par otro, un bronzas par trešo. Olimpiskās spēles ir viena no vispopulārākajām sporta 

spēlēm pasaulē un tajās piedalās vairāk sporta veidu pārstāvju nekā citur. Parasti olimpiskajās 

spēlēs saņem zelta, sudraba vai bronzas medaļas. 

 

1.1. Vieglatlētka olimpiskajās spēlēs 

Ziemas Olimpiskās spēles ir starptautisks sporta pasākums, kas notiek ik pa četriem gadiem un ko 

organizē Starptautiskā Olimpiskā komiteja. Olimpiskās spēles ir visprestižākais no pasaules sporta 

notikumiem un pārstāv plašāku sporta veidu klāstu nekā citi; uzvara olimpiskajās spēlēs ir 

visaugstākais sasniegums sportā 

Vasaras Olimpiskās spēles Tuvākās Vasasras  olimpiskās spēlēs notiks Riodežaneiro, Brazīlijā, 

2016. Gadā. Tāpat ka ziemas olimpiskās spēlēs tā ari vasaras olimpiskās spēl;es notiek ik pa četriem 

gadiem 



2. Vieglatlētikas pirmsākumi Latvijā 

Par Latvijas vieglatlētikas pirmsākumiem trūkst neapstrīdamu faktu par konkrētiem un 

precīziem datumiem un notikumiem. Bet dažos vēstures avotos minētas ziņas, ka 19. gadsimta 

beigās (1897. gadā Par Latvijas vieglatlētikas pirmsākumiem trūkst neapstrīdamu faktu par 

konkrētiem un precīziem datumiem un notikumiem. Bet dažos vēstures avotos minētas ziņas, ka 19. 

gadsimta beigās (1897. gadā) pirmie ar vieglatlētiku Latvijā sāka nodarboties Rīgas vingrotāju 

biedrības sportisti.  

Savukārt XX gadsimta sākumā sacensības dažādās vieglatlētikas disciplīnās kļuva par sporta 

svētku sastāvdaļu. 1901. gada 2. septembrī Rīgas Vingrotāju biedrības sportisti piedalījās 

starppilsētu sacensībās Pēterburgā. Tajās sasniegtie rezultāti tiek uzskatīti par Latvijas 

pirmrekordiem: Millers 110 m/b – 20,0, Štīrs augstlēkšanā – 1,525 metri un tāllēkšanā – 5,17 metri, 

savukārt A.Šnē pārsniedza Krievijas rekordus kārtslēkšanā (2,65 metri) un trīssoļlēkšanā (11,04 

metri) un šķēpa mešanā ierindojās otrajā vietā ar rezultātu 28,35 metri. Jāpiebilst, ka dažādos avotos 

par A.Šnē rezultātiem minēti dažādi cipari, piemēram 1989. gadā izdotajā LVS izdevumā Andris 

Staģis min nedaudz atšķirīgus ciparus – kārtslēkšanā 2,35 metri un šķēpa mešanā 28,25 metri. Bet 

katrā ziņā priekšstats par tālaika sportistu sasniegtiem rezultātiem ir skaidrs.  

1901. gads tiek uzskatīts par Latvijas vieglatlētikas dzimšanas gadu.  ar vieglatlētiku Latvijā 

sāka nodarboties Rīgas vingrotāju biedrības sportisti. Savukārt XX gadsimta sākumā sacensības 

dažādās vieglatlētikas disciplīnās kļuva par sporta svētku sastāvdaļu. 1901. gada 2. septembrī Rīgas 

Vingrotāju biedrības sportisti piedalījās starppilsētu sacensībās Pēterburgā. Tajās sasniegtie rezultāti 

tiek uzskatīti par Latvijas pirmrekordiem: Millers 110 m/b – 20,0, Štīrs augstlēkšanā – 1,525 metri 

un tāllēkšanā – 5,17 metri, savukārt A.Šnē pārsniedza Krievijas rekordus kārtslēkšanā (2,65 metri) 

un trīssoļlēkšanā (11,04 metri) un šķēpa mešanā ierindojās otrajā vietā ar rezultātu 28,35 metri. 

