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IEVADS 

Mākslas vingrošana ir olimpiskais sporta veids, kurā sportistes mūzikas pavadījumā 

sacenšas sareţģītu ķermeľa kustību darbību izpildījuma tehniskajā meistarībā un izteiksmīgumā, 

savienojot tās ar priekšmeta manipulācijām.  

Mākslas vingrošana ir aciklisks sporta veids ar sareţģītu koordināciju. Tās mērķis ir 

vingrotāju harmoniska attīstība, vispusīga kustību spēju pilnveidošana un veselības 

nostiprināšana. Mākslas vingrošana pieder pie tiem sporta veidiem, kuros uzstāšanos novērtē pēc 

izpildījuma kvalitātes. Mākslas vingrošanas sacensībās novērtē vingrojumu izpildījuma tehniku, 

bet par kritēriju kalpo izpildījuma kvalitāte, kuru novērtē punktos. 

Par mākslas vingrošanas specifiku varētu nosaukt tās daudzveidību, kas nemitīgi 

mainās. Kompozīcijās ir brīva pārvietošanās pa laukumu, kas ietver sevī dejas, plastikas, 

ritmiskas ar mūziku saskaľotas kustības ar un bez priekšmetiem, kā arī daţādus akrobātiskos 

elementus. 

Mākslas vingrošanā, mūsdienu attīstības etapā, vienlaikus ar vingrotāju sagatavošanas 

kvalitātes prasību paaugstināšanos, ir manāma vingrotāju vecuma samazināšanās augstu 

sasniegumu sportā. Sakarā ar to treneriem nākas meklēt tādus līdzekļus un metodes, kas ļautu 

jaunajām vingrotājām apgūt īsākā termiľā arvien vairāk sareţģītu kustību darbības un panākt 

augstāku speciālās fiziskās sagatavotības līmeni. 

Mākslas vingrošanas sacensību kombinācijas tiek izpildītas uz 12m x 12m liela paklāja, 

kas ierobeţo izpildījuma amplitūdu. Līdz ar to, sacensību kombināciju tehniskā sareţģītība 

pieaug uz veikto ķermeľa rotācijas kustību daudzuma rēķina.  

Riska elementi ir vieni no spoţākajiem un vienlaikus vieni no sareţģītākajiem mākslas 

vingrošanas kustību veidiem, kas prasa no vingrotājām lielisku tehnisko un speciālo fizisko 

sagatavotību [ 113, 135, 149, 207]. 

Līdz dotajam laika posmam riska elementi netika izdalīti atsevišķā grupā un to 

iekļaušana sacensību kombinācijās netika uzskatīta par obligātu. Literatūrā mākslas vingrošanas 

riska elementi nav aprakstīti, kā arī nav sastopamas ziľas par pētījumiem dotajā jomā.  

Jaunā olimpiskā cikla sākumā, ar 2009.gada janvāri, tika pieľemti jaunie starptautiskie 

noteikumi mākslas vingrošanā un noteiktas konkrētas prasības riska elementu saturam. Pēc sava 

dinamiskuma riska elementi ir lielisks izteiksmīguma līdzeklis, kas ļauj tiem ieľemt svarīgu vietu 

vingrošanas kompozīciju uzbūvē. Riska elementi padara kompozīciju efektīgāku, rada 

pārsteigumu, kā arī ļauj sportistei gūt lielāku punktu skaitu uz riska elementu rēķina. 

Galvenais vingrotāju uzdevums, izpildot riska elementus, ir parādīt savu fizisko spēju, 

koordinācijas un priekšmetu pārvaldīšanas tehnikas apvienojumu. Tāpēc ir nepieciešams 

pilnveidot riska elementu apgūšanas metodiku mākslas vingrošanā, kā arī pievērst lielāku 

uzmanību jauno vingrotāju pareizai tehnikai darbā ar priekšmetiem un vecuma anatomiski 

fizioloģiskajām īpatnībām. 

Bezgalīgā riska elementu daţādība un to izpildīšanas iespējas izvirza lielu daudzumu 

neatrisinātu uzdevumu, kuru gala mērķis ir treniľa procesa efektivitātes palielināšana, kas arī 

noteica promocijas darba tēmas izvēli : „ Riska elementu mācīšanās optimizācija mākslas 

vingrotājām (7 – 10 g.v.)”. 
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Pētījuma zinātniskā novitāte:  

 Tika veikta pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību kombināciju 

analīze, noteiktas to kvalitatīvās un kvantitatīvās atšķirības, kā arī noskaidrota 

riska elementu nozīme sacensību kombinācijās 

 Izstrādāts zinātniski pamatots paľēmienu un līdzekļu kopums speciālo 

koordinācijas spēju attīstīšanai un riska elementu mācīšanai 

 Tika veikta mākslas vingrotāju speciālās fiziskās sagatavotības un pozitīvas 

attieksmes pret mācību treniľu procesu savstarpējo saistību izpēte, ir iegūti 

statistiski ticami rādītāji par speciālo fizisko sagatavotību un pozitīvo attieksmi 

pret mācību – treniľu procesu , kā arī sniegumu sacensībās                                                    

                                                                                                                     

 

Pētījuma praktiskais nozīmīgums: 

 Veiktais teorētiski analītiskais zinātnisko darbu un pētījumu apkopojums un 

tulkojums par mākslas vingrotāju vispārīgo fizisko, speciālo fizisko un pozitīvās 

attieksmes saistību veido nozīmīgu informatīvo bāzi 

 Izstrādāto speciālo līdzekļu un paľēmienu kopumu var praktiski pielietot 

mācību treniľu procesā un pētījuma rezultāti atklāj iespējas riska elementu 

mācīšanās optimizācijai 

                

               Teorētiski-metodoloģiskais pamatojums: 

 

 par 7-10 gadu vecuma bērnu  morfofizioloģiskajām un psiholoģiskajām īpatnībām (Arkes 

H., Garske J. 1982., Ābele A. 2000., Āboltiľa M., Brēmanis E. 1991., McClelland D., 

Atkