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Ievads 
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Šo tēmu darba autors izvēlējās lai uzzinātu 

 Kad tika izgudrots basketbols un kāpēc tas tika izgudrots. 

 Vai sākumā basketbolu bija ērti spēlēt. 

 Kad tika aizvadīta pirmā officiālā basketbola spēle un cik labi viņi spēlēja basketbolu 

salīdzinot ar mums. 

 Vai arī Latvijā ir vai bija kāda ļoti mesitarīga komanda. 
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Basketbola rašanās 

Kopš tā izgudrošanas Sprīngfildā, Masačūsetsā, 1891. Gadā, tas it attīstījies, lai kļūtu 

par patiesi starptautisku sporta veidu. Organizēta spēle līgās radās Jauno vīriešu kristīgajā 

apvienīmā saīsināti angliski YMCA pirmās līgas tika veidotas augstskolās. Ar laiku basketbols 

kļuva pat profesionālu sporta veidu. Lai gan tā bija amerikāņu sporta spēle, basketbols strauji 

izplatījās starptautiski un mūsdienās ir izcili spēlētāji un komandas visā pasaulē.                

1891. gada decembrī Makgilas universitātes fiziskās kultūras un YMCA (šodien – Springfīldas 

Universitāte) doktors Džeimss Neismits radīja iekštelpu sporta spēli, lai skolēni saglabātu 

labāku fizisko formu Jaunanglijas štatas aukstajās ziemās. Pēc vairāku ideju atraidīšanas, viņš 

uzrakstīja basketbola noteikumus un 305 cm augstumā piestiprināja persiku grozu. Atšķirībā no 

mūsdienās zināmā basketbola, Neismits groza pamatu bija atstājis neskartu. Tātad pēc katra 

precīza metiena bumba nevis nokrita zemē, bet gan palika grozā.   

Sieviešu basketbola pirmssākumi meklējami 1892.gadā. Smita koledžā fiziskās 

audzināšanas skolotāja Senda Berensona pielāgoja Neismita izstrādātos  noteikumus sievietēm. 

Neilgi pēc darba iegūšanas koledžā, Berensona devās pie Neismita, lai labāk apgūtu 

jaunizveidoto spēli. Iedvesmojusies no spēles sniegtajām iespējām, skolotāja 1893. Gada 21. 

Martā organizēja pirmo siviešu basketbola mažu. Tajā piedalijās Smita koledžas skolnieces. 

Viņas rediģētie noteikumi tika publicēti 1899. Gadā. 

Pirmā oficiālā spēle tika aizvadīta YMCA sporta zālē 1892. gada 20. Janvārī, tajā 

piedalījās deviņi spēlētāji. Mačs beidzās ar rezultātu 1:0, vienīgais precīzais metiens grozā tika 

raidīts no 7,6 metru attāluma. Laukums bija uz pusi mazāks nekā mūsdienu NBA sākums. Laika 

posmā no1897. līdz 1898. gadam vienības ar pieciem basketbolistiem kļuva par standartu. 

1906.gadā persiku grozs tika aizvietots ar metāla stīpu, kas turējās pie vairoga. 

Basketbols tika spēlēts ar futbola bumbu. Ikreiz, kad kāds raidīja bumbu grozā, tā komandai 

pieskaitīja punktu. Uzvarēja tā komanda ar visvairāk gūtajiem punktiem, tāpat kā mūsdienās. 

