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Regulāri nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, 

paaugstinās organisma pretestības spējas pret 

dažādām slimībām, kā arī uzlabojas ķermeņa stāja 

un fiziskā labsajūta kopumā!



AKTĪVS, VESELĪGS UN LAIMĪGS DZĪVES VEIDS
 IKVIENAM

Ir pierādīts, ka regulāra fiziskā aktivitāte samazina risku no hronisku
 slimību saasinājumiem par 40%, kā arī to, ka fiziski aktīviem 80-
gadniekiem priekšlaicīgas nāves risks ir mazāks kā mazkustīgiem 60-
gadniekiem. Interesanti ir fakti, ka mazkustīgums ir lielāks risks veselībai
 nekā palielināta ķermeņa masa, kā arī tas, ka labāki vispārējās veselības
 rādītāji ir fiziski aktīviem cilvēkiem ar nedaudz palielinātu ķermeņa masu,
 nekā mazkustīgiem indivīdiem ar normālu ķermeņa masu. (informācijas 
avots www.exerciseismedicine.org)

Cilvēks ir radīts kustībai - cik sensenos laikos dabiski bija kustēties, tik
 mūsdienu cilvēkam – sēdēt pie datora vai televizora. Eiropā gandrīz divas
 trešdaļas pieaugušo ir fiziski neaktīvi un aktivitātes līmenis turpina
 kristies. Visā pasaulē bērni kļūst arvien mazkustīgāki, parādās liekā
 ķermeņa masa un aptaukošanās. Laiks un resursi, kas veltīti fiziskās
 kultūras izglītībai, arvien samazinās. "Nekas tā nesagrauj cilvēku kā
 ilgstoša fiziska bezdarbība,” tā rakstījis jau Aristotelis.

Cilvēkam kopš sendienām ieprogrammēta laba apetīte – ēst vairāk
 nekā vajadzīgs. Mūsu sencim šī apetīte bija vajadzīga, lai uzkrātu rezerves
 nākamajām dienām, kad barību neizdosies atrast vai nomedīt. Mūsdienu
 cilvēks allaž apēd par daudz, un vienīgi kustības var šo kaloriju
 pārpalikumu nodedzināt. Kustības un sports ir vienīgais ierocis pret vēdera
 tauku polsteri.

Endorfīni – miera un apmierinātības hormoni. Tos sauc arī par „laimes”
 hormoniem. Pietiekams endorfīnu daudzums padara cilvēku ne tikai par
 laimīgu, bet arī par stipru, enerģisku, mērķtiecīgu. Šo hormonu veidošanos
 stimulē fiziskās aktivitātes, sporta nodarbības un dažādu fizisko
 vingrinājumu veikšana.
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Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumi 
fiziskajām aktivitātēm ikdienā 

bērniem un jauniešiem 5 – 17 gadu vecumā. 

Bērniem un jauniešiem fiziskās aktivitātes ietver: spēles, rotaļas, sporta
 aktivitātes, ikdienas mājas darbus, sporta stundas skolā vai arī jebkuru citu
 plānotu fizisku aktivitāti ģimenē, skolā vai sporta skolā. 
Lai uzlabotu sirds un asinsrites veselību, kaulu stingrumu, muskuļu spēku
 un veicinātu veselīgu vielu maiņu PVO iesaka: 

1.  Bērniem (5 – 12 gadi) - ieteiktā kopējā ikdienas minimālā fiziskā
 aktivitāte ir 90 minūtes mērenas intensitātes fiziska slodze 
(to raksturo elpošanas ātruma palielināšanās), bet tā noteikti nedrīkst
 būt mazāk kā 5 dienas nedēļā. Te tiek ietverta spēlēšanās, aktīvas
 pastaigas un citas nodarbības, kas bērniem sagādā prieku.

2.  Pusaudžiem - ikdienas minimālā fiziskā aktivitāte ir 1 stunda
 mērenasintensitātes fiziska slodze, bet tā noteikti nedrīkst būt
 mazāk kā 5 dienas nedēļā.Papildus nepieciešama 20 minūtes
 2 reizes nedēļā intensīva fiziskā slodze, ko var nodrošināt ar 
sacensību elementiem. Visvairāk nepieciešamas aerobā fiziskā
 slodze,ko papildina ar vingrinājumiem muskuļu spēka attīstīšanai.
Šai vecuma grupai kaulus stiprinošas aktivitātes var veikt kā spēles,
 skriešanu, lekšanas vingrinājumus, u.c. 
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Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumi fiziskajām
 aktivitātēm ikdienā pieaugušajiem (vecumā 18-65+ gadi).

Pieaugušiem cilvēkiem (18–65+ gadi) fiziskās aktivitātes ietver
 staigāšanu, darbošanos dārzā, ceļu uz darbu un atpakaļ, ja tas tiek
 veikts ar velosipēdu vai pārvietojoties ar kājām, kā arī ikdienas mājas
 darbu veikšanu. Tomēr, lai uzlabotu sirds-asinsvadu sistēmas veselību,
 kaulu-muskulatūras sistēmas kustīgumu un veselību, kā arī samazinātu
 dažādu saslimšanu risku, PVO iesaka:

1.   150 minūtes vidējas intensitātes vai 75 minūtes
      paaugstinātas intensitātes aerobo slodzi nedēļā.
2.   Var izvēlēties 30 minūtes vidējas intensitātes slodzi
      5x nedēļā, t.sk.: muskuļu spēka un stiepšanās vingrojumus
      vismaz 2x nedēļā.
3.   300 minūtes vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes nedēļā
      vai 150 minūtes paaugstinātas slodze, sniegs papildus
      ieguvumu veselības uzlabošanā un veicināšanā.

Pieaugušiem - minimāli nepieciešama mērenas intensitātes
aerobā fiziskā aktivitāte 30 min vismaz 5 reizes nedēļā, papildus
 nepieciešamas 2 reizes nedēļā vidējas intensitātes fiziskā aktivitāte
 muskuļu spēka attīstīšanai.Iesaka veikt 8 -10 dažāds vingrojums, pēc
 iespējas nodarbinot vairākas muskuļu grupas. Lai muskuļiem
 palielinātu slodzi, muskuļuspēka vingrojumos iesaka pielietot papildus
 svaru ( piem. hanteles), bet ar aprēķinu, ka katru vingrojumu ir
 iespējams atkārtot 8 – 12 reizes bez liela noguruma. Ideāls muskuļu
 spēka treniņš ir kāpšana augšup pa kāpnēm.
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Maksimālā sirdsdarbības ātruma aprēķināšana

Sirds darbības ātrums ir sirds sitienu skaits noteiktā laika vienībā. 
Mērot sirdsdarbības ātrumu, nosaka fiziskās slodzes intensitāti.
Katram vecumam var aprēķināt maksimālo pulsu (SDmax). 
SDmax pulsu aprēķina: 220 - vecums gados. 

Piemērs:
Sirdsdarbību mēra uz apakšdelma artērijas, 
novietojot 4 pirkstus. Skaita 15 vai 30 sekundes,
mērījumu reizinot ar 4 vai 2 – tādējādi iegūstot
sirdsdarbību minūtē.

