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LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 

Projekta “SPORTO VISA KLASE”  
CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS 

N O L I K U M S 
2016./2017.mācību gadam 

 
 
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu 
un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām 
sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz 
viņu veselību. 
 
2. MĒRĶIS 
Ceļojošā Kausa izcīņa tiek rīkota ar mērķi iegūt objektīvus datus un novērtēt Projektā “Sporto visa klase” iesaistīto dalībnieku – 
skolnieku sekmes, praktiskās iemaņas dažādās sporta aktivitātēs un zināšanas par Olimpisko kustību. 
 
3. DALĪBNIEKI 
Ceļojošā Kausa dalībnieki ir projektā iesaistīto izglītības iestāžu 3.klašu skolēni (Pielikums Nr.1) 4.klašu skolēni (Pielikums Nr.2) 
un 5.klašu skolēni (Pielikums Nr.3). 
 
4. NORISES LAIKI UN VIETAS  
1.posms – atlase – 2016.gada 21.decembris – 2017.gada 28.aprīlis. 
2.posms – finālsacensības – 2017.gada 19.maijs – Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā (Kronvalda ielā 24) 
 
5. DALĪBNIEKU ATLASE FINĀLSACENSĪBĀM 
Tiks vērtēti rezultāti 4 (četrās) kategorijās: 

- Sekmes 
- VFS vingrinājumi  
- Stafetes 
- Radošā aktivitāte – “Visi kopā mēs to varam!”  

 
5.1. Kategorija – sekmes. 
3.klase 
Diagnosticējošais darbs valsts valodā 2017.gada 23.februārī un matemātikā 2017.gada 01.martā. 
5 (piecu) darba dienu laikā pēc katra diagnosticējošā darba noteiktā datuma uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv jāatsūta vērtējumu tabula ar 
klases skolēnu vidējo iegūto punktu skaitu. 
4.klase 
Vidējais klases vērtējums 2016.gada 21.decembrī (vidējais vērtējums liecībā) un 2017.gada 21.aprīlī (vidējais vērtējums 
priekšmetos). 
Uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv jāatsūta klases skolēnu vidējais vērtējums (izraksts no skolvadības sistēmas e-klase).  
5.klase 
Vidējais klases vērtējums 2016.gada 21.decembrī (vidējais vērtējums liecībā) un 2017.gada 21.aprīlī (vidējais vērtējums 
priekšmetos). 
Uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv jāatsūta klases skolēnu vidējais vērtējums (izraksts no skolvadības sistēmas e-klase). 
 
5.2. Kategorija – VFS vingrinājumi (notiek izglītības iestādēs) 
3.klase 
VFS vingrinājumi izglītības iestādē jāveic no 2017.gada 23.janvāra – 03.februārim. (Pielikums Nr.4) 
VFS vingrinājumus veic sporta pedagogs/-i. 
Vidējie rezultāti a t s ev i šķ i  zēniem un atsev i šķ i  meitenēm katrā vingrinājumā jāatsūta līdz 2017.gada 07.februārim (ieskaitot) uz e-pastu 
sportovisaklase@olimpiade.lv.  

Apstiprināts 
Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes 

2017. gada 10. janvāra sēdes 
Lēmumu Nr. 2.2., Protokols Nr. 1 
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4.klase 
VFS vingrinājumi izglītības iestādē jāveic no 2017.gada 13. - 24.februārim. (Pielikums Nr.5) 
VFS vingrinājumus veic sporta pedagogs/-i. 
Vidējais a t s ev i šķ i  zēniem un atsev i šķ i  meitenēm katrā vingrinājumā jāatsūta līdz 2017.gada 28.februārim (ieskaitot) uz e-pastu 
sportovisaklase@olimpiade.lv.  
5.klase 
VFS vingrinājumi izglītības iestādē jāveic no 2017.gada 13. - 24.februārim. (Pielikums Nr.6) 
VFS vingrinājumus veic sporta pedagogs/-i. 
Vidējais rezultāts a t s ev i šķ i  zēniem un atsev i šķ i  meitenēm katrā vingrinājumā jāatsūta līdz 2017.gada 28.februārim (ieskaitot) uz e-pastu 
sportovisaklase@olimpiade.lv.  
 
