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Izvēlētās tēmas pamatojums

• Šahs – vaļasprieks

• Neskaidri jautājumi- kad un kur meklējumi šaha pirmsākumi,  

kas popularizēja šahu sabiedrībā

• Šahs kā sporta veids ir pieejams bērniem no jebkuras sociālas 

grupas

• Šahs - cīņa pret diskrimināciju

• Šahs var uzlabot koncentrēšanas spējas, atmiņu un loģisko 

domāšanu

• Palīgs arī  mācību priekšmetos, matemātikā un fizikā



Mērķis

• Pētīt šaha attīstību Latvijā un padziļināti 

Pļaviņu novadā.



Pētāmais jautājums

• Pļaviņu novadā šahs attīstās un gūst ar vien 

lielāku popularitāti.



Uzdevumi

• Materiālu vākšana (laikraksti, žurnāli, avoti, attēli, tabulas)

• Tabulu analīze

• Intervija ar šahistiem 

• Respondenta viedokļa uzklausīšana par šaha ieviešanu 

skolās

• Aptauja, cik skolēnu prot/neprot, vēlas/nevēlas apgūt šo 

sporta veidu

• Iegūto datu apkopošana

• Diagrammas izveide pēc iegūtajiem datiem



Pētījumā izmantotās metodes

• Literatūras analīze

• Socioloģiskā metode- aptauja

• Aptaujas rezultātu analīze

• Literatūras avotu sintēze

• Vispārināšana

• Intervija ar šahistiem



Šahs - jēdziena skaidrojums

• Šahs - galda spēle un sporta veids, ko spēlē divi cilvēki.

• Spēle norit uz speciālā galdiņa, noteiktā secībā pārvietojot 

speciālās figūras.

• Mūsdienās šahs ir gan sports, gan māksla, gan zinātne. 



Rašanās laiks un vieta

• Šahs attīstās jau aptuveni pusotru tūkstoti gadu

• Šaha dzimtene ir Indija

• Pirmsākumi - VI gadsimts

• Indijā šahu nosauca par “čatur - anga”



Šaha galdiņš

• Kvadrāta forma, sadalīts 64 mazos kvadrātiņos- rūtiņās.

• Rūtiņas - tumšās un  gaišās krāsās nokrāsotas

• Horizontālās lauciņu rindas tiek apzīmētas ar cipariem no 1 

līdz 8,

• Vertikālās- ar latīņu alfabēta pirmajiem burtiem a, b, c, d, e, f, 

g, h. 



Figūras

• 16 vienādas krāsas figūras

• Katrai figūrai ir savs nosaukums un 

savs apzīmējums

• Baltās un melnās figūras atspoguļo 

divus kosmiskos spēkus – pozitīvu 

un negatīvu



Aptauja

• Autore izvēlējās ar aptaujas palīdzību noskaidrot šaha 

popularitāti Pļaviņu novada ģimnāzijā. 

• Tika aptaujāti 421 skolēns un 21 klašu audzinātājs



44%

38%

18%

Sākumskola

Prot spēlēt šahu

Vēlētos apgūt šo sporta veidu

Nevēlas apgūt

Secinājumi:

71 sākumskolēns - prot spēlēt šahu

Vēlētos apgūt šo sporta veidu - 61 skolēns

Nevēlas apgūt – 29 skolēni



45%
52%

3%

Nevēlas apgūt, jo...

Nav brīva laika

Nepatīk šahs

Labāk spēlēt datoru

Secinājumi:

Aizņemti ar citām aktivitātēm -13 skolēni

Nepatīk šahs - 15 skolēniem

1 skolēns uzskata, ka datorspēles ir interesantākas nekā šahs



30%

21%

49%

Pamatskola

Prot spēlēt šahu

Vēlētos apgūt šo sporta veidu

Nevēlas apgūt

Secinājumi:

57 skolēni prot spēlēt šahu

39 skolēni vēlētos apgūt šaha spēli 

94  - atteiktos no šaha spēles apgūšanas



52%47%

1%

Nevēlas apgūt, jo...

Nav brīva laika

Nepatīk šahs

Slinkums

Secinājumi:

49 skolēni jeb 52 % nevēlas apgūt šahu, jo nav brīva laika. 

Nepatīk šahs – 44 skolēni

Slinkums apgūt šaha spēli – 1 skolnieks



26%

37%

37%

Vidusskola

Prot spēlēt šahu

Vēlētos apgūt šo sporta veidu

Nevēlas apgūt

Secinājumi:

18 vidusskolēni prot spēlēt šahu 

Vēlētos apgūt - 26 vidusskolēni

Nevēlas apgūt - 26 vidusskolēni



46%50%

4%

Nevēlas apgūt, jo... 

Nepatīk šahs

Nav brīva laika

Nav aktuāls sporta veids

jauniešu sabiedrībā

Secinājumi:

Nepatīk šahs – 12 skolēniem

Nav brīva laika – 13 skolēniem

Šahs nav aktuāls sporta veids jauniešu sabiedrībā - 1 skolēns



52%

10%

38%

Klašu audzinātāji

Prot spēlēt šahu

Vēlētos apgūt šo sporta veidu

Nevēlas apgūt

Secinājumi:

11 skolotāji jeb 52% prot spēlēt šahu

2 skolotāji vēlētos apgūt šaha spēli

Nevēlas apgūt – 8 skolotāji



12%

25%

63%

Nevēlas apgūt, jo...

