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Ievads 
 

Tāpat kā visas pārējās mešanas un grūšanas disciplīnas, diska mešana ir 
gracioza un skatāma vieglatlētikas disciplīna. Tā ir neaprakstāma sajūta, kad 
cilvēks spēj raidīt šo rīku tik tālu, un no malas skatoties – bez nekādas piepūles. 

No personīgās pieredzes varu piebilst, ka sajūtas pašam diska metējam ir 
neaprakstāmas, kad metiens ir bijis veiksmīgs un disks bez mazākā 
sasprindzinājuma palaists lidojumā, un ja vēl ir precīzi trāpīts rīka asī, tad tikai 
stāvi sektorā un izbaudi to īso brīdi, kamēr disks piezemējas. 

Diska mešana Latvijas mērogā nav populāra vieglatlētikas disciplīna, ko 

nevarētu teikt par pārējām Baltijas valstīm, Lietuvu un Igauniju – pasaules šā brīža 
diska metēji ir tieši šo valstu pārstāvji. Cerēsim, ka kādreiz kāds no Latvijas arī 
spēs ielauzties starp viņiem. Aptuvenais dalībnieku skaits sacensībās republikas 
mērogā ir 10 metēji. 2004. gada Latvijas pirmajā olimpiādē bija 31 dalībnieks, taču 
reāli par goda pjedestālu cīnījās trīs diska metēji. Šobrīd Latvijā starp visiem diska 

metējiem ir pieci, kuri met ar kreiso roku. Citi teiks: kas tad tur liels? Met jau ar 

spēcīgāko roku, bet, skatoties no trenera viedokļa, tās ir pilnīgi pretējas kustības 
nekā tiem, kas met ar labo roku. Grūtības treneriem sagādā arī tas, ka īsti nav 
literatūras latviešu valodā par šo disciplīnu un tehniskajiem norādījumiem un visa 

pieejamā informācija ir vai nu krievu, vai angļu valodā, un jaunam trenerim, kurš ir 
uzņēmies iniciatīvu trenēt šās disciplīnas pārstāvjus, tas var sagādāt grūtības. Pat 
pieredzējušiem treneriem nav viegli pārslēgties un rādīt kustību, un stāstīt tiem, 

kuri met ar kreiso roku. Tādēļ, lai ikvienam iedzīvotājam un arī Latvijas Sporta 



 Kreisā funkcionālā dominante diska mešanā (mācību metodiskais materiāls) 

 

4 

 

pedagoģijas akadēmijas studentiem būtu vieglāk apgūt šo sporta veidu un 
jaunajiem treneriem izprast, kā jātrenē kreiļi, centīsimies sniegt nelielu priekšstatu 
valsts valodā par diska mešanu. 

Mešanas disciplīnas vieglatlētikā ir daudzveidīgas un tehniskā izpildījuma 
ziņā sarežģītas. Mācību metodikā jāievēro dažādi pedagoģiskie principi – no 

vienkāršākā uz sarežģītāko, vienam nepieciešams izmantot dalīto metodi, citam 

veselo metodi vingrinājuma vai kustības apguvē. Trenerim vajadzētu pedagoģiskajā 
procesā izmantot katram audzēknim, viņa funkcionālajai dominantei atbilstošu 
mācību metodiku. Mācību materiālā norādīšu, kādus būtiskus akcentus diska 
mešanas un citu mešanas disciplīnu mācību metodikā izmanto sporta speciālisti 
Latvijā un ārvalstīs, kurās ir spēcīgas mešanas tradīcijas. Metodikas noskaidrošana 
un izvērtēšana ļauj noteikt piemērotus vingrinājumus mešanas disciplīnas apguvē, 
akcentējot būtiskās nianses katrā vingrinājumā, katram sportistam – atbilstoši viņa 
funkcionālajai dominantei. No sporta psiholoģijas viedokļa būtiski noskaidrot 

katram metējam individuālās īpatnības, tad arī mešanas kustību apguve neradīs 
būtiskas problēmas. 
 

Autobiogrāfija: 

 

Oskars VAISJŪNS (SIĻČENOKS), dzimis 1983. gada 21. augustā Madonā. 
Treneri –  Šobrīd nav, Valentīna SMOČA, pirmais treneris Guntars GAILĪTIS. 

 

Izglītība: 
Mācījies Dzelzavas deviņgadīgajā skolā, Elejas vidusskolā, 
2004. gadā beidzis Murjāņu Sporta ģimnāziju. 
2009. gadā beidzis LSPA bakalaura studiju programmu, 2007. gadā aizstāvēts 

bakalaura darbs „Diska mešanas kustību mācīšana, metot ar kreiso roku”. 

2011. gadā beidzis LSPA maģistra studiju programmu, aizstāvēts maģistra darbs 

„Kreisā funkcionālā dominante diska mešanā”. 

2012.gadā uzsācis studijas LSPA doktorantūrā. 
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Sportiskie sasniegumi: 

EK 2003.g.  4.v.  49,25m 

 2004.g.  7.v.  47,86m 

 2005.g.  6.v.  50,49m 

 2006.g.  3.v.  54,88m 

 2007.g.  4.v.  55,17m 

 2008.g.  2.v.  56,79m 

EkČ 2009.g.  5.v.  55,94m 

 2010.g.  4.v.  55,44m 

 2013.g.  3.v.  51,70m 

 2014.g.  7.v.  46,98m 

EČ 2012.g.  25.v.  58,34m 

 Latvijas čempions 21 reizi: diska mešanā – 2004.–2010.g. un 2012.–2013.g., 

kā arī 2005.–2014.g. ziemā. 2008.g. un 2010.g. starts. 

 Pasaules studentu Universiādēs, 2007.g. – 6. vieta (57,40m, Q – 57,85m), 

2009.g. – 15.vieta (54,90m).  

 

10 labākie rezultāti diska mešanā: 
61,10m (4) 03.07.2012.  Viljandi Big bank zelta līga 

60,12m (3) 02.06.2012.  Kauņa Lietuvas kauss 

59,55m (1) 11.05.2012.  Rīga   Latvijas XXII universiāde 

59,31m (1) 11.06.2010.  Valmiera Valmieras čempionāts 

59,11m (6) 06.07.2010.  Rakvere „Kuldliiga” 

58,53m (1) 08.07.2012.  Aizpute Latvijas III olimpiāde 

58,34m (25) 29.06.2012.  Helsinki Eiropas čempionāts 

57,95m (5) 09.06.2012.  Valmiera  Prezidenta balva 

57,93m (1) 31.05.2008.  Murjāņi MSĢ kauss 

57,85m Q 10.07.2007.  Bangkoka XXIII Pasaules Universiāde 
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 Diska mešanas mācīšanas galvenie aspekti 
 Kreiļi un labroči 

Mūs visus vieno tas, ka mēs esam cilvēki – saprātīgas būtnes. Tomēr, 
saskaroties ar cilvēkiem, kuri bērniem pārmet to, ka tie darbojas ar kreiso roku, 
nevis ar labo (un cenšas pat tos pāraudzināt), it kā tas būtu pats lielākais pasaules 
grēks, man sāk likties, ka ne visi cilvēki var lepoties ar inovatīvu spriešanu. Visas 
mūsu darbības regulē centrālā nervu sistēma – galvas smadzenes.  

 Galvas smadzenes ir augstākais centrālās nervu sistēmas veidojums. Tās 
regulē apzinātu, saskaņotu organisma darbību un īsteno vissarežģītākās funkcijas – 

psihiskos procesus (apziņu, domāšanu, atmiņu). 
 Galvas smadzenēm šķir divas lielās puslodes – labo un kreiso puslodi, kā arī 
smadzeņu stumbru, kas turpinās kā muguras smadzenes. Smadzeņu stumbram šķir 
starpsmadzenes, vidussmadzenes, smadzeņu tiltu, smadzenītes un iegarenās 
smadzenes. 

 Galvas smadzenes cilvēkam sver 1450 – 1500 g, delfīnam – 3000 g, Indijas 

zilonim – 5200 g, bet vislielākajam valim, kašalotam, tās sver 9200 g. 

 Cilvēka smadzenēm raksturīga liela relatīvā masa – smadzenes ir viena 

četrdesmitā daļa visa ķermeņa masas (zilonim ķermeņa masa 5668 reizes pārsniedz 
smadzeņu masu, bet šimpanzei smadzeņu masa ir viena astoņdesmitā daļa ķermeņa 
masas). 

 Smadzeņu attīstībā nav vērojamas rasu īpatnības. Cilvēka intelektuālās 
spējas nav tieši atkarīgas no galvas smadzeņu apjoma, bet saistītas ar garozas 
uzbūves īpatnībām un nervu šūnu funkcionālo spēju. 
 Galvas smadzenes sastāv no pelēkās vielas un baltās vielas. Pelēkā viela ir 
smadzeņu garoza, kas novietota smadzeņu virspusē, un atsevišķi pelēkās vielas 
sakopojumi jeb zemgarozas kodoli. Pelēkā viela ir nervu šūnu (neironu) ķermeņu 
sakopojums. 

 Galvas smadzeņu garozas biezums ir 3 mm, motoriskā zonā (regulē kustības) 
garoza ir biezāka – 5 mm, bet pakauša daivā plānāka – aptuveni 1,5 mm. Garozas 

virsmas laukums ir apmēram 2200 cm². Tik liels tas ir tādēļ, jo smadzeņu garoza ir 
krokota. Pusložu garoza cilvēkam aug līdz 18 gadu vecumam, pēc tam līdz 40 gadu 
vecumam garoza kļūst plānāka. 

 Balto vielu veido nervu šūnu izaugumi jeb aksoni, kas sakopoti īpašos 
kūlīšos. 
 Galvas smadzenes ir vārgas, taču visai labi aizsargātas. No kaitīgās ārējās 
vides iedarbības tās aizsargā galvaskauss. Aizsargfunkciju veic arī smadzeņu 
apvalki. Tādi ir trīs: cietais apvalks, plīvurapvalks un mīkstais apvalks, kas cieši 
pieguļ smadzeņu virsmai. 
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 Galvas smadzeņu iekšpusē ir četri smadzeņu dobumi jeb smadzeņu 
ventrikuli, kuros cirkulē smadzeņu šķidrums jeb likvors. Smadzeņu šķidrumam ir 
nozīmīga funkcija. Tas regulē nervu šūnu iekšējo vidi un mazina satricinājuma 
spēku. 
 Smadzeņu puslodes ir pats „sarežģītākais„ dators, kāds jebkad radīts. 
 Galvas smadzenes atrodas galvaskausa dobumā, galvaskausa reljefs nosaka 
smadzeņu ārējo formu. 
 Pusložu virsma ir nelīdzena – ar padziļinājumiem jeb smadzeņu rievām. 
Apvidus starp smadzeņu rievām sauc par smadzeņu krokām. Katram cilvēkam ir 
viņam vien raksturīgs smadzeņu kroku skaits un izvietojums. Nav iespējams atrast 
divus cilvēkus ar pilnīgi vienādu galvas smadzeņu reljefu. Pat dvīņiem tas ir 
atšķirīgs. 
 Katru smadzeņu puslodi iedala četrās daivās: pieres, deniņu, paura un 
pakauša daiva. Katra daiva veic kādu noteiktu informācijas analīzi, pārstrādi un 
novadi. Piemēram, deniņu daivā atrodas dzirdes centrs, pakauša daivā – redzes 

centrs. 

 Abas smadzeņu puslodes nav precīzi simetriskas ne pēc reljefa, ne masas. 
Tiem cilvēkiem, kas galvenokārt nodarbina labo roku, kreisā puslode ir smagāka, 
labāk attīstīta par labo. Par smadzeņu pusložu funkcionālo asimetriju sauc 
smadzeņu garozas simetrisko centru atšķirīgu līdzdalību dažādās cilvēka darbībās. 
90% cilvēku dominē kreisā puslode. 10% cilvēku dominējošās zonas attīstās 
vienlaikus abās puslodēs, bet pavisam nedaudziem prevalē labās puses attiecīgās 
zonas. Cilvēkam labās un kreisās rokas asimetrija rodas jau dažu mēnešu vecumā 

un gandrīz pilnīgi izveidojas līdz pusotra vai divu gadu vecumam. 
 Vairums cilvēku darba procesā dod priekšroku labajai rokai, retāk sastopami 
kreiļi un tā sauktie abroči, kas vienlīdz labi pārvalda abas rokas. Bieži vien vecāki, 
ieraugot, ka bērns ir kreilis, cenšas viņu visādi atradināt no kreisās rokas 
izmantošanas – liek ēdot karoti turēt labajā rokā, rakstīt ar labo roku. Tas nav 
pareizi, jo lielākai daļai kreiļu prevalē labā smadzeņu puslode. Šiem cilvēkiem 

impulss nonāk līdz rokai un kājai ātrāk, līdz ar to kreiļi nereti kļūst par izciliem 
sportistiem, amatniekiem, ķirurgiem. 

Nu kādēļ gan visiem būtu jābūt vienādiem? Un kādēļ tieši kreilība tiek 
uzskatīta par kaut ko sliktu, nepareizu? Kreilība nav pataloģija, nav slimība, tā ir 
bērna īpatnība, tāpat kā acu vai matu krāsa, ķermeņa uzbūve vai temperaments. 
Kreilis vai labrocis nav tikai cilvēks, kurš darbojas ar labo vai kreiso roku. Ja viss 

būtu tik vienkārši, nebūtu nekādu problēmu kreili pārmācīt par labroci vai otrādi. 
Tas ir daudz sarežģītāk, jo viss ir ļoti cieši saistīts ar galvas smadzeņu puslodēm un 
to funkcijām. Jā! Tieši galvas smadzeņu puslodes nosaka kreilību vai labrocību. 

Labā puslode (dominē kreiļiem): 
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· atbild par kopējo laika un telpas izjūtu; 

· sintēze; 
· zemapziņa; 
· mākslinieciski radošās spējas – mūzika, ritms, jaunrade; emocionālās, 

iracionālās, asociatīvās, tēlainās, intuitīvās spējas; 
· orientēta uz garīgo dzīvi; 
· telpiski tēlainā domāšana, iztēle, intuīcijas telpiski tēlainie komponenti; 
· ģeometrija, trigonometrija, tehniskā zīmēšana; 
· ar varbūtēju apdraudējumu saistītās trauksmes, šaubu, baiļu emocijas, 

bēdas un izmisums; 
· pārlieku spēcīgas spriedzes emocijas, kas saistītas ar neveiksmi un 

konfliktsituācijām garīga vai garīgi fiziska darba gaitā. 
Kreisā puslode (dominē labročiem): 
· uzmanību koncentrē uz atsevišķām detaļām; 
· analīze; 
· apziņa; 
· loģiskās, racionālās, teorētiskās spējas; 
· orientēta uz laicīgo, vārdiskās informācijas, skaitļu un formulu uztvere un 

pārstrāde; 
· precīza un daudzveidīga runāta un rakstīta valoda; loģiska un analītiski 

sintētiska domāšana (abstrakta domāšana); 
· aritmētika, algebra, augstākā matemātika; 
· “+” emocijas – cerība, darba prieks, uzņēmība, apmierinājums un 

gandarījums par paveikto; 
· zinātniskā jaunrade; 
· spriedzes emocijas, kas saistītas ar intensīvu garīgu un garīgi fizisku 

piepūli un veiksmes nodrošināšanu. 

Kreiļi atšķiras ne tikai ar to, ka visu dara ar otru roku, bet arī ar to, ka viņi ir 
daudz emocionālāki, jūtīgāki, sliktāk tiek pāri lieliem pārdzīvojumiem, viņus vairāk 
ietekmē stress. Parasti šie bērni ir mākslinieciski apdāvināti, viņiem ir bagāta iztēle, 
dominējošā ir redzes atmiņa. Kreiļi nespēj ilgstoši strādāt monotonu darbu, viņiem 
nepieciešamas pārmaiņas. Darbā kreiļi izceļas ar precizitāti, jaunradi. Taču šiem 
cilvēkiem raksturīgas arī straujas garastāvokļa maiņas (līdz pat apātijai), viņiem 
grūtāk pārslēgt uzmanību, reizēm novērojams arī atmiņas vājums. 

 Daudzi 19. gadsimta pētījumi izvirza versiju, ka labā roka kļuvusi par 
vadošo, kreilību uzskatot par izņēmumu. Saskaņā ar vienu no šādām hipotēzēm 
labrocība izskaidrojama ar iekšējo orgānu asimetrisko izvietojumu, kuri ķermeņa 
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smaguma centru novirza uz labo pusi. Tā tiek vairāk trenēta labā roka, labāk attīstās 
muskuļi un precīzākas kļūst ar šo roku veiktās darbības. 

 Daudzus gadus atpakaļ, populāra, labās – kā vadošās rokas izcelsmes teorija 
bija tā saucamā “vairoga un zobena teorija”. Tā vēsta, ka senos laikos vairoga 
uzdevums bija aizsargāt karavīra sirdi no pretinieka zobena, tādēļ tas tika turēts 
kreisajā rokā, bet zobens labajā. Līdz ar to daudzu gadsimtu laikā un senu tradīciju 
iespaidā kreisā roka kļuva par ”pasīvo”, bet labā roka par ”aktīvo” – vadošo. 
 Kā viens no vadošās rokas rašanās cēloņiem tiek minēts arī traumatiskais 
faktors. 

 Kreilības rašanās teoriju pamatā ir ne tikai dažādi faktori – sociālie, 
traumatiskie un iedzimtie jeb ģenētiskie, bet arī to kompleksa iedarbība. Katra 
cilvēka vadošo pusi jeb, konkrētāk, vadošo roku, nosaka sarežģītā saistība starp 
labo un kreiso galvas smadzeņu puslodi un dažādu funkciju sadalīšana starp tām. 
Turklāt tas notiek krusteniski: ja dominējošā ir labā galvas smadzeņu puslode, tad 
tā vada cilvēka kreiso ķermeņa pusi (kreiso aci, kāju, ausi utt.), cilvēks ar savu 
kreiso ķermeņa pusi darbojas veiklāk, un arī vadošā ir kreisā roka, un otrādi. Visi 
neiropsihiskie procesi noris, piedaloties abām smadzeņu puslodēm, tādēļ termins 
“dominējošais” ir nosacīts. 
 Pieaugušam cilvēkam abas smadzeņu puslodes parasti darbojas saskaņoti. 
Jebkura cilvēciskās darbības joma (mūzika, dzeja, deja, matemātika, sports utt.) 
apgūstama, tikai izmantojot abu pusložu iespējas. 

 Atbalstot bērna pašiniciatīvu, viņš kreilību var sākt uztvert kā normālu, 
dabisku parādību, to īpaši neievērojot, vai arī izjust kā interesantu, savdabīgu 
priekšrocību. Ja vēlaties bērnu “bīdīt” pa sporta karjeras kāpnēm, samērojiet viņa 
dotības ar kreilību. Kreiļi ir pieprasīti tenisā, volejbolā, handbolā, basketbolā, 
boksā. 

Interesantus secinājumus ir veicis doktors Niks Čerbuins no Austrālijas 
Nacionālās Universitātes: kreiļi daudz labāk orientējas sporta spēlēs nekā labroči, 
viņi aktīvāk pielāgojas grūtībām. 

Kreilis ir pretiniekam neizdevīgs, vispār visiem neērts, jo arī domāšana ir 

citāda. Kreilis domā ar to galvas smadzeņu puslodi, kura vairāk paredzēta jūtām. 
Kreiļi ir jūtīgāki. 
 Šajos sporta veidos kreilība tiek uztverta kā priekšrocība. Ja agrāk skolā 
notika skolēna pārmācīšana, liekot darboties ar labo roku, tādējādi laužot viņu, tad 
tagad situācija ir mainījusies, nenotiek apzināta kreiļa pārmācīšana. 
 Kreiļiem nepieciešama papildu uzmanība un atšķirīga mācību metodika. 
Pedagogi bieži nezina, kā īsti strādāt ar kreili, un neprot viņiem palīdzēt, vai arī 
nepagūst veltīt katram individuāli pietiekami daudz laika un uzmanības. Šādā 
situācijā kreilis pats atrod savu metodiku, kā apgūt uzdevumu, vai arī tiek “lauzts”. 
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Viņš “pārmāca” pats sevi, lai “nevienam no viņa kreilības nerastos problēmas”. 

Atsevišķos gadījumos kreiļa “pārmācīšana” skolā notiek pilnīgi neapzināti. Vecāki 
aizmirst vai neuzskata par nepieciešamu informēt pedagogus par sava bērna 
kreilību. 

 Skolotājs ar kreili sāk strādāt tāpat kā ar visiem pārējiem un sliktos darba 
rezultātus izskaidro ar pieņēmumu, ka ne visiem bērniem mācības padodas vienlīdz 
labi. 

No teiktā varam secināt, ka “pārmācīšana” jeb kreiļa “laušana” ir nevēlama 
un traumējoša metode. Vislabākais kreiļiem ir zinoši un saprotoši vecāki un 
pedagogi. 

Mācību grūtību rašanās cēloņi var būt dažādi. Viens no tiem ir jau 
pieminētās “pārmācīšanas” sekas, kad problēmas rada iejaukšanās bērna dabiskajā 
attīstībā. Taču līdztekus šiem gadījumiem pastāv arī citi faktori, kurus nepieciešams 
ņemt vērā darbā ar kreili: 

· no funkcionālas smadzeņu asimetrijas izrietošās atšķirības kreiļa uztverē 
un darbībā; 

· neatbilstošas mācību metodes darbā ar kreili; 
· kreiļa individuālo vajadzību nerespektēšana mācību procesā; 
· trūkumi vispārējā mācību darba organizācijā; 
· pedagogu nepietiekama informēšana par bērna kreilību un tās izpausmēm; 
· atbilstošu mācību līdzekļu (īpaši vizuālās uzskates līdzekļu), iekārtu, 

darbarīku, darba vietas iekārtojuma trūkums, kā arī vēl citi šeit nenosaukti 
objektīvi vai pavisam subjektīvi blakus apstākļi. 

Darbā ar kreiļiem nepieciešams lietot diferencēšanas jeb mācību darba 
pieskaņošanas metodi. Tātad ir nepieciešamība pēc mācību uzskates līdzekļiem, 
kuri paredzēti kreiļiem, esošo uzskates līdzekļu pielāgošana kreiļu vajadzībām, jo 

kreiļiem dominē vizuālā uztvere. 
Viena no mācību metodēm darbā ar kreiļiem ir paraugdemonstrējumu 

veikšana ar kreiso roku. Šādā veidā pedagogs cenšas “lauzt” pats sevi, taču tas var 

radīt nevēlamas sekas, būtiskus veselības traucējumus. Tomēr daži 
paraugdemonstrējumi kreiļiem būtu ļoti nepieciešami. Lai iemācītos tos veikt ar 

nevadošo roku, vispirms vajadzētu rūpīgi pa posmiem izpētīt šo darbības 
mehānismu vadošajai rokai. Tad to “pārliek” uz nevadošo roku. Šī ir visiedarbīgākā 
metode, tomēr prasa sagatavošanās laiku. Otra biežāk izmantojamā metode ir 

spoguļa metode. Skolotājs esošo uzskates materiālu (labročiem) izgatavo 
“spoguļattēlā”. Sportā ne vienmēr veiksmīgi var izmantot šādus uzskates 
materiālus, jo būtiski ir redzēt kustību “dzīvajā”. 
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Iepriekš minējām, ka sportā kreiļiem ir priekšrocība, taču šeit saistībā ar 
sportu būtu jāatgādina, ka nepieciešams ievērot papildu drošības pasākumus, tas 
attiecas arī uz citām fiziskajām aktivitātēm, kuras saistītas ar vadošās rokas, kājas 
izmantošanu. Diska mešanas sacensību laikā tiesnešiem jālūdz nodrošināt 
veiksmīgu diska izmešanu, metot ar kreiso roku. 

No iepriekš teiktā varu secināt, ka darbā ar kreiļiem nepieciešams: 

· izveidot tādu mācību literatūru, kurā programmas izklāsts būtu piedāvāts 
arī kreiļiem saprotamā un uztveramā veidā; 

· izstrādāt speciālas darba burtnīcas un vizuālos uzskates materiālus 

kreiļiem; 
· mācību procesā dot papildu laiku individuālajam darbam ar kreiļiem. 