Grozi tika pienagloti pie vairogiem, kas atradās vienā līmenī ar līdzjutēju balkoniem. Taču drīz 

vien skatītāji sāka pārtvert grozā raidītās bumbas. 
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Latviešu meistarkomanda TTT 

Rīgas TTT sieviešu basketbola komanda dibināta 1958. Gadā. No 1960. līdz 1982. 

gadam TTT 18 reizes uzvarēja Eiropas Čempionvienību kausa izcīņā (FIBA Eirolīgas 

priekštece),komandā spēlējot četrkārtējai čempionei Dzidrai Uztupei-Karamiševai un 

divkārtējai Olimpiskajai čempionei Uļjanai Semjonovai. Komandas ar TTT nosaukumu 11 

reizes uzvarējušas Latvijas čempionātā (1992-1993,1995,1999,2001,2006,2007,2008).Pirmo 

spēli vienība aizvadīja 1958. gada 5. novembrī. Nākamie 25 gadi ir uzskatāmi par kluba 

„Zelta laikmetu.”  

 

18 uzvaru Eiropā 

Slavenā latviešu basketbolista un trenera Oļģerta Altberga „Bohuma” vadībā TTT 

1960. gadā izcīnija pirmo atzinību starptautiskā mērogā, uzvarot Eiropas čempionvienību 

kausa izcīņā. Dzidra Uztupe-Karamiševa, Vita Silina-Lūka (Karpova),Dzintra Ķiepe-Baka 

un citas tālaika labākās spēlētājas pacēla sieviešu basketbolu jaunā līmenī. Divdesmit divu 

gadu laikā pirmajam titulam tika pievienoti vēl septiņpadsmit-sasniegums, kuram līdzīgu 

basketbola vēsturē nav. Uļjanas Semjonovas, kura TTT pievienojās 1965. gadā trīspadsmit 

gadu vecumā, izaugsme nostiprinaja TTT zelta statusu. No 1964. līdz 1975. gadam TTT 

izcīnija 12 Eiropas titulus pēc kārtas! 

 

20 gadu pauze 

1980-to gadu beigas un 1990-tie gadi iezīmeja reiz slavenā kluba norietu. Labākās 

Latvijas spēlētājas, Semjonovai atkal esot pirmajai, turpinaja profesionālās karjeras 

Francijā,Spānijā un Itālijā. Eiropas apritē TTT Rīgā atgriezās desmit gadus pēc latvijas 

neatkarības atjaunošanas, 2001. gada rudenī iesaistoties cīņā par Liliānas ronketi kausu. 

Nākamais izgājiens sekoja tikai piecus gadus velāk.      

 2006. gada rudens bija pagrieziena punkts kluba vēsturē.Jauna vadība sāka 

ilgtermiņa darbu ar mērķi klubā apvienot Latvijas labākās spēletājas. Latvijā ieradās pirmās 

ārzemju viesspēlētājas, piemēram, Brazīlijas valstsvienības un sieviešu NBA zvaigzne 

Iziane Kastru Markiša. 2007. gada pavasarī „TTT Rīga” pēc viena gada pārtraukuma 

uzvarēja Latvijas sieviešu Basketbola līgā un pieteica dalību FIBA sieviešu Eirolīgā. 
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Pielikums 
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1. attēls TTT sporta zāles atklāšana (autors nezināms) 
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Secinājumi 

Pēc šī pētnieciskā darba veikšanas darba autors var secināt; 

 To ka basketbols ir radies diezgan sen un tas ir izveidots lai ziemas laikā skolēni 

saglabātos sportiski. 

 Sākumā basketbolu nebūt nebija ērti spēlēt jo pēc katra precīzā metiena bija jākāpj 

pakaļ bumbai jo grozam nebija izņemta apakša. 

 Pirmā basketbola spēle tika aizvadīta gadu pēc basketbola izgudrošanas. 

 Salidzinot kā cilvēki no 19. gadsimta ar 21.gadsimtu spēlē basketbolu 21.gadsimtā 

basketbolu spēlē daudz labāk tādēļ ka 1892.gadā pirmajā basketbola spēlē tika gūts 

tikai viens punkts. 

  Ka arī Latvijai ir ļoti meistarīga komanda „TTT” šī komanda pavisam izcīnijusi 18. 

Eiropas titulus kā arī no 1964.gadam līdz 1975.gadam izcīnija 12 titulus pēc kārtas. 

 