SDmax = 220 - vecums gados

40 gadus vecas personas maksimālais sirdsdarbības ātrums ir:
220 - 40 = 180 sitieni minūtē (1. tabula).

Viegla intensitāte (50-60% no SDmax) 

Trenējoties šajā līmenī, cilvēks izpilda dienas fizisko aktivitāšu normu 
un saglabā vispārīgu fizisko formu. Tas uzlabo fizisko formu iesācējiem 
un tiem, kas ir sliktā fiziskā formā. Šīs intensitātes treniņi ir veselīga 
dzīvesveida sastāvdaļa.

1. tabula

Vecums

20

30

40

50

60

70

SD max (sitieni/ minūtē)

200

190

180

170

160

150



Viegla līdz vidēja intensitāte (60-70% no SDmax)

Treniņi šajā līmenī ir ideāli piemēroti svara zaudēšanai, jo tieši šajā
 slodzes diapazonā aktivizējas enerģijas ieguve no ķermeņa uzkrātajiem
 taukiem. Personām, kas vēlas samazināt svaru, ieteicams lielāko daļu
 fizisko aktivitāšu pavadīt tieši šajā intensitātes līmenī, turklāt sekot, lai
 nodarbības būtu ar vienmērīgu slodzi un ilgstošas, kam vislabāk atbilst
 ātras pastaigas, nūjošana un riteņbraukšana. Šādi treniņi palielina sirds
 darba tilpumu, aktivizē elpošanu un uzlabo skābekļa piegādi katrai
 ķermeņa šūnai.

Vidēja līdz augsta intensitāte (70-85% no SDmax)

Šī līmeņa treniņi palielina sirds muskuļa spēku, uzlabojot sirds un
 asinsvadu sistēmas fizisko stāvokli, kā arī palielina ķermeņa izturību,
 sagatavojot organismu vēl augstākas intensitātes nodarbībām nākotnē.
 Šādas intensitātes treniņa laikā cilvēki vēl ir spējīgi sarunāties savā
 starpā un trenēties ilgāku laika posmu.

Augsta līdz maksimāla intensitāte (85-100% no SDmax)

Trenēšanās šajā līmenī ir aerobas un anaerobas slodzes kombinācija,
 kuras laikā organismā var pastiprināti uzkrāties pienskābe, izraisot
 muskuļu nogurumu un iespējamu pārgurumu. Tomēr šādi treniņi ir
 nozīmīgi sportistiem, kuri iesaistās sacensībās, jo attīsta izturību un
 ātrumu.

Būtiski kombinēt dažādas intensitātes nodarbības, jo īss un intensīvs
 treniņš nespēj aizvietot ilgstošas nodarbības ar zemāku intensitāti.
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Rīta vingrošana

Parasti mazi bērni un arī dzīvnieki pēc pamošanās izstaipās - tas palīdz
 ķermenim ieiet aktīvajā dzīves ritmā. Savukārt lielākā daļa pieaugušo pat
 neizstaipās, nemaz nerunājot par rīta vingrošanu, tādēļ, lai uzsāktu aktīvu
 un pilnvērtīgu dienu, piecelieties nedaudz agrāk, pārvariet sevi un veiciet
 dažus vingrojumus.

Ieteicamais vingrojumu komplekss pēc pamošanās 

Guļus uz muguras ar viegli saliektam kājām:

1.   Plaukstas savienojam un rīvējam 
vienu gar otru – apm. 15 sekundes.

2.   Pirkstus saliecam dūrēs un iztaisnojam – 15 reizes.

   

3.   Plaukstu purināšana – apm. 15 sekundes.

4.   Rokas gar sāniem, ar kājām soļojam apm. 20 soļus.

5. Pēc vingrojumu veikšanas, lēni pieceļamies 
    sēdus, nedaudz atpūšamies un tikai tad drīkst 
    celties kājās.
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Vingrošana darba vietā

Vingrinājumi ir izpildāmi ikdienas biroja vidē, īpaši piemēroti biroja
 darbiniekiem, lai relaksētu ''stīvos kaklus'', nogurušās roku locītavas,
 sāpošās muguras un izstieptu ''savilktos'' muskuļus.
Plusi:
1.  Nav jāpārģērbjas!
2.  Nevajag papildus inventāru!
3.  Nesasvīdīsiet!

Ieteicamais vingrojumu komplekss vingrošanai darbā, bet to var
 izpildīt arī mājās, skatoties televizoru.

I vingrinājumu komplekss:

1.  Sēdus uz krēsla, kājas plati, noliekties uz priekšu
 un rokas balstām uz augšstilbiem. Galva noliekta.
 Izturam šo pozu 10-15 sek.

2.  Sākuma stāvoklis – kājas saliektas, rokas taisnas 
uz leju. Vienlaicīgi pastiepjamies ar labo roku uz 
augšu, ar kreiso – uz leju. Mainām rokas, 
atkārtojam 3 - 4 reizes.

3.  Sākuma stāvoklis – rokas pret krūtīm. Virzām 
rokas sānis ar paceltām delnām, labi izstiepjam. 
Pagriežam galvu pa labi, pa kreisi. 
Visu atkārtojam 4 - 6 reizes.

4.  Sākuma stāvoklis - rokas uz gurniem. Noliecamies 
uz priekšu, galva taisni. Pastiepjamies uz priekšu. 
Izturam šo pozu 7-10 sek.
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II vingrinājumu komplekss:

1.   Sēdus uz krēsla, kājas plati, noliekties uz 
priekšu un rokas balstām uz augšstilbiem. 
Galva noliekta. 
Izturam šo pozu 10-15 sek.

2.   Sākuma stāvoklis – kājas saliektas, rokas 
paceltas. Pārmaiņus pastiepjam uz augšu 
vienu un otru roku. 
Atkārtojam 3 - 4 reizes.

3.   Sākuma stāvoklis – rokas uz ceļiem. Brīvi 
paceļam labo roku uz augšu un nolaižam lejā, 
pagriežam galvu pa labi un atpakaļ. Brīvi 
paceļam kreiso roku uz augšu un nolaižam lejā, 
pagriežam galvu pa kreisi. 
Visu atkārtojam 4 – 6 reizes.

4.   Sākuma stāvoklis – rokas uz ceļiem. Paceļam 
rokas sānis un nedaudz noliecamies uz priekšu 
un pastiepjamies. Saliecam rokas aiz pakauša, 
elkoņi atvilkti atpakaļ un pastiepjamies uz priekšu. 
Atkārtojam 2 – 3 reizes.
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III vingrinājumu komplekss:

1.  Atbrīvojamies. Viegli izkustinam – izpurinam 
rokas, kājas.

2.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā. 
Satvertas rokas izstiepjam uz leju. Uz 1-2 izpildām 
šķērveida kustības divas reizes. Uz 3-4 maksimāli 
atvirzām rokas uz aizmuguri, cenšamies savienot 
lāpstiņas, nepaceļot plecus. 
Vingrinājumu atkārtojam 8 reizes.