5.3. Kategorija – stafetes.  
3.klase – 2017.gada 31.marts 
1.grupa – Kuldīgas sporta manēža, Dzirnavu iela 13, Kuldīga (kontaktpersona Līga Zeidaka, 26244110, ligazeidaka@inbox.lv) 
2.grupa – Riebiņu vidusskola, Riebiņi, Liepu iela 21 (kontaktpersona Mārīte Pokšāne, 26567991, maritepoksane@inbox.lv) 
3.grupa – Vidzemes Olimpiskais centrs, Rīgas iela 91, Valmiera (kontaktpersona Jolanta Dukure, 29878192, 
jolanta@vocsports.lv) 
4.grupa – Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12  (kontaktpersona Andrejs Andževs, 28705085, sports@gulbene.lv) 
5.grupa – Mārupes vidusskola (Mārupes nov.sporta centrs), Kantora iela 97, Mārupe (kontaktpersona Māris Riherts, 26989508, 
maris.riherts92@gmail.com)  
6.grupa – Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Kronvalda iela 24 (kontaktpersona Maija Actiņa 29215311, 
maija.actina@sports.jelgava.lv) 
Par sacensībām katrā grupā jāsazinās ar attiecīgo kontaktpersonu. 
Dalībnieku pieteikums grupas organizatoram (kontaktpersonai) un uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv jānosūta līdz 2017.gada 24.martam. 
Sacensību ieteicamais sākuma laiks plkst.11.00. 
4.klase – 2017.gada 24.marts 
1.grupa – Daugavpils Olimpiskais centrs, Daugavpils, Stadiona iela 1 (kontaktpersona Iveta Miloslavska 26433130, i-
ta@inbox.lv) 
2.grupa – Vidzemes Olimpiskais centrs, Valmiera, Rīgas iela 91 (kontaktpersona Jolanta Dukure 29878192, 
jolanta@vocsports.lv) 
3.grupa – Saldus sporta komplekss, Saldus, Jelgavas iela 6 (kontaktpersona Juris Zilvers 26266624, zilvers.juris@gmail.com) 
4.grupa - Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgava, Kronvalda iela 24 (kontaktpersona Maija Actiņa 29215311, 
maija.actina@sports.jelgava.lv) 
5.grupa – Olaines Sporta centrs, Olaine, Stadiona iela 2, (kontaktpersona Marika Broka – Švarca, 26658689 sports@olaine.lv) 
6.grupa – Ādažu vidusskola, Gaujas iela 30, Ādaži (kontaktpersona Inese Lēruma 26457597, mrsinese@inbox.lv) 
Par sacensībām katrā grupā jāsazinās ar attiecīgo kontaktpersonu. 
Dalībnieku pieteikums grupas organizatoram (kontaktpersonai) un uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv jānosūta līdz 2017.gada 17.martam. 
Sacensību ieteicamais sākuma laiks plkst.11.00 
5.klase - 2017.gada 31.marts 
Liepājas Olimpiskais centrs, Liepāja, Brīvības iela 39 (kontaktpersona Evita Auniņa 29152453, aunina77@inbox.lv) 
Par sacensībām jāsazinās ar attiecīgo kontaktpersonu. 
Dalībnieku pieteikums organizatoram (kontaktpersonai)  un uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv jānosūta līdz 2017.gada 24.martam. 
Sacensību ieteicamais sākuma laiks plkst.11.00 
 
 
5.4. Kategorija – radošās aktivitātes “Visi kopā mēs to varam” – līdz 2017.gada 21.aprīlim. 
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6. VĒRTĒŠANA ATLASEI FINĀLSACENSĪBĀM 
Tiks vērtētas katras klases skolēnu sekmes, sportiskie sasniegumi un radošās aktivitātes. 
Skolēniem, kuriem kādā no mācību priekšmetiem vērtējums ir zemāks par 4 (četrām) ballēm, pedagogs var neatļaut piedalīties stafetēs un 
finālsacensībās. 
 