  

 Mācīšanas didaktiskie principi 
Mācību procesa pamata likumsakarības izpaužas didaktiskos (mācību) 

principos. Princips ir pamatprasība rīcībai, uzvedībai. Ar mācību principu saprotam 
mācību procesam izvirzītās pamatprasības, kuru izpilde nodrošina mācību procesa 

nepieciešamo efektivitāti. Mācību principi jāievēro, nosakot mācību mērķus, saturu 

un tā īstenošanas metodiku. 

Mācību principi ir savstarpēji saistīti. Nepilnības kāda principa realizēšanā 
negatīvi atsaucas uz cita principa realizēšanu. 

Mācību principu secībai ir sakars ar mācību procesa pamatkomponentu 
(mācību uzdevumi, saturs, stimulēšana, mācību darbības organizēšana un kontroles 
metodes, mācību līdzekļi, formas un rezultāti) secību. Katram mācību 
pamatkomponentam ir savas pamatprasības. 

Mācību principi aplūkojami saistībā ar mācību procesa likumsakarībām. 
Pēdējais atspoguļo mācību objektīvo attīstības gaitu un teorētisko pamatu 
praktiskās darbības principu izstrādāšanai. 

Blakus mācību principiem didaktikā ir arī mācību noteikumi. Tie izriet no 
mācību principiem un konkretizē tos. Noteikumi ir obligāti tikai konkrētai mācību 
situācijai. 

Mūsdienu vispārīgā didaktikā galvenie mācību principi: 
· mācību procesa mērķtiecīgums un kompleksums; 
· mācību procesa zinātniskums un saprotamība; 
· sistemātiskums un pēctecība; 

· mācību saistība ar dzīvi; 
· uzskatāmība; 
· apzinīgums un aktivitāte, skolotāja, trenera vadība; 
· zināšanu noturīgums un pamatīgums; 
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· pozitīvs mācību emocionālais fons; 
· mācībām nepieciešamie nosacījumi. 
 

Mācību procesa mērķtiecīgums un kompleksums: 
Atbilstoši mācību mērķiem tiek atlasīts arī mācību saturs. Tam jāsekmē 

skolēna spēju attīstība, personības vispusīga attīstība, tāda cilvēka veidošanās, kas 

būtu spējīgs pārveidot apkārtējo pasauli. Mūsdienās mācību procesā saskaņoti, 
kompleksi jārisina kā prāta attīstības, tā arī fiziskās, tikumiskās, estētiskās, 
ekoloģiskās, darbaudzināšanas uzdevumi. Tikai skaidri apzinoties mācību procesa 
mērķus, protot tos teorētiski pamatot un zinot izvirzīto mērķu realizēšanas ceļus un 
līdzekļus, skolotājs var cerēt savā pedagoģiskajā darbībā sasniegt labus rezultātus. 

 

 Ieskats diska mešanas vēsturē 
Diska mešana kā viens no sacenšanās veidiem bija zināms jau tālā senatnē. 

Vēl 708. gadā pirms mūsu ēras diska mešana bija iekļauta XVIII olimpiskajās 
spēlēs antīkajā Grieķijā. Vēsturnieki ir piefiksējuši, ka grieķis Failos šajās spēlēs 
sasniedzis rezultātu 28,17 m. Grūti ir spriest par mešanas tehniku un vispārējo 
fizisko līmeni. Izmēri un materiāli, no kuriem bija izgatavoti diski antīkajās 
olimpiskajās spēlēs, bija atšķirīgi. Nav arī skaidri zināmi noteikumi, pēc kuriem 
sacensības tika rīkotas. Izrakumi, kuri tika veikti 19. gadsimtā Olimpijā, parādīja, 
ka diski tika izgatavoti no akmens, koka, dzelzs, bronzas, tiem bija atšķirīga forma 

un svars, tie svēra no 1,245 līdz 5,707 kg un diametrs bija no 16,5 līdz 34 cm. 
Metieni tika izpildīti no akmens laukumiem, atkārtoti vēzējot disku no lejas uz 
priekšu, disku meta no vietas. 

Mešanas laukuma lielums bija 80x70 cm, tas bija taisnstūrveida un 
aizmugurējā daļa nebija slēgta. Pēc tā varam secināt, ka senie grieķi meta disku bez 

ieskrējiena, tāpēc I mūsdienu olimpiskajās spēlēs disku meta „grieķu stilā” – no 

vietas. 

1900. gadā tika uzstādīts standarta apļa izmērs diska mešanas sektoram, un 
tas bija 250 cm. Šā laika labākie diskaboli – zviedrs Sederstrems un čehs Janda – 

Suks – sāka disku mest ar griezienu. Sektora apļa diametra palielināšana (agrāk tā 
diametrs bija 213,5 cm) veicināja rezultāta izaugsmi. Bet, tā kā nebija stingru 
sacensību noteikumu un standarta disku, tas liedza iespēju salīdzināt diska metēju 
meistarības līmeni un aizliedza reģistrēt oficiālos pasaules rekordus līdz 
1924. gadam. Rekordu reģistrācija deva iespēju sacensties neoficiāli. Diska 
mešanas popularitāte šajā periodā, neraugoties uz to, ka starptautisku sacensību 
tikpat kā nebija, auga augumā ikvienā vietā uz zemeslodes. 
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Diska mešana kā olimpiskais sporta veids līdz mūsdienām atnāca no pašas 
Olimpijas. Kopš tā laika izmainījies pats metamais rīks, mešanas sektors, kā arī 
mešanas tehnika. 

Kas var kļūt par diska metēju? 

Diska mešana ir pietiekami grūta tehniskā disciplīna. Atlētam jābūt 
apveltītam ar vairākām fiziskām īpašībām. Lai disks iegūtu pietiekami lielu 
izlidošanas ātrumu (22–25 m/s), diska metējam jābūt apveltītam ar lielu iekšējo 
fizisko spēku. Ne jau velti labākie diska metēji spēka vingrinājumos uzrāda 
rezultātus, kurus varētu apskaust pat pieredzējuši smagatlēti. 

Pasaules rekordists M. Vilkins (70,86 m) vingrinājumu – stieņa spiešanu 

guļus – veica ātrā tempā 5 – 6 reizes 160 kg, bet viņa maksimālais rādītājs bija virs 

220 kg. Augstus rezultātus šajā vingrinājumā uzrādīja arī citi diska metēji: 
A. Orters – 200 – 210 kg., L. Milde – 160kg. Padomju Savienības diska metējs 
N. Vihors guļus spieda 250 kg. 

Lai palielinātu rīka uzturēšanos gaisā, jāpievērš uzmanība ieskrējiena 
garumam un augstumam no zemes, kad disks tiek izlaists no rokas. Balstoties uz 

iepriekš teikto, priekšroka tiek dota gara auguma sportistiem, kuriem ir optimāls 
svars un arī garas rokas. Bet tas nenozīmē, ka ar diska mešanu drīkst nodarboties 
tikai tie sportisti, kuri ir gara auguma. 

Diska mešana prasa no metējiem arī lielu pārvietošanās ātrumu, lielisku 
koordināciju telpā, griešanās laikā. 

Bez spēka, ātruma, lieliskas kustību koordinācijas vadošajiem diska 
metējiem jābūt apveltītiem vēl ar vienu specifisku īpašību. Ir jājūt rīks. Kā saka 
diska metēji: ir jāmāk trāpīt diskā. Ja tas izdodas, var vērot, ka disks it kā „peld” 
gaisā bez mazākās šūpošanās. Jāpiebilst, ka arī pieredzējušiem diska metējiem tas 
ne vienmēr izdodas. Pat ne tādiem meistariem kā F. Gordiensam, D. Silvestram, 

L. Danekam, disks bieži vien lidoja kā taurenītis. Ļoti labi „diskā mācēja trāpīt” 
A. Orters, kā liecība viņa augstajai meistarībai ir četri olimpiskie čempiona tituli. 

No diska metējām sievietēm netiek prasīts tik liels fiziskais spēks kā no 
vīriešiem. Diska metējām pirmām kārtām ir jābūt ātrām un ar labu koordināciju. 
Protams, vēlams arī, lai viņas būtu garas un ar garām rokām. 

1930. gadā ASV sportists Krencs pārsniedza 50m robežu. 60m robežu 
1961. gadā sasniedza Dž. Silvesters, 70 m robežu – M. Vilkins. 

 Šobrīd pasaules rekords diska mešanā vīriešiem ir 74,08m un tas pieder 

Jirgenam Šultam no Vācijas (VDR), uzstādīts 1986.gada 6. jūnijā 
Neibrandenburgā. 

 Savukārt Latvijas rekords diska mešanā vīriešiem ir 62,00m, un to 1975.gada 

6.augustā Gomeļā, Baltkrievijas PSR uzstādīja Staņislavs Skruļs. 
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1.tabula 

Latvijas rekordi diska mešanā (Andris Staģis, 2014) 
 

Vecuma 

grupa 

Rezultāts  Sportists  Pilsēta  Gads  

NR 62,00 m  Staņislavs Skruļs,47 Gomeļā 1975.g, 

 65,06 m Malda Lange,61 Valmierā 1988.g. 

Juniori (U23) 58,50 m  Uldis Meijers,63 Rīgā 1984.g. 

 63,52 m Ilga Šmeikste,66 Pērnavā 1988.g. 

Juniori (U20) 56,84 m (2kg) Andris Smočs,68 Rīgā 1987.g. 

 52,03 m (1,75 kg) Daniils Merkulovs,89 Rīgā 2007.g. 

 59,96 m (1,5 kg) Andris Smočs,68 Murjāņos 1985.g. 

 53,98 m Ilga Šmeikste,66 Rīgā  1985.g. 

Jaunieši (U18) 59,96 m (1,5 kg) Andris Smočs,68 Murjāņos 1985.g. 

 52,92 m Iveta Garanča,64 Harkovā 1981.g. 

Jaunieši (U16) 51,84 m (1,5 kg) Jānis Lauga,71 Rīgā 1986.g. 

 59,73 m (1 kg) Māris Auziņš,85 Aizputē 2000.g. 

 46,64 m (1 kg) Santa  Jokuma,72 Rīgā 1987.g. 

 44,50 m (750 g) Kristīne Strazdīte,99 Utenā  2014.g. 

 

2.tabula 

Latvijas visu laiku 10 labākie diska metēji (Andris Staģis, 2014) 
 

Rezultāts  Sportists  Dzimšanas 
dati 

Pilsēta  Gads  

62,00 m  Staņislavs Skruļs 02.03.1947. Gomeļā  26.08.75. 

61,82m Uldis Meijers 11.06.1963. Rīgā  02.05.86. 

61,56m Ivars Šūpolnieks 22.06.1956. Kuldīgā  27.07.80. 

61,10m Oskars Vaisjūns 21.08.1983. Vīlandē 02.07.12. 

60,26m Aldis Putns 06.04.1949. Rīgā  08.07.76. 

58,60m Māris Petraško 06.03.1961. Rīgā 06.09.76. 

58,10m Andris Smočs 06.04.1968. Palangā 28.08.94. 

56,06m Aigars Dronka 24.08.1961. Rīgā 02.05.83. 

56,04m Alvis Ginters 20.10.1955. Rīgā 07.05.84. 

55,06m Jānis Mačs 16.01.1955. Aizkrauklē 13.08.77. 

 

 10 labākie rezultāti Latvijā diska mešanā vīriešiem un sievietēm līdz 
2014. gadam (rezultāts, sportists, dzimšanas dati, rezultāta sasniegšanas vieta un 
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datums) attēloti 2. un 3.tabulā, kā arī Latvijas rekordi dažādu vecuma grupu 
sportistiem atspoguļoti 1.tabulā. Šo informāciju apkopojis Latvijas vieglatlētikas 
statistiķis un Starptautiskās vieglatlētikas statistiķu asociācijas (ATFS) biedrs 
Andris Staģis. Starp Latvijas diska metējiem man zināmi divi sportisti, kas ir kreiļi, 
viens esmu es pats (labākais rezultāts 61.10m), otrs ir desmitcīņnieks Edgars Eriņš 
(labākais rezultāts 49,94m). 2012.gada Eiropas čempionātā starp 31 dalībnieku biju 
vienīgais kreilis. 

3.tabula 

Latvijas visu laiku 10 labākās diska metējas (Andris Staģis, 2014) 
 

Rezultāts  Sportiste Dzimšanas 
dati 

Pilsēta  Gads  

65,06m Malda Lange 29.05.1961. Valmierā  11.09.88. 

64,92m Skaidrīte Baikova 26.4.1950. Jēkabpilī 09.08.81. 

63,90m Iveta Garanča 15.03.1964. Murjāņos 09.05.87. 

63,52m Ilga Bērtulsone 10.01.1966. Pērnavā 13.07.88. 

59,68m Dace Ruskule 20.09.1981. Rīgā 07.08.04. 

55,74m Margarita Jāviča 27.02.1964. Rīgā 19.05.84. 

53,88m Irēna Stempere 26.07.1948. Kandavā  08.07.71. 

52,24m Santa Jokuma 15.01.1972. Murjāņos 07.05.89. 

52,06m Daina Milta  01.12.1947. Rīgā 13.07.68. 

51,96m Laura Igaune 02.10.1988. Murjāņos 31.05.08. 
  

 Mešanas disciplīnas 
 Lai mešanas disciplīnās sasniegtu augstus rezultātus, nepieciešams sevišķi 
labi attīstīt ātrspēka īpašības, kā arī apgūt racionālu tehniku. To var veikt, 
izmantojot dažādus speciālus un palīgvingrinājumus, tomēr svarīgākais ir dažāda 
veida mešana, kas attīsta pamatiemaņu – metienu. Vairākums savu metienu trenē 
ārpus sporta nodarbībām un treniņiem: draugu lokā sacenšoties, kurš tālāk aizmetīs 
akmeni vai ābolu, vēlāk jau cenšas trāpīt kādā mērķī, piemēram, kurš rīku aizmetīs 
tuvāk norādītjam mērķim. Sportā, sporta skolotājiem un treneriem nākas mācīt 
šādus mešanas veidus: bumbiņas mešanu, granātas mešanu, šķēpa mešanu, vesera 
mešanu, diska mešanu, lodes grūšanu. Taču treniņu procesā izmanto visdažādāko 
rīku mešanu, kuru tehniskais izpildījums atšķiras vai pietuvināts kādas konkrētas 
mešanas kustības tehnikai. 
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 Vispārējie nosacījumi mešanas disciplīnu mācīšanā  
Disciplīnas mācīšanas sākumā jāiepazīstina audzēkņi ar mešanas rīka turēšanu. 

1. Nodarbību organizēšanā stingri jāievēro princips 
„pirmajā vietā drošības noteikumi!”. 

2. Metēju drošībai svarīgākais ir: 
· grupas izvietojums; 

· trenera atrašanās vieta; 
· metienu izpildes secība. 

3. Drošības noteikumi: 
· Metēji, kuri met ar kreiso roku, atrodas kreisajā, metēji, kuri met ar 

labo roku – labajā flangā; 
· Metienos, kur iespējama rīka lidošana sānis (diska, vesera mešanā, 

lodes grūšanā ar pagriezienu), metējs iziet 1–2 soļus uz priekšu, veic 
metienus, pēc tam atgriežas savā vietā; 

· Ja laukumā darbojas vairākas apakšgrupas, tās jāizkārto, lai netiktu 
apdraudētas citas apakšgrupas; 

· Audzēkņi nedrīkst mest vai grūst rīkus viens otram pretī (izņemot 
tenisa bumbiņas un pildbumbas); 

· Pēc rīkiem drīkst doties tikai pēc trenera komandas; 
· Trenerim stingri jāseko audzēkņu disciplīnai; 
· Trenerim jāatrodas vietā, no kuras ērti kontrolēt grupas darbību un 

kurā viņš pats netiek apdraudēts; 
· Ja treneris paskaidro vingrinājumu grupai priekšā, viņam jādod 

komanda metiena izpildei tikai tad, kad viņš ieņēmis izraudzīto vietu, 
kur viņam neviens netrāpīs. 
 

Diska mešanas tehnika 
Disku var mest no vietas, kā arī pēc savdabīga ieskrējiena – ar griezienu. 

Tehnikas apgūšanu parasti sāk ar mešanu no vietas un tikai pēc tam pāriet uz 

mešanu ar griezienu. Labākie pasaules diska metēji (Roberts Hartings, Gerds 
Kanters, Virgilius Alekna) met disku no vietas apmēram 55–56 metrus tālu. Tie 

atlēti, kuriem izdodas apvienot vienā sarežģītā kustībā pagrieziena rotācijas ātrumu 
ar precīzu spēka pielikšanas punktu mešanā no vietas, sasniedz labākus panākumus. 

Diska metēja uzdevums ir izmest rīku ar maksimālu ātrumu un optimālu 
izmešanas leņķi. Dažreiz aplī, kura diametrs ir 2,5 metri, ir grūti savienot lielu 
pagrieziena ātrumu ar precīzu rīka izlaišanu. 

Literatūras avotos diska mešanas tehnika aprakstīta metējiem ar labo roku. 
Lai teksts būtu vieglāk saprotams metējiem ar kreiso roku, pārveidojām to viņiem 
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atbilstošā un saprotamā veidā. Arī attēli ir pārveidoti tā, lai tos saprastu metēji 
kreiļi. 

 

Kā pareizi turēt rīku?  

 
1. att. Diska turēšana 

 

Pateicoties savam svaram un centrbēdzes spēkam, disks turas uz pirkstu galu 

priekšējām falangām. Pirkstu gali ir nedaudz saliekti. Atstarpe starp pirkstiem ir 

apmēram 1,5–2 cm (skat.1.att.). Neapšaubāmi, ka sportistam ar lielu delnu un 

gariem pirkstiem ir vieglāk noturēt smago rīku. Disks jātur rokā brīvi, lai tā 
turēšana neizraisītu lieku muskuļu sasprindzinājumu metiena izpildīšanas brīdī. 
Kustības brīvība tiek panākta ar pilnīgi atslābinātu roku pirms vēziena pleca 
locītavā un apakšdelmā. Šajā gadījumā rodas sajūta, ka roka ir pagarināta un disks 
ir rokas turpinājums. 

Izejas stāvoklis. Gatavojoties metienam, diska metēji nostājas cieši klāt pie 
mešanas apļa aizmugurējās daļas ar muguru pret virzienu, kurā taisās izpildīt 
metienu. Diska mešanas tehnika evolūcijas gaitā ir krietni izmainījusies. Diska 
metēji palielinājuši rīka ceļu pirms ieiešanas griezienā, pateicoties starta stāvoklim, 

tas ir kļuvis daudz noslēgtāks. Tiecoties pēc rekordiem, treneri un sportisti turpina 

nepārtrauktus meklējumus diska mešanas tehnikas racionalizēšanai. Daži diska 
metēji cenšas vēl vairāk ieņemt noslēdzošu stāvokli startā, kad labā pēda atrodas 
apļa tālākajā malā, bet kreisā tiek nolikta atpakaļ par 70 – 80 cm aplī iekšā tā, lai 

kreisais plecs būtu pagriezts mešanas virzienā. Citi diska metēji palielina 
pagriezienu skaitu, līdzīgi kā vesera metēji – pirmo apgriezienu uztaisa uz vietas, 

un pēc tam seko parastais pusotra apgrieziens. 
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Atvēziens. Iepriekšējs atvēziens ir kā sākums visai kopīgai kustībai. 
Atvēzienā diska metējs it kā noskaņo sevi mešanas ritmam, gatavojas sekmīgam, 
saskaņotam grieziena un fināla izpildījumam. Pēc tam, kad metējs ir ieņēmis izejas 
stāvokli, kreisā pēda tiek novietota pavisam tuvu. 

 Diska palaišana lidojumā 

Plaukstas un pleca kustības diska izlaišanas brīdi nav dabiskas. Parasti diska 
metējiem iesācējiem pastāv dabiska vēlēšanās izlaist disku ar atvērtiem pirkstiem, 
viņi disku met plakaniski. Šādā gadījumā disks negriezīsies ap savu asi un tā 
lidojums būs svārstīgs. Diska pareizai izlidošanai, tieši pretēji, raksturīga sekojoša 
pirkstu saliekšana, kombinējot ar iegriešanu, labojot diska stāvokli ar pleca 
priekšējo muskuļu un plaukstas kustībām. Sekojošā pirkstu saliekšana izstumj 
disku no plaukstas uz priekšu, veidojot stūri, kurš norāda diskam kustības virzienu, 
kas vērsts pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Apakšdelma rotācijas kustība maina 
šķautnes leņķi. Supinācija to samazina, bet pronācija palielina. No tā ir atkarīgs, vai 

metējs trāpīs diska rotācijas asī vai nē. Tieši tāpēc daudzi diska metēji pirms 
izmetiena cenšas nonākt pie pronētas, iekšupiegrieztas, rokas. Tādā gadījumā 
sekojošā kustība pirms diska izmešanas ir daudz dabiskāka. Diska aizmugurējās 
daļas atcelšana – tā ir tā, kura tuvāk mazajam pirkstiņam, – neļaus diska priekšējai 
daļai būt atvērtai, jo pretējā gadījumā pretimnākošā gaisa plūsma to var atsist 
atpakaļ. Rezultātā jāsecina, ka liels sākuma ātrums un optimālais izlidojuma leņķis 
nedos vēlamo rezultātu, ja disks sastapsies ar stipru gaisa plūsmu lidojumam 
neizdevīgā pozīcijā. Tādēļ jāizkopj prasme pareizi raidīt disku lidojumā.  

Diska mešanas mācīšanu sāk ar paskaidrojumu, kā turēt un izlaist disku. 
Pieredzējis meistars mešanas treniņu sāk ar diska mešanu uz augšu un viegliem 
metieniem no vietas, lai nodibinātu plaukstas kontaktu ar disku un atgādinātu sev 
kā trāpīt „rīka asī”. Tāda izmešanas meistarība tiek iegūta, bieži metot disku un 
katru dienu pārbaudot kontaktu ar disku. 

 

Vingrinājumi diska mešanas mācīšanai un prasmju 

pilnveidošanai 
· Diska ripināšana no frontālas stājas un pēc tam ar labo plecu mešanas 

virzienā. 
· Diska mešana uz augšu un tā noķeršana. 
· Diska pārmešana no rokas rokā tā, lai disks rotētu, bet rīka virsma 

saglabātu vertikālu stāvokli. 
· Diska iegriešana ar apakšdelma palīdzību, ar plaukstas, ar pirkstu 

palīdzību pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pa to, turot disku uz 
plaukstas. 
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· Diska mešana vertikāli augšup, lai piešķirtu diskam pareizu rotāciju 
horizontālā plaknē. Diskam jānokrīt plakaniski. 

· Diska mešana mērķtiecīgi uz priekšu ar mērķi panākt tā slīdēšanu pa zāli. 
· Diska mešana pēc iespējas augstāk, iegriežot to vertikālā plaknē. Izmantot 

aktīvu kāju (īpaši kreisās) iztaisnošanu. Diskam jānokrīt netālu no metēja. 

 

Izmešanas precizitāte atkarīga no tā, cik pārliecinoši un nepiespiesti disks guļ 
rokā. Augstas klases diska metēji apgalvo, ka, atrodoties sportiskās formas 
virsotnē, viņi disku nejūt. Tas kļūstot it kā par daļu no rokas (kreisās). Tomēr arī 
tad jāiemācās nomākt dabiskos refleksus. Diska spiediens uz pirkstiem izraisa 

refleksīvu sasprindzinājumu pat tajos roku muskuļos, kas tieši nepiedalās diska 
turēšanā. Diska metējam jāattīsta tādas iemaņas, kuru pamatā ir rokas refleksīva 
atslābināšanās no signāla, ko dod diska spiediens uz kreisās rokas pirkstiem. 

 

Kustību forma un ritms 
Kustības rodas, apzināti mainot diska metēja pozu, ar mērķi izmantot 

muskuļu spēku. Ja par sākotnējo pozu pieņem fināla stāvokli momentā, kad tiek 
izmests disks, kad visas muskuļu grupas tiek pilnībā realizētas, tad no pagriešanās 
momenta līdz metienam, vērojot no augšas (metienu no vietas), redzam sekojošo: 

· pagrieziens notiek pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sākot no ķermeņa 
augšdaļas, kā tas vērojams vēziena laikā; 

· pagrieziens realizējas atpakaļvirzībā, t.i., ar ķermeņa lejasdaļu, griežot 
pulksteņrādītāja virzienā, kas notiek metiena brīdī.  