3.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā un 
viegli ieliektas ceļos. Ievelkam vēderu, uzliekot 
rokas uz augšstilbiem. Uz 1 pārnesam svaru uz 
labo kāju to viegli saliecot, ar plaukstu uzspiežam 
augšstilbam. Uz 2 izpildam to pašu kustību ar 
kreiso kāju. Uz 3 pārnesam svaru uz abām kājām 
un paceļam pamīšus vienu un otru roku. 
Vingrinājumu atkārtojam 8 reizes.

4.  Rokas taisni priekšā, paceļam un nolaižam 
palukstas. Atkārtojam kustību 16 reizes. 
Pēc vingrinājuma izpildīšanas izpurinām rokas.

5.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, rokas 
priekšpusē uz gurniem. Uz 1-2 pārnesam svaru uz 
kreiso kāju, to viegli ieliecot, un sasitam plaukstas 
kreisajā pusē. Uz 3-4 izpildam to pašu ar labo kāju 
uz labo pusi. Vingrinājumu atkārtojam 8 reizes.

6.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā. 
Uz 1-2 vēzējam saliektu labo kāju priekšā un ar 
kreisās rokas plaukstu pieskaramies celim. 
Uz 3-4 veicam to pašu ar kreiso kāju un labo roku. 
Atkārtojam kustību 8 reizes.
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NŪJOŠANA

Kas ir Nūjošana (Nordic Walking)?
Nūjošana ir intensificēta staigāšana, izmantojot speciālas nūjas, lai radītu 
pilnvērtīgu ķermeņa treniņu. Nūjošanas tehnikas pamatā ir pareiza 
biomehāniska staigāšana kombinējot roku un ķermeņa augšdaļas kustības
 – līdzīgi kā pie klasiskās distanču slēpošanas tehnikas. Tās ir dabiskas, 
ritmiskas un elegantas kustības, kas nodarbina 90% muskulatūras, 
simetriski un pilnīgi trenē visu ķermeni.

Nūjošana:
     aerobas, vidējas intensitātes fiziskā aktivitāte, kas uzlabo 
     organisma vispārējo izturību;
     droša aktivitāte ar minimālu (gandrīz nekādu) traumatisma risku;
     ir par 46% efektīvāka kā parastā pastaiga;
     paātrina sirdsdarbību vismaz par 10-15 sitieniem minūtē, kas 
     nodrošina sirds muskuļa izturības palielināšanos;
     uzlabo skābekļa uzņemšanu audos;
     veicina kaloriju patēriņu par 20-25% vairāk kā parastā pastaigā;
     mazina stresu, ir saslimšanu profilakse;
     samazina sāpes un sasprindzinājumu plecu – kakla daļā;
     īpaši noderīga sirds un asinsvadu, muguras, locītavu, elpošanas un 
     nervu sistēmas slimību, kā arī osteoporozes un diabēta profilaksei;
     uzlabo dzīves kvalitāti pēcoperācijas un rehabilitācijas periodā 
     krūts vēža pacientēm;
     veicina veselīgu miegu un vispārēju labsajūtu, veicina endorfīna 
     (tautā saukts par laimes hormonu) izdalīšanos;
     piemērota visiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai iepriekšējās 
     fiziskās sagatavotības.

Kā izvēlēties nūjošanas nūjas?
Pārbaudot nūju garuma atbilstību, pārliecinieties, ka elkonis ir tuvu pie 
vidukļa, un nūja ir perpendikulāri zemei. Turot nūju rokturim pa vidu, 
elkoņa leņķim jābūt 90º un plaukstai jābūt nedaudz zemāk par elkoni, un  
pieliekot roku pie vēdera, īkšķim jābūt nabas līmenī. Iesācējiem jāizvēlas 
savam augumam atbilstoši īsāko nūju garumu, tādējādi būs vieglāk un ātrāk 
apgūt nūjošanas tehniku.
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Nūjošanas līmeņi:

1.  Veselības līmenis - piemērots visiem, kas vēlas uzlabot savu veselību. 
     Tas tiek pielietots rehabilitācijas, relaksācijas un atveseļošanās nolūkos.

2.  Fitnesa līmenis - uzlabo ķermeņa fizisko stāvokli, koriģē svaru, 
     paaugstina aerobo kapacitāti.

3.  Sporta līmenis - palīdz iegūt fizisko pievilcīgumu, paaugstina 
     muskuļu izturību, kā arī aerobo un anaerobo izturību.

Nūjošanas nodarbība:

1.  Nūjošanas nodarbībai jābūt samērā ilglaicīgam, piemēram, vienai 
     nodarbībai jāilgst no 60 līdz 90 minūtēm.

2.  Tempam jābūt vienmērīgam, un sirdsdarbībai jāpaaugstinās 
     līdz pat 65%-85% no sirdsdarbības normas attiecīgi vecuma normai.

3.  Muskuļu, cīpslu un saišu iesildīšanai un muskuļu atslodzei jeb 
     atsildīšanai jābūt katra nūjošanas treniņa neatņemamai sastāvdaļai.

Ieteikums! Lai iemācītos pareizi nūjot, pirmās reizes tas būtu jādara 
profesionāla nūjošanas instruktora vadībā. Instruktors palīdzēs izskaidrot 
nūjošanas tehniku, demonstrēs, kā pareizi nūjot, uzdos un parādīs 
iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumus, norādīs maršrutu.

Nūjošanas apģērbam jābūt ērtam un tādam, kurš ļauj veikt brīvas 
kustības. Viena no svarīgākajām apģērba komponentēm ir 
apavi - raugāmies, lai pirkstu daļa sporta apavam ir izveidota brīva, 
pietiekami plata, kas nodrošinātu maksimālu komfortu lietošanas laikā. 
Atceramies, ka nūjošanas apvam ir jābūt brīvai potītes daļai, lai būtu 
iespējams maksimāli ērts pēdas pārvēliens no papēža uz pirkstu daļu. 
Pērkot apavus, jāpievērš uzmanība zolei – tai jābūt amortizējošai un 
pietiekoši rievotai, lai nūjojot neslīdētu. 
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Nūjošanas apmācība:

Pareizai un efektīvai nūjošans apguvei Starptautiskā nūjošanas 
asociācija (INWA) piedāvā 10 soļu apmācības principu. 
Tā pamatā ir:

1.  Pareiza stāja.
2.  Pareiza soļošana.
3.  Pareiza nūjošanas tehnika.

1. SOLIS - STĀJA

Attīsta spēju noturēt atbrīvotu un taisnu 
mugurkaulu, stāvot un staigājot, uzlabo 
mugurkaula pozīciju, uzlabo pozu, no kuras sāk 
kustību, palielina spēju apzināties labas stājas 
nozīmi staigājot. 

Padoms nūjotājam: 
1.  Novietojiet kājas gurnu platumā, pēdas paralēli
     viena otrai, iztaisnojiet mugurkaulu;
2.  Ceļiem jābūt tieši vienā līnijā ar potītēm, gurniem, 
     krūškurvi un galvu;
3.  Nolaidiet plecus un pavisam viegli sabīdiet
     lāpstiņas;
4.  Turiet zodu paralēli zemei, neizvirziet to uz priekšu 
     (kontrolpoza - ausis vienā līnijā ar pleciem).