6.1. Sekmes (skat.punktu.5.1.) 
3.klase 4.klase 5.klase 
Vērtēšana: 
1.vieta – 28 punkti; 
2.vieta – 26 punkti; 
3.vieta - 24 punkti; 
4.vieta – 22 punkti; 
5.vieta – 20 punkti; 
6.vieta – 18 punkti; 
7.vieta – 16 punkti; 
8.vieta – 14 punkti; 
9.vieta – 12 punkti; 
10.vieta – 10 punkti; 
11.vieta – 8 punkti; 
12.vieta – 6 punkti; 
13.vieta – 4 punkti; 
14.vieta – 2 punkts. 
 
Ja kategorijā “Sekmes” vairākām klasēm ir 
iegūta dalīta vieta, tad attiecīgo vietu iegūtie 
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu 
skaitu, kurām vienāds rezultāts. 
 
Punktu skaits kopvērtējuma tabulā tiek 
piešķirts katrā diagnosticējošajā darbā 
atsevišķi.  

Vērtēšana: 
1.vieta – 16 punkti; 
2.vieta – 14 punkti; 
3.vieta - 12 punkti; 
4.vieta – 10 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 6 punkti; 
7.vieta – 4 punkti; 
8.vieta – 2 punkts. 
 
 
 
 
 
 
 
Ja kategorijā “Sekmes” vairākām klasēm ir 
iegūta dalīta vieta, tad attiecīgo vietu iegūtie 
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu 
skaitu, kurām vienāds rezultāts. 
 
Punktu skaits kopvērtējuma tabulā tiek 
piešķirts par katra semestra vidējo atzīmi 
atsevišķi. 

Vērtēšana: 
1.vieta – 12 punkti; 
2.vieta – 10 punkti; 
3.vieta - 8 punkti; 
4.vieta – 6 punkti; 
5.vieta – 4 punkti; 
6.vieta – 2 punkts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja kategorijā “Sekmes” vairākām klasēm ir 
iegūta dalīta vieta, tad attiecīgo vietu iegūtie 
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu 
skaitu, kurām vienāds rezultāts. 
 
Punktu skaits kopvērtējuma tabulā tiek 
piešķirts par katra semestra vidējo atzīmi 
atsevišķi. 

 
6.2. VFS vingrinājumi (skat.punktu 5.2.) 
3.klase 4.klase 5.klase 
Vērtēšana: 
1.vieta – 14 punkti; 
2.vieta – 13 punkti; 
3.vieta - 12 punkti; 
4.vieta – 11 punkti; 
5.vieta – 10 punkti; 
6.vieta – 9 punkti; 
7.vieta – 8 punkti; 
8.vieta – 7 punkti; 
9.vieta – 6 punkti; 
10.vieta – 5 punkti; 
11.vieta – 4 punkti; 
12.vieta – 3 punkti; 
13.vieta – 2 punkti; 
14.vieta – 1 punkts. 
 
Punkti tiek piešķirti katram VFS 
vingrinājumam atsevišķi.  
Ja kopvērtējumā vidējais rādītājs kādā no 
VFS vingrinājumiem vairākām klasēm ir 
vienāds, tad iegūtie punkti tiek skaitīti kopā 
un izdalīti ar klašu skaitu, kurām vienāds 
rezultāts. 
 
Kopvērtējuma tabulā punkti tiek piešķirti 
atbilstoši punktā Nr.6.2. norādītajai punktu 
piešķiršanas skalai.  
 
 

Vērtēšana: 
1.vieta – 8 punkti; 
2.vieta – 7 punkti; 
3.vieta - 6 punkti; 
4.vieta – 5 punkti; 
5.vieta – 4 punkti; 
6.vieta – 3 punkti; 
7.vieta – 2 punkti; 
8.vieta – 1 punkts. 
 
 
 
 
 
 
 
Punkti tiek piešķirti katram VFS 
vingrinājumam atsevišķi.  
Ja kopvērtējumā vidējais rādītājs kādā no 
VFS vingrinājumiem vairākām klasēm ir 
vienāds, tad iegūtie punkti tiek skaitīti kopā 
un izdalīti ar klašu skaitu, kurām vienāds 
rezultāts. 
 