Kāju un ķermeņa saliekšana un iztaisnošana ir nepieciešama, lai veiktu 

sagriešanos un atgriešanos. Bez šādām kustībām nevar raidīt disku optimālā 
virzienā. Šīs kustības palielina rotācijas efektivitāti. Diska kustības iekavēšana 
attiecībā pret diska metēja kustībām tajā pašā virzienā jāuzskata par obligātu 
nosacījumu tam, lai varētu uzturēt vai palielināt diska kustības ātrumu. Praksē tādu 
aizkavējumu sauc par uzstiepšanu, apdzīšanu. Lai to realizētu, diska metēja 
darbības tiek veiktas tā, lai zemākesošās ķermeņa daļas ar savām griešanas 
kustībām iesaistītu sev līdzi augšējās ķermeņa daļas un līdzi tām, kā pēdējo, arī 
disku. Diska metēja ķermenim nemitīgi jābūt nedaudz sagrieztam ap rotācijas asi. 
Jo tuvāk diskam kāds no vienotās dinamiskās sistēmas metējs – disks posmiem, jo 

vēlāk tas sāk darboties. Trajektorijas formu, pa kuru ieskriesies rīks, var izmainīt 
tikai pats diska metējs. Tāpēc par trajektorijas formu var spriest pēc diska metēja 
kustībām. 
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Diska lidojuma trajektoriju nosacīti var sadalīt daļās pēc pazīmes, kas atbilst 
diska metēja kustību būtībai. Kustības katrā daļā tiek veidotas tā, lai tiktu ievērotas 
likumsakarības, ko veica, vērojot kino analīzi, analizējot daudzus kritērijus. 

Pareizi izpildot kustības, diskam, neskatoties uz individuālo tehnisko 
izpildījumu, jāuzrāda aprēķinātais rezultāts telpā un laikā. Novirzes var būt 
pieļaujamas virzienos, ko norāda bultiņas (skat. 2. att.). 

 
- - -  atvēziena ceļš 

        aktīvā ieskrējiena ceļš 

2. att. Diska atvēziena un aktīvā ieskrējiena ceļš 

 

Diska ceļš (0–1) atbilst atvēziena kustībām. Atvēziens nedaudz plašāks 
sekojošam pagriezienam un apzināti tiek izpildīts ar diska kustības pazeminātu 
ātrumu. Pieļaujama nobīde pa bultiņu, atrodoties divatbalsta stāvoklī. 

Daļa pagrieziena realizējas (1–1a), griežoties labajai pēdai un gurnam. 
Nākamajā posmā 1a–2 jau nepieciešams pārvietot ķermeņa svaru uz labo kāju. Tas 
nedaudz samazina diska ceļu, kas ir pieļaujami, kad par galveno kļūst rotācijas 
spēks. Beidzot piegājienu uz abām kājām, jāpaspēj noņemt kreiso pēdu no atbalsta, 
kamēr diska projekcija nav šķērsojusi atbalsta asi. Tas jāizdara diska pārvietošanās 
brīdī pa ceļu S1. Kreisā pēda „aizbēg” no diska projekcijas, t.i., atbalsta ass kreisais 

gals pagriežas pulksteņrādītāja virzienā apkārt labajam atbalstam, apsteidzot diska 
projekciju, sākas apdzīšana. 

Ceļš (2–2a–3) atbilst vienatbalsta pagriezienam. Kamēr disks virzās pa ceļu 
(2–2a), kreisā pēda var nedaudz apsteigt diska projekciju. Taču kad disks tuvojas 
brīdim, kad tas šķērso punktu (2a), jāsāk aktīva kustība ar kreiso kāju mešanas 
virzienā, vairāk „bēgot” ar kreiso pēdu uz priekšu. 

5a 
3a 

5 

S3

3
S1 

4 

3 
S2 

1a 

4a 

2 

1 

S 

2a 
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Momentā, kad disks tuvojas (3) pozīcijai, kustība ar kreiso kāju jābeidz. 
Kreisā pēda jau nolaižas apļa centrā, vienlaicīgi atsperoties ar labo kāju. Rodas 
bezatbalsta fāze, kura tādējādi pēc iespējas saīsinās un pavirzās atpakaļ. 
Labākajiem pasaules diska metējiem bezatbalsta fāzes laikā disks virzās pa ceļu 
(S1). 

Ceļš (3–3a–4) atbilst apdzīšanas kustībām. Kreisā pēda jāatbalsta ātrāk, 
pirms disks nokļūst punktā (3a). Sekojoši labās pēdas novietojumu jāveic ātrāk, 
pirms disks sasniedzis punktu (4). 

Pieļaujamā novirze iespējama bultiņas virzienā (4) pozīcijā, t.i., disku var 
noķert ātrāk, bet ne vēlāk, tomēr ievērojama nobīde šajā situācijā nav vērojama. 
Šeit nepieciešama liela precizitāte, jo diska ātrums ir liels.  

Ceļš (4–4a–5–5a) atbilst fināla kustībām. Diska metējs piepūli uzsāk ātrāk, 
pirms disks aiziet līdz punktam (4a), tādējādi palielinās loka rādiuss, pa kuru disks 
ieskrienas. Plecu pagrieziens pievienojas brīdī, kad disks tuvojas punktam (5), jo 

iespējas veikt atbalsta piepūli tajā momentā jau ir izsmeltas. Plecu pagrieziens 
turpinās, kamēr disks noiet ceļu (S2) un pat līdz punktam (5a). Lai novērtētu, kā 
mainās iegriešana un izgriešana pagrieziena un metiena laikā, ir jābūt standarta 
orientierim sistēmā metējs – disks. Viena orientiera pārvietošana attiecībā pret otru 
vai attiecībā pret mešanas virzienu raksturos lietderīgu pamata rotācijas kustību. 

Par plecu joslas orientieri tiek uzskatīta taisne, kas iet caur labās rokas 
plaukstu un diska atbalsta virsmu pie kreisās rokas rādītāja pirksta. Tā ir nosaukta 
par atvēziena līniju – 3. attēlā taisne a. 

 

 
3. att. Diska atvēziena līnija 

 

Stāvoklis virs apļa un tās garums (attālums no p līdz d) raksturo labās rokas 

plecu joslas un diska stāvokli. Atvēziena līnija pastāvīgi pārvietojas un mainās 
garumā. Taisni, kas savieno abu pēdu atbalsta virsmu, ērti izvēlēties par orientieri, 
kas nosaka kāju stāvokli (taisne b), to mēdz dēvēt par atbalsta asi. Tās garums, 
attālums no l līdz k, un stāvoklis virs atbalsta virsmas mešanai raksturo diska 

a 

b 

d 

p 

l 

k 
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metēja atbalsta apstākļus. Pagrieziena un metiena laikā atbalsta ass, kā arī vēziena 
līnija maina vietu un mainās garumā. Atbalsta ass kustīgums raksturo kāju galveno 
lomu pagriezienā. Ja aplūko sistēmu metējs – disks no augšas, tad var fiksēt 
apdzīšanas leņķi a, ko veido vēziena projekcijas līnija uz mešanas apļa virsmas un 

atbalsta ass. 

 
4. att. Sistēmas metējs – disks apdzīšanas leņķa α izmaiņas pret atbalsta asi 

 

Pagrieziena un mešanas laikā leņķis α mainās 60°–360° robežās. Jo lielāks 
stūris α, jo tālāk pēdas savā kustībā attālinās no diska, jo lielāka sagriešanās, t.i., 
vairāk iestiepti muskuļi un saites, jo lielākas ir diska metēja iespējas izmantot spēku 
rotācijas ātruma palielināšanai (skat. 4. att.). 

Visizdevīgākais punkts spēka pielikšanai diskam ir α lielums 80°–270° 
amplitūdā, t.i., tieši metiena brīdī – jo lielāks apdzīšanas leņķis, jo dabiskāk sākt 
pagriezienu no kājām, iesaistot sev līdzi plecus (nevis sākt no pleciem un tad 
pieslēgt kājas). Izmešanas brīdī apdzīšanas leņķis nevar pilnībā realizēties, ja tas 

svārstās 60°–90° robežās. Ar to izskaidrojams, ka uz disku var iedarboties līdz 
pēdējam brīdim. Pie nosacīti nekustīgas atbalsta ass vai divkārša atbalsta stāvoklī 
intensīvu pārvietošanos kopīgā kustības virzienā sāk vidējais posms metējs – disks, 

bet tieši gurnu josla. 
Gurni ir atbalsts plecu joslas kustībām, kā arī stiprinājuma vieta lielākai daļai 

stiprāko muskuļu. Kustības ar gurniem, balstoties uz kājām, raksturīgas nelielām 
pārvietošanās kustībām, bet ievērojamam spēkam, ātrai iegriešanai un rotācijas 
kustības realizēšanai. Tās stimulē kāju iztaisnošanu un iesaista sev līdzi plecu joslu 
un disku. Atbalsta ass pārvietošanās rezultātā kustības ar gurniem un atvēziena 
līnijas pārvietošanās leņķis a mainās noteiktās robežās katrā mešanas fāzē. 

Rotācijas spēks diska mešanā palielinās pakāpeniski pieaugošā secībā, tāpat 
kā atbalsta kustību spēks. Šīs kustības netiek pārtrauktas un nezūd. Viena kustība ir 
kā sākums un ierosinātājs nākamajai. Šīs pārvērtības tiek sasniegtas diska metēja 
mērķtiecīgas darbības rezultātā (skat. 5. att.). 

α α 
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Pēc atvēziena pārejot piegājienā un no divatbalsta stāvokļa vienatbalsta, 

kustība virzās pa asi 1 bultiņas 2 virzienā, nonāk vienatbalsta stāvoklī, un kustība 
virzās pretējā virzienā, kad notiek apdzīšana, pēc iespējas tuvāk iepriekšējam 
summāram vektoram. Apdzīšanai jābūt īsai (5. att., A, loks i), nevis ieilgušai, kas 
iegūta ar „iekritienu” pa labi no mešanas virziena, kā to var vērot 4. B attēlā, lokā 
i1. 

Nākošais spēka pielikšanas virziens atkal ir mešanas virzienā, kurš ir pretējs 
tam virzienam, kad notika apdzīšana, un pa kreisi no 1. ass pa asi 3 pāriešana 
notiek 4. A attēlā, lokā S. 

 
5.att. Diska kustības virziens 

 

Diska metēja darbību pamatā ir visiem zināmie pretējo kustību principi, 
kurus ikdienā lieto cirka mākslinieki. (Piemēram, nemanāma aktiera kustība uztur 
šķīvīša griešanos. Tā dresētājs panāk pretējās vibrācijas ar pātagas „šaušanas” 
kustībām.) 

Diska metēja kustību mērķis ir panākt maksimālo iespējamo rotācijas ātrumu 
ar disku pirms izlidošanas momenta. Tāpēc diska metēja kustību formā jāiedzīvina 
rezultatīvs un pieaugošs ritms. Diska metēja summāro efektu varam iedomāties kā 
daudzpakāpju virzītu „sprādzienu” starp atbalstu un rīku, kā rezultātā disks gūst 
paātrinājumu. Šis „sprādziens” ietver sevī daudz sīku kustību grupējumu, kuru 
sakopojums veido darbības fāzes. Darbības fāzes var izteikt kā spēka x(ft) 

summāru impulsu, kad x ir muskuļu daudzums, f – katra muskuļa spēks, t – visu 

muskuļu spēka pielikšanas laiks. Noteikta darbojošos fāžu secība veido mešanas 
ritmu. 

Diska metēja kustību ritms iedomājams kā spēka impulsu summas noteikta 
mijiedarbība, un tās ir dažādas lieluma un virziena ziņā. Summējot daudzos 
muskuļus, var iegūt lielāku spēku, bet tas savukārt dod iespēju veikt kustības 
iespējami īsākā laika periodā. Tādēļ pēc laika raksturojuma var spriest par summārā 

S 
i 

S1 

i1 



 Kreisā funkcionālā dominante diska mešanā (mācību metodiskais materiāls) 

 

24 

 

spēka (t) impulsu un viņa praktisko lielumu. Izmaiņas laika raksturojumā 
summārajam impulsam norāda uz kustību ritmu. Lai reģistrētu kustību ritmu, 
pietiek fiksēt tikai laiku (t). Lai noregulētu kāju darbības ritmu, precīzāk, pēdu 
pārvietošanās ritmu, kopējais pagrieziena un metiena laiks dalās posmos, kas atbilst 

vienam divatbalsta, vienam vienatbalsta, vienam bezatbalsta, diviem vienatbalsta, 

diviem divatbalsta, trīs vienatbalsta (ja tādi ir) un diviem bezatbalsta (ja tādi ir) 
stāvokļiem (skat. 6. att.). 

Pēc pēdu pārvietošanas ieslēdzas visi sistēmas posmi, kas pieguļ tuvāk plecu 
joslai. Rezultātā pagriežas un pārvietojas vēziena līnija. Tās galā atrodas disks, kurš 
sekojoši virzās pa dažādu rādiusu plaknēm (skat. 6. att.). 

Laika posmi, kuros disks iziet katru no plaknēm, sastādīs diska kustību 
ritmu. Apvienojot abus ritmus kopā, rodas pietiekams priekšstats par diska metēja 
ritmu kopumā. Ritma labāko un sliktāko mēģinājumu salīdzināšana var palīdzēt 
saīsināt pagrieziena ceļu pie rezultatīvāka ritma, ja tas ir īslaicīgi pārkāpts. 
Salīdzinot, katrs savu ritmu ar augstas klases diska metēja ritmu, var rast atbildes, 
kas rodas uz jautājumiem par individuālās tehniskās meistarības līmeņa 
pilnveidošanu. Individuālās tehnikas meistarības pilnveidošanas pamatā ir 
teorētiski pareiza diska metēju iespēju izpratne par kustību ritma būtību. 

Kustību ritma pilnveidošana – tas nav kopējā mešanas laika samazinājums, 
bet vēl racionālāka laika izmantošanas iespēja. Daudzi piemēri no prakses liecina, 
ka šis kopējā diska ieskrējiena laika samazinājums (kā varētu likties, atsaucoties uz 

vienādojumu V0 =s/t) neuzlabo praktisko kustības rezultativitāti. Tas notiek tikai 
kāju kustību ritma izmaiņu rezultātā, diska ieskriešanās kustību ritma un abu ritmu 
savstarpēju izmaiņu izvietojums laikā. Analizējot ievērojamo pasaules diska metēju 
1966. gadā – V. Truseņeva un pasaules eksrekordista L. Daneka – metienu 

rezultativitāti, redzami dažādi piemēri ritmu atšķirībām (skat. 6. att.).   

Piemēram, L.Danekam kopējais laiks diska ieskrējienam ir vienāds, lai gan 
rezultāta atšķirība ir 5 metri. Salīdzinot labāko metienu ar sliktāko, pagrieziens bija 
lēnāks un bezatbalsta fāze lielāka, bet pieļaujamās robežās, kas liecina par kāju 
darbības lielo aktivitāti pagrieziena laikā. Labās kājas novietošanas ātrums ir 
nedaudz mazāks, bet laiks sekojošajam piezemējumam uz abām kājām ievērojami 
samazinājās. Diska kustības ritms pa standartplaknēm norāda uz daudz 
vienmērīgāku paātrinājumu labākajā mēģinājumā. Otro plakni disks šķērsoja divas 
reizes ātrāk nekā pirmo, trešo nedaudz ātrāk nekā otro, bet ceturto atkal divas reizes 

ātrāk nekā trešo vai otro. Sliktākajā metienā tāds paātrinājums neizdevās. 
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6.att. Kāju darbības ritms diska mešanā 

 

Diska metējam V. Truseņevam var atzīmēt vairākas kopīgas nepilnības, 
piemēram, diska ieskrējiena laika kopīgu samazinājumu, nepietiekamu diska 

ātrumu otrajā plaknē, ievērojamu ātruma kritumu trešajā un neievērojamu 
paātrinājumu ceturtajā plaknē. Divatbalsta pagrieziena beigās kreisā puse nespēj 
„aiziet” no diska projekcijas. Acīmredzot ātrs atrāviens, ko izraisīja nonākšana pēc 
bezatbalsta fāzes uz maz saliektas kreisās kājas. Sliktākajā metienā palielināts 
bezatbalsta stāvoklis, kas veicina „atvērtu” stāvokli pirms metiena, par ko liecina 
saīsinātais divatbalsta moments. Diska kustības paātrinājums trešajā plaknē, 

salīdzinot ar otro, netika turpināts ceturtajā plaknē. Tie ir tikai aptuveni un 

virspusēji secinājumi. 
Ritma precīzs novērtējums var atklāt visas nianses par kustības formu un 

ritmu. 

Nosacījumi diska lidošanas tālumam 

Sportistam un trenerim, kas specializējas diska mešanā, nepieciešams veltīt 
vairāk uzmanības nosacījumu izpētei, kuri saistīti ar rīka lidošanas attālumu. 

Diska lidošanas tālumu ietekmē: 
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1. Rīka izlidošanas ātrums (V0); 
2. Augstums, kad disks tiek izlaists no rokas, attiecībā pret zemi (h); 

3. Diska izlidošanas leņķis un leņķis ”uzbrukuma” brīdī; 
4. Atmosfēras apstākļi (vēja virziens un ātrums, gaisa blīvums); 
5. Rīka aerodinamiskās īpatnības; 
6. Mešanas vietas atrašanās virs jūras līmeņa un ģeogrāfiskie apstākļi. 

Diska izlidošanas ātrums 

Lai vieglāk būtu iztēloties, kāda nozīme ir sākuma ātrumam kā vienam no 
rādītājam, kas nosaka diska lidošanas attālumu, pievērsīsimies formulai: 

L=V2/0/q +h0, 

kur q – paātrināšanas spēka lielums, L – diska aizlidošanas attālums, h0 – 

rīka izlidošanas augstums. 

Lidošanas attālums ir tieši proporcionāls ātruma kvadrātam. Tādēļ, palielinot 

diska izlidošanas ātrumu par 1 m/s, rīka lidošanas attālums palielināsies par 4–5 

metriem. Stiprākajiem pasaules diska metējiem diska izlidošanas ātrums ir 22–
25 m/s. 

Formula nepieļauj aerodinamisko apstākļu ietekmi. 
 

Diska metēju psihomotoriskās darbības sacensībās: 
1. Sportista psihomotoriskā noskaņošanās pirms sacensībām. 
2. Mešanas rezultāta sasniegšanas taktiskais variants. 
3. Psihomotorisko kustību iestrādāšana pirms sacensību periodā. 
4. Diska sagatavošana mēģinājumam. 
5. Sektora (apļa) kvalitātes novērtēšana. 

6. Sportista darbība, ieejot aplī. 
7. Diska tvēriena pārbaude, psiholoģiskā uzbudinājuma palielināšana. 
8. Ķermeņa augšdaļas iestrādāšana ievēziena laikā. 
9. Kāju motoriskās darbības ritma atkārtošana. 
10. Ievēziena nobeiguma un pagrieziena izejas stāvokļa radīšana. 

11. Pagrieziena uzsākšana ķermeņa uzvilktā stāvoklī. 
12. Pagrieziena – vēziena kājas kustību ritms, augstums, piezemēšanās vieta aplī, 

leņķis ceļgalā. 
13. Vēziena kājas darbība – kustību ātrums – vēziena augstums – ritms – pēdas 

zemskare aplī. 
14. Rīka apsteigšanas psihomotorā darbība. 
15. Ķermeņa griešanās ass nodrošināšana ap (L/K) plecu un ķermeņa leņķa pret 

(L/K) kājas balstu. 
16. (L/K) kājas pretdarbību. 
17. (K/L) kājas griešanās darbību. 
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18. Spēka transports uz disku – spēka virziens: pēda – ceļgals – gurns – plecs – roka 

– disks. 

19. (L/K) rokas vēziena ceļš, intensitāte. 
20. (K/L) rokas „pagriešana” pirms rīka izlidojuma. 
21. Diska ievadīšana izlidojumā. 
22. Sportista darbība ar plaukstu rīka izlaišanas laikā. 
23. Divatbalsta laiks. 

24. Līdzsvara saglabāšana pēc izmetiena. 
25. Kustību ritma, atsevišķu ķermeņa daļu darbības analīze pēc izmetiena. 
26. Kustību projekta izstrādāšana nākamajam mēģinājumam. 
27. Psihomotoriskās darbības stratēģija fināla mēģinājumam. 

Šeit mēs apskatījām tās galvenās darbības un arī ķermeņa daļu darbību, 
kurām galvenokārt jāpievērš uzmanība diska metējam sacensībās. Taču tagad 
neliels ieskats pašā diska mešanas apguvē, kā tas tiek sadalīts pa fāzēm un kā to 
vieglāk apgūt, lai veiksmīgi varētu izdarīt nepieciešamās korekcijas un analizēt 
savas darbības jau sacensību periodā, bez trenera palīdzības. 

 

Diska mešanas fāzes un to apguve 
Diska mešanas analīze pa fāzēm balstās uz ieteikumiem, kas izpaužas kā 

tehnisko vingrinājumu apraksts, un metodiskajiem norādījumiem, kuri tiek 

savienoti praktiskajās nodarbībās. Katrai mešanas fāzei tie ir dažādi, un tāpēc visu 
mešanas ciklu nepieciešams sadalīt šādās fāzēs: 
v Atvēziens. 
v Pagrieziens (divatbalsta, vienatbalsta). 

v Metiens (apdzīšana, fināls). 
 

Atvēziens. 
Metējs nostājas apļa tālākajā malā tā, lai mugura būtu perpendikulāri pret 

mešanas virzienu, kājas novietotas pie apļa malas nedaudz platāk kā pleci. Metējs 
veic vienu vai divus atslābinošus iesildošos atvēzienus līdzsvaram un paškontrolei 
un pēc tam izpilda atvēzienu ar disku atpakaļ, turot roku plecu augstumā, un 

pārvieto ķermeņa svaru uz nedaudz saliektas kreisās kājas. Veicot šo kustību, labās 
kājas papēdis tiek atcelts no zemes un vienmērīgi sākts griezt uz labo pusi, tikmēr 
kreisā pēda paliek fiksēta, tādā veidā tiek apturēta rotācija gurnos, kas ļauj pleciem 
aizgriezties aiz gurniem. Disku tur taisnā rokā un virza atpakaļ tālākajā punktā, ko 
mēdz dēvēt par kustības sākumpunktu (skat.7.att.). 
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7.att. Diska kustības sākumpunkts 

 

Pirmās kustību sāk kājas, labā pēda veic pagriezienu uz labo pusi, vienlaikus 

ķermeņa svars tiek pārvietots uz labo kāju, un tajā pašā brīdī arī kreisā pēda 
nedaudz tiek pagriezta rotācijas virzienā, t.i., pa labi. Tas ir rotācijas sākums 
apakšējai ķermeņa daļai, kas būs kā vilcējs pleciem, rokām un diskam. 

Labā pēda tiek pagriezta par 90°, pirms kreisā pēda tiek atrauta no zemes. 
Labā kāja tādā veidā tiek pagriezta ar purngalu mešanas virzienā un kreisā tiek 
vadīta, nedaudz saliekta, pa loku apkārt tai. 

Kreisā kāja tiek pagriezta un novietota uz pirkstgaliem apļa vidū. Veicot 
kustību pa apli, gurni virzās pa priekšu pleciem, tādā veidā veicot ķermeņa 
sagriešanos viduklī. Roka ar kuru met taisna kopā ar disku rotē pa to pašu ceļu, pa 
kuru, nedaudz saliekta, brīvā roka pret krūtīm plecu augstumā. Kad kreisā pēda 
piezemējas, labā kāja dod ātru impulsu novietot labo pēdu mazliet pa labi no 
perpendikulārās mešanas līnijas, kura domās novilkta pret apli. 