Biežākās kļūdas: 
1.  Ķermeņa svars pārāk daudz likts uz papēžiem;
2.  Pleci nošļukuši vai pārāk tālu aizvirzīti uz aizmuguri;
3.  Zods pacelts uz augšu un galva atmesta atpakaļ.
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2. SOLIS - SOĻOŠANA

Dabiska soļošana, brīvi vēzējot rokas – uzlabo soļošanas tehniku.

Padoms nūjotājam: 
1.  Ejiet dabiski;
2.  Soli uzsāciet ar papēža centru;
3.  Rullējiet pēdu pāri visai virsmai 
       un atgrūdieties ar pēdas priekšdaļu;

4.  Vēzējiet rokas uz priekšu un atpakaļ no plecu locītavas, uzturot 
    dabisku elkoņa saliekšanos, rokas vēzienā uz priekšu;
5.  Sekojiet lai kustība notiek vienlaikus ar pretējo roku un kāju;
6.  Skatieties tieši uz priekšu tālumā.

Biežākās kļūdas: 
1.  Koordinācijas trūkums;
2.  Skatiens vērsts lejup;
3.  Nepietiekama pārvēliena kustība pēdā.

3. SOLIS – NŪJU VILKŠANA

Nūjas tiek vilktas, saglabājot koordināciju un 
dabiskas kustības – tiek uztverts roku un kāju ritms.

Padoms nūjotājam:
1.  Iesprādzējiet rokas nūju siksnās; 
2.  Atveriet un atslābiniet plaukstas, soļojot ļaujiet tām
     vilkties aiz muguras;
3.  Turpiniet kustināt rokas kā iepriekš, vēzējot tās no 
     pleca locītavas uz priekšu un atpakaļ.

Biežākās kļūdas: 
1.  Koordinācijas trūkums;
2.  Nepietiekama roku vēzēšana;
3.  Pārāk plašs roku vēziens.
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4.  SOLIS – NŪJU NOVIETOŠANA

Nodrošina atrast pareizo nūjas novietošanas brīdi un pozīciju.

Padoms nūjotājam:
1.  Atrodiet nūjas novietošanas punktu pret zemi 
     dabiskā rokas vēzienā; 
2.  Nūjas novietošanas brīdis sakrīt ar brīdi, kad 
     pretējās kājas papēdis pieskaras zemei.

Biežākās kļūdas: 
1.  Pazūd koordinācija;
2.  Tā vietā, lai roku vēzētu no pleca locītavas, tiek kustināts tikai 
     apakšdelms, sākot kustību ar elkoņa locītavu;
3.  Nūja tiek nostādīta pārāk vertikāli priekšā ķermenim;
4.  Elkonis iztaisnots pārāk taisns.

5.  SOLIS – ATGRŪDIENS

Atgrūdiens ar nūjām nes ķermeni uz priekšu, palielinās muskuļu 
aktivitāte ķermeņa augšdaļā.

Padoms nūjotājam:
1.  Atgrūdiet nūju uz aizmuguri un lejup nūjas 
     gala virzienā; 
2.  Pielietojiet vienmērīgu spiedienu uz apakšdelma 
     apakšējo malu un  pakāpeniski atbrīvojiet plaukstu;

03.  Uzturiet pastāvīgi pareizu nūjas leņķi (45  pret zemi).

Biežākās kļūdas: 
1.  Nūjas pārāk vertikāli un elkoņi pārāk stīvi;
2.  Pārāk cieši satverts nūjas rokturis;
3.  Pleci sarauti uz augšu un rokas vēziens nesākas 
     no pleca
4.  Tā vietā, lai nūju atgrūstu līdz pašam galam, 
     tā tiek pacelta pārāk ātri.
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6.  SOLIS – ELKOŅA IZTAISNOŠANA 

Rokas iztaisnošana aiz iegurņa, pēc atgrūdiena. 
Aktīvi tiek nodarbināti muskuļi, kas izstiepj elkoni (augšdelma triceps).

Padoms nūjotājam:
1.  Atspiediet plaukstu pret nūjas roktura siksnu un 
     grūdiet nūju tālāk aiz muguras tā, lai, ķermenim   
     virzoties uz priekšu, plauksta  nonāktu aiz iegurņa;
2.  Pilnībā iztaisnojiet roku vēziena pēdējā fāzē. 

Biežākās kļūdas: 
1.  Elkonis pēdējā vēziena fāzē joprojām ir saliekts;
2.  Pārāk mazs spiediens uz siksnu;
3.  Plauksta nav atbrīvota, bet saspringta un pārāk atvērta.

7. SOLIS – AKTĪVA ROKAS ATBRĪVOŠANA

Sākas rokas iznešana uz priekšu. 
Spēcīgi pabeigts atgrūdiens un nūja tiek pārnesta uz priekšu. 
Šajā fāzē notiek koordinēta plaukstu atvēršanās un aizvēršanās.

Padoms nūjotājam:
1.  Atveriet plaukstu, kad elkonis aizmugurē ir 
     iztaisnots;
2.  Aktīvi izdariet spiedienu uz cimdiņa siksnu;
3.  Sajūtiet, kā nūja ir maksimāli attālināta un kā tā 
     atraujas no zemes (“bumeranga efekts”).

Biežākās kļūdas: 
1.  Nepietiekams spēks spiedienā uz siksnu;
2.  Pazūd koordinācija;
3.  Tā vietā, lai nūju atgrūstu līdz pašam galam, tā 
     tiek pacelta pārāk ātri.
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8. SOLIS – NŪJAS IZNEŠANA UZ PRIEKŠU

Sagatavot nūju pareizai novietošanai. 
Dinamiski iznest roku uz priekšu. 

Padoms nūjotājam:
1.  Aktīvi vēzējiet roku uz priekšu ar pleca
     locītavu, elkonis paliek dabīgi ieliekts;
2.  Nūjas rokturis ir pilnībā satverts ar visiem 
     pirkstiem;
3.  Nūja tiek pacelta un pareizajā leņķī atkal nostādīta.

Biežākās kļūdas: 
1.  Kustība sākas no elkoņa nevis pleca locītavas
       (pārāk saliekts elkonis);
2.  Nav satverts nūjas rokturis.

9. SOLIS – ĶERMEŅA NOLIEKŠANĀS UZ PRIEKŠU

Uzlabot pareizas, dinamiskas staigāšanas pozīciju, 
uzlabot kustību uz priekšu.

Padoms nūjotājam:
1.  Ieliecieties uz priekšu no potītēm, kustiniet ķermeni 
     kā vienu veselumu;
2.  Skatienu vērsiet horizonta līmenī;
3.  Sāciet soļot plūstoši, saglabājot ieliekšanos kā viena
     veseluma pozīciju! 