Kopvērtējuma tabulā punkti tiek piešķirti 
atbilstoši punktā Nr.6.2. norādītajai punktu 
piešķiršanas skalai.  

Vērtēšana: 
1.vieta – 6 punkti; 
2.vieta – 5 punkti; 
3.vieta - 4 punkti; 
4.vieta – 3 punkti; 
5.vieta – 2 punkti; 
6.vieta – 1 punkts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkti tiek piešķirti katram VFS 
vingrinājumam atsevišķi.  
Ja kopvērtējumā vidējais rādītājs kādā no 
VFS vingrinājumiem vairākām klasēm ir 
vienāds, tad iegūtie punkti tiek skaitīti kopā 
un izdalīti ar klašu skaitu, kurām vienāds 
rezultāts. 
 
Kopvērtējuma tabulā punkti tiek piešķirti 
atbilstoši punktā Nr.6.2. norādītajai punktu 
piešķiršanas skalai.  
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6.3. Stafetes (skat.punktu 5.3.)  
3.klase 4.klase 5.klase 
Vērtēšana: 
1.vieta – 56 punkti; 
2.vieta – 52 punkti; 
3.vieta - 48 punkti; 
4.vieta – 44 punkti; 
5.vieta – 40 punkti; 
6.vieta – 36 punkti; 
7.vieta – 32 punkti; 
8.vieta – 28 punkti; 
9.vieta – 24 punkti; 
10.vieta – 20 punkti; 
11.vieta – 16 punkti; 
12.vieta – 12 punkti; 
13.vieta – 8 punkti; 
14.vieta – 4 punkti. 
 
Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās ar iegūtu 
dalīto vietu, tad, lai piešķirtu punktus  
kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu iegūtie punkti 
tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu skaitu, 
kurām vienāds rezultāts. 

Vērtēšana: 
1.vieta – 32 punkti;  
2.vieta – 28 punkti;  
3.vieta – 24 punkti;  
4.vieta – 20 punkti;  
5.vieta – 16 punkti;  
6.vieta – 12 punkti;  
7.vieta – 8 punkti; 
8.vieta – 4 punkti. 
 
 
 
 
 
 
 
Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās ar 
iegūtu dalīto vietu, tad, lai piešķirtu punktus  
kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu iegūtie 
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu 
skaitu, kurām vienāds rezultāts. 

Vērtēšana: 
1.vieta – 24 punkti; 
2.vieta – 20 punkti; 
3.vieta - 16 punkti; 
4.vieta – 12 punkti; 
5.vieta – 8 punkti; 
6.vieta – 4 punkti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja sacensības vairākām klasēm noslēgušās ar 
iegūtu dalīto vietu, tad, lai piešķirtu punktus  
kopvērtējuma tabulā, attiecīgo vietu iegūtie 
punkti tiek skaitīti kopā un izdalīti ar klašu 
skaitu, kurām vienāds rezultāts. 

 
6.4. Klases labais darbs - “Visi kopā mēs to varam!” (skat.punktu 5.4.) 
Visa klase kopā veic labus darbus, no kuriem 1 (vienu) apraksta, papildinot ar foto (.jpg) vai video (.mp4) materiāliem, un nosūta 
uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv līdz 2017.gada 21.aprīlim. 
 
3.klase 4.klase 5.klase 
Katra klase, kura iesūtīs 1 (viena) labā 
darba aprakstu ar foto vai video failu, 
saņems 6 punktus.  

Katra klase, kura iesūtīs 1 (viena) labā 
darba aprakstu ar foto vai video failu, 
saņems 6 punktus.  

Katra klase, kura iesūtīs 1 (viena) labā 
darba aprakstu ar foto vai video failu, 
saņems 6 punktus.  