Sākt mešanas kustību bez atvēziena praktiski nav iespējams. Pirms jebkuras 
kustības nepieciešama kaut neliela iešūpošanās pretējā virzienā, lai izmantotu 
vienmēr izdevīgāko rīka palaišanas brīdi. Metot disku, pretējais virziens vienmēr 
būs atvēziens jeb pēdējais atvēziens, ja tie ir vairāki. 

Mūsdienu metodikā disks veic ceļu pa loku vairāk nekā 360°, kad mešanas 
virzienā pagriežas pēda, augšstilbs un iegurnis. Cenšanās izpildīt lielāku loku 
atvēzienā attaisnojas. Diska metējam ir vairāk laika nostabilizēties un noskaņoties 
nākamajām darbībām. Atvēziena aktivitāte atkarīga no metēja tehniskās meistarības 
sekojošajā pagriezienā un no viņa rotācijas ātruma iespējām. Kino analīzē  iegūtie 
dati liecina, ka veiksmīgākā mēģinājumā pēdējā atvēziena laiks vienāds ar 
pagrieziena un metiena laiku (skat. 8. att.).  

b  a 
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8. att. Rotācijas kustība ap vertikālo asi 

 

Tas liecina par to, ka atvēziens var pasliktināt mešanas formu un ritmu 
turpmākajām darbībām, ja izpildītu tā, tas gāž no kājām metēju. Atvēziens, ja to 
paātrina, nevar ietekmēt diska ieskrējienu tiešā veidā, jo tas vērsts pretēji mešanas 
kustības virzienam. Atvēziena uzdevums ir labvēlīgi ietekmēt pagriezienu un 
metienu. Tādēļ atvēziens jāveic nesteidzoties, līgani un tā, lai beigās nebūtu strauju, 
bremzējošu kustību. Iepriekšējs muskuļu sasprindzinājums sadalīsies vienmērīgi pa 
visu ķermeni, un pagrieziena sākums no kājām būs dabisks. Aktīvu, steidzīgu 
atvēziena kustību rezultātā nākamajā mirklī roka ar disku var nonākt galējā 
stāvoklī. Disks it kā aizskrien pa priekšu. Sajūta, ka roka ar disku aizskrien pa 
priekšu, izsauc steigu turpmākajās kustībās un darbībās. Tiek izjaukts vienmērīgais, 

paātrinošais kustību ritms. Neprecizitātes pagriezienā notiek pārejas momentā, t.i, 

brīdī, kad atvēziens pāriet pagriezienā. Tāpēc iesaka, mācoties atvēzienu, pievienot 
tam arī pāreju. 

Praksē pārbaudīts, ka, bieži mēģinot atvēzienu, izmantojot disku vai citu 

priekšmetu, jāpievieno pāreja uz pagriezienu. Momentā, kad beidzas atvēziens, 
disks nonācis tālākajā punktā, jāseko iegājienam uz labās kājas, bet, ja šajā 
momentā kājas darbību nesāk un roka atstāj savu tālāko atvēziena punktu, tad 

iegājiens pagriezienā ir kļūdains. 

 

Pagrieziens. 

Pagrieziena mērķis – piedot sistēmai metējs – disks sākotnējo pieaugošo 
rotācijas ātrumu. Pagrieziens aizņem 54% no kopējā pagrieziena metiena laika. Pēc 
atbalstiem pagriezienu var iedalīt divatbalsta un vienatbalsta daļās. Pirmā daļa 
pārsvarā sastāv no rotācijas kustības ap vertikālo asi. 

Sekojošās kustības galvenokārt piedod impulsu paātrinājuma otrai daļai ap 
šo asi, kas arī ir kā sākums turpmākajām darbībām un visai turpmākajai kustībai 
mešanas virzienā (skat. 9.att. 3, 4 kadrs). Rezultātā iespēja pagrieziena kustības 
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apdzīšanas leņķa α lielumu palielināt divatbalsta stāvoklī – samazinās, bet ne vairāk 
kā līdz 180°. Vienatbalsta stāvokļa laikā pagriezienā leņķa α lielumam atkal 

vajadzētu palielināties kā minimums līdz 270°. 

 
     4  3      2      1 

9. att. Iegājiens diska mešanā 

 

Pagrieziens jāuztver kā viena vesela kustība. Tāpēc jau otrajā divatbalsta 
pagrieziena pusē, iegājienā (praktiski gurnu joslā), caur kuru virzās pagrieziena 
vertikālā ass, jāpārvietojas uz labās kājas pusi. Pārvietošanās var notikt tādā 
gadījumā, ja, spēcīgi balstoties uz kreiso kāju, labā būs noslogota mazāk, tā 
veicinot gurnu joslas pārvietošanos uz tās pusi. Rodas jautājums: kādas kustības 
raksturīgas divatbalsta un vienatbalsta pagriezieniem? Summējot ievērojamu diska 
metēju tehniskos paņēmienus un treneru metodiskos norādījumus, rodas priekšstats 
par to, ka divatbalsta pagrieziena laikā labā kāja veic tādu ieliekšanos ceļgalos un 
gurnu locītavās, kas pēc subjektīvām izjūtām atgādina airēšanās kustības zem sevis, 
izmantojot pazoļu tīrīšanos uz apļa virsmas. Labā kāja šajā gadījumā neizjūt īpašu 
pretestības reakciju, kas darbojas pretēji kustībai, kaut gan ievērojami pazeminās 
(skat. 8. b att.). Tikai noņemot no atbalsta kreiso pēdu, labā kāja, jau saliekta un 

pagriezta mešanas virzienā, kļūst par atbalstu pilnā nozīmē (skat. 9. att. 3. kadru). 

Tādai saliektai kājai zem svara slodzes un kreisā pleca strādājošiem muskuļiem, 
kas izvirza uz priekšu kreiso roku, sistēmā metējs – disks jāpaliek līdz brīdim, kad 
pēc soļa uz priekšu kreisā kāja sāks nolaisties apļa centrā. Diska metējs, tēlaini 
izsakoties, pārveļas uz priekšu caur ceļgalā saliekto labo kāju (skat. 9. att. 3., 

4. kadru). Ja labā kāja sāk iztaisnoties vienlaicīgi ar kreisās kājas soli uz priekšu, 
tiek izraisīts neattaisnoti augsts lēciens, kas traucē veikt aktīvu un savlaicīgu 
apdzīšanu. Turklāt metējs ilgstošā lidojumā var pagriezties pulksteņrādītāja 
virzienā vairāk nekā vēlams, lai uzsāktu finālu no tādas pozīcijas, kad disks atrodas 

tālu no izlaišanas punkta. Kreisā kāja arī veic sarežģītu atgrūšanos. Tas raksturīgi ar 
stingru apavu pazoļu (pēdu) saliekšanos un šādu mērķi: 

v Ceļgalu saliekšanās ar pārmešanos uz pēdas priekšējo daļu un gurnu 
locītavu iztaisnošanu, veicinot gurnu pagriezienu pulksteņrādītāja virzienā. 
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v Pārbīdīt sistēmu metējs – disks uz labo atbalsta pusi, sagatavojot to 

vienatbalsta pagriezienam. 

v Ar aktīvu metēja apava zoles un pēdas saliekšanu, atgrūžot no atbalsta 
ķermeņa svaru (kreisās kājas svaru). 

 Praksē tādu atgrūšanos ar vienlaicīgu apava zoles saliekšanu, iesēšanos 
ceļgala locītavā un plecu atliekšanu sauc par „atšķelšanos”, kas raksturīga augstas 
klases meistaru kustību tehnikai, tā arī labās kājas noņemšanai no atbalsta tūlīt pēc 
kreisās. Asa atgrūšanās diska metējam ir dzirdama un jūtama, un tas lielā mērā ļauj 
vadīt kāju ritmisku darbību. Ja atgrūšanās ar kreiso kāju tika veikta laikus, kamēr 
diska projekcija nav apdzinusi kreiso pēdu, var uzskatīt, ka divatbalsta pagrieziens 

veikts pareizi (skat. 9. att. 2. kadru). Tajā gadījumā nav nepieciešams steidzīgi 
ieslēgt iesēšanos un gurnu saliekšanu, lai izstieptu kreiso kāju uz priekšu. Tā var 
pārvietoties apkārt labajam atbalstam brīvām vēzienveida kustībām (skat. 9. att. 

3. kadru). Tikai no brīža, kad atbalsta ass līnija sakrīt ar metiena virzienu, aktīvi 
pieslēdzas muskuļi, kas saliec kreiso gurnu, bet daudzos gadījumos atliec ceļgalus, 
un kreisā kāja ar kustību, kas līdzīga lēciena solim, tiek celta augšā – lejā metiena 
virzienā (skat. 9. att. 4. kadru). 

No kreisās kājas turēšanas specifikas atkarīgs tās novietojums apdzīšanas 
momentā. 

Pirmkārt, kreiso pēdu jācenšas turēt pēc iespējas tuvāk un apkārt labajam 
balstam, bet pēc tam akcentēti uz priekšu. Ir arī cits variants, kad kreisā pēda it kā 
ieskrienas pēc iespējas lielākā attālumā no labās. Pirmajā gadījumā kreisā kāja 
virzās pa mazāko ceļu un teorētiski ātrāk var sasniegt novietojuma vietu. Otrkārt, 
tai ir vairāk laika un garāks ceļš ieskrējienam. Kreisās kājas ieskrējiens galvenokārt 
kalpo kā ieskrējiena brīdis tālākajām, daudz aktīvākajām kustībām, saliecot un 
iztaisnojot kreiso kāju. Vēlēšanās pagrieziena laikā iesaistīt visas ķermeņa daļas 
(izņemot kreiso roku ar disku) attaisnojas, tāpēc daži diska metēji veic aktīvas 
airēšanās kustības ar labo roku vēzēšanas virzienā sistēmā metējs – disks. 

Tāda kustība jāsaskaņo ar ķermeņa saliekšanos uz priekšu pie labā gurna 
(skat. 10. att. b), pretējā gadījumā labās rokas smagums „iegāzīs” sistēmu metējs – 

disks uz labo pusi no mešanas virziena, kas vēlāk traucē sistēmas virzībai uz 
priekšu. Labās rokas kustība uzvelk neredzamu līniju, pa kuru turpina kustību 
kreisā roka ar disku. Abas rokas veic pretējas piepūles, lai tuvinātu labo roku un 
disku aiz metēja muguras (skat. 11. att. b). Pretējā gadījumā kreisā roka ar disku 
lieki izvirzīsies uz priekšu un netiks ievērotas kopīgās diska mešanas 
likumsakarības. Vienatbalsta pagriezienā labā roka pārvietojas pretējā virzienā pretī 
kreisajai kājai un paātrina tās virzību pulksteņrādītāja virzienā uz priekšu, uz apļa 
centru. Tas dod iespēju kreisajai pēdai un gurnam kā kustīgam balstam ieņemt 
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vadošo lomu, kas bija nedaudz zaudēta brīdī, kad noritēja akcentēta kustība ar labo 
roku un pleciem pulksteņrādītāja virzienā. 

      b       a             b             a  

 
10. att. Uziešana uz labās kājas     11.att. Iegājiens pirms apdzīšanas 
 

Divatbalsta pagriezienā ir lietderīgi izmantot muguras – dibena – gurnu 

kustības. Pēc vēziena beigšanas vienlaikus ar iegrieztas kreisās kājas saliekšanu 
tiek virzīts lejup pa rotācijas asi iegurnis pie labās kājas (skat. 12. att. b).          

       b      a 

 
12. att. Uziešana uz labās kājas 

 

Aktīva iegurņa pagriešana pulksteņrādītāja virzienā vienlaikus ar piesēdienu 
iesaista kustībā arī plecu joslu un atvieglo kustības, kuras sekos. Bez kreisā gurna 
iekustināšanas pagriezienu var sākt ar pleca kustību (kreisā), kas ir atzīta par 
kļūdainu darbību. Tomēr aktīvas gurnu kustības var izpildīt tie diska metēji, kuriem 
ir pietiekoši stipri un spēcīgi gurnu muskuļi, muguras muskuļi, vēdera preses 

muskulatūra un izstrādāta speciāla māka izpildīt šūpojošas kustības, kas pagriež 
gurnus. Šim nolūkam var tikt izmantoti speciāli vingrinājumi, tie jāizmanto arī kāju 
kustību pilnveidošanai. Lai pilnveidotu labās kājas aktīvu iegriešanu, jānoliek labās 

kājas priekšā bumba, pa kuru izdarīt spērienu ar iekšējo pēdas pusi. Kreisajai kājai 
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šajā brīdī jādarbojas tā, kā tas ir raksturīgi divatbalsta pagriezienā, t.i., jāsaliecas, 
pārveļoties uz pēdas priekšējo daļu. 

Lai uzlabotu gurnu kustības, kreisās kājas nocelšanu no atbalsta un izstrādātu 
tās stabilizāciju novietošanas brīdī, jāveic imitēts vienkāršots pagrieziens bez 
kāpšanas kustības uz priekšu (skat. 13. att.).  

Šo vingrinājumu var veikt ar un bez diska. Ja to veic ar disku, tas 

jāpiestiprina pie rokas ar gumijas gredzenu. Kreisā kāja šajā gadījumā jāgriež 
apkārt labajai tā, lai tā virzītos pulksteņrādītāja virzienā pēc iespējas tuvāk zemei, 
vienlaikus saglabājot līdzsvaru uz labās kājas. Griežoties ap labo kāju, jācenšas 

uzzīmēt apli. Labā kāja griežas ar pēdas priekšējo daļu un iztaisnojas brīdī, kad tiek 
nolaista kreisā kāja. Diska metēja stājai un darbībai ar labo roku jālīdzinās tām 
(13. att. bultiņa b), kādas realizējas mešanas laikā. 

 
        a       b 

13. att. Vingrinājums ar palīgrīku 
 

Tāds vingrinājums palīdz izpētīt kāju darbību divatbalsta un savā ziņā arī 
vienatbalsta pagriezienā. 

 

Metiens. 

Dažādos diska mešanas attīstības periodos bijuši atšķirīgi traktējumi par 
metiena sākumu. Tas beidzas ar momentu, kad disks tiek izmests, tur domstarpības 

nerodas. Bet par metiena sākumu uzskatīja gan brīdi, kad labā pēda skar apli tā 
beigu daļā, gan brīdi, kad kreisā pēda skar apļa centru. Labāko diska metēju 
tehnisko paņēmienu piemēri liek domāt, ka aktīvu mešanas piepūli jāveic vēl agrāk, 
t.i., jau līdz brīdim, pirms kreisā kāja skārusi apļa centru, tādējādi veicot tā 
saucamās apdzīšanas kustības. Sekojoši metienā jāiekļauj arī bezatbalsta fāze. 
Tādējādi metiena ilgums svārstās no 0,42 līdz 0,55 sekundēm, t.i., sastāda 37% no 
kopējā laika, kas tiek patērēts diska iegriešanai (skat. 6. att.). Pēc pieaugošā spēka 
kustībām uz priekšu vienatbalsta pagrieziena beigās, kā zināms, nepieciešams veikt 

piepūli pretējā virzienā, t.i., atpakaļvirzienā (skat. 4. att.), divu galveno impulsu dēļ: 
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· lai izvairītos no diska ātruma samazināšanās pirms fināla; 
· lai atkal pilnībā atrastos uz kreisās kājas un būtu iespēja atkal visus 

spēkus raidīt pretējā virzienā, t.i., uz priekšu mešanas virzienā. 
 Sākt finālu, balstoties ar svaru uz kreisās kājas, ir ļoti svarīgi. To sasniedz ar 

nelielu ķermeņa vēzienu atpakaļ vai ļoti īslaicīgu pieliekšanos pie kreisā gurna 

(14. att. 3.,4. kadrs). Kreisās kājas pēda šajā brīdī nedrīkst pieplakt atbalstam, tāpēc 

ka kreisajai kājai jāturpina iegriešanu tūlīt pēc nostāšanās. Bez šīs pozīcijas, kad 

notiek ievilkšana, fināls būs sasteigts, netiks izmantoti spēcīgie kreisā gurna 
muskuļi un ķermenis. Praksē mešanu bez ķermeņa un gurna muskuļu spēka 
izmantošanas, noķeršanas sauc par „dzirnavām” vai mešanu iedzenot. Tāda mešana 
ir raksturīga ierindas diska metējiem, kas, kā zināms, izlaiž šo metiena momentu 
pasīvā lidojumā, gaidot kreisās kājas pieskaršanos apļa centrā.  

 
    4       5  6 

14. att. Diska mešanas fināla uzsākšana 

 

Vadošie diska metēji veic apdzīšanu par 0,28–0,32 sekundēm, apdzenot šajā 

laikā disku plaknē, kas līdzinās gandrīz 180°. Atbalsta apstākļi šajā īsajā laika 
sprīdī mainās sekojoši no atbalsta uz labās kājas caur bezatbalsta momentam uz 
kreisās kājas atbalstu līdz pilnam divatbalsta stāvoklim. Tādēļ diska metēja kājām 
jāspēj veikt ātras izmaiņas. 

Analizējot vadošo diska metēju apdzīšanas kustības, var izvirzīt rādītājus, 
kas apstiprina domu par kāju apdzīšanas kustību ātru nepieciešamību. Ja salīdzina 
vidējo ātrumu atbalsta ass pagriezienam ap labo atbalstu, tad redzam, kādos 
gadījumos notiek šī vidējā ātruma samazināšanās, kādos palielināšanās. Pagriezienā 

     1           2    3 
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atbalsta ass pagriežas aptuveni par 300° 15.a attēlā, bet apdzīšanā – par 150°. 
Apdzīšanā atbalsta apstākļi (15.b att.), kā redzams, ir tik neizdevīgi, ka tikai ar 
augstu meistarību un kāju kustību ātrumu iespējams noturēt pagriezienā atbalsta ass 
noteikto ātrumu, t.i., praktiski veikt efektīvu „aizbēgšanu” ar kājām. 

 
    b    a 

  15. att. Kāju darbība pie rīka apdzīšanas 

 

Būtu nereāli panākt diska kustības ātruma palielinājumu apdzīšanas brīdī, 
kad to daudz veiksmīgāk var veikt finālā. Apdzīšanas kustībām jāuztur uzvilkta 
iestiepuma sajūta un arī diska kustības ātrums, nodrošinot diska metēja 
piezemināšanos uz kreisās kājas un labās kājas novietošanos, tajā pašā laikā 
ievērojot diska „atpalikšanas” galvenos noteikumus. Bez pilna metiena, kur tiek 
akcentēta uzmanība apdzīšanas tehnikas pilnveidošanai, izmanto metienu vai 

imitāciju bez kreisās rotācijas pagrieziena daļas. To veic šādi: stāvot ar seju 
mešanas virzienā, labā kāja aplī un kreisā atvirzīta par soli atpakaļ, aiz apļa, veic 
aktīvu soli ar kreiso kāju uz priekšu veicot sekojošas apdzīšanas kustības. 

 

Metodiskie norādījumi diska mešanas apguvē 
Šie metodiskie norādījumi galvenokārt domāti, lai trenerim un audzēknim 

vieglāk būtu izprast, kas īsti jādara un kādas kustības un darbības palīdz vai arī 
gluži otrādi kavē nākamās kustības un tām sekojošās darbības izpildi. Un arī, ja 
kustība sanāk neviendabīga vai arī kādā no fāzēm metējs jūtas neomulīgi un ir 
sajūta, ka kustība tiek „lauzta”, būtu iespēja paskatīties metodiskajos norādījumos 
un nepilnības izlabot. 

1. Aktīvu soli uz priekšu ar kreiso kāju pavada izklupiens ar ceļgalu uz 
priekšu. Kreisās kājas novietošanas brīdī nepieciešams veikt ar ceļgalu aktīvu 
pagrieziena – atvēziena kustību. Samazina ķermeņa svara spiedienu uz kāju un 
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tādējādi atvieglo kreisās kājas iztaisnošanu. Uzduršanās uz kreisās kājas tiek 
uzskatīta par kļūdu. 

2. Labās kājas iztaisnošana notiek vienlaikus ar kreisās kājas novietošanu, 
nolaižot to uz leju, uz atbalstu, bet ne ātrāk. Nepieciešams it kā pārvelties pāri 
labajai kājai uz priekšu, nevis lekt uz augšu. Pārvēliens pār labo kāju izraisa 
atgrūšanos, ar to šajā gadījumā samazinās plaknes rādiuss, pa kuru jāvirzās labajai 
pēdai līdz vietai, kur tā tiks novietota apdzīšanas beigās. Tātad apdzīšanai varēs 
patērēt mazāk laika. 

3. Kreisā roka neapdzen plecus. 
4. Pleci neapdzen gurnus un kājas. Šajā gadījumā nepieciešams ievērot 

apdzīšanas noteikumus, kā parastā metienā. Visaugstākā kustību aktivitāte un 
rezultātā ievērojams diska ātruma pieaugums tiek sasniegts pa ceļu (a) (skat. 

16. att.), kas tiek saukts par metiena finālu. Tātad ir izdevīgi, ja šis ceļš būs pēc 
iespējas garāks un aizņems pēc iespējas mazāk laika. 

 

 
16. att. Diska kustības ceļš 

 

Lai gan, pavirzot uz priekšu izlaišanas punktu (k2), atvirzīt un nolaist 
zemāko punktu (k1) izdodas ar lielām grūtībām, tomēr pēc tā ir jātiecas. Jo mazāks 

attālums b, jo pie līdzīgiem apstākļiem, kas iedarbojas uz disku pa ceļu (a), var būt 
vēl augstāki rezultāti, jo šajā gadījumā var tikt saliekta kreisā kāja un pietiekami 

atvirzīts atpakaļ ķermenis. Ar kreisās kājas iztaisnošanu, pavirzot uz priekšu 
ķermeni ar kreisās rokas vēzienu, līdzīgos apstākļos var panākt efektīvāku 
rezultātu. Vadošajiem metējiem I. Danekam un A. Oerteram izdevīgākais diska 
stāvoklis ir punktā (k1). 

Daneka treneris J. Varabels uzskata, ka, lai sasniegtu lielu diska ātrumu 
kustības beigās (ceļa posmā k1–k2), nepieciešams uz disku aktīvi iedarboties jau 
līkajā – līnijas ceļa posmā (k0–k). To panāk, kā jau iepriekš minēts, ar apdzīšanas 
kustību, kas virzītas uz leju – atpakaļ. 

Šajā brīdī pieaugošā piepūle kā būtiska piedeva rotācijas spēkam ir izdevīga, 
jo ar tās palīdzību iztaisnojas plakne diska iedzīšanas līklīniju ceļā, pastiprinot 
muskuļu sasprindzinājumu, uz kuru rēķina realizēsies diska kustības noslēdzošais 

a 

b 

k2 k0 k 

k1 
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paātrinājums. Bet, lai īstenotu vertikālās pagrieziena ass pavirzīšanu uz priekšu, 
diska metējs tiecas virzīt visu piepūli uz priekšu – uz augšu ātrāk, nekā disks spēj 
aiziet līdz punktam (k1). Tas nepieciešams tāpēc, ka spēka virzīšanu ar lielu jaudu 
izdevīgi veikt pretējā virzienā no vertikālās pagrieziena ass attiecībā pret diska 
atrašanās vietu (skat. 17. att.). 

 
          4      3   2   1 

17. att. Fināla kustība diska mešanā 

 

Fināla kustību var raksturot kā pieaugošu, kas izraisa vertikālās uz priekšu 
rotācijas ass kustību pa ceļu k1–k2 (skat. 17. att.). Šajā variantā kustība tiek 

pastiprināta ar papildu plecu pagriezienu (it kā apkārt plecu joslas locītavām), kad 
uz priekšu virzīties vairs nav iespējams (skat. 17. att. 3., 4. kadrs). Tādējādi būs 
iespējams sasniegt kreisā pleca aktīvu pavirzīšanos un diska virzību uz priekšu – uz 

augšu. 
Pastāv atšķirīgi viedokļi par tā saucamo „ātro” atrāvienu metiena nobeiguma 

fāzē. Neskaitāmu metienu kino analīzes rezultātā rodas iespēja konstatēt papildu 

nosacījumus. 

