
Sports  

Ieskaite 

Apļa treniņš 

Izglītojamā  vārds, uzvārds___________ 

grupas Nr.______________ 

 

Iesniegšanas termiņš________________ 

 

 Četru nedēļu garumā, Jums vismaz piecas reizes ir jāizpilda dotais apļa treniņš – tātad 

jāveic 5 treniņi. Katra treniņa datums obligāti jāieraksta tabulā. 

 Starp treniņa dienām jābūt vismaz 2 brīvām dienām.  

 Apļa treniņa komplekss sastāv no pieciem vingrinājumiem visām muskuļu grupām. 

 Katrā treniņa dienā, vingrinājumu komplekss jāizpilda četri apļi.  

 Jāizmēra pulss: 

- pirms uzdevumu veikšanas,  

- pēc pirmā apļa izpildes  

- izpildot visu vingrinājumu kompleksu. 

 Visi iegūtie dati jāieraksta tabulā ( skat.1.tabula ). 

  Katrs vingrinājums vienu reizi, Jūsu izpildījumā, ir jānofilmē un video jāpievieno klāt, 

iesūtot ieskaites uzdevumu.   

 Pēc uzdevuma veikšanas ir  jāuzraksta secinājumi par: 

- savām sajūtām pildot vingrinājumus,  

- progresu nedēļu garumā,  

- vingrinājumiem, kuri patika un nepatika.  

 

Uzdevums jāatsūta MS Teams vai e-klasē. 
 

Pulsa mērīšanas veidi 
 

Jums ir jāizvēlas un jāizpilda viens no pulsa mērīšanas veidiem: 

1. Pulsu var sajust, piespiežot plaukstas divus 

vai trīs vidējos pirkstus pie delnas locītavas. 

Šim mērķim nevajadzētu izmantot īkšķi, jo 

tam pašam ir savs sataustāms pulss. 

Saskaitiet sitienu skaitu 30 sekunžu laikā un, 

lai iegūtu sitienu skaitu minūtē, pareiziniet to 

ar 2 (skat. 1 attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.att. Pulsa mērīšana 

 

 
 

 



2. Ar Instant Heart Rate aplikāciju var izmērīt 

pulsu. Un lai to noteiktu ir tikai nepieciešams  

pielikt pirkstu pie kameras zibspuldzes ( skat 

2.attēlu ). 
 

 

 

2.att. Instant Heart Rate aplikācija 

  

 

Vingrinājumi 

Katra vingrinājuma atkārtojumu skaitu, kuru izpildiet un ierakstiet tabulā, varat 

izvēlēties atkarībā no savas fiziskās sagatavotības (skat. 1.tabulu). (Katram vingrinājumam 

pievienots links ar uzdevuma aprakstu).   

Kad visi vingrinājumi izpildīti pirmo reizi, tad ieteicama 3 min. atpūtas pauze.  

Pēc tam pildīt visus vingrinājumus otro reizi, tad atkal 3 min. atpūtas pauze un kopā jāizpilda 

4 apļi. 

1. Vingrinājums: Pietupieni - 24-30 reizes (pietupienus izpildīt, lai kājās saliecot būtu 

90 grādu leņķī, pilna pēda pie zemes, mugura taisna, skats uz priekšu.) 

https://www.youtube.com/watch?v=RXLUtk4b-y8 

 

2. Vingrinājums: Vēdera prese - 10-12 reizes uz katru pusi. (Pievērst uzmanību 

elpošanai, izpildot vingrinājumu sasprindzināt vēdera muskulatūru, nevis sprandu un kaklu) 

https://www.youtube.com/watch?v=y37CmEVpX4Q&ab_channel=Passion4Profession 

 

3. Vingrinājumus: Roku saliekšana un iztaisnošana – 6-10 reizes (Augums taisns, 

pildot vingrinājumu, vēders un mugura ir sasprindzinātas) 

https://www.youtube.com/watch?v=utzhPQuXWcA 

 

4. Vingrinājums: Planks - 45 sek. – 1 min. (Augumu turēt taisnu) 

https://www.youtube.com/watch?v=TvxNkmjdhMM 

 

5. Vingrinājums: Tricepsa vingrinājums – 6-12 reizes. Vingrinājumu var izpildīt 

atspiežoties pret gultu, krēslu, dīvānu, vai galdu. 

https://www.youtube.com/watch?v=BjFa9zSDO-E&ab_channel=Passion4Profession 
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1.tabula 

Datums: Pirms 

vingrinājuma 

kompleksa 

Pēc pirmā 

apļa 

Pēc otrā 

apļa 

Pēc trešā 

apļa 

Pēc ceturtā 

apļa 

Pulss      

Vingrinājums Reižu skaits Pašsajūta 

1.Pietupiens  

2.Vēdera prese  

3.Pumpēšanās  

4.Planks  

5.Triceps  

 

Izglītojamā secinājumi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vērtēšanas kritēriji:  

Kritēriji Punkti  

Darbs iesūtīts laikā 3 

Uzdevumi tiek veikti 

regulāri vismaz ar divu 

dienu atpūtu, starp tiem.  

2 

Pulsa mērīšana ir 

precīza un korekta. 

3 

Vingrinājumu reižu 

skaits atbilst prasībām 

un tiek korekti 

pierakstīts. 

4 

Tiek pievienoti 5 

vingrojumu video.  

5 

Secinājumu izklāsts. 5 

 

 

Izmantotās literatūras avoti 

Attēli: 

1. http://sirdsunveseliba.lv/lv/kadel-sirds-mazspejas-pacientiem-jaseko-pulsam/ 

2. https://www.techtabloids.com/2018/06/app-to-measure-your-heart-rate-and-pulse.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavotāji, 

sporta pedagogi: I.Buša, D.Miķelsone, A.Reliņš 

Punkti  Balles 

22 10 

18-21 9 

15-17 8 

13-14 7 

11-12 6 

8-10 5 

6-7 4 

4-5 3 

2-3 2 

1 1 
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