Nav aktīvs sporta veids

Neredz personīgus ieguvumus

Citas intereses

Secinājumi:

Citas intereses – 5 skolotājas

Neredz personīgus ieguvumus - 2 skolotāji

Nav aktīvs sporta veids – 1 skolotāja



36%
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36%

Kopējs rezultāts

Prot spēlēt

Vēlētos apgūt šo sporta veidu

Nevēlas apgūt

Secinājumi:

157 respondenti- prot spēlēt šahu

128- vēlētos iemācīties spēlēt

157 respondenti- nevēlas apgūt šaha spēli



Intervijas

• Darba autore ir nointervējusi 5 šahistus – V. Deliku, J. Kozlovski, U. 
Melderi, A. Seikovsku un J. Leli. 

- No kāda vecuma posma vislabāk ir sākt 

nodarboties ar šaha spēli? -

• Viktors Deliks uzskata, ka nav noteikta posma, kas ir vislabākais, lai 
sāktu nodarboties ar šaha spēli.

• Pārējie šahisti uzskata, ka, jo agrāk, jo labāk.



-Kāds ir Jūsu viedoklis par šaha iekļaušanu 

Olimpiskajās spēlēs?-

• A. Seikovska un J. Kozlovskis uzskata, ka  nevajag,  jo šahs ir 

īpašs sporta veids un labāk rīkot vienkārši pasaules turnīrus 

šahā.

• Uldis Melderis uzskata, ka nebūtu slikti, ja ieviestu.

• J. Lelis un V. Deliks atbalsta šaha iekļaušanu Olimpiskajās 

spēlēs.



-Vai Jūs atbalstāt šaha nodarbību  

ieviešanu skolās?-

• Jānis Kozlovskis atbildēja, ka nevajag, jo pārslogoti ir 

skolēni.

• Pārējie šahisti atbalsta šaha ieviešanu skolās.

• Jānis  Lelis ir sniedzis ziņas par to, ka „Nodomu vēstule par 

sadarbību šaha sporta attīstībā izglītības sistēmā” 

apstiprina, ka šahu centīsies ieviest visās Latvijas skolās.





Ātrspēles turnīru rezultāti laikaposmā 

no 1973-1993. gadam diagrammās
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1. vietas ieguvēji

Mežaraups Ā.

Jankovskis G.

Rupeiks R.

Viktors Deliks

Secinājumi:

Prmo vietu visbiežāk ir ieguvis Viktors Deliks - 11 reizes

Pārējie pļavinieši - 1 reizi



25%

12%

63%

2. vietas ieguvēji

Okoļņijs L.

Lukstiņš E.

Deliks V.

Secinājumi:

Viktors Deliks, otrā vieta - 3 reizes

Lukstiņš Edgars – 1 reize

Okoļņijs Leonīds – 2 reizes
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3. vietas ieguvēji
Lukstiņš E.

Mežaraups Ā.

Grīvnieks A.

Medeļevs A.

Deliks V.

Secinājumi:

Apolonija Grīvniece - 2 reizes 

Pārejie šahisti – 1 reizi 
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11%

11%
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45%

2.- 3. vietas ieguvēji

Sniedze E.

Grīvniece A.

Stūris G.

Maļinovskis P.

Deliks V.

Secinājumi:

V. Deliks – 4 reizes

A. Grīvniece, G. Stūris un P. Maļinovskis – 1 reize

E. Sniedze - 2 reizes



33%

67%

2.- 4. vietas ieguvēji

Janovičs A.

Deliks V.

Secinājumi: 

V. Deliks- 2 reizes

A. Janovičs – 1 reize



25%

25%

50%

3.- 4. vietas ieguvēji

Grīvniece A.

Jankevics K.

Deliks V.

Secinājumi:

2 reizes - V. Deliks

1 reize - A. Grīvniece un K. Jankevics



44%

20%

4%

8%
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V. Delika  uzvaras 

1. vieta

2. vieta

3. vieta

2.-4. vieta

2.-3. vieta

3.-4. vieta

Secinājumi:

Pirmā vieta – 11 reizes

Otrā vieta – 5 reizes

Trešā vieta – 1 reize

8 reizes dalījis vietu starp citiem dalībniekiem
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U. Meldera uzvaras
1. vieta

2. vieta

3. vieta

2.-4. vieta

2.-3. vieta

3.-4. vieta

3.-6. vieta

Secinājumi:

Pirmo vietu – 29 reizes

Otro vietu – 6 reizes

Trešo vietu – 5 reizes

6 reizes dalīja vietu starp stiprākajiem šahistiem 



Pļaviņu kauss šahā 2013. gadā

Secinājumi:

Vidējais dalībnieku skaits 2013. gada turnīros – 23 dalībnieki

Visvairāk dalībnieku, 32 šahisti, ieradās uz jubilejas – 200.turnīru
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Dalībnieku skaita izmaiņas pēdējos 5 turnīros

Dalībnieku skaits

Turnīrs



Secinājumi

• Šaha pirmsākumi ir meklējami jau VI gadsimtā, Latvijas 

teritorijā kopš 1869. gada.

• Pirmie šaha turnīri Pļaviņās notika kopš 1973. gada.

• Pļaviņās dzīvojošie šahisti, popularitāti gūst arī ārpus pilsētas.

• Dalībnieku skaits turnīros nav vienlīdzīgs, tomēr pamazām tas 

pieaug.

• Pļaviņu novada ģimnāzijā lielāka daļa skolēnu prot spēlēt 

šahu, un ir vēlme arī apgūt šo sporta veidu.

• Šahisti atbalsta šaha stundas ieviešanu skolās.



• Zinātniski pētnieciskajā darbā pētījuma jautājums

apstiprinājās.

o Turnīri tiek rīkoti novadā, dalībnieku skaits pieaug.

o Jaunākajiem šahistiem- iesācējiem un tiem, kas vēlas 

iemācīties spēlēt šahu, ir iespēja apmeklēt šaha pulciņu un  

piedalīties skolas turnīrā.





Paldies par uzmanību!