Iedarboties uz sistēmu metējs – disks ar kāju spēku, kad nav kontakta ar apļa 
sektora virsmu, nav iespējams. Bet, ja notiek lēcienveidīga kāju iztaisnošana 
sistēmā metējs – disks, tā rada kustību daudzuma pārpalikumu, tāpēc tā spēj 
turpināt kustību uz priekšu – augšup bez atbalsta. Šajā gadījumā var iedarboties uz 
disku ar plecu joslas muskuļu piepūli, pārdalot ātrumus sistēmas iekšienē (skat. 

17. att. 3. kadrs). Visas piepūles reakcija, kas realizējas plecu joslā, kā likums, dzēš 
ātruma pārpalikumu pārvietošanās sistēmā uz priekšu, un diska metējs paliek 
sektora apļa robežās. 

Analizējot labāko diska metēju kāju kustību ritmu attiecībā pret diska kustību 
ritmu, konstatēja sekojošo. Diska metējiem ar „aktīvām” kājām un izteikti „ātru” 
atlēcienu labākajos metienos atlēciens nedaudz aizkavējas. Pretēji, diska metējiem 
ar „pasīvām” kājām labākajos metienos konstatēts daudz ātrāks un tātad daudz 
aktīvāks atlēciens. Šis fakts vēlreiz apliecina zināmo pieņēmumu, ka atbalstam 
jāsāk zust tieši diska izlaišanas brīdī. Bet, ņemot vērā, ka pēdējās aptuveni 0,02 
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sekundes pirms izmetiena diska kustības ātrums pie jebkuriem atbalsta apstākļiem 
nepieaug, var pieņemt, ka atraušanās, nedaudz apsteidzot izmetienu, metienam 

nekaitēs. Citiem vārdiem sakot, nevajag tiekties saglabāt kontaktu ar atbalstu līdz 
izmetiena brīdim, ja tas pasliktina metiena rezultātu. Atsevišķos gadījumos ir 
lietderīgi zaudēt atbalstu pirms diska izlaišanas, citos gadījumos jāsaglabā kontakts 

ar atbalstu arī pēc diska izlaišanas. Taču tas nav likums, tikai metodiski ieteikumi 
individuāliem mēģinājumiem ar mērķi tuvināties vienlaicīgam diska izmetienam un 
pēdas atraušanai no atbalsta. 

 

 
          4      3      2      1 

18. att. Sportista darbība pēc izmetiena, lai noturētos sektorā 

 

Daudz grūtāk ir runāt par to, kādām subjektīvām izjūtām jāseko, izpildot 

metienu, īpaši tā otrajā daļā – finālā. Līdz ar lēcienveidīgo kāju iztaisnošanu finālā 
realizējas aktīvs, pieaugošs „spiediens” ar gurniem, krūtīm, plecu joslu un kreiso 
plecu uz priekšu (skat. 18. att. 2., 3., 4. kadrs). Tāda piepūle saglabā diska 
atpalikšanu līdz izmešanas brīdim. Bez atpalikšanas, kā zināms, nav iedarbības uz 
disku iedzīšanas ceļā. Fināla momentā izdodas sasniegt ievērojamu diska 

pārvietošanās ātrumu. Tas notiek tāpēc, ka vienlaikus ar iestiepuma rašanos 
darbojošajos muskuļos sāk realizēties tikko radītais iestiepums, kas palielina 
iestiepto muskuļu un saišu savilkšanās iespējas. Spēku padošana no zemākajām 
ķermeņa daļām uz disku šajā gadījumā notiek nepārtraukti ar nepieciešamo 
sekojošo pārklāšanos. Kādas darbības veic diska metējs, lai radītu tādu pārklāšanos 
jau otrajā apdzīšanas daļā, kad labā kāja virzās uz novietojumu, nepieciešams 
nedaudz pagriezt labo ceļgalu uz priekšu mešanas virzienā (skat. 18. att. 1. kadrs). 

Šāda labās kājas nolaišana izraisa to, ka gurni apsteidz plecu joslu un tādējādi 
saglabā iegriešanu (muskuļu savilkšanos, kas iegriež ķermeni) starp plecu joslu un 

gurniem, kaut arī šajā momentā paralēli notiek iestiepuma process. Tādēļ atkal 

jāatjauno muskuļu iestiepums, citādi tā nepietiks līdz diska izmešanas brīdim. 
Pagrieziens ar kreiso kāju uz pēdas priekšpuses ar mērķi izvirzīt kreiso ceļgalu uz 
priekšu tāpat atbalsta iepriekš minēto iestiepšanos – iegriešanos. Bez diska 
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atpalikšanas neizdodas iedarboties uz disku pa darbības trajektoriju līdz izmetiena 
brīdim. 

Bez jau minētajām „apdzīšanas” kustībām kājām jārada tā saucamais 
„mešanas iestiepums” plecu joslā. Šī kustība tiek sasniegta ar labo roku uz augšu 
mešanas virzienā (skat. 19. att. 1. kadrs). Kā zināms, tā sākas apdzīšanas beigu 
momentā, kad labā kāja atkal skar atbalstu. Labi veicot kustības ar kājām, labā roka 
sāk savas savelkošās kustības vēlāk. Citā kāju darbības režīmā, kad kreisā stāv uz 
visas pēdas pie apļa centra un labās kājas novietošana aizkavējas, kustība ar labo 
roku jāsāk tūlīt pēc kreisās kājas novietošanos apļa centrā. Labās rokas kustība ir tā, 
kas radīta lokveida iestiepums no kreisās uz labo roku. Šajā gadījumā tiek 
sasprindzināta virkne muskuļu. Šeit tiek iestiepti lielie krūšu muskuļi, plecu joslas 
muskuļi un daudzi citi sīkāki muskuļi. Tiek radīta mešanas muskuļu 
sasprindzinājuma sistēma (skat. 19.att. 1., 2. kadrs). Fināla izpildījuma procesā 
sasprindzinājuma centrs pārvietojas uz kreisā pleca locītavu joslu pie paralēla 
iestiepuma saglabāšanas visā virknē kopumā. 

 

 
        6      5     4   3 2 1  

19. attēls. Izmetiena fāze 

 

Subjektīvās sajūtas, saistītas ar lāpstiņu sakļaušanas, var palīdzēt pareizi 
izpildīt savelkošās kustības. Tās ir rotācijas rakstura iestiepšanas kustības, un pēc 
virziena tās aptuveni sakrīt ar diska ieskrējiena ceļa plakni. Bet, lai nodrošinātu 
diska vertikālā ātruma komponentes kustības, jāveic arī paceļošās kustības. Arī ar 
tām ir saistīts iestiepums un no tā izrietošās subjektīvās izjūtas. Ķermeņa muskuļu 
stiepšana no apakšas uz augšu ar nelielu galvas pagriezienu uz labo pusi (skat. 

19. att. 2., 3. kadrs). Taču, ņemot vērā, ka galvas pagriezienu uz labo pusi nosaka 
kopējais kustību virziens uz priekšu, galvenokārt jācenšas panākt zoda pacelšanu. 
Šī kustība it kā atsedz krūtis un atbrīvo telpu sekojošajai kustībai uz priekšu – uz 

augšu gurniem un krūtīm. Tālākais zoda pacēlums, precīzāk, atliektās galvas 
fiksēšana, veicina kāju iztaisnošanu un muguras muskuļu pieslēgšanu. Tas 
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vienlaikus ar vēdera muskuļu sasprindzinājumu rada stabilu vertikālu pamatu 

rotācijas kustībām, par kurām jau tika minēts. Ja zoda pacēlums izraisa nevis krūšu 
virzību uz priekšu, bet, pretēji, „lūzumu” jostas vietā un plecu atliekšanu atpakaļ, 
tas liecina par kļūdainām galvas kustībām. 

Daudzi dažādu virzienu iestiepumi pat pie nelielas kopējo kustību aktivitātes 
palielināšanās ievērojami pieaug un var izraisīt sāpju sajūtas. Tās izraisa reflektoru 
kustību pārtraukšanu, kuras rada šie iestiepumi, vai piespiež diska metēju darboties 
mazāk aktīvi. Šīs sāpju izjūtas ir tā psiholoģiskā barjera, kas ir jāpārvar, lai nokļūtu 
pie nākamās, daudz „augstākas” barjeras. Labi diska metēji tāpēc izjūt baudu no 
mešanas iestiepuma, kas robežojas ar sāpju izjūtām, kas pie nejaušām kļūdainām 
kustībām var izraisīt iestiepuma centrā traumu. 

Tādēļ diska metēja brīvai piepūlei, veicot finālu, ir izšķirošā loma. Jāspēj 
koncentrēties, nežēlojot sevi, jāveic metiens ar krūtīm uz priekšu, metienam jābūt 
sprādzienveidīgam, ko var salīdzināt ar sprintera izrāvienu finišā. Darbību 
aktivitāte šeit ir maksimāli augsta. Ar kreiso kāju jādarbojas tā, it kā būtu izvirzīts 
mērķis atgriezt pēdas priekšējo daļu uz sektora apļa virsmas. Tikai tad var rasties 

atbalsta spēka reakcija, kas pametīs diska metēju uz augšu, kas noslogots ar 
ievērojamu, reaktīvu diska svara spēku un visiem šajā brīdī darbībā esošajiem 

muskuļiem. Kājas šajā momentā veic iegriezošu pacēlumu, bet ķermenis – krūšu 
sasprindzinājumu ar plecu joslas iegriezienu uz priekšu – uz augšu. Praksē tādu 
aktīvu metiena izpildījumu sauc par prasmi ielikt visus ātruma resursus diskā. 

 

 Tehniskie un spēka sagatavošanas līdzekļi un metodes 
Noslēguma pagrieziena iztaisnošanās izpilde izvirza diska metējam lielas 

prasības, galvenās no tām ir rotācijas kustību ātrums, t.i., kustību ātrums, ar kādu 
noslēdzas mešana – metiena noslēdzošā daļa. Tādēļ metienu kustību pilnveidošana 
notiek visās treniņa nodarbībās gan speciālos spēka vingrinājumos, gan tehniski 
apkopojošos vingrinājumos. Otrie veicina kustību formas un ritma pilnveidošanos, 
pirmie pilnveido speciālās spēka īpašības – „mešanas spēkus”. Tehniski 
apkopojošos vingrinājumos ietilpst atsevišķu metiena fāžu izpilde atšķirīgos 
apstākļos, ar dažādiem rīkiem un bez tiem. Pats izplatītākais ir variants, kur izpilda 
mešana – metiens noslēdzošo daļu. Metiena mācība – tas ir mācības otrais etaps, 
kas seko pēc diska turēšanas, mācības un diska palaišanas. Metiena tālākai 
pilnveidošanai bez standarta diska izmanto normāla izmēra diskus ar lielāku svaru 

no stieņa (2,5–5 kg), lodes (4–5 kg), akmens (no 100 g–1 kg) u.c. Visus lielāka 
smaguma diskus, kuri ir virs standarta svara, var mest arī ziemā telpās, ja ir vieta, 

kur tam nokrist (bedre ar smiltīm, tīkls). Parastajos vieglatlētikas zāles tīklos var 
mest tikai gumijas diskus, sablīvētas bumbas, bumbas ar cilpu, vāles. Diska 
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metiena imitācijās, neizlaižot rīku no rokas, izmanto disku, kurš iesiets siksnā vai 
iekārts gumijas gredzenā, gumijas cauruli, kura nepārsniedz 1 metra garumu, tenisa 
vai finiera raketi. 

 
       4 

20. att. Diska mešanas varianti 
 

Līdzās tradicionālajam metienam bez pagrieziena praksē veiksmīgi lieto arī 
citus mešanas variantus, saglabājot pamata diska mešanas kustības. 

1) Diska mešana no soļa (skat. 20. att. 1), kas nozīmē, ka vienlaikus ar 
atvēzienu jāveic solis ar kreiso kāju mešanas virzienā un tajā pašā laikā, 
novietojot labo kāju, jāsāk metiena izpilde. 

2) Diska mešana, stāvot ar seju mešanas virzienā (skat. 20. att. 2). Kāju pēdas 
novietotas uz vienas līnijas perpendikulāri mešanas virzienam. Tāds 
vingrinājums veicina noslēguma piepūles, kas izpaužas it kā ar visa ķermeņa 
tiekšanos uz priekšu, apguvi. 

3 

2 

1 
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3) Diska mešana, stāvot uz vienas kājas (skat. 20. att. 3, 4). Atvēziens un 
metiena sākums tiek izpildīts no parastā sākuma stāvokļa, un tikai fināla 
momentā jānoņem no atbalsta tā kāja, kas darbojas aktīvāk, lai piespiestu 

pieslēgties mazāk aktīvo kāju. Turklāt tāpēc, ka trūkst otrā atbalsta, 
instinktīvi ieslēdzas gurnu kustības, jo tas ir kustīgais atbalsta punkts plecu 

joslas un roku kustībām. 

Paralēli mešanas tehnikas apguvei diska metēji regulāri izpilda 
vingrinājumus, kas uzlabo spēka īpašības, atbalsta – kustību sistēmas spēka 
koordināciju. Tiek veikti vingrinājumi, ar kuru palīdzību var ietekmēt atsevišķas 
muskuļu grupas. 

Tiek izstrādāti vingrinājumi lokālai iedarbībai, lai mazinātu kopēju 

nogurumu. Turklāt izmanto kopējos spēka vingrinājumus, kas liek apvienoties 
visām muskuļu grupām vienā dinamiskā sistēmā. Tālāk, lai summārā piepūle būtu 
mērķtiecīgāka, veic tehniski apkopojošos vingrinājumus ar kopēju piepūles virzību, 
līdzīgus tiem, kas sastopami, metot disku. 

Speciāli spēka vingrinājumi var būt nosacīti sadalīti grupās pēc pazīmēm, kā 
tie iedarbojas uz dažādiem ķermeņa muskuļiem: 

· Uz muskuļiem, kas piedalās roku saliekšanā un iztaisnošanā; 
· Uz muskuļiem, kas piedalās ķermeņa saliekšanā, iztaisnošanā un 

pagriešanā; 
· Uz muskuļiem, kas piedalās kāju saliekšanā, iztaisnošanā, atvēzienos; 
· Kopējie spēka vingrinājumi: 

v Stieņa rāvieni un grūdieni; 
v Dažādu smagumu, bumbu mešana ar vienu un abām rokām; 
v Spēka akrobātika, peldēšana, sporta spēles. 

Grupējot speciālos spēka un tehniski noslēdzošos vingrinājumus noteiktā 
daudzumā un secībā, var iegūt virkni treniņa nodarbību, kas specifiski diska metēju 
sagatavošanai. Nodarbību saturs ļauj tās nosacīti sadalīt „spēka” un „tehniskajās” 
nodarbībās. Turklāt jāparedz papildu ikdienas nodarbības (15–45 min.) – dažādas 
sporta spēles, peldēšana, lokanības attīstīšanas vingrinājumi, netradicionālās sporta 
spēles (galda teniss, novuss, šahs, dambrete, zole u.c.). 
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 Diska metējiem nepieciešamās fiziskās īpašības 
 Lokanība un tās attīstīšana 

Lokanība ir viena no fiziskajām īpašībām, kas nepieciešama daudzos sporta 

veidos, tāpēc sportistiem tā ir regulāri jāattīsta. 
 Lokanību attīsta ar stiepšanās vingrinājumiem. Vingrinājumu sistēmu, 

kuras pamatā ir muskuļu, saišu un cīpslu stiepšana, sauc arī par strečingu. 
Lokanība ir muskuļu un locītavu spēja izpildīt kustības pilnā diapazonā. 
Lokanību atkarībā no veida, kādā muskuļi tiek stiepti, iedala vairākās 

pamatkategorijās: 
Statiskā lokanība ir attiecināma uz locītavu kustību diapazonu (KD), 

neiespaidojot kustību ātrumu stiepšanas laikā, tātad statiskās stiepšanas rezultāts. 
Ballistiskā lokanība parasti ir saistīta ar pietupieniem, lēcieniem un 

ritmiskām kustībām. Ballistiskajā stiepšanā ķermeņa vai ekstremitātes kustības 
spēks tiek izmantots, lai palielinātu KD. Ballistiskās stiepšanas piemērs ir roku 
vēzēšana sānis, tādējādi iespaidojot KD palielinājumu. 

Dinamiskā vai funkcionālā lokanība ir spēja lietot locītavu kustību 
diapazonu, veicot fiziskās aktivitātes ar vidēju vai palielinātu ātrumu. 

Salīdzinājumā ar ballistisko stiepšanu šeit nav ietverti lēcieni vai aritmiskas 
kustības. Dinamiskā vai funkcionālā lokanība atbilst stiepšanas procesa 
specifiskumam un ir vistiešākajā saistībā ar sasniegumiem sportā. 

Aktīvā lokanība ir saistīta ar kustībām, ko veic bez piepūles, ar nelielu 
muskuļu spēku. Aktīvā lokanība var būt gan statiska, gan dinamiska. 

Katram sporta veidam ir raksturīga specifiska lokanība, piemēram, tenisā 
dominējošajam plecam piemīt lielāks ārējo rotāciju diapazons nekā otram. 

Diska mešanā dominējošā ir visa puse (sāns, plecs, roka, gurns, kāja) vairāk 
nekā otra ķermeņa puse izmetiena brīdī. 

Tā kā diska mešana notiek pa rotācijas kustību, galvenie stiepšanās 
vingrinājumi ir tādi, kuri veic šo muskuļu iesildīšanu un stiepšanu – dažādi roku un 

ķermeņa pagriezieni pa labi un kreisi. 
Stiepšanās funkcionālā iedarbība 

Lokanību attīsta, regulāri stiepjot saistaudus un muskuļus. Sportistiem 

stiepšanās vingrinājumi jāveic kā regulāra treniņu programmas daļa un stiepšanai ir 
jāvelta vairākas minūtes dienā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu un nezaudētu iegūto 
lokanību. 

Stiepšana jāveic pakāpeniski, lēnām, lietojot pareizu izpildījuma tehniku, lai 

izvairītos no traumām. 
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Stiepšanās labvēlīgā iedarbība: 
1. Stiepšana uzlabo sportista apgūtās prasmes un kustību iemaņas. 
2. Stiepšana mazina risku izmežģīt locītavas vai sastiept muskuļus. 
3. Stiepšana mazina muguras sāpes. 
4. Stiepšana mazina muskuļu sāpes. 
5. Stiepšana mazina muskuļu sasprindzinājumu. 
6. Stiepšana sniedz sportistam garīgo un fizisko relaksāciju. 

 

Ir pieci galvenie stiepšanas veidi: statiskā, ballistiskā, dinamiskā, pasīvā, 
aktīvā un proprioceptīvā. 

Statiskā stiepšana ir muskuļu stiepšana līdz maksimālajai robežai un tās 

noturēšana. Statiskās stiepšanas piemērs ir špagata izpilde. 
Statiskās stiepšanas priekšrocības: 

1. Viegli iemācīties un izpildīt. 
2. Neprasa lielu enerģijas patēriņu. 
3. Dod pietiekami daudz laika, lai samazinātu stiepšanas refleksu. Pieļauj 

īslaicīgas muskuļu garuma izmaiņas. 
4. Pietiekami intensīva stiepšana izraisa muskuļu atslābināšanos. 

Statiskā stiepšana nav specifiska, jo lielākā daļa darbību un kustību savā 
būtībā ir dinamiskas. 

Ballistiskajā stiepšanā ietilpst pietupieni, lēcieni, atkārtoti lēcieni un 
ritmiskas kustības. Ballistiskajā stiepšanā kā virzītājspēks ir ķermeņa vai 
ekstremitātes paātrinājums, kas ar savu spēku palielina KD. Šis ir 

vispretrunīgākais stiepšanās veids, jo var izraisīt savainojumus un traumas. 
Lietojot šo veidu, nepieciešams daudz laika, lai audi spētu pielāgoties stiepšanai. 
Tā izraisa stiepšanas refleksu un tādējādi palielina muskuļu sasprindzinājumu, 
apgrūtinot saistaudu stiepšanu. 

Galvenā atšķirība starp ballistisko un dinamisko stiepšanu ir tāda, ka 
dinamiskā nebeidzas ar lēcieniem vai aritmiskām kustībām, jo kustības tiek 
kontrolētas. Gan ballistiskā, gan dinamiskā stiepšana attīsta lokanību, tomēr 
dinamiskā stiepšana attīsta optimālo dinamisko lokanību, kas ir būtiska visiem 
sporta veidiem. Trenējot lokanību, jābūt specifiskam ātrumam, lai attīstītu un 
trenētu specifiskos stiepšanas receptorus. 

Pasīvā stiepšana ir tāda, ka sportists ir atslābināts un neizmanto savu spēku, 
lai palielinātu stiepšanas kustību diapazonu. Tā vietā viņš lieto ārēju spēku, kuru 
rada ar manuāla vai mehāniska līdzekļa palīdzību. Pasīvo stiepšanu izmanto, ja 

stiepšanai paredzēto muskuļu un saistaudu elastību ierobežo lokanība, kā arī 
muskuļiem vai saistaudiem – rehabilitācija. 



Kreisā funkcionālā dominante diska mešanā (mācību metodiskais materiāls)  

 

45 

 

Pasīvās stiepšanas priekšrocības: 
1. Efektīva, ja agonists (primārais muskulis, kas veic kustību) ir pārāk vājš, lai 

reaģētu. 

2. Izmanto, kad stiepšanai paredzētos muskuļus ierobežo lokanība. 
3. Pieļauj stiepšanu ārpus aktīvā kustību diapazona. 
4. Palielina locītavu aktīvā kustīguma rezerves. 
5. Lietojot modernas stiepšanas ierīces, var novērtēt stiepšanas virzienu, ilgumu 

un intensitāti. 
6. Pieļauj partnera piedalīšanos vingrinājumos. 

Vingrinājumos ar partneri pasīvās stiepšanas amplitūdu kontrolē 
izpildītājs. 

Aktīvā stiepšana tiek veikta bez ārēja spēka līdzdalības, izmantojot tikai 
muskuļu spēku. Aktīvo stiepšanu iedala divās lielās grupās: bez pretestības un ar 
pretestību. Ja sportists stāv un lēnām ceļ kāju līdz simts grādu leņķim, tā ir aktīvā 
stiepšana bez pretestības. Šo pašu vingrinājumu var izpildīt arī ar pretestību. 
Aktīvā stiepšana ir būtiska sportistiem, tāpēc ka tā attīsta aktīvo un potenciāli 
dinamisko lokanību un tai piemīt ciešāka saistība ar sasniegumiem sportā nekā 
pasīvajai lokanībai. 

Proprioceptīvo neiromuskulāro stiepšanu (PNS) var izmantot, lai 

palielinātu kustību diapazonu. PNS sākotnēji tika paredzēta un izstrādāta kā 
rehabilitējoša fiziskās terapijas procedūra. Mūsdienās sporta medicīnas jomā tiek 
lietoti vairāki atšķirīgi PNS veidi. Viens no prevalējošiem PNS veidiem sporta 

treniņos ir kontrahēšanās – atslābināšanās. 
Kontrahēšanās – atslābināšanās (KA) tehnikas izpilda šādi: muskuli 

iestiepj līdz maksimālajai robežai, tad liek tam sasprindzināties (kontrahēties), 
noturot to izometriskā režīmā, pēc atslābināšanās šo maksimālo iestiepuma robežu 
var pārsniegt. 

 

Stiepšanās vingrinājumu iekļaušana treniņā 

Iesildīšanās. Iesildīšanās ir būtiska pareizas treniņu programmas sastāvdaļa, 
kas uzlabo asins cirkulāciju un sirdsdarbību. Iesildīšanās vingrinājumi nodrošina 
sportista pielāgošanos treniņam. Vispusīgās iesildīšanās vingrinājumu mērķis ir 
paātrināt asins plūsmu muskuļos un paaugstināt ķermeņa iekšējo temperatūru. 
Vispusīgie vai specifiskie iesildīšanās vingrinājumi atdarina noteikta sporta veida 
vai disciplīnas kustības, un tie ir jāveic ar samazinātu intensitāti. Uzskats, ka 
stiepšanās ir tas pats, kas iesildīšanās, ir nepareizs, jo statiskās un pasīvās 
stiepšanas vingrinājumi faktiski neiespaido iekšējās vai perifērās temperatūras 
paaugstināšanos un asins plūsmas ātrumu. Šādu stiepšanos nevar izmantot kā 
iesildīšanos. Pirms stiepšanās vienmēr jāiesildās, jo paaugstinātā iekšējā 
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temperatūra palielina saistaudu un muskuļu iestiepjamību, samazinot risku gūt 
traumas. 