 
7. FINĀLSACENSĪBAS 
Finālsacensībās piedalās 6 (sešas) klases no 3. un 4. klašu grupas - 1 (viena) klase no katras apakšgrupas, kas saņēmusi lielāko 
punktu skaitu aktivitāšu kategoriju kopvērtējumā (skatīt punktu Nr.5) un visas 5.klases.  
Ja grupā divām vai vairāk klasēm būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu kopvērtējumā ieņems tā klase, kurai būs augstāks 
punktu skaits kategorijā “sekmes”. Ja punktu skaits kategorijā “sekmes” būs vienāds, tad augstāku vietu ieņems klase, kurai būs 
augstāks punktu skaits kategorijā “stafetes”. Ja punktu skaits kategorijā “sekmes” un “stafetes” būs vienāds, tad augstāku vietu 
ieņems klase, kurai būs augstāks punktu skaits kategorijā “VFS vingrinājumi”.  
Finālsacensību nolikums dalībniekiem tiks nosūtīts līdz 2017.gada 5.maijam. 
 
8. FINĀLSACENSĪBU APBALVOŠANA  
3.klase 4.klase 5.klase 
Uzvarētāja klase tiek apbalvota ar: 

- ceļojošo kausu; 
- kausu; 
- medaļām; 
- diplomiem; 
- vienas dienas ekskursiju (līdz 

35 personām). 
2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek 
apbalvotas ar: 

- kausu; 
- medaļām; 
- diplomiem. 

4., 5. un 6.vietas ieguvējas klases tiek 
apbalvotas ar: 

- kausu; 
- diplomiem. 

 
Visām 6 (sešām) finālsacensību klasēm 
2017./2018. mācību gadam 2017.gada 
oktobrī tiks izsniegts ekipējums. 

Uzvarētāja klase tiek apbalvota ar: 
- ceļojošo kausu; 
- kausu; 
- medaļām; 
- diplomiem; 
- vienas dienas ekskursiju (līdz 

35 personām); 
- bronzas nozīmītēm. 

2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek 
apbalvotas ar: 

- kausu; 
- medaļām; 
- diplomiem. 

4., 5. un 6.vietas ieguvējas klases tiek 
apbalvotas ar: 

- kausu; 
- diplomiem. 

Visām 6 (sešām) finālsacensību klasēm 
2017./2018. mācību gadam 2017.gada 
oktobrī tiks izsniegts ekipējums. 

Uzvarētāja klase tiek apbalvota ar: 
- ceļojošo kausu; 
- kausu; 
- medaļām; 
- diplomiem; 
- sudraba nozīmītēm. 

2. un 3.vietas ieguvējas klases tiek 
apbalvotas ar: 

- kausu; 
- medaļām; 
- diplomiem. 

4., 5. un 6.vietas ieguvējas klases tiek 
apbalvotas ar: 

- kausu; 
- diplomiem. 

Galvenā balva – 2-3 dienu vasaras 
nometne.  
Visām 6 (sešām) finālsacensību klasēm 
2017./2018. mācību gadam 2017.gada 
oktobrī tiks izsniegts ekipējums. 
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9. ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI  
 Nodrošina 
Transports Izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldību, citas iespējas. 
  
Atlases sacensības stafetēs:  

Sacensību organizators, koordinators; LOK saskaņā ar Nolikuma punktu 5.3. 
Sacensību tiesneši; Koordinatora norīkotas personas 
Sacensību organizēšana, atskaite; Koordinators saskaņā ar Nolikuma punktu 5.3. 
Dzeramais ūdens dalībniekiem; LOK 
Balva katram dalībniekam; LOK 
Diploms katram godalgotās vietas ieguvējam. LOK 
  

Finālsacensības: LOK 
Sertificētu medicīnas darbinieku klātbūtne;  
Sacensību organizēšana, tiesāšana, apbalvošana;  
Dalībnieku ēdināšana;  
Dzeramais ūdens dalībniekiem;  
Sadarbība ar masu medijiem.  
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Pielikums Nr. 1 
CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS 

ATLASES SACENSĪBU APAKŠGRUPAS 
3.KLAŠU GRUPĀ 
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Pielikums Nr. 2 
CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS 

ATLASES SACENSĪBU APAKŠGRUPAS 
4.KLAŠU GRUPĀ 
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Pielikums Nr. 3 
 
 

CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS 
5.KLASES 
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Pielikums Nr. 4 
 
 

VFS VINGRINĀJUMI 
3.klase 

 
1. Bumbas mešana un tveršana pret sienu (30 sek, reizes)  

Skolēns nostājās 2 m attālumā no sienas pie  atzīmētās līnijas soļa stājā. Pēc signāla „hop”” vai svilpes,  met volejbola bumbu ar 
abām rokām pret sienu un tver ar abām rokām. Uzdevums - cik reizes 30 sekundēs trāpīs pret sienu. Ja bumba nokrīt jāpaņem 
un jāturpina metieni. Nedrīkst metienu laikā pārkāpt izmetiena līniju. Tās reizes, kad pārkāpj līniju neskaita. 