Biežākās kļūdas: 
1.  Saliekšanās viduklī; kūkuma uzmešana; 
     skatīšanās uz zemi; soļošana pārāk taisni. 
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10. SOLIS - ROTĒŠANA 

Ķermeņa augšdaļas un apakšdaļas rotācija.

Padoms nūjotājam: 
1.  Novietojiet nūjas uz pleciem vai uz krūtīm;
2.  Sāciet soļot, pilnībā nerotējot rumpi, pakāpeniski 
     palieliniet ātrumu un izjūtiet, cik neērta ir iešana un 
     cik īsāki kļūst soļi, kad rumpis ir pilnīgi nekustīgs;
3.  Tagad atbrīvojiet plecus un gurnus, ļaujot rumpim
     brīvi un dabiski rotēt – izjūtiet atšķirību!

Biežākās kļūdas: 
1.  Nekustīgi pleci/iegurnis, rokas vēziens krusto 
     ķermeņa centra līniju. 
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Nūjošanas kalnup un lejup kāpšanas tehnikas

Kalnā kāpšanas tehnika:

Kāpjot augšup, ķermenis sasveras vairāk uz priekšu 
nekā parastā nūjošanā. Tiek likta lielāka slodze uz roku muskuļiem, 
kā arī augšstilbu un apakšstilbu aizmugurējiem muskuļiem. 
Nūju lietošana palīdz saglabāt normālu soļu garumu, kāpjot kalnā. 
Atgrūdiens ar nūju palīdz sadalīt svaru starp ķermeņa augšdaļu un kājām. 
Kalnā kāpšanas treniņi ir ļoti piemēroti iesācējiem, jo to laikā var 
pilnībā apgūt pareizās roku kustības. 

Padoms nūjotājam:
1.  Mainiet soļu garumu, to pagarinot;
2.  Nedaudz noliecieties uz priekšu 
     (viss ķermenis vienoti);
3.  Padariet roku/kāju kustības intensīvākas.

Lejupkāpšanas tehnika:

Kāpjot lejup, soļi ir īsāki un smaguma centrs tiek turēts samērā zemu. 
Ceļgali visu laiku ir nedaudz ieliekti, un pēda vairs neizpilda pilno 
apļveida kustību pēdējā atgrūdiena fāzē. Ķermeņa svars ir sadalīts starp 
nūjas novietojumu uz zemes un pretējās kājas papēdi. Jo lielāks spiediens 
uz nūju, jo mazāks svars uz pretējo kāju. Pēdas visu laiku ir palēninājuma 
pozīcijā, un ļoti svarīgs ir papēžu novietojums. Kāpjot lejup, nūjām nekad 
nevajadzētu būt priekšā. Atgrūdiens ar nūjām ir mazāk spēcīgs.

Padoms nūjotājam:
1.  Nolaidiet zemāk ķermeņa smaguma centru;
2.  Saīsiniet savu soli;
3.  Nedaudz atliecieties uz aizmuguri;
4.  Nūjas visu laiku ir aiz jums;
5.  Pirmais zemei pieskaras papēdis, tad pārējā 
     pēdas daļa.
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Iesildīšanās vingrinājumi

Iesildīšanās ir katra nūjošanas treniņa sastāvdaļa. 

Iesildīšanās laikā tiek izmantotas nūjas, tad tās sagatavos jūsu 
ķermeni un prātu nūjošanas treniņam.
 
Iesildīšanos var sākt ar lēnu līdz vidēji ātru soļošanu, pēc tam tiek veikti 
dažādi vingrinājumi, kas sagatavo muskuļus un sirds-asinsvadu sistēmu 
intensīvākam darbam.

Katru vingrinājumu jāatkārto 10-20 reizes vai 15 sekundes. Atkārtojiet 
vingrojumus mierīgi vienu pēc otra. 

Nekad nepārkāpiet sāpju slieksni. 

Vienmēr saglabājam brīvu, ritmisku elpošanu, ieelpojot caur degunu 
un izelpojot caur muti.

Lai nūjotājam būtu interesanti un ķermenis nepierastu pie vienveidīgiem 
vingrinājumiem, izmantojiet dažādus vingrinājumu kompleksus, 
ko mainiet ik mēnesi.
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I iesildīšanās vingrinājumu komplekss:

1.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, 
     roku balsts uz nūjām. Soļošana uz vietas.

2.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, plecu platumā, 
     pēdas taisni uz priekšu, roku balsts uz nūjām. 
     Pārmaiņus paceļamies uz pirkstgaliem un uz 
     papēžiem. Celšanās uz papēžiem ir labs 
     atgādinājums, ka ejot papēdis vienmēr pirmais 
     pieskaras zemei.

3.  Sākuma stāvoklis – pamatstāja, roku balsts 
     uz nūjām. Neliels izklupiens uz priekšu pamīšus 
     ar labo un kreiso kāju.

4.  Sākuma stāvoklis – pamatstāja, roku balsts uz 
0  

     nūjām. Kājas pacelšana un saliekšana 90 leņķī 
     un  atgriešana sākuma stāvoklī.
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5.  Sākuma stāvoklis – pamatstāja, roku balsts uz 
0      nūjām. Apakšstilba saliekšana 90 leņķī un 

     atgriešana sākuma stāvoklī.

6.  ''Airēšana''. Sākuma stāvoklis- pamatstāja. 
     Turam nūjas taisnās rokās uz leju, plaukstas 
     vērstas uz leju. Veicam rotējošas (airējošas) 
     kustības uz  priekšu un atpakaļ.

7.  Sākuma stāvoklis – nelielā ietupienā, rokas 
     priekšā, nūjas vertikālā balstā pret zemi. 
     Veicam ķermeņa augšdaļas pagriezienu uz 
     vienu un otru pusi vienlaicīgi rokas vēzienu. 

8.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts
     uz nūjām. Ar labo kāju solis atpakaļ, 
     vienlaicīgi izvirzot kreiso roku uz priekšu. 
     To pašu atkārto ar kreiso kāju un labo roku. 
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II iesildīšanās vingrinājumu komplekss:

1.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, plecu platumā, 
     pēdas taisni uz priekšu, roku balsts uz nūjām. 
     Pārmaiņus paceļamies uz pirkstgaliem un uz 
     papēžiem. Celšanās uz papēžiem ir labs 
     atgādinājums, ka ejot papēdis vienmēr pirmais 
     pieskaras zemei.

2.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts 
     uz nūjām. Neliels izklupiens uz priekšu pamīšus 
     ar labo un kreiso kāju.

3.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts uz 
0 

     nūjām. Paceļam augšstilbu 90  leņķī un noturot 
     kāju šādā pozīcijā veicam pēdas rotāciju uz 
     vienu un otru pusi. To pašu atkārtojam ar otru kāju.

4.  Sākuma stāvoklis – ķermeņa augšdaļa noliekta 
     uz priekšu, ceļi nedaudz ieliekti, roku balsts 
     pret nūjām (nūju rokturi kopā), skatiens uz 
     zemi. Roku paceļam uz sāniem, pastiepjamies 
     līdzi izstieptajai rokai. Skatiens seko līdzi 
     izstieptajai rokai. Atkārto ar otru roku.
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5.  Sākuma stāvoklis kājas plecu platumā, roku 
     balsts uz nūjām Veicam nelielu pietupienu un 
     atgriežamies sākuma stāvoklī.