Iesildīšanās vingrinājumiem jābūt pietiekami intensīviem, lai paaugstinātos 
ķermeņa temperatūra un tiktu izraisīta svīšana, bet tie nedrīkst izraisīt nogurumu. 

Aukstā laikā iesildīšanās jāveic intensīvāk. 
Iesildīšanās rezultātā: 

· paaugstinās ķermeņa un audu temperatūra, 
· palielinās asins plūsma nodarbinātajos muskuļos, 
· paātrinās sirdsdarbība, 
· palielinās enerģijas daudzums, kas izdalās organismā, 
· paātrinās skābekļa apmaiņa, 
· palielinās nervu impulsu pārvietošanās ātrums, 

· palielinās muskuļu savstarpējās inervācijas efektivitāte, ļaujot muskuļiem 
sarauties un atslābināties ātrāk un efektīvāk, 

· samazinās muskuļu sasprindzinājums, 
· palielinās saistaudu spēja pagarināties, 
· sportists psiholoģiski sagatavojas treniņam vai sacensībām. 

 

Lokanības treniņa ilgums, biežums un piemērotākais laiks 

Sastādot lokanības treniņu programmu, jāņem vērā vairāki svarīgi faktori. 
Visbūtiskākais ir noteikt lokanības treniņu mērķi: lokanības attīstīšana, tās 
uzturēšana vai rehabilitācija. 

Būtu ideāli treniņu programmu individuāli pielāgot sportistam, tomēr daudzi 
sportisti lokanības programmu apgūst grupā vai komandā. Šādai uz komandas 
darbu vērstai programmai ir priekšrocība, tāpēc, ka tā garantē pareizu stiepšanas 
vingrinājumu veikšanu un nostiprina komandas garu. Tomēr ir būtiski, lai katrs 
sportists individuāli koncentrētos uz tām ķermeņa daļām, kurām nepieciešama 
papildu stiepšana. Vēlamais stiepšanas vingrinājuma ilgums ir 6 līdz 30 sekundes. 
Optimālais ilgums ir 10 sekundes, izpildot vingrinājumu divas līdz trīs reizes, vai 
arī 20 sekundes, vingrinājumu izpildot vienu reizi. Ja regulāro treniņu laiks ir 
ierobežots, sportistiem stiepšanās jāieplāno citā laikā. 

Uzlabojoties rezultātiem, jāpalielina stiepšanas vingrinājumu skaits katrā 
treniņā. Jāiekļauj arī dinamiskā stiepšana, veicot to sērijās ar pakāpenisku kustību 
diapazona palielināšanu. Atkārtojumu skaits parasti sērijās ir 8 līdz 12, taču labi 
trenēti sportisti var veikt līdz pat 40 vai vairāk atkārtojumiem ar maksimālo 
amplitūdu. Ieteicams izpildīt trīs līdz sešas sērijas ar 10 līdz 15 atkārtojumiem. 
Nogurums un amplitūdas samazinājums ir signāls stiepšanas pārtraukšanai. 
Sportistiem, lai uzturētu lokanību, ir jāstiepjas vismaz reizi dienā, trīs līdz piecas 
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dienas nedēļā, bet profesionāli sportisti atkarībā no sporta veida var izpildīt 
stiepšanos divas līdz trīs reizes dienā, sešas vai septiņas dienas nedēļā. Stiepšanos 
vajadzētu iekļaut treniņā arī uzreiz pēc tā galvenās daļas, jo tad audu temperatūra ir 
augstāka, padarot stiepšanos drošāku un produktīvāku. Jāstiepjas ir līdz 
sasprindzinājumam, bet ne līdz sāpēm. Sportisti, uzsākot stiepšanas programmu, 
pirmajā nedēļā var izjust pastiprinātu muskuļu sablīvēšanos un jutīgumu, bet līdz ar 
ķermeņa pielāgošanos regulārai stiepšanai lokanība uzlabosies. Tāpat arī, tiklīdz 
tiks pārtraukta stiepšanas programma, lokanība pēc kāda laika samazināsies. 

 

Atsildīšanās. Atsildīšanās ir slodzes samazināšana, kurā veic virkni vieglu 
vingrinājumu uzreiz pēc slodzes, lai nodrošinātu ķermeņa pielāgošanos no slodzes 

uz miera stāvokli. Lai gan stiepšanas vingrinājumi palīdz novērst traumas un 
uzlabot rezultātus daudzos sporta veidos, tomēr tos nedrīkst uzskatīt par universālu 
līdzekli. Dažiem sportistiem pārmērīga lokanība var destabilizēt locītavas un 
palielināt saišu sastiepšanas, kā arī locītavu izmežģīšanas varbūtību. Stiepšana var 
izraisīt locītavu pārmērīgu kustīgumu, kas veidojas, ja lielākajā daļā locītavu 
kustību diapazons pārsniedz pieņemamās normas. Pārmērīgais kustīgums samazina 
kustību izjūtu locītavā (proprioceptīvais saasinājums), kas var palielināt risku gūt 
akūtu vai hronisku traumu. Pārlieku kustīgas locītavas sportistiem var veicināt 
locītavu iekaisumu. 
 Ja rodas šaubas vai jautājumi par stiepšanas vingrinājumu piemērotību, 
jākonsultējas pie kvalificēta fizioterapeita, sporta speciālista vai sporta ārsta. 

Stiepšanos nedrīkst veikt, ja: 

1) kauls bloķē kustību, 
2) locītavai trūkst stabilitātes, 
3) ir samazināta kustību amplitūda, 
4) ir asas, akūtas sāpes locītavā, 
5) ir osteoporoze (kaulu atrofija), 

6) nesen ir bijis sastiepums, izmežģījums vai kaulu lūzums, 
7) ir aizdomas par akūtu infekcijas procesa uzliesmojumu ap/vai locītavā, 
8) ir kāda asinsvadu vai ādas slimība. 
 

Lai stiepšanas vingrinājumi būtu efektīvāki: 
1) jānosaka konkrēti un reāli stiepšanas mērķi, 
2) ar stiepšanu jānodarbojas ne ātrāk kā 30 minūtes pēc ēšanas, 
3) jāvalkā brīvs un komfortabls apģērbs, 
4) pirms stiepšanas jānoņem visi traucējošie priekšmeti un rotaslietas, 
5) pirms stiepšanas jāizņem no mutes košļājamā gumija, 
6) pirms stiepšanās ir jāiesildās, 
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7) stiepšanu vēlams veikt tīrā un klusā vietā, 
8) gatavojoties stiepšanas vingrinājumiem, kā arī to laikā jāievēro drošības 

noteikumi. 

 

Stiepšanās vadlīnijas: 

1) attieksmei pret stiepšanos jābūt pozitīvai, 
2) jāizolē stiepjamo muskuļu grupa, 
3) lai neizsauktu stiepes refleksu, jāstiepjas ir lēnām un plūstoši, 
4) lai panāktu vēlamo efektu, ir jālieto piemēroti palīglīdzekļi, 
5) jāelpo normāli un brīvi, bet izelpa jāakcentē vingrinājuma beigās, 
6) stiepiens ar piepūli vai spēka ietekmē parasti jānotur 10–30 sekundes un 

tad jāatslābinās, 
7) stiepjoties kopā ar partneri, jākoncentrējas un savstarpēji jāsarunājas, 
8) vingrinājumam beigu daļā nedrīkst samazināt uzmanību. 

 

Spēks un tā attīstīšana 

Spēka īpašību raksturojums 

Kas jādara, lai spēka treniņa ietekmē panāktu vēlamo efektu, t.i., spēka 
pieaugumu? Vispirms ir jāizvēlas spēka vingrinājumi, tad jāiemācās vingrinājumā 
pareizi iekļaut nepieciešamos muskuļus, muskuļu grupas un noteiktas muskuļu 
šķiedras. 

Diemžēl daudzos gadījumos spēka treniņš tiek veikts ļoti elementārā līmenī – 

vienkārši izpildot vingrinājumus, nedomājot ne par pārvaramā svara vai pretestības 
lielumu, ne vingrinājumu izpildes gaitu, ne arī par to ietekmi uz kādu sporta veidu, 
ne vienmēr tiek panāktas vajadzīgās izmaiņas. 

 

Spēka vingrinājumu izpildes specifika 

Spēka vingrinājumi raksturīgi ar vienveidīgu kustību daudzkārtēju 
atkārtošanu lēnā tempā, bet ar ievērojamu ārējās pretestības pārvarēšanu. Lai 
pārvarētu pretestību, muskuļi saraujas jeb kontrahējas. Atkarībā no tā, kā muskuļi 
saraujoties izmaina savu garumu, nosaka to kontrakcijas tipu. Novērtēt un pareizi 
izmantot treniņā noteiktu muskuļu kontrakcijas tipu ir ļoti svarīgi, jo muskuļu un 
nervu sistēmas adaptīvās izmaiņas ir dažādas atkarībā no muskuļu saraušanās 
veida. 

Ja vingrinājuma izpildes lakā ārējā pretestība (noslogojums) ir mazāka par 

muskuļu spēku, muskuļi saīsinās. Šādu muskuļu saīsināšanās veidu sauc par 
koncentrisku. Koncentriskā režīmā muskulis pārvar ārējo pretestību. 
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Ja muskuļiem tiek pielikts ārējais spēks, kurš ir lielāks par muskuļu spēku, 
muskuļi pagarinās. Šādu kontrakciju sauc par ekscentrisku. Ekscentriskā režīmā 
muskulis izrāda pretestību ārējiem spēkiem. 

Savukārt, ja muskulis attīsta spēku, bet neizmaina savu garumu, kontrakciju 
sauc par izometrisku. 

Ātrāku spēka sasniegšanu var attīstīt tikai speciāli vingrinājumi ar noteiktu 

intensitāti (praksē tos sauc par ātrspēka vingrinājumiem). Spēka gradienta rādītāji ir 
ļoti svarīgi, jo daudz sporta veidu pārstāvjiem spēka sasniegšanai ir atvēlētas tikai 
sekundes simtdaļas. Līdz ar to sasniegtais līmenis ir zemāks par maksimālā spēka 
iespējām un spēka gradients kļūst par panākumus limitējošu faktoru. 

Daudzi sportisti var sasniegt ļoti augstus spēka rādītājus, bet tikai daži to var 
izdarīt ļoti ātri. Iespējams, tāpēc sporta praksē ir sastopami ļoti stipri cilvēki, bet 
viņi diemžēl nevar uzrādīt atzīstamus rezultātus tādos izteiktos spēka veidos kā 
svarcelšana vai cīņa. 

Praktiski visu sporta veidu kustībās ir sastopami jaukti muskuļu saraušanās 
režīmi. Pārsvarā ir ekscentriski – koncentrisku kontrakciju kombinācija. Veidojas 
stiepšanas – saīsināšanās cikls. Tas nozīmē, ka pirms kontrakcijas muskulis 
iestiepjas, bet tikai pēc tam saraujas. Kā piemērs šim fenomenam ir spēja uzlēkt 
augstāk, tālāk, ja pirms lēciena tiek veiktā neliela pretkustība pašam lēcienam. Tieši 
ar šī fenomena izmantošanu saistās daudzu sporta veidu kustību efektivitātes 
palielināšana. 

Sevišķi tas iezīmējas sporta veidos ar spēka, ātrspēka izpausmēm. Stiepšanas 
– saīsināšanās cikls darbojas atšķirīgi ar izteiktu spēka pielikšanu un vingrinājumos 
ar ātrspēka izpausmēm. Ja pārvaramā pretestība ir liela, iestiepšanas fāzē 
palielinās muskuļu spriedze, kas veicina tālāko vingrinājuma – ar koncentrisku 

muskuļu saraušanos – izpildi. Ja pretestība ir neliela – sportā tas ir paša atlēta 
personīgais svars vai kāds sporta inventārs, piemēram, lode – tad vingrinājuma 
pareizas izpildes gadījumā muskuļu ekscentriski – koncentriska saraušanās 
kombinācija ļauj pastiprināt koncentriskā režīmā strādājoša muskuļa darbspējas. 
Tomēr, ja stiepšanas – saīsināšanās cikls ir pārāk garš (kustība tiek izpildīta lielā 
diapazonā), nervu un muskuļu darbības īpatnības sāk izpausties jau ekscentriskās 
fāzes laikā, tātad – negatīvā darba daļas laikā. Līdz ar to koncentriskā režīmā 
strādājoša muskuļa darbspēju pastiprināšana izpaliek. 

Tā kā stiepšanas – saīsināšanās cikla efektīva izmantošana iespējama tikai 
treniņa ietekmē, tā uzskatāma par vienu no nervu un muskuļu sistēmas adaptācijas 
piemēriem. Vingrinājumu daudzkārtēja atkārtošana veicina to ātrāku izpildi vai 

eksplozīvo spēku. 
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Ātrspēks un tā attīstīšana 

Ātrspēka attīstīšanas vingrinājumi 
Treniņā, kas paredzēts kustību ātruma palielināšanai, vingrinājumi jāizpilda šādā 
secībā: 

1. Izvēlētā sporta veida kustībās ir jārada papildu pretestība. 
2. Jāpalielina maksimālā spēka iespējas. 
3. Jātrenē spēka gradienta izpausmes. 

Lai attīstītu ātrspēku, ieteicams izmantot tādus konkrētā sporta veida 

vingrinājumus, kurus izpildot nepieciešams pārvarēt papildu pretestību. 
Lai vingrinājumu izpildītu apgrūtinātos apstākļos, sportistiem ir jābūt 

tehniski labi sagatavotiem un noslogojumam ir jāatbilst viņu fiziskajām spējām. 
Papildu apgrūtinājuma ietekmi uz vingrinājumu tehnisko izpildījumu parasti veic 
tikai vizuāli. Apgrūtinājums nekad nedrīkst izraisīt vingrinājuma tehniskā 
izpildījuma traucējumus. 

Daudzos sporta veidos ātrspēka attīstīšanai izmanto skriešanas, lēkšanas un 
mešanas speciālos vingrinājumus. 

Lai izvēlētos vingrinājuma izpildes veidu, vispirms jānovērtē, kāds 
stiepšanas – saraušanās cikls ir raksturīgs konkrētajam sporta veidam. Ciklus iedala 
īsos – ar nelielu iesēšanos, un garos – ar dziļāku iesēšanos. Piemēram, 
piezemēšanos pēc lēciena dziļumā no 35–45 cm paaugstinājuma var izpildīt ar 
nelielu iesēšanos ceļu locītavās un sekojošu lēcienu tālumā, zemskares laiku starp 
lēcieniem samazinot līdz minimumam. Garā muskuļa saraušanās cikla 
vingrinājumus veic ar dziļāku iesēšanos un tam sekojošu lēcienu, zemskares laiku 

pagarinot. 

Skriešanas vingrinājuma apgrūtinājums nedrīkst samazināt skrējiena ātrumu 
vairāk par 10% no maksimāli iespējamā, saglabājot tehnisko izpildījumu. 
Noslogojumam dažādos treniņu periodos jābūt dažādam. Sagatavošanas periodā 
noslogojums ir lielāks un līdz ar to izpildes ātrums – mazāks. Sacensību periodā 
noslogojums samazinās, bet izpildes ātrums palielinās. Optimālo noslogojumu 
parasti nosaka eksperimentālā ceļā – veicot vairākus atkārtojumus ar dažādu 
pretestību. 

Vingrinājumos ar pretestību ir svarīgi noteikt optimālo noslogojumu. Ja 
tas ir par lielu, muskuļu iestiepšana iznāk pārāk ilga. Velkot svaru, atsaitei jābūt 
apmēram 10–15 metru garai un tā jāstiprina krūšu augstumā. Saiti saīsinot, 
izmainās leņķis, kā rezultātā pretestība var neveicināt ātrspēka izpausmes. 
Skrējienus ieteicams izpildīt pārmaiņus ar un bez pretestības, resp., vairāki 
atkārtojumi ar bremzēšanu tiek nomainīti ar parastiem sprinta skrējieniem vai 
sprinta skrējieniem vilkšanas režīmā. 
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Vingrinājumos ar apsmagojumiem, izmantojot speciālu inventāru, var 
palielināt sportista svaru un noslogotajiem muskuļiem rast papildu apgrūtinājumu. 
Samērā plaši tiek izmantotas rūpnieciski izgatavotas smaguma vestes, bikses, 

aproces, smaguma saites augšstilba un potīšu noslogošanai ar maināmu svaru. Var 
arī lietot mednieku patronu jostas, izgatavot smilšu jostas vai līdzīgu inventāru. 

Apsmagojums parasti izraisa atspēriena ātruma samazināšanos. Tādēļ, lai 

palielinātu vingrinājuma efektu, jāizmanto optimāls noslogojums. Apsmagojums 
nedrīkst izmainīt vingrinājuma tehnisko izpildījumu un tam ir jāatbilst sportista 
fiziskajai sagatavotībai. Treniņu procesa sākumā ieteicams izpildīt vienkāršākus 
vingrinājumus, tad dažus vēzienus, soļošanu, skrējēju speciālos vingrinājumus, tad 
– palēcienus, lēcienus un skrējienus. Treniņā pēc diviem līdz pieciem 

atkārtojumiem ar apsmagojumiem jāizpilda tāds pats skaits vingrinājumu bez 
apsmagojuma. 

Dažādi lēcieni ar maksimālu piepūli ātrspēka attīstīšanai sekmē kāju 
muskulatūras spēka pieaugumu, bet nepalielina muskuļu masu. Lēcienus no vietas 
– gan augstumā, gan tālumā – bieži izmanto kā kontrolvingrinājumus kāju 
muskulatūras spēka izvērtēšanai. Lēcienus var izpildīt ar un bez roku palīdzības. Ja 
rokas fiksētas aiz muguras, var novērtēt tikai kāju muskulatūras spēku. 

Svarīga nozīme atkārtotu lēcienu izpildē ir piezemēšanās virsmai. Tā 
nedrīkst būt pārāk mīksta, piemēram, mīksts paklājs vai smiltis. Piezemējoties uz 
mīkstas pamatnes, zūd muskuļu un cīpslu uzkrātie elastības spēki, kā arī stiepšanas 
refleksa efekts. Ātrspēka vingrinājumu izpildē muskuļu kontrakcijai ir jābūt 
ekscentriski – koncentriskai, tātad viendaļīgai. Tikai šāda kontrakcija veicina 
ātrspēka izpausmes. 

Ieteicamais paaugstinājums lēcieniem dziļumā ir 30 līdz 60 cm. 
Paaugstinājumam jābūt tādam, lai sekojošo lēcienu varētu izpildīt bez aizkavēšanās 
vai, kā pieņemts teikt, bez ielūšanas atspēriena brīdī. 

Tuvojoties sacensību periodam, treniņos neizpilda vingrinājumus, kas var 
kavēt atspērienu, piemēram, pēc atspēriena veikt lēcienu augstumā. Atspēriens šajā 
periodā jāizpilda pēc iespējas ātrāk, un tādēļ labākais risinājums ir lēciens tālumā. 

Pārāk liels lēcienu apjoms var izraisīt sāpes un muskuļu normālas 
funkcionēšanas traucējumus. Treniņu apjoms lielā mērā ir atkarīgs no lēciena 
izpildījuma kvalitātes (nepieļaujot ielūšanu atspēriena brīdī). Ja lēciena kvalitāte 
pasliktinās, vingrinājuma izpilde jāpārtrauc. 

Dažādu metienu un grūdienu vingrinājumos ieteicams fiksēt metiena 
attālumu, kas palīdz uzturēt sportistu emocionālo pacēlumu. Izpildot metienus vai 
grūdienus no vietas, jānodrošina muskuļu iestiepšana vingrinājuma sākumā. Katru 
metienu ieteicams pabeigt ar izteiktu kustību uz priekšu. 
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Var izmantot 10–15 cm paaugstinājumu, no kura, nolecot ar vēziena soli vai 
arī krustsoli, izpilda metienu vai grūdienu. 

Ātrspēka īpašību attīstīšanā izmanto mešanas vai grūšanas vingrinājumus ar 3–
8 kg lodēm vai 2–5 kg pildbumbām. 

Dinamisko piepūļu vingrinājumi ir viens no galvenajiem nosacījumiem 
ātrspēka izpausmē: ja stiprāko muskuļa šķiedru kairinājums ir ar augstu frekvenci, 

var sasniegt lielāku ātrspēku. Dinamisko piepūļu vingrinājumi ir jāizpilda 

eksplozīvi ar vienu, bet ne vairāk kā trim atkārtojumiem. Atpūtas pauze līdz 
nākamajam piegājienam – no 2 līdz 3 minūtēm. Vienā sērijā optimālais piegājienu 
skaits ir 3 līdz 5 reizes. Starp sērijām atpūtas pauzēm jābūt līdz 5–8 minūtes. Sēriju 
skaits – 2 līdz 4. 

Sagatavošanas periodā izvēlas lielāku svaru, lēnāku izpildījumu un lielāku 
apjomu. Sacensību periodā – mazāku svaru, eksplozīvāku izpildījumu, nelielu 
apjomu. 

 

Labās un kreisās rokas metēju specifika diska mešanā 
Par kreilības vai labrocības izcelsmi pagaidām vēl nav vienota viedokļa, 

toties mūsu „aktīvās” rokas vadītāju ir iespējams nosaukt samērā precīzi. Katra 
cilvēka vadošo pusi jeb, konkrētāk, vadošo roku, nosaka sarežģītā saistība starp 
labo un kreiso galvas smadzeņu puslodi un dažādu funkciju sadalīšana starp tām. 
Turklāt tas notiek krusteniski: ja dominējošā ir labā galvas smadzeņu puslode, tad 
tā vada cilvēka ķermeņa kreiso pusi (kreiso ausi, aci, kāju utt.), cilvēks ar sava 
ķermeņa kreiso pusi darbojas veiklāk, un arī vadošā roka ir kreisā, un otrādi. 

Tomēr, pieminot smadzeņu pusložu specializāciju un vienas puslodes 

dominanti, jāatceras, ka visi neiropsihiskie procesi noris, piedaloties abām 
smadzeņu puslodēm, tādēļ termins „dominējošais” ir nosacīts. Katra puslode savā 
veidā nodrošina smadzeņu kā vienotas sistēmas darbību. Daudzi pētījumi liecina, 
ka pieaugušam cilvēkam abas smadzeņu puslodes parasti darbojas saskaņoti, 
komplimentāri. Jebkura sarežģīta cilvēciskās darbības joma (mūzika, dzeja, deja, 
matemātika utt.) apgūstama, tikai izmantojot abu pusložu iespējas. 

Pēc jaunākajiem statistikas datiem, pēdējos gados sākumskolas klasēs kreiļu 
skaits sasniedz 15–23%. Bērnu kreiļu skaits Latvijā pēdējos gados arvien pieaug, 
un līdz ar to aktuālākas kļūst ar šo sabiedrības daļu saistītās problēmas. 

Zinātnieki secinājuši, ka kreiļi vairākās jomās pārspēj labročus. Jaunāko 

pētījumu rezultāti liecina, ka tie cilvēki, kuriem kreisā roka ir vadošā, situācijā 
reaģē ātrāk un darbojas racionālāk. Šādus rezultātus var izskaidrot ar 
fizioloģiskajām īpatnībām: kreiļiem galvas smadzeņu puslodes darbojas ātrāk un ar 
informāciju apmainās ātrāk. Turklāt kreiļiem abas puslodes ir simetriskākas un tām 
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ir lielāks savstarpējo „sakaru” daudzums. Interesanti, ka kreiļu „pārākums” 
vairākās jomās ir konstatēts tikai starp vīriešiem. Kreiļi biežāk pievēršas dažādiem 
mākslas veidiem – kreiļu proporcionāli ir vairāk mākslinieku, mūziķu un dažu 
sportistu kategoriju vidū (piem., beisbola, golfa spēlētāju un bokseru). 