Ja ir gadījusies būtiska kļūme izpildot mešanu (bumba nav noķerta un ir aizripojusi zālē, kāds iztraucē) drīkst vingrinājumu atkārtot un ieskaitīt 
rezultātu.  

 

 

2. Izlīšana caur vingrošanas apli (apļa diametrs ~70 cm) ( 30 sek, reizes)  

Skolēns nostājas pie vingrošanas apļa. Pēc signāla iekāpj aplī noliecoties paņem apli, izvelk apli pāri galvai un noliek priekšā 
zemē. Iekāpj aplī, izvelk apli pāri galvai un atkal noliek priekšā zemē un tā turpina veikt šo uzdevumu kamēr beidzas noteiktais 
laiks - 30 sek. Uzdevums - cik reizes skolēns izlīdīs caur apli 30 sekunžu laikā.  

Ja laiks beidzas un skolēns nav paspējis līdz galam izpildīt uzdevumu, tad to reizi neieskaita. Skaita tikai tās, kuras skolēns ir izpildījis pilnībā. 

 

 

3.Atspoles skrējiens (sek) 

 

 
 

Dalībnieks nostājās pie starta līnijas. Pēc signāla skrien līdz pirmajai pildbumbai, kura atrodas 4m attālumā, ar roku pieskaras 
pildbumbai  un skrien atpakaļ pieskaroties uz starta līnijas noliktajai pildbumbai, pagriežas un skrien pie otrās pildbumbas, kura 
atrodas 1 m attālumā no otrās, pieskaras ar roku pildbumbai, skrien atpakaļ pie starta līnijas pildbumbas un pieskaras ar roku, 
skrien pie trešās pildbumbas, kura atrodas 1 m attālumā no iepriekšējās, pieskaras ar roku, skrien atpakaļ un šķērso līniju 
(šķērsojot līniju pie bumbas ar roku nepieskaras). Laiku fiksē, kad dalībnieka kāja šķērso finišā līniju. Pie pildbumbām obligāti 
jāpieskaras ar roku. Pildbumbas jāizvēlas apmēram 1-2 kg  smagas un jānovieto tā, lai tās neripotu. 
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Pielikums Nr. 5 

 
VFS VINGRINĀJUMI 

4.klase 
1. Lekšana ar lecamauklu (30 sek, reizes)   

Skolēns nostājās pamatstājā, aukla abās rokās aizmugurē. Vēzējot auklu  uz priekšu atsperoties ar abām kājām veikt atkārtotu 
lēcienu skaitu 30 sekunžu laikā. Ja aukla aizķeras, izlabo kļūdu un turpina lēcienus skaitot uz priekšu. Uzdevums – cik reizes 
dalībnieks ar abām kājām pārlec auklu 30 sekunžu laikā. 

 

 

2. Vēdera preses vingrinājums (30 seka, reizes)  

Zālē noliek vingrošanas solu tā, lai skolēns brīvi var apsēsties sola galā uz grīdas. Skolēns apsēžas uz grīdas balstā uz 
apakšdelmiem ar 90 grādu leņķī saliektām kājām ar skatu pret vingrošanas sola galu. Kājas saliektā stāvoklī atrodas solam vienā 
pusē. Pēc signāla turot abas kājas kopā pārcelt pāri solam uz otru pusi ar pēdām skarot grīdu un atpakaļ. Uzdevums cik reizes 30 
sek. laikā pārcels kājas pāri solam. 