6.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, rokas priekšā 
     uz sāniem, balstās uz nūjām. Paceļam 

0      augšstilbu 90  leņķī un noturot kāju šādā pozīcijā 
     veicam kājas pagriezienu no vienas nūjas līdz 
     otrai. Atkārto ar otru kāju.

7.  Soļošana uz vietas, rokas priekšā,  balsts uz 
     nūjām, soļojot nūjas virzām uz priekšu un 
     atpakaļ (kreisā roka – labā kāja).

8.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu 
     platumā, pēdas paralēli, nūjas rokās, 
     priekšā (nūjas saņemtas pie galiem). 
     Veicam vēzienus uz vienu un otru 
     pusi kopā ar ķermeņa rotāciju.
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III iesildīšanās vingrinājumu komplekss:

1.  Soļošana uz vietas, roku balsts uz nūjām, soļojot 
     nūjas virzām uz priekšu un atpakaļ 
     (kreisā roka – labā kāja).

2.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts 
     uz nūjām. Pacelšanās uz papēžiem un 
     pirkstgaliem. Kājas plecu platumā, pēdas taisni 
     uz priekšu. Pārmaiņus paceļamies uz 
     pirkstgaliem un uz papēžiem. Celšanās uz 
     papēžiem ir labs atgādinājums, ka ejot papēdis 
     vienmēr pirmais pieskaras zemei.

3.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, roku 
0      balsts uz nūjām. Saliecam kāju 90  leņķī un 

     virzām sānis pie pretējās rokas. Mainām kājas.

4.  Sākuma stāvoklis – ķermeņa augšdaļa 
     noliekta uz priekšu, izstieptu roku balsts pret 
     nūjām. Rokas virzām uz sāniem un priekšu.
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5.  Sākuma stāvoklis – kājas blakus, pēdas paralēli 
     viena otrai.
     Roku balsts uz nūjām. Augstsolis –augšstilba 

0     saliekšana 90  leņķī un atgriešanās sākuma 
     stāvoklī.

6.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts 
     uz nūjām. Plašs izklupiens uz priekšu pamīšus 
     ar labo un kreiso kāju.

7.  Airēšana'' - turam nūjas taisnās rokās uz leju, 
     plaukstas vērstas uz leju. Veicam rotējošas 
     (airējošas) kustības uz  priekšu un atpakaļ.

8.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, nūjas 
     priekšā uz krūtīm, veicam nelielu pietupienu, 
     iztaisnojamies, ceļot nūjas virs galvas. 

''
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Atsildīšanās  vingrinājumi

Atsildīšanās ir obligāta katra nūjošanas treniņa sastāvdaļa: 
1.  ķermenis ātrāk atgūstas no slodzes;
2.  paātrinātās vielmaiņas rezultātā no organisma ātrāk izdalās kaitīgās vielas;
3.  atpūtina nogurušos muskuļus;
4.  atjaunojas pirmsslodzes režīmā elpošana, sirdsdarbība un asinsspiediens.

Stiepšanās vingrinājumus izpildām vienmērīgi bez papildus šūpošanās 
kustībām. Katra vingrinājuma ilgums 20-30 sekundes.
Stiepšanās kustībām ir jābūt patīkamām, nedrīkst just diskomfortu vai 
sāpes stiepšanās laikā.

Lai dažādotu stiepšanās vingrinājumu veidus,  izmantojiet 2-3 mēnešus 
vienu, tad otru vingrinājumu kompleksu.

I Atsildīšanās (stiepšanās) vingrinājumu komplekss:

1.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, ķermeņa 
     augšdaļa noliekta uz priekšu, roku balsts pret  
     nūjām. Iztaisnojam/izstiepjam muguru un 
     noapaļojam muguru.

2.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts 
     pret nūjām. Veicam izklupienu uz priekšu. 
     Aizmugurējās kājas papēdis atbalstās pret zemi. 
     Sajūtam stiepjošu sajūtu aizmugurējās kājas 
     ikra muskulī. 

3.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts 
     pret nūjām. Veicam izklupienu uz sāniem ar 
     vienu un otru kāju. Katru kustību noturam 
     8-10 sekundes. 
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4.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, vienas rokas 
     balsts pret nūjām. Noliecam ķermeņa augšdaļu 
     uz nūju pusi un kāju krustojam uz pretējo pusi, 
     atbalstot ar purngalu pret zemi. Noturam šādu 
     pozīciju 8-10 sekundes. Tad atkārtojam to 
     pašu uz otru pusi.

5.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, nūjas 
     izstieptās rokās virs galvas. Veicam roku 
     stiepšanu uz vienu un otru pusi, rokas atvirzītas 
     nedaudz aiz galvas.

6.  Elpošanas vingrinājums - 
     sākuma stāvoklis:
     kājas paralēli, rokas brīvi novietotas uz 
     nūjām. Ieelpojot atveram rokas plaši, 
     izelpojot – virzām rokas uz priekšu, 
     skatiens uz leju, noapaļojam muguru. 
     Veicam 5 – 6 atkārtojumus.

7.  Vingrinājums līdzsvaram: vai varam noturēt 
     līdzsvaru 30 sekundes?   
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II Atsildīšanās( stiepšanās) vingrinājumu komplekss:

1.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, ķermeņa 
     augšdaļa noliekta uz priekšu, roku balsts pret  
     nūjām. Stiepjam rokas uz priekšu un uz 
     sāniem. 

2.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts pret 
     nūjām. Nedaudz ietupjoties, vienu kāju stiepjam 
     uz priekšu. Papēdis pie zemes, pirkstgals uz augšu. 
     Atkārtojam to pašu ar otru roku kāju.

3.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, vienas rokas 
     balsts pret nūjām. Stiepjam pretējo roku un 
     kāju slīpi uz sāniem.  Atkārtojam to pašu ar 
     otru roku un kāju, mainot rokas atbalstu.

4.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, nūjas 
     horizontāli priekšā abās rokās. Veicam nelielu 
     izklupienu uz sāniem un ceļam tās puses roku 
     uz augšu. Atkārtojam to pašu ar otru roku kāju.
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5.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, vienas rokas 
     balsts pret nūjām. Novietojam kājas potīti uz 
     otras kājas celi un iesēžamies pietupienā. 
     Atkārtojam to pašu ar otru kāju, mainot 
     rokas atbalstu.

6.  Sākuma stāvoklis – vienas rokas balsts pret 
     nūjām. Ar brīvo roku – pievelkam pretējās puses
     kājas papēdi sēžamvietai . Atkārtojam to pašu ar 
     otru roku un kāju, mainot rokas atbalstu.