 

 Kreiļu raksturīgākās īpašības: 
1) kustīgi un enerģiski; 
2) ekonomiski patērē savu enerģiju, tāpēc dažkārt šķiet nenogurdināmi; 
3) pēc rakstura trauksmaini un ļoti emocionāli; 
4) apveltīti ar bagātu iztēli, radoši; 
5) parasti dominējošā ir redzes atmiņa; 
6) labi darbojas telpiskā iztēle; 
7) dod priekšroku daudzveidīgam darbam, kurā nepieciešama liela precizitāte; 
8) raksturīgas krasas garastāvokļa maiņas un uzmanības nenoturība; 
9) grūtības sagādā uzmanības pārslēgšana; 
10) jutīgāki pret medikamentiem, narkotikām, alkoholu, nikotīnu un citām 

organismam kaitīgām vai vienkārši aktīvām vielām; 
11) dažkārt viņus piemeklē atmiņas vājums un apātija. 

Darbā ar kreiļiem ieteicams ievērot diferencētu mācīšanās metodi. Pedagogu 
darbā ir vērojama mācīšanas organizēšana labročiem, taču, mācot kreiļus, lielāka 
uzmanība jāpievērš: 

1) no funkcionālas smadzeņu asimetrijas izrietošās atšķirības kreiļa uztverē un 
darbībā; 

2) neatbilstošas mācību metodes darbā ar kreili; 
3) kreiļa individuālo vajadzību nerespektēšana mācību procesā; 
4) trūkumi vispārējā mācību darba organizācijā; 
5) pedagogu nepietiekama informēšana par bērna kreilību un tās izpausmēm; 
6) atbilstošu mācību līdzekļu (īpaši vizuālās uzskates līdzekļu), iekārtu, 

darbarīku, darba vietas iekārtojuma trūkums, kā arī vēl citi šeit nenosaukti 
objektīvi vai pavisam subjektīvi blakus apstākļi. 

 Man pašam kā kreilim vieglāk ir uztvert kustību, ja man tā tiek demonstrēta 

uz pareizo pusi, taču ar nosacījumu, ka tā nedrīkst būt nepilnīga. Ja treneris nespēj 
nodemonstrēt pareizu kustību kreilim, pats būdams labrocis, tad labāk to arī 
nedarīt. Vērojot diska mešanas sacensības, kurās piedalās pasaulē vadošie diska 
metēji (met ar labo roku), cenšos vizualizēt, kā tas jādara kreilim. Kaut kāda 
izpratne rodas, taču praktiski to izmantot nesanāk. Savukārt Edgaram Smočam, 

diska metējam ar kreiso roku, iedodot izlasīt literatūru (krievu valodā) par diska 
mešanu labrocim, viņa sejas izteiksmē varēja novērot, ka ir grūtības to uztvert. Līdz 
ar to varam secināt, ka viņam nepieciešama informācija metējiem ar kreiso roku. 
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Tas pats notiek ja diska mešanas treneriem, kuri pārsvarā trenē labročus iedod 
izlasīt šo materiālu, kas paredzēts kreiļiem. 

 No trenera viedokļa nākas secināt, ka diska metējiem kreiļiem sacensībās nav 
priekšrocības kā sporta spēlēs. Priekšroka diska metējiem ar kreiso roku sacensībās 
rodas tad, ja pūš labročiem neparocīgais pretvējš, tad kreiļi ir privileģētākā stāvoklī. 
Taču tā nav būtiska priekšrocība. Diska metēju sacensību sektors parasti ir 
pielāgots metējiem ar labo roku, tādēļ nākas lūgt tiesnešiem atvērt diska mešanas 
sektora aizsargtīklu vaļā vairāk pa kreisi, lai sportists kreilis varētu veiksmīgi 
izpildīt metienu. Tomēr daudzos stadionos, kuros ir vecās konstrukcijas 
aizsargtīkli, to nav iespējams izdarīt. Tad sportistam jāmaina sava atrašanās diska 
mešanas sektora aplī, tā tiek novirzīta pa kreisi no vidus ass, lai sekmīgi varētu 
izpildīt metienu un disks netrāpītu aizsargtīklā. 
 Diska metējiem mācību treniņu procesā, it īpaši sākumposmā, t.i., sākot 
strādāt ar diska metējiem, treniņu grupā ir 8–10 audzēkņu, un, ja starp tiem ir kāds 
kreilis vai vairāki, tad trenerim, sniedzot norādījumus par nepilnībām tehniskajā 
izpildījumā, jūk puses – treneris stāsta kā metējiem ar labo roku, kaut domā kreilim 
atbilstoši. Min nepareizo roku, kāju, kā arī pretējos virzienus. Lielākās problēmas 
sākas tad, kad jāparāda kustība kopumā ar kreiso roku, ja treneris pats nav kreilis. 

Pieredze liecina, ka sportisti bieži lūdz parādīt kustību vingrinājumā ar viņa vadošo 
roku. Tas ir tāpat kā daudzcīņniekiem treniņā, uzsver treneris Broņislavs Ļaksa 
(pēc bakalaura darbā veiktā pētījuma): audzēkņi mēdz palūgt nodemonstrēt kādu 
lēcienu ar viņu vadošo kāju, bet trenerim vadošā ir otra kāja, grūti sakoordinēt 
kustības. Tās apgūt sarežģītos (tehniskajā un koordinācijas ziņā) vingrinājumos, 
kustībās nav nemaz tik viegli, tad jāizlīdzas ar citu audzēkņu demonstrējumu. 
Savukārt trenere Brigita Krieva (pēc bakalaura darbā veiktā pētījuma) uzsver, ka 

kreiļiem noteicošā ir vizuālā uztvere, tāpēc cenšas sameklēt kādu attēlu ar 
vingrinājuma zīmējumu atbilstoši kreiļiem. Ja audzēknis ir labi koordinēts, noder 

spoguļattēls vingrinājuma demonstrējumā. Trenere uzskata, ka nav jādemonstrē 
vingrinājums ar nedominējošo roku, pietiek ar demonstrējumu spoguļattēlā, jo 
kustību var parādīt nepareizi. Ja diska metējam ir tehniskā domāšana, tad viņš spēs 
projicēt kustības izpildi vadošajai rokai. 

Kā kopīgu lietu treneri min to, ka nepieciešams kvalitatīvs video materiāls ar 
vingrinājumiem diska metējiem kreiļiem. Nenāktu par sliktu arī metodiskie 
norādījumi, kuri būtu jāiesaka audzēkņiem kreiļiem, vadoties pēc tā, ka viņiem 
vadošā ir otra smadzeņu puslode nekā vairumam metēju (labročiem). Iespējams, 

labāk palīdz tēlains „kļūdu labojums”, kas mākslinieciskā tipa metējiem varētu 
sniegt pilnīgāku izpratni par kustības izpildi. 
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No šeit minētā varam secināt, ka trenerim ir nepieciešami uzskates materiāli 
kreiļiem. Tāpēc arī pārveidoju vingrinājumus kreiļiem saprotamākā un vieglāk 
uztveramākā veidā – vingrinājumu pieraksts un video attēls. 
 Darba gaitā tika aptaujāti Latvijas vadošo vieglatlētikas mešanas disciplīnu 
pārstāvju treneri (skat. 1. pielikumu). 75% treneru darba stāžs kā trenerim ir virs 30 

gadiem. No tā varam secināt, ka viņi ir sava aroda meistari. Savukārt 25% treneru 
savā amatā ir mazāk par 10 gadiem. Pēc aptaujas rezultātiem secinu ka treneri 

treniņu procesā izmanto šādas mācību metodes: demonstrējuma, vārda un 
vingrinājuma – veselo mācīšanas metodi, kā arī kustību apgūšanas priekšnoteikumu 
radīšanas metodi. Savukārt lielākā daļa lieto vēl arī ideomotoro, vingrinājuma – 

dalīto metodi. Mazāk nekā 50% aptaujāto treneru treniņu procesā cenšas būt radoši 
un darbā bez iepriekš minētajām metodēm vēl arī izmanto rotaļu un kooperatīvās 
mācīšanas metodi. 
 Visi treneri kā viens, neskatoties uz to, ka mešana notiek tikai ar vadošo 
roku, treniņu procesā pilda mešanas kustības apguves vingrinājumus uz abām 
pusēm, bet vingrinājumu daudzums ir atkarīgs no konkrētā treniņu perioda. 
Apkopojot aptaujas rezultātus, secinājām, ka sagatavošanas periodā vingrinājumus 
procentuāli attiecībā pret vadošo roku pilda 20% / 80%, sacensību periodā 90% / 
10% un pārejas periodā 60% / 40% no tehniskās sagatavošanas vingrinājumiem. 
 Uzskatām, ka trenerim, strādājot ar audzēkņiem, ir svarīgi zināt viņu 
temperamenta tipu, lai atvieglotu sev darbu un zinātu, kā ar konkrēto personību 
strādāt. Tāpēc arī savā anketā uzdevām tādu jautājumu – vai trenerim ir svarīgi 
zināt audzēkņa temperamentu un kā viņi to nosaka? Visiem treneriem tas ir svarīgs 
aspekts. Viens to noskaidro ar pedagoģisko novērojumu, cits izpēta audzēkni 
sacensību elementos un spēlēs. Kā raksturīgāko temperamenta tipu, kas atbilstu 
metējam, atzina sangviniķi, bet nenoliedza, ka arī citu temperamenta tipu pārstāvji 
var būt labi metēji. 
 Man kā kreisās dominantes pārstāvim svarīgi šķita noskaidrot, kā trenerim ir 
strādāt ar audzēkni, kura funkcionālā dominante ir pretēja paša trenera 
funkcionālajai dominantei. Aptaujāto treneru vidū šajā jautājumā domas dalījās – 

citiem tas grūtības nesagādā, savukārt citi vai nu vispār nav strādājuši ar pretējās 
dominantes pārstāvi, vai to darīt ir diezgan sarežģīti, pašam grūti pārslēgties. 
Lielākās grūtības saistītas ar demonstrēšanu, pārslēgšanos, domāšanu un 
psiholoģiska rakstura problēmām. Te atkal rodas jautājums: vai audzēknim, vai 
pašam trenerim? 

 Ja treniņa nodarbībā ir abu funkcionālo dominanšu pārstāvji, treneri vai nu 

sadala audzēkņus pa grupām (parasti uz mešanas treniņu vienlaikus nāk 2–3 

audzēkņi), vai audzēknim ar pretējo funkcionālo dominanti tehnikas treniņus vada 

atsevišķi, lai pašam būtu vieglāk strādāt un nebūtu nepārtraukti jāpārslēdzas.  
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 Mūsdienu diska metējiem nepieciešamās īpašības 
 Mūsdienu diska metējiem nepieciešamās īpašības: 
· Liels kustības ātrums; 
· Teicama koordinācija; 
· Spēks; 
· Spēja izpildīt plašas kustības pagriezienā un metiena laikā; 
· Prasme „just rīku”. 

Tā kā diska lidojuma attālums ir atkarīgs no izmešanas augstuma, priekšroka 
dodama gara auguma metējiem. Roku garumam, salīdzinot ar augumu, jābūt 
lielākam. Ļoti svarīgs faktors – diska mešanas tehnikas apgūšana un nepārtraukta 
pilnveidošana. 

Strādājot ar jaunajiem metējiem Murjāņu Sporta ģimnāzijā, cenšamies 
izmantot jaunākos atzinumus sportistu sagatavošanā un atlasē. Jaunos talantus 

tagad izvēlamies ne tikai mešanas sektoros, bet arī augstlēkšanas, sprinta u.c. 
disciplīnās. Vispirms ņemam vērā augumu, ātrumu, koordināciju. Tiekamies ar 
audzēkņu vecākiem, lai pārliecinātos par perspektīvu – izaugt slaida auguma 

metējam. Uzņemot tiek pārbaudītas jaunā metēja ātruma un spēka īpašības, 
koordinācija, auguma garums, roku garums, kā arī skatāmies audzēkņu sekmes 
mācībās. Ja audzēknis ir izgājis zināmu sagatavošanos, pārbaudām tīros spēka 
rādītājus. 
 Tehnikas apmācības un pilnveidošanas procesā liela loma ir trenerim. Kā 
pierāda prakse, audzēknis reizēm atrodas subjektīvu sajūtu varā, un tāpēc veidojas 
kļūdas tehnikā. Mēs savā darbā izmantojam kinogrammas un video, lai audzēknim 
ir iespēja pavērot pašam sevi no malas, – tas palīdz tehnikas pilnveidošanas 
procesā. Labi apgūta mešanas tehnika nenogurdina sportistu psiholoģiski, rada 
stabilas un drošas kustības, kas palīdz sasniegt augstus rezultātus. 

Diska metēju sagatavošanā izmantojam trīs galvenās līdzekļu grupas: 
1. VFS – vispārējā fiziskā sagatavotība; 

2. SFS – speciālā fiziskā sagatavotība; 
3. TS – tehniskā sagatavotība. 

Visas šīs trīs grupas ir kopēji saistītas, kas gala iznākumā dod rezultātu. 
Trenera prasme un pieredze nosaka šo grupu savstarpējo attiecību treniņu procesā. 
Šīs attiecības var mainīties atkarībā no: 

1. Kontingenta; 

2. Dzimuma; 

3. Attiecīgā sagatavošanas perioda. 
 Pie speciālajiem vingrinājumiem pieskaitāmi tādi vingrinājumi, kas satur 
sacensībās nepieciešamo kustību elementus un kuru izpildes laikā atsevišķu 
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muskuļu vai muskuļu grupu darbība funkcionē tādā pašā vai līdzīgā veidā kā 
sacensībās. Speciālos vingrinājumus var iedalīt divās grupās: 

1. Vingrinājumi, kas pilnveido fiziskās īpašības; 
2. Vingrinājumi, kas pilnveido mešanas tehniku. 

Varam minēt arī trešo grupu, kurā ietilpst vingrinājumi, kas pilnveido gan 

fiziskās īpašības, gan mešanas tehniku. Speciāli vingrinājumi daudz tiešāk ietekmē 
rezultātu kāpumu nekā vispārattīstošie vingrinājumi, jo šo vingrinājumu 
priekšrocība ir tāda, ka iespējams mērķtiecīgāk dozēt to ietekmi uz organismu. 

Speciālie vingrinājumi nodarbina un nostiprina vispirms tos muskuļus, kuri 
nodrošina specifiskā darba galvenos momentus. 

Lai sasniegtu augstus sportiskos rezultātus, speciālos vingrinājumus 
nepieciešams izpildīt visu gadu. Ikdienas treniņu nodarbībās jāievēro 
sistemātiskuma, pieejamības, pēc darbības principi. Speciālie vingrinājumi 
jāizvēlas no vienkāršākā uz sarežģīto, no vieglākā uz grūtāko. 
 Mešanas kustības atsevišķi elementi jāizpilda imitācijas veidā, kā iesildošos 
vingrinājumus treniņa sākumā, radot labvēlīgākus apstākļus galvenajai treniņu 
daļai, kur tiek pilnveidota un noslīpēta mešanas tehnika. Speciālos vingrinājumus, 
kas attīsta fiziskās īpašības, vēlams veikt pēc tehnikas treniņa. 
 Diska metēju treniņš ir fizisko īpašību, kustību iemaņu, organisma 

funkcionālo iespēju un gribas īpašību audzināšanas nepārtraukts process. Ar to visu 

saprotam plānveidīgu sportista sagatavošanu, ņemot vērā viņa personību un 

organisma īpatnības. 
 Tā kā sportisti atrodas dažādās sagatavotības pakāpēs, katram sportistam 

nepieciešams izpildīt sev atbilstošus speciālos vingrinājumus un to lietošanas 
metodiku. Šajā sakarā jāņem vērā katra sportista individuālās īpatnības, tā darba 
spējas, speciālā un psiholoģiskā sagatavotība. Ja sportists sasniedz augstu 
meistarību, arvien daudzveidīgāka parādās viņa personība. Tādēļ sportista 

individuālās īpatnības apgrūtina trenētības līmeņa paaugstināšanos. Šo iemeslu dēļ 
no trenera puses visu laiku tiek prasīta jaunrade un augsta profesionālā meistarība. 
 Treniņu procesā diska metējs pilnveido atsevišķas tehnikas fāzes, izkopj 
fināla spēka piepūli, attīsta speciālās fiziskās īpašības un kustību iemaņas, kuras 
nepieciešamas šajā sarežģītajā vieglatlētikas disciplīnā. 
 Diska metējam nepieciešams 1,0–1,2 sekundes, lai attīstītu maksimālu 
ātrumu diska izmešanas brīdī. Lai to varētu izpildīt, nepieciešams ārkārtīgi liels 
spēks, kas jāizmanto ļoti īsā laikā. Tādēļ, lai sasniegtu augstus rezultātus, nevar 
apmierināties ar to, lai spēka īpašības pilnveidotu tikai sagatavošanas periodā, arī 
sacensību periodā jānodarbojas ar svaru stieni, lai uzturētu spēka īpašības, kam šajā 
periodā piemīt tendence kristies. 
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Diska mešanas tehniskās sagatavotības bāzes vingrinājumi 
 

 Lai sportists veiksmīgi realizētu spēka un ātruma īpašības diska mešanā, 

nepieciešams apgūt būtiskus mešanas tehnikas apguves vingrinājumus. 
Apskatīsim, pēc manām un treneres V. Smočas domām, svarīgākos 

vingrinājumus, kuri palīdz izprast diska mešanas kustību un būtiskās nianses to 
apguvē. 

    
 a   b         c      d 

  

 21.att. Svara pārnešana no kājas uz kāju 

 

Sākuma stāvoklis – žākļstāja, kājas nedaudz ieliektas ceļu locītavās, papēži 
un pirkstgali nedaudz atcelti no grīdas. Ķermeņa svars balstās uz pēdas 
šķērsvelvēm. Rokas sānis. 

Darbības – nemainot ķermeņa stāvokli, kāju platumu un iesēdiena dziļumu, 

notiek ķermeņa svara pārnešana no vienas kājas uz otru, nonākot balstā uz vienas 
kājas (skat. 21. att. a, b, c, d). 

Raksturīgākās kļūdas – nespēj nostāvēt uz pēdas šķērsvelvēm, nespēj 
noturēt taisnu augumu gurnu locītavā sagitālajā un frontālajā plaknē, nonākot 
vienatbalsta stāvoklī, mainās attālums starp pēdām, iztaisnojas ceļgala locītava. 

Rekomendācijas – iesākumā izpildīt no šauras žākļstājas, pakāpeniski 
palielinot attālumu un dziļumu, nonākot līdz sev optimālajam stāvoklim. Pildīt pie 
spoguļa, lai redzētu auguma stāvokli gurnu locītavā. Visvieglāk atrast optimālu 
stāvokli ir, aizverot acis un no pamatstājas nostājoties žākļstājā. 

Citi norādījumi – rokas drīkst turēt arī gar sāniem un aiz muguras. Uz 
pleciem novietot palīgrīkus – stikla šķiedras vai koka kārti, svarcelšanas stieni. 
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   a      b 

 22.att. Pēdas pagriešana 

 

Sākuma stāvoklis – uz vienas kājas perpendikulāri līnijai, otra kāja atpakaļ 
(skat. 22. att. a). Pēdas šķērsvelve ir kā līnijas turpinājums. Augums taisns, rokas 

aiz muguras sakrustotas. 

Darbības – saglabājot sākuma stāvokli, strauji pagriezt pēdu uz āru paralēli 
līnijai (skat. 22. att. b), apmēram 90°. 

Raksturīgākās kļūdas – sāk kustību nevis ar papēdi, bet palīdz ar plecu 
joslu, līdz ar to netiek saglabāts sākuma stāvoklis. Nespēj uzreiz pagriezt pēdu par 
90°. Pēc pagriešanas zaudē līdzsvaru. 

Rekomendācijas – ja nesanāk strauji pagriezt pēdu precīzi, tad censties to 
darīt lēnām, bet kustību sākt ar papēdi. Izpilda ar partneri – treneri, kurš neļauj 
kustību sākt ar plecu joslu, to turot. Censties izpildīt uz mazāka balsta laukuma, bet 
nepacelt papēdi pārāk augstu, maksimums – 2 cm no grīdas. 

Citi norādījumi – vingrinājumu izpilda gan pa labi, gan pa kreisi, gan ar 
labo kāju, gan ar kreiso kāju (skat. 23. att.), un tas pats vingrinājums ar bumbiņas 
izsišanu ar papēdi (skat. 24. att.). Roku stāvoklis visērtākais ir aiz muguras, pleci 

nedaudz atpakaļ. Optimālais roku stāvoklis: ir roka, ar kuru met, atvirzīta sānis 
atpakaļ, bet otra priekšā saliekta ar plaukstu uz leju. 
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          a          b   c   d 

       
                 e   f 
 23.att. Pēdas pagriešana pa labi un pa kreisi 
 

Sākuma stāvoklis – uz vienas kājas perpendikulāri līnijai, otra kāja atpakaļ 
(skat. 23. att. a). Pēdas šķērsvelve ir kā līnijas turpinājums. Augums taisns, rokas 

aiz muguras sakrustotas. 

Darbības – saglabājot sākuma stāvokli, strauji pagriezt pēdu uz āru paralēli 
līnijai (skat. 23. att. b), apmēram 90°. 

Raksturīgākās kļūdas – sāk kustību nevis ar papēdi, bet palīdz ar plecu 

joslu, līdz ar to netiek saglabāts sākuma stāvoklis. Nespēj uzreiz pagriezt pēdu par 
90°. Pēc pagriešanas zaudē līdzsvaru. 

Rekomendācijas – ja nesanāk strauji pagrieztpēdu recīzi, tad censties to 
darīt lēnām, bet kustību sākt ar papēdi. Izpilda ar partneri – treneri, kurš neļauj 
kustību sākt ar plecu joslu, to turot. Censties izpildīt uz mazāka balsta laukuma, bet 
nepacelt papēdi pārāk augstu, maksimums – 2 cm no grīdas. 
 Citi norādījumi – vingrinājumu izpilda gan pa labi, gan pa kreisi, gan ar 
labo kāju, gan ar kreiso kāju (skat. 23. att.). Roku stāvoklis visērtākais ir aiz 
muguras, pleci nedaudz atpakaļ. Optimālais roku stāvoklis ir roka, ar kuru met, 
atvirzīta sānis atpakaļ, bet otra priekšā saliekta ar plaukstu uz leju. 
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  a        b   c   d 

   
  e      f    

 24.att. Pēdas pagriešana pa labi un pa kreisi, izsitot bumbiņu 

Sākuma stāvoklis – uz vienas kājas perpendikulāri līnijai, otra kāja atpakaļ 
(skat. 24. att. a). Pēdas šķērsvelve ir kā līnijas turpinājums. Augums taisns, rokas 

aiz muguras sakrustotas. 

Darbības – saglabājot sākuma stāvokli, strauji pagriezt pēdu uz āru paralēli 
līnijai (skat. 24. att. b), apmēram 90°. 

Raksturīgākās kļūdas – sāk kustību nevis ar papēdi, bet palīdz ar plecu 
joslu, līdz ar to netiek saglabāts sākuma stāvoklis. Nespēj uzreiz pagriezt pēdu par 
90°. Pēc pagriešanas zaudē līdzsvaru. 

Rekomendācijas – ja nesanāk strauji pagriezt pēdu precīzi, tad censties to 
darīt lēnām, bet kustību sākt ar papēdi. Izpilda ar partneri – treneri, kurš neļauj 
kustību sākt ar plecu joslu, to turot. Censties izpildīt uz mazāka balsta laukuma, bet 
nepacelt papēdi pārāk augstu, maksimums – 2 cm no grīdas. 

Citi norādījumi – vingrinājumu izpilda gan pa labi, gan pa kreisi, gan ar 
labo kāju, gan ar kreiso kāju ar bumbiņas izsišanu ar papēdi (skat. 24. att.). Roku 

stāvoklis visērtākais ir aiz muguras, pleci nedaudz atpakaļ. Optimālais roku 
stāvoklis ir: roka, ar kuru met, atvirzīta sānis atpakaļ, bet otra priekšā saliekta ar 
plaukstu uz leju. 
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     a   b   c        d 

 

25. att. Pagriezieni par 90°, 180°, 270°, 360° uz priekšu un atpakaļ 
 

Sākuma stāvoklis – žākļstāja, rokas brīvi krīt lejā, svars uz pēdas priekšējās 
daļas (skat. 25. att. a). 