Jāpiebilst, ka dažādos avotos par A.Šnē rezultātiem minēti dažādi cipari, piemēram 1989. gadā 

izdotajā LVS izdevumā Andris Staģis min nedaudz atšķirīgus ciparus – kārtslēkšanā 2,35 metri un 

šķēpa mešanā 28,25 metri. Bet katrā ziņā priekšstats par tālaika sportistu sasniegtiem rezultātiem ir 

skaidrs. 1901. gads tiek uzskatīts par Latvijas vieglatlētikas dzimšanas gadu.  

 



3.Vieglatlētikas disciplīnas 

1 

 10 000 metri 

 100 metri 

 100 metru 

barjerskrējiens 

 110 metru 

barjerskrējiens 

 1500 metri 

2 

 20 kilometru soļošana 

 200 metri 

3 

 3000 metru šķēršļu 

skrējiens 

4 

 400 metri 

4  

400 metru barjerskrējiens 

 4×100 metru stafete 

 4×400 metru stafete 

5 

 50 kilometru soļošana 

 5000 metri 

8 

 800 metri 

A 

 Augstlēkšana 

D 

 Desmitcīņa 

 Diska mešana 

K 

 Kārtslēkšana 

L 

 Lodes grūšana 

M 

 Maratons 

S 

 Septiņcīņa 

T 

 Trīssoļlēkšana 

 Tāllēkšana 

V 

 Vesera mešana 

Š 

 Šķēpa mešana 

 



4. Rekordi vieglatlētikā 

100 m9,58 (+0,9 m/s)Useins Bolts  Jamaika 

16.08.2009.Pasaules čempionāts  Berlīne, Vācija 

200 m19,19 (-0,3 m/s)Useins Bolts  Jamaika20.08.2009.Pasaules čempionāts  Berlīne, Vācija 

400 m43,18Maikls Džonsons  ASV26.08.1999.Pasaules čempionāts  Seviļa, Spānija800 

m1:40,91Deivids Rudiša  Kenija09.08.2012.Olimpiskās spēles  Londona, Lielbritānija1500 

m3:26,00Hišāms el Gerūdžs  Maroka14.07.1998.Golden Gala  Roma, Itālija3000 

m7:20,67Daniels Komens  Kenija01.09.1996.Rieti 

Meeting  Rieti, Itālijahttp://www.youtube.com/watch?v=c6gLVIAXWQo5000 

m12:37,35Kenenisa Bekele  Etiopija31.05.2004.Fanny Blankers-Koen 

Games  Hengelo, Nīderlande10 000 m26:17,53Kenenisa 

Bekele  Etiopija26.07.2005.Memorial Van 

Damme  Brisele, BeļģijaPusmaratons58:23Zersenajs Tadese  Eritreja21.03.2010.Lisabonas 

pusmaratons  Lisabona, PortugāleMaratons2:03:38Patriks Makau  Kenija25.09.2011.Berlīnes 

maratons  Berlīne, Vācija3000 m/šķ7:53.63Saifs Saīds Šahīns  Katara03.09.2004.Memorial 

Van Damme  Brisele, Beļģija110 m/b12,80 (+0,3 m/s)Ariess Merits  ASV07.09.2012.Memorial 