7.  Sākuma stāvoklis- kājas paralēli, 
     rokas brīvi novietotas uz nūjām. 
     Iztaisnojot ķermeņa augšdaļu, 
     virzām rokas sānis, noliecoties – 
     virzām rokas uz priekšu, 
     skatiens uz leju, noapaļojam 
     muguru. 
     Veicam 5 – 6 atkārtojumus.
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III Atsildīšanās( stiepšanās) vingrinājumu komplekss:

1.  Sākuma stāvoklis – vienas rokas atbalsts 
     pret abām nūjām. Otru roku paceļam augšā 
     uz āru un tai pretējo kāju sānis uz leju un 
     pastiepjam. Atkārtojam otru roku un otru kāju, 
     mainot rokas atbalstu.

2.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, ķermeņa 
     augšdaļa noliekta uz priekšu, roku balsts pret  
     nūjām. Iztaisnojam/izstiepjam muguru un 
     noapaļojam muguru. Atkārtojam 5-6 reizes.

3.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, 
     nūjas abās rokās paceltas augšā. Veicam 
     roku stiepšanu uz vienu un otru pusi, rokas 
     atvirzītas nedaudz aiz galvas.
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4.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, roku balsts uz 
     nūjām. Plašs izklupiens uz priekšu ar labo un pēc 
     tam ar kreiso kāju. Kāju aizmugurē cenšamies 
     pakāpeniski iztaisnot ceļa locītāvā.

5.  Sākuma stāvoklis – kājas paralēli, rokas lejā, 
     nūjas rokās. Nedaudz ietupjoties, vienu kāju 
     stiepjam uz priekšu. Papēdis pie zemes, 
     pirkstgals uz augšu, ar nūju sniedzamies pretī 
     pēdai. Atkārtojam to pašu ar otru kāju.

6.  Sākuma stāvoklis – vienas rokas balsts pret 
     nūjām. Ar otru roku – pievelkam pretējās 
     puses kājas papēdi sēžamvietai. Atkārtojam to 
     pašu ar otru roku un kāju, mainot rokas atbalstu.

7.  Sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, 
     rokas augšā, nūjas kopā abās rokās. Stiepjam 
     rokas uz augšu, vienlaicīgi ievelkam vēderu 
     un sasprindzinām sēžas muskuļus.
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Vesels un aktīvs mūža garumā – treniņi ārā

Treniņi ārpus telpām uzlabo ķermeņa fiziskās īpašības, samazina spriedzi, 
apjukumu un dusmas. Nodarbojoties ārā, tiek nodarbinātas savādākas 
muskuļu grupas, kā nodarbojoties telpās. Tiek attīstīta ķermeņa kontrole, 
līdzsvara izjūta un balanss. Pierādīts, ka treniņi ārā ir jauns izaicinājums 
ne tikai ķermenim, bet arī prātam un nav tik garlaicīgi kā telpās.

I vingrinājumu komplekss ikvienam. 
Nodarbības ilgums 25-35 minūtes

Maksimālā sirdsdarbības ātruma aprēķināšana
Sirds darbības ātrums ir sirds sitienu skaits noteiktā 
laika vienībā. Mērot sirdsdarbības ātrumu, nosaka 
fiziskās slodzes intensitāti. Katram vecumam var 
aprēķināt maksimālo pulsu (SDmax). SDmax pulsu 
aprēķina: 220 - vecums gados. Piemērs: 40 gadus 
vecas personas maksimālais sirdsdarbības ātrums 
ir 220-40 = 180 sitieni minūtē. Veicot šo kompleksu 
ieteicamā pulsa frekvence 50-60% no max

Iesildīšanās: ilgums – aptuveni 7-10 minūtes:

1.  Mazais atspēriena solis– aptuveni 1 minūti.
2.  Turpinām iet, vienlaicīgi apļojot rokas – 8 reizes uz priekšu, 8 – atpakaļ.
3.  Veicam puspietupienus: turēt muguru taisni, balstāmies pret zemi ar pilnu 
     pēdu. Veicam 10 reizes.
4.  Lēns skrējienā, atbrīvoti. Aptuveni 1 minūte.
5.  Lēnam skrējienam seko mazais palēciena solis –veicam  10 reizes.
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Spēka vingrinājumi:
1.  Pievilkšanās kārienā no līdzstekām, vingrošanas 
     stieņa. Veicam 4 - 8 atkārtojumus.

2.  Balstā pret solu paceļam vienu roku, atbalstāmies 
     pret solu, paceļam otru roku. 
     Veicam 4 - 8 atkārtojumus.

3.  “Pumpēšanās”- roku saliekšana, iztaisnošana 
     balstā sēdus pret solu atmuguriski (vai pret celmu, 
     pret koku vai no zemes.) Veicam 4 - 8 atkārtojumus.

4.  Sēdus stāvoklī kāju saliekšana, iztaisnošana priekšā 
     uz augšu, saliekšana un iztaisnošana priekšā. 
     Veicam 4 - 8 atkārtojumus.

5.  Ceļa pacelšana, pieliekot pie elkoņa. Veicam 8-12 
     atkārtojumus, mainām puses - atkārtojam ar otru 
     kāju un roku.

Atsildīšanās vingrinājumi nodarbības beigās:

1.  Izklupiena solis. Muskuli stiepjam 8-10 sekundes. Mainām kājas. 
2.  Brīvas kājas vēziens. Veicam 10 atkārtojumus ar katru kāju.
3.  Apļojam vidukli – 10 reizes uz vienu pusi,10 reizes – uz otru pusi.
4.  Noliekšanās sānis – novietojam kājas plecu platumā un noliecamies uz 
     vienu pusi. Izturam pozīciju 8-10 sekundes, mainām puses. 
5.  Nodarbības beigās – stiepjamies „uz debesīm”- paceļamies pirkstgalos, 
     rokas augšā. Stiepjamies 8-10 sekundes.
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II  Vingrinājumu komplekss fitnesa līmenim. 
Nodarbības ilgums 35-45 minūtes

Maksimālā sirdsdarbības ātruma aprēķināšana

frekvence 60-70% no max
Piemērs: 40 gadus vecas personas maksimālais 
sirdsdarbības ātrums ir 220-40 = 180 sitieni minūtē. 

Iesildīšanās: ilgums – aptuveni 7-10 minūtes:

1.  Mazais atspēriena solis – aptuveni 1 minūti.
2.  Turpinām iet, vienlaicīgi apļojot rokas – 12 reizes uz priekšu, 12 – atpakaļ.
3.  Veicam puspietupienus: turam muguru taisni, balstāmies pret zemi ar pilnu 
     pēdu. Veicam 15 reizes.
4.  Lēns skrējiens, atbrīvoti. Aptuveni 3 minūtes.
5.  Lēnam skrējienam seko nelieli palēcieni – veicam 15 reizes.

Veicot šo kompleksu ieteicamā pulsa 

Spēka vingrinājumi:
1.  Pievilkšanās kārienā no līdzstekām, vingrošanas 
     stieņa. Veicam 8 - 12 atkārtojumus.

2.  Balstā pret solu paceļam vienu roku, atbalstāmies 
     pret solu, paceļam otru roku. 
     Veicam 8 - 12 atkārtojumus.