Darbības – pārnest svaru uz labās kājas (skat. 25. att. b) un ar labās kājas 
papēdi virzīt visu augumu pulksteņrādītāja virzienā pa rotācijas asi (skat. 25. att. c), 

nemainot kāju platumu un iesēdiena dziļumu. 
Raksturīgākās kļūdas – nepārnes ķermeņa svaru virs pēdas. Gurni atvirzīti 

atpakaļ. Pagrieziena laikā iztaisnojas un pievelk klāt kāju. Palīdz kustību uzsākt ar 
plecu joslas palīdzību. 

Rekomendācijas – pildīt pretim spogulim, lai pats var vizuāli kontrolēt 
ķermeņa stāvokli. Iesākumā tikai atcelt kāju, atrast līdzsvaru un tikai tad sākt virzīt 
sevi uz priekšu. Iedomājieties, ka ar pretējo kāju balsta kājai zīmējat apli, esat kā 
cirkulis. 

Citi norādījumi – kustību izpilda gan uz priekšu, gan atpakaļ un uz abām 
kājām. Var veikt arī vairāku apļu apgriezienus. 
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   Skats no sāna    

   a   b   c  

    Skats no priekšas 

     d   e   f 

 

 26. att. Ķermeņa augšdaļas apdzīšana ar kājām no vietas 

 

Sākuma stāvoklis – soļa stāja uz kreisās kājas, labā roka priekšā ar plaukstu 

uz leju, kreisā atpakaļ (skat. 26. att. a, d). 

Darbības – pagrieziens, balstoties uz kreisās kājas pēdas šķērsvelves, 

pulksteņrādītāja virzienā par 180° (skat.26. att. b, e). Saglabāt nemainīgu plecu 
joslas stāvokli. Nezaudējot līdzsvaru, nonākt divatbalsta stāvoklī (skat. 6. att. c, d). 

Raksturīgākās kļūdas – uz balsta kājas neatrod līdzsvaru, gurns ir nedaudz 
atvirzīts atpakaļ, līdz ar to pleci – gurni – pēda nav uz vienas līnijas, nevis griež ar 
papēdi, bet atsperas ar otru kāju, nesaglabā roku stāvokli. 

Rekomendācijas – pildīt kustību ar nelieliem apstāšanās brīžiem, līdz nonāk 
vajadzīgajā pozīcijā, noturēt rokas var palīdzēt koka kāts, bet ar to nevajadzētu 
aizrauties. 

Citi norādījumi – lai aktivizētu papēža darbību, var novietot palīgrīku 
(tenisa bumbiņu), pagriezienu vajadzētu izpildīt uz abām kājām gan 
pulksteņrādītāja virzienā, gan pretēji tam, kā arī vairāk par 180°. 
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27.att. Ķermeņa augšdaļas apdzīšana ar kājām pēc atvēziena atpakaļ 
 

Sākuma stāvoklis – žākļstāja, rokas brīvi krīt lejā, svars uz pēdas priekšējās 
daļas (skat. 27. att. a). 

Darbības – virzot kreiso roku sānis un pa loku atpakaļ, nonākt balstā uz 
kreisās kājas, labā roka sānis priekšā, pēdas perpendikulāri viena otrai (skat. 27. att. 

b), pēc tam izpildīt tās pašas darbības, kuras tika aprakstītas 5. attēlā. 
Raksturīgākās kļūdas – galvenokārt tās pašas, kas 26. attēlā aprakstītajā 

vingrinājumā. Šajā konkrētajā, nonākot uz balsta kājas, svars nedaudz tiek atvirzīts 

uz papēdi un balsta kāja maina savu atrašanās vietu. 
Rekomendācijas – virzot roku atpakaļ, nonākt sev optimālā stāvoklī, lai 

spētu izpildīt pēc tam sekojošās darbības, lai vieglāk būtu tikt uz priekšu, drīkst 
nedaudz atsperties ar labo kāju. 

Citi norādījumi – lai vieglāk būtu atstāt roku atpakaļ brīdī, kad notiek 

virzīšanās uz priekšu, treneris vai treniņa biedrs to nedaudz pietur. 
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     a   b   c 

       
  d        e  

 

28.1. att. Ķermeņa augšdaļas apdzīšana ar kājām no vietas ar sekojošu 
izmetienu (skats no sāna) 

 

Sākuma stāvoklis – soļa stāja uz kreisās kājas, labā roka priekšā ar plaukstu 
uz leju, kreisā atpakaļ (skat. 28.1., 28.2. att. a). 

Darbības – pagrieziens, balstoties uz kreisās kājas pēdas šķērsvelves 
pulksteņrādītāja virzienā par 180°. Saglabāt nemainīgu plecu joslas stāvokli (skat. 

28.1., 28.2. att. b). Nezaudējot līdzsvaru, nonākt divatbalsta stāvoklī (skat. 28.1., 

28.2. att. c) un turpināt griezt kreiso kāju līdz brīdim, kad pēdas purngals vērsts 
mešanas virzienā (skat. 28.1., 28.2. att. d), un nobeigt mešanas kustību ar roku 
(skat. 28.1., 28.2. att. d). 

Raksturīgākās kļūdas – uz balsta kājas neatrod līdzsvaru, gurns ir nedaudz 
atvirzīts atpakaļ, līdz ar to pleci – gurni– pēda nav uz vienas līnijas, nevis griež ar 
papēdi, bet atsperas ar otru kāju, nesaglabā roku stāvokli. Nonākot divatbalsta 
stāvoklī, kreisā kāja apstājas un zūd rotācijas kustība, notiek stumšana, ko nedrīkst 
pieļaut. 

Rekomendācijas – pildīt kustību ar nelieliem apstāšanās brīžiem, līdz nonāk 
vajadzīgajā pozīcijā, noturēt rokas var palīdzēt koka kāts, bet ar to nevajadzētu 
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aizrauties. Lai vieglāk būtu iemācīties kāju turpināt virzīt pa rotācijas asi, pie 

papēža ārējās malas pielipina galda tenisa bumbiņu un liek iedomāties, ka tā visu 
laiku ir jāstumj ar papēdi prom. 

Citi norādījumi – kustību cenšas izpildīt bez apstāšanās, vienmērīgi 
palielinot ātrumu. Beigu daļai jābūt visātrākajai. 

 

     
     a   b   c        d 

      
          e 
  

28.2. att. Ķermeņa augšdaļas apdzīšana ar kājām no vietas ar sekojošu izmetienu 

(skats no priekšas) 
 

Sākuma stāvoklis – soļa stāja uz kreisās kājas, labā roka priekšā ar plaukstu 
uz leju, kreisā atpakaļ (skat. 28.1., 28.2. att. a). 

Darbības – pagrieziens, balstoties uz kreisās kājas pēdas šķērsvelves 
pulksteņrādītāja virzienā par 180°. Saglabāt nemainīgu plecu joslas stāvokli (skat. 
28.1., 28.2. att. b). Nezaudējot līdzsvaru, nonākt divatbalsta stāvoklī (skat. 28.1., 

28.2. att. c) un turpināt griezt kreiso kāju līdz brīdim, kad pēdas purngals vērsts 
mešanas virzienā (skat. 28.1., 28.2. att. d), un nobeigt mešanas kustību ar roku 
(skat. 28.1.,28.2. att. d). 
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Raksturīgākās kļūdas – uz balsta kājas neatrod līdzsvaru, gurns ir nedaudz 
atvirzīts atpakaļ, līdz ar to pleci – gurni– pēda nav uz vienas līnijas, nevis griež ar 
papēdi, bet atsperas ar otru kāju, nesaglabā roku stāvokli. Nonākot divatbalsta 
stāvoklī, kreisā kāja apstājas un zūd rotācijas kustība, notiek stumšana, ko nedrīkst 
pieļaut. 

Rekomendācijas – pildīt kustību ar nelieliem apstāšanās brīžiem, līdz nonāk 
vajadzīgajā pozīcijā, noturēt rokas var palīdzēt koka kāts, bet ar to nevajadzētu 
aizrauties. Lai vieglāk būtu iemācīties kāju turpināt virzīt pa rotācijas asi, pie 
papēža ārējās malas pielipina galda tenisa bumbiņu un liek iedomāties, ka tā visu 
laiku ir jāstumj ar papēdi prom. 

Citi norādījumi – kustību cenšas izpildīt bez apstāšanās, vienmērīgi 
palielinot ātrumu. Beigu daļai jābūt visātrākajai. 
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   Skats no sāna 

  a   b   c 

   Skats no priekšas      
   d          e   f 

29. att. Gurna iznešana uz priekšu 

Sākuma stāvoklis – soļa stāja ar labo kāju, kreisā kāja izvērsta 
perpendikulāri labajai, rokas sānis (skat. 29. att. a, d). 

Darbības – solis ar kreiso kāju (skat. 29. att. b, e), neilgi pirms kājas 
novietošanas ar gurna palīdzību to novietot zem sevis (skat. 29. att. c), pagrieztu uz 

iekšu par 180° (skat. 29. att. f). 

Raksturīgākās kļūdas – veicot soli ar kreiso kāju, par ātru sāk kājas 
nolikšanu, līdz ar to zūd kustība uz priekšu, kas saīsina rīka ieskrējiena ceļu. Kāju 
novieto nevis zem sevis, bet nedaudz priekšā, līdz ar to jāveic papildu darbība, kas 
atkal samazina kustības ātrumu. 

Rekomendācijas – lai labāk izjustu kājas darbību uz priekšu ar visu 
augumu, ap potīti var piestiprināt nelielu pretestību (smilšu maisiņu, gumiju), kas 
sekmēs nepieciešamo muskuļu pieslēgšanos darbam. 

Citi norādījumi – kad kustības pirmā fāze apgūta, savieno to ar beigu 
darbību (metienu), kuru varam aplūkot 28.1,2 8.2. c, d, e attēlā. 

Visi iepriekš minētie vingrinājumi gala rezultātā veido vienu kopīgu mešanas 
kustību (skat. 30. attēlu). 
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 30. att. Diska mešanas kustība 
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     c    d 

 

 31. att. Palīgrīks pleca noturēšanai priekšā 

 

 Apraksts – raksturīgākā diska metēju iesācēju kļūda ir tā, kad rīka 
izmešanas brīdī nevis strādā uz rīku, bet gan ar labo roku kreiļiem, ar kreiso – 

labročiem atver sevi vaļā. Līdz ar to nav, pret ko strādāt. Treneru žargonā tas 
skanētu „atvērās”. Tādēļ piedāvāju nelielu palīgrīku – gumiju, kas visu laiku ir 

nelielā iestiepumā, kurš ir jāsaglabā līdz brīdim, kad rīks ir atstājis roku. 
 Roka jācenšas turēt priekšā tā, lai gumija vietā, kur uzmaukta uz pleca (skat. 

31. att. b, c) un paņemta plaukstā pret krūtīm, veidotu 90° leņķi. 
 Piedāvātie vingrinājumi izvēlēti, konsultējoties ar treneri Valentīnu Smoču. 
Tie, mūsuprāt, ir galvenie pamata vingrinājumi, kas būtu jāapgūst ikvienam 
atlētam, kurš sevi vēlas saukt par diska metēju. Vingrinājumi, protams, ir parādīti 
un aprakstīti kreisās dominantes pārstāvjiem, bet tos var pildīt arī labās dominantes 
metēji. 
 Treniņu procesā cenšos pēc iespējas vairāk izmantot speciālos vingrinājumus 

tehnikas pilnveidošanai un fizisko īpašību attīstīšanai. Savā praksē izmantoju šādus 

speciālos vingrinājumus: 
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 Speciālie vingrinājumi tehnikas apguvē 
1. Pareiza pēdu kustību apmācība, rokas turot uz muguras. 
2. Pareiza pēdu darbība ar ķermeņa augšdaļas pagriešanu. 
3. Pareizas diska mešanas no vietas kustības apmācība, izmantojot koka zaru. 

4. „Tepiķa klapēšana”, imitējot diska mešanu no vietas. 
5. Iekarināta smaguma mešana. 
6. Garas kārts griešana uz pleciem. 
7. Baļķa grūšana. 
8. Diska mešanas tehnikas pilnveidošana ar gumijas amortizatoru. 
9. Diska mešana, atsoļojot ar kreiso kāju. 
10. Diska mešana ar puspagriezienu, labā kāja priekšā. 
11. Diska mešana ar ¾ pagriezienu, kreisā kāja priekšā. 
12. Diska starta vēziena imitācija ar kāpšanu uz paaugstinājuma. 
13. Diska mešanas no vietas imitācija – svara stieņa viens gals zemē, otrs labajā 

rokā. 
14. Tas pats kreisās rokas darbībai. 
 

 Speciālo spēka īpašību attīstošie vingrinājumi 
1. S.st. – guļus, vēzieni sānis ar svaru ripām. 
2. Svaru stieņa grūšana no krūtīm. 
3. Svaru stieņa grūšana aiz galvas. 
4. Svaru stieņa celšana aptvērienā. 
5. Griezieni ar svaru stieni uz muguras. 

6. Noliecieni ar svaru stieni uz muguras. 

7. Airēšanas kustība ar svaru stieni uz muguras. 
8. Svaru ripas apļošana taisnās rokās. 
9. S.st – svaru stienis uz muguras, puspiesēdieni plašā stājā. 
10.  S.st. – svaru stienis uz krūtīm, puspiesēdieni plašā stājā. 
11.  S.st. – piesēdiens, svaru stienis uz krūtīm, svaru stieņa grūšana palēcienā. 
12.  S.st. – svaru stienis uz muguras, uzkāpšana uz paaugstinājuma. 
13.  S.st. – svaru stienis uz muguras, izklupieni pārmaiņus ar labo un kreiso kāju. 
14.  S.st. – svaru stienis uz krūtīm, lodes grūšanas imitācija ar svaru stieni. 
15.  S.st. – izklupienā, svaru stienis starp kājām, palēcieni uz augšu. 
16.  S.st. – kājas plati, svaru stienis uz krūtīm, piesēdieni pārmaiņus uz labās un 

kreisās kājas. 
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 Speciālo spēka īpašību attīstīšana ar pildbumbām 
1. S.st. – sēdus uz grīdas, diska mešana ar pildbumbu, ar labo un kreiso roku. 
2. S.st. – guļus uz muguras, ar ķermeņa augšdaļas piecelšanu pildbumbas 

mešana ar diska paņēmienu, ar labo un kreiso roku. 
3. S.st. – izklupiens, labais celis balstā uz paaugstinājuma, pildbumbas mešana 

ar diska paņēmienu. 
4. Tas pats ar piecelšanos izmetiena brīdī. 
5. Diska mešana no vietas ar pildbumbu. 

 

Speciālo spēka īpašību attīstīšana ar gumijas amortizatoru 
1. Diska mešanas imitācija ar gumijas amortizatoru labajā rokā. 
2. Diska mešanas no vietas imitācija ar gumijas amortizatoru kreisajā rokā. 
3. Diska mešanas starta kustība, gumijas amortizators pie labās kājas potītes. 

 

Šos speciālos vingrinājumus izpilda ikdienas treniņu darbā. Šo sarakstu 

varētu turpināt, jo speciālo vingrinājumu arsenāls ir neizsmeļams. Katra trenera 

darbam speciālo vingrinājumu izmantošanā ir jābūt radošam. Katru gadu speciālo 
vingrinājumu klāsts jāpapildina ar jauniem vingrinājumiem, jo ilgstoša viena 
vingrinājuma veikšana nedod vēlamo efektu. 
 

 Diska mešanas sacensību noteikumi 
 Uzbūve. Diskam jābūt viengabalainam vai saliktam un veidotam no koka vai 
cita atbilstoša materiāla ar metāla apmali, kura malām jābūt apaļām. Malas 
šķērsgriezumam ir jābūt īstam aplim ar aptuveni 6 mm rādiusu. Diska korpusa 
virsmas centrā jāiemontē apaļas metāla plates. Var veidot disku bez metāla platēm, 
ja vien atbilstošās vietas ir plakanas un to izmēri, kā arī kopējais rīka svars atbilst 
noteikumiem. 

 Abām diska pusēm jābūt vienādām un izveidotām bez izciļņiem un 
iedobumiem vai asām malām. Malām jāpagarinās taisnā līnijā no apmales sākuma 
līdz aplim diska centrā ar rādiusu 25 mm līdz 28.5 mm. Disks jāizveido šādi: no 
apmales loka sākuma diska biezumam jāpalielinās līdz maksimālajam biezumam 
D. Šī maksimālā vērtība tiek sasniegta 25 mm līdz 28.5 mm attālumā no diska Y 

ass. No šī punkta uz priekšu līdz Y asij diska biezums ir nemainīgs. Augšējai un 
apakšējai diska pusei jābūt vienādai, un diskam jābūt simetriskam attiecībā uz 
rotāciju pret Y asi. 
 Diskam, ieskaitot apmales virsmu, jābūt gludam un veidotam no 
viengabalaina dzelzs, misiņa vai cita materiāla, kas nav mīkstāks kā misiņš, vai 
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pārklātam ar šādu metālu un pildītam ar svinu vai citu materiālu un vienmērīgam 
visā virsmā. 
 

 
 

32. att. Disks 

 

 Minimālais svars sacensībās un rekorda atzīšanai: Vīriešiem 2.005kg 

sievietēm 1.005kg. 
 Diska mešanas aizsargtīkls. Lai nodrošinātu skatītāju, tiesnešu un sacensību 
dalībnieku drošību, visi diska metieni jāveic no norobežotas vietas vai aiz 

aizsargtīkla izvietotā apļa. Noteikumos noteiktais aizsargtīkls lietojams lielākos 

stadionos, kur apkārt atrodas skatītāji un vienlaikus notiek citas disciplīnas. Citos 
gadījumos, īpaši treniņu laukumos, ir pieņemams arī daudz vienkāršākas 
konstrukcijas. Pēc nacionālo organizāciju pieprasījuma IAAF birojs var izsniegt 
atbilstošo informāciju. 
 Aizsargtīkls jāizveido, jāizgatavo un jāizvieto tā, lai tas spētu apturēt 2 kg 
smagu disku, kas virzās ar ātrumu 25 m sekundē. Konstrukcijai jāizslēdz rikošeta 
vai atsitiena iespējas sportistu virzienā vai pāri aizsargtīkla augšējai malai. Var tikt 

izmantoti jebkuras formas un konstrukcijas aizsargtīkli, ievērojot visus šo 
noteikumu norādījumus. 
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33. att. Aizsargtīkls tikai diskam 
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 Aizsargtīklam šķērsgriezumā atbilstoši diagrammai jābūt U veida formai. 
Attālums starp tīkla vertikālajām malām ir 6 m. Platuma malas atrodas 7 m 

attālumā no mešanas apļa centra līnijas. Sešmetrīgā platuma malas sākas no 
aizsargtīkla iekšējās malas. 
 Tīkla paneļu augstumam jābūt vismaz 4 m. 
Aizsargtīkla uzbūvei un konstrukcijai jānodrošina visu savienojumu drošība, lai 

disks nevarētu pārvarēt savienojumu vietas vai izkļūt zem tīkla paneļiem. 
 1. piezīme: aizmugures tīkla paneļa izvietojums nav svarīgs pie nosacījuma, 
ka tīkls atrodas ne mazāk kā 3 m no apļa centra. 
 2. piezīme: jauninājumi, kas nodrošina līdzīgu drošības līmeni un nepalielina 
bīstamo zonu, salīdzinot ar esošajiem izmēriem, jāsertificē IAAF. 
 3. piezīme: tīkla malas, īpaši gar celiņu, var tikt pagarinātas un/vai 
palielinātas augstumā, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību sportistiem, kuri sacenšas 
uz blakus esošā skrejceliņa diska mešanas laikā. 
 Aizsargtīkls var tikt izgatavots no atbilstošas dabiskas vai sintētiskas 
šķiedras vai smalkas tērauda stieples. Maksimālais aizsargtīkla spraugu lielums var 
būt 50 mm tērauda stieplēm un 40 mm – šķiedrām. 
 Piezīme: papildu prasības attiecībā uz tīklu un pārbaudes procedūrām 
noteiktas IAAF sporta celtņu rokasgrāmatā. 
 Ja vienās sacensībās piedalās sportisti, kas met ar labo vai kreiso roku, 
maksimālās bīstamības sektors diska mešanā no aizsargtīkla ir aptuveni 69°. 
Aizsargtīkla novietojumam stadionā un tā konstrukcijai ir liela nozīme drošības 
vajadzībām. 
 Mešanu aplis. Aplim jābūt izgatavotam no metāla vai cita atbilstoša 
materiāla riņķa, kura augšējai malai jābūt vienā līmenī ar ārpus apļa esošo virsmu. 
 Apļa iekšpuse jāizgatavo no betona, asfalta vai cita cieta, neslidena 
materiāla. Iekšpuses virsmai jābūt līdzenai un 1,4–2,6 cm zemākai par apmales 
augšējo malu. 
 Diska mešanā apļa iekšējam diametram jābūt 2,50 m ( ±5 mm). 
 Uz abām pusēm no metāla riņķa augšējās malas jāizvieto vismaz 75 cm garas 
un 5 cm platas baltas sānu robežlīnijas. 
 Tās var tikt uzkrāsotas vai izgatavotas no koka vai cita piemērota materiāla. 
Sānu robežlīnijām jābūt caur apļa centru ejošās līnijas tālākam pagarinājumam 

taisnā leņķī pret piezemēšanās sektora centra līniju. 
 Sacensību dalībniekiem nav atļauts lietot vai izsmidzināt nekādas vielas aplī 
vai uz saviem apaviem vai veikt apļa virsmas ierievošanu. 
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34. att. Diska apļa shēma. 

 

 Mēģinājumi. Diska mešanā notiek no apļa, kur dalībniekam kustība jāuzsāk 
aplī no fiksēta stāvokļa izejas pozīcijā. Dalībnieks drīkst aizskart metāla riņķa 
iekšējo malu. 
 Mēģinājums nav sekmīgs, ja dalībnieks mēģinājuma izpildes laikā pēc vietas 
ieņemšanas aplī un kustības uzsākšanas ar jebkuru sava ķermeņa daļu aizskar 

virsmu ārpus apļa vai metāla riņķa augšpusi. 
 Ja vien mēģinājuma laikā nav pārkāpti noteikumi, sacensību dalībnieks var 
pārtraukt uzsākto mēģinājumu, nolikt rīku zemē aplī un atstāt apli atbilstoši 
prasībām, un pēc tam atgriezties sektorā, uzsākot mēģinājumu no jauna. Visas 
atļautās darbības jāveic atļautā laika robežās, kas piešķirts mēģinājuma izpildei. 
 Mēģinājums uzskatāms par nesekmīgu, ja disks pirmajā kontaktā ar zemi 
pieskaras sektora līnijai vai zemei aiz sektora līnijas (līdz iekšējai malai). 
 Sacensību dalībnieks nedrīkst aiziet no apļa, līdz rīks nav skāris zemi. Izejot 
no apļa, pirmajai saskarei ar metāla riņķa augšpusi vai virsmu ārpus apļa jābūt 
pilnībā aiz baltās līnijas, kas uzzīmēta ārpus apļa – teorētiski caur apļa centru. 
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 Pēc katra mēģinājuma rīks jānogādā atpakaļ apļa zonā, nekad to nemetot 
atpakaļ. 
 Mērījumi. Visās mešanas disciplīnās rezultāts jānosaka līdz 0,01 m, 

milimetrus noapaļojot uz leju līdz pilnam centimetram. 
 Katra rezultāta mērījums notiek nekavējoties pēc katra mēģinājuma no diska 

veidotās tuvākās atzīmes līdz apļa līnijas iekšpusei pa līniju, kas virzīta caur apļa 
centru. 

 Katram dalībniekam labāko mēģinājumu var atzīmēt ar spilgtas krāsas 
karodziņu, bet tas jāveic gar sektoru aiz tā robežas. Spilgtas krāsas karodziņu var 
izmantot, lai atzīmētu esošo pasaules, kontinenta vai nacionālo rekordu, vai arī 
atbilstošo augstāko sasniegumu. 
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35. att. Aizsargtīkla shēma diska mešanai
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