 

 

3. Atspoles skrējiens  (sek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalībnieks nostājās aiz starta līnijas. Pēc signāla skrien pie 1.pildbumbas, pieskaras ar roku, skrien pie 2. pildbumbas pieskaras ar 
roku  skrien pie 3. pildbumbas pieskaras ar roku, skrien pie 4. pildbumbas pieskaras ar roku un skrien atpakaļ šķērsojot finiša 
līniju. Fiksē laiku cik ātri dalībnieks veic atspoles skrējienu. Laiks tiek fiksēts, kad dalībnieks ar kāju šķērso finiša līniju Pie 
pildbumbām obligāti jāpieskaras ar roku. Pildbumbas jāizvēlas apmēram 1-2 kg  smagas un jānovieto tā, lai tās neripotu. 
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Pielikums Nr. 6 

VFS VINGRINĀJUMI 
5.klase 

 

1. Lekšana ar lecamauklu ar abām kājām (30 sek, reizes) 

Skolēns nostājās pamatstājā, aukla abās rokās aizmugurē. Vēzējot auklu  uz priekšu atsperoties ar abām kājām veikt atkārtotu 
lēcienu skaitu 30 sekunžu laikā. Ja aukla aizķeras , izlabo kļūdu un turpina lēcienus skaitot uz priekšu. Uzdevums – cik reizes 
dalībnieks ar abām kājām pārlec auklu 30 sekunžu laikā. 

 

2. Peldējums 25m uz muguras (seka) 

Skolēns nostājas baseinā ar muguru  peldēšanas virzienā. Kājas saliektas ceļos atbalstās pret baseina malu, rokas pie atbalsta (ja 
nav atbalsts, tad pie baseina malas). Pēc signāla peld kraulā uz muguras 25m. Laiku fiksē, kad dalībnieka plauksta pieskaras pie 
baseina malas. 

 

 

3. Atspoles skrējiens (sek) 

                                              

                      

            

 

No starta līnijas 2 m attālumā novieto 4 pildbumbas kvadrātā, kuras arī atrodas viena no otras 2 m attālumā. Dalībnieks nostājas 
pie starta līnijas. Pēc signāla skrien līdz 1.pildbumbai pieskaras ar roku, skrien atpakaļ. līdz starta līnijas pildbumbai un pieskaras 
ar roku. Skrien līdz 2. pildbumbai un pieskaras ar roku skrien atpakaļ pie starta pildbumbas  un pieskaras ar roku, skrien līdz 3. 
pildbumbai, pieskaras ar roku-un skrien atpakaļ līdz starta līnijas pildbumbai pieskaras ar roku, skrien līdz 4.pildbumbai pieskaras 
ar roku, skrien atpakaļ un šķērso finiša līniju (pie bumbas nepieskaras). Laiku fiksē, kad skolēns ar kāju šķērso finiša līniju. Pie 
pildbumbām obligāti jāpieskaras ar roku. Pildbumbas jāizvēlas apmēram 1-2 kg  smagas un jānovieto tā, lai tās neripotu. 
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Pieteikums jānosūta  uz apakšgrupas organizatora e-pastu 
un uz sportovisaklase@olimpiade.lv 

PIETEIKUMS 
Stafešu sacensībām apakšgrupās 

 
 
SKOLA, KLASE _________________________________________________________________ 
 

Nr. Skolēna Vārds, Uzvārds Augums (cm) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   

 
Pedagogi 

Nr. Vārds, Uzvārds, mob.tālr. 
  
  

 
Vecāki/Likumiskie aizbildņi 

Nr. Vārds, Uzvārds  
  
  

 
 

Klases audzinātājs:    
 /Paraksts/                                                  /Vārds, Uzvārds/ /Datums/ 

 
 
 

 

Skolas direktors:  
 
 

 

 /Paraksts/                                                  /Vārds, Uzvārds/ /Datums/ 

 
 
 

 

Skolas medicīnas darbinieks*: 
 
 

 

 /Paraksts/                                                   /Vārds, Uzvārds/ /Datums/ 

 
 
 

 

*apliecina skolēnu veselības stāvokli dalībai sacensībās pamatojoties uz saņemtajām ģimenes ārstu izziņām. 