3.  “Pumpēšanās”- roku saliekšana, iztaisnošana 
     balstā sēdus pret solu atmuguriski (vai pret celmu, 
     pret koku vai no zemes.) 
     Veicam 8 - 12 atkārtojumus.
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Atsildīšanās vingrinājumi nodarbības beigās:

1.  Izklupiena solis. Cenšamies muskuli stiept 8-10 sekundes. Mainām kājas.
2.  Ikru muskuļa stiepšana vienai un otrai kājai 8-10 sekundes.
3.  Brīvas kājas vēziens. Veicam 10 atkārtojumus ar katru kāju.
4.  Apļojam vidukli – 10 reizes uz vienu pusi,10 reizes – uz otru pusi.
5.  Noliekšanās sānis – novietojam kājas plecu platumā un noliecamies uz 
     vienu pusi. Izturam pozīciju 8-10 sekundes, mainām puses.
6.  Nodarbības beigās – stiepjamies „uz debesīm”- paceļamies pirkstgalos, 
     rokas augšā. Stiepjamies 8-10 sekundes.

     solu atmuguriski. Veicam 8-12 atkārtojumus.

5.  Sēdus stāvoklī kāju saliekšana, iztaisnošana 
     priekšā uz augšu, saliekšana un iztaisnošana 
     priekšā. Veicam 8-12 atkārtojumus.

6.  Ceļa pacelšana, pieliekot pie elkoņa. 
     Veicam 8-12 atkārtojumus, mainām puses - 
     atkārtojam ar otru kāju un roku.

4.  Roku saliekšana, iztaisnošana balstā sēdus pret 
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III vingrinājumu komplekss sporta līmenim. 
Nodarbības ilgums 45-50 minūtes

Maksimālā sirdsdarbības ātruma aprēķināšana
Veicot šo kompleksu ieteicamā pulsa 
frekvence 70-85% no max
Piemērs: 40 gadus vecas personas maksimālais 
sirdsdarbības ātrums ir 220-40 = 180 sitieni minūtē. 

Iesildīšanās: ilgums – aptuveni 7-10 minūtes:

1.  Pārvietošanās mazajā atspēriena solī – aptuveni 1 minūti.
2.  Turpinām iet, vienlaicīgi apļojot rokas – 20 reizes uz priekšu, 20 – atpakaļ.
3.  Veicam puspietupienus: turam muguru taisni, balsts uz pilnas pēdas. 
     Veicam 20 reizes
4.  Skrienam lēnā skrējienā, atbrīvoti. Aptuveni 3 minūtes.
5.  Pēc lēna skrējiena seko mazi palēcieni – veicam 20 reizes.

Spēka vingrinājumi:
1.  Pievilkšanās kārienā no līdzstekām, vingrošanas 
     stieņa. Veicam 10 - 20 atkārtojumus.

2.  Balstā pret solu paceļam vienu roku, atbalstāmies 
     pret solu, paceļam otru roku. 
     Veicam 10 - 20 atkārtojumus.

3.  Roku saliekšana, iztaisnošana balstā uz līdztekām. 
     Veicam 10 - 20 atkārtojumus.
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     solu atmuguriski. Veicam 10 - 20 atkārtojumus.

5.  Kāju saliekšana, iztaisnošana priekšā uz augšu, 
     saliekšana un iztaisnošana priekšā sēdus stāvoklī. 
     Veicam 10 - 20 atkārtojumus.

6.  Balsts pret vingrošanas sienu. Ceļgala virzīšana 
     pie pretējas rokas elkoņa. 
     Veicam 10 - 20 atkārtojumus

7.  Kāju saliekšana 90 grādu leņķī un iztaisnošana 
     priekšā kārienā. Veicam 10 – 20 atkārtojumus.

4.  Roku saliekšana, iztaisnošana balstā sēdus pret 

 

Atsildīšanās vingrinājumi nodarbības beigās:

1.  Izklupiena solis uz priekšu. Cenšamies muskuli stiept 8-10 sekundes. 
     Izpilda abām kājām
2.  Balsts pret sienu. Vienas kāja balstās uz pilnas pēdas, otra saliekta celī 
     un balstās uz pirkstgala. Ikru muskuļa stiepšana vienai un otrai 
     kājai 20 sekundes.
3.  Brīvas kājas vēziens. Veicam 10 atkārtojumus ar katru kāju.
4.  Apļojam vidukli –  10 reizes uz vienu pusi, 10 reizes – uz otru pusi.
5.  Noliekšanās sānis –  kājas plecu platumā un noliecamies uz vienu un 
     otru  pusi. Stiepjam 8-10 sekundes, mainām puses.
6.  Nodarbības beigās – stiepjamies ''uz debesīm''- paceļamies pirkstgalos, 
     rokas augšā. Stiepjamies 8-10 sekundes.

 

 



Vidēji intensīva fiziskā slodze 
vismaz 150 minūtes nedēļā!

Uzsākt fizisko aktivitāšu programmu dažam var likties biedējošs uzdevums, 

tomēr ir jāatceras, ka mūsu galvenais mērķis ir atbalstīt un veicināt savu 

veselību, izmantojot vienkāršu ieteikumu: vidēji intensīva fiziskā slodze 

vismaz 150 minūtes nedēļā!

Fizisko aktivitāšu programmas uzsākšana:

1.solis – iezīmējiet savā plānotājā laiku fiziskām aktivitātēm katrai dienai. 

Uzsākt fizisko aktivitāšu programmu kā ikdienas rutīnas darbu ir pats 

grūtākais, tādēļ fizisko aktivitāšu laiku atzīmējiet kā prioritāti.

2.solis – izvēlieties to sportisko aktivitāti, kura patīk vislabāk, tā, lai nav 

jāgaida nodarbības beigas un pēc sportošanas  ir vēlēšanās to turpināt 

nākamajās reizēs. Skriešana, peldēšana, nūjošana, vingrošana, 

riteņbraukšana, skrituļošana, slēpošana vai cits – pamēģiniet un palieciet 

pie diviem, trijiem aktivitāšu veidiem, ko pakāpeniski pilnveidosiet un 

gūsiet daudz pozitīvo emociju.

3.solis – ja ilgu laiku neesat nodarbojušies ar fiziskām aktivitātēm un brīva 

laika kā jau parasti nav, sākumā atvēliet  10-15 minūšu garas fizisko 

aktivitāšu nodarbības dienā. Katru nedēļu pievienojiet 5-10 minūtes, 

līdz sasniedziet 30 minūšu garu fiziskās aktivitātes nodarbību kā minimums 

5 dienas nedēļā. 30 minūšu ikdienas nodarbības uzturēs labu veselību un 

samazinās hronisku slimību veidošanās risku. Lai samazinātu ķermeņa 

svaru, fiziski aktīvam jābūt 60-90 minūtes.

4.solis – ikdienas fizisko aktivitāšu programmā iekļaujiet spēka 

vingrinājumus: vismaz 10 vingrojumus 2 reizes nedēļā. Ja neesat 

pārliecināts par šādu vingrojumu pareizu izvēli un izpildi, tad vislabāk to 

darīt organizētās grupu nodarbībās pie sporta trenera.