Van Damme  Brisele, Beļģija400 m/b46,78Kevins Jangs  ASV06.08.1992.Olimpiskās 

spēles  Barselona, SpānijaAugstlēkšana2.45 mHavjers 

Sotomajors  Kuba27.07.1993.  Salamanka, SpānijaKārtslēkšana6.14 mSergejs 

Bubka  Ukraina31.07.1994.  Sestriete, ItālijaTāllēkšana8,95 m (+0,3 m/s)Maiks 

Pauels  ASV30.08.1991.Pasaules čempionāts  Tokija, JapānaTrīssoļlēkšana18,29 

m (+1,3 m/s)Džonatans Edvardss  Apvienotā Karaliste07.08.1995.Pasaules 

čempionāts  Gēteborga, Zviedrija
 
lodes grūšana23,12 mRendijs Bārnss  ASV20.05.1990.Jack 

in the Box  Vesthuda, Kalifornija, ASV
 
Diska mešana74,08 mJirgens 

Šulcs  VDR06.06.1986.  Neibrandenburga, Austrumvācija Vesera mešana86,74 mJurijs 

Sedihs  PSRS30.08.1986.Eiropas čempionāts  Štutgarte, Vācija Šķēpa mešana98,48 m 

Maikls Freiters 

Johans Bleiks 

Useins Bolts  Jamaika11.08.2012.Olimpiskās spēles  Londona, Lielbritānija4x200 m 

stafete2:54,29Endrū Volmons 

Kvinsijs Votss 

Bačs Reinoldss 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c6gLVIAXWQo


5. Aptauja 

Vai sportistiem ir noteiktas dietas, ēšanas grafiks? 

 

Kas sportistam ir pirms sacensībām jāuzņem uzturā? 

 

Kas sportistam jāuzņem pēc sacensībām? 

 

 

 

 

 

 

 



Kas būtu viss labākais dzēriens sacensību laikā? 

  

Vai ar sportu ir jānodarbojas visu mūžu? 

 

Vai ir jāuzņem vitamīni? 

 

Vai sportistam ir jāēd daudz? 

 

 



Vai sportista uzturam ir vēl papildus uzdevumi? 

 

Aptaujas kopsavilkums. 

1. Katram cilvēkam ir jānodrošina ar nepieciešamo enerģiju. 

Piegādāt vajadzīgo uzbūves jeb plastisko materiālu audu veidošanai un atjaunošanai. 

Tāpēc es uzskatu ka ir jāuzmanās ar diētām, 

2.Cilvēka pienākumos ir vel piegādāt organisma darbības regulēšanai vajadzīgās vielas 

Un es pēc šī citāta domāju ka ir jāuzņem uzturā kas un ko prasa organisms. 

3.Spriežot pēc iepriekš lasītā es spriežu ,ka ir jāuzņem uzturā ko vēlās organisms. 

4. Cilvēka pienākumos ir vel piegādāt organisma darbības regulēšanai vajadzīgās vielas 

Un es pēc šī citāta domāju ka ūdens būtu labi bet kaut ko saldu ar vajadzētu samēra normās dzert 

enerģijai. 

5.ja cilvēks vēlās kaut ko sasniegt tad ar sportu ir jānodarbojas no bērna kājas. 

6.ja cilvēkam ir jāuzņem vitamīni organisma vajadzīgajā daudzumā. Cilvēkam ir jāuzņem  

A; C; D; u.c. 

7.sportistiem ir jāēd tik daudz lai ķermenī izveidotos vajadzīgā enerģija un lai tas varētu darboties. 

8. ja ir, jo nepieciešami vitamīni un citas barības vielas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nobeigums 

Es sapratu ka pētnieciskos darbus ir grūti veidot un prasa lielu pacietību, daudz lasīt gribēšanu kura 

man nav bet galu galā man izdevās. Šis ir viss grūtākais pētnieciskais darbs kuru esmu taisīji. 

Es šinī pētnieciskajā darbā izdarīju visu ko varēju. Es uzzināju ka cilvēki maz zina pa uzturu un ka 

manā klasē visiem nevar dot aptauju ka atbildēs muļķības. 

 

 

 



Secinājumi 

Es savā pētnieciskajā darbā uzzināju daudz jaunu par vieglatlētiku, piemēram es nezināju ka uz 

pasaules miljoniem cilvēku nodarbojās ar vieglatlētiku es biju domājis ka ar vieglatlētiku uz 

pasaules nodarbojas mazāk cilvēku. Es uzzināju ka vieglatlētika sevī apņem tik daudz sporta veidus. 

Es uzzināju manas mīļākās dizciplīlas rekordists ir Useins Bolts no Jamaikas ar rezultātu 9,58 

sekundes. Es pirmo reizi veidoju aptauju un devu klases biedriem pēc manām domām man izdevās 

labi. 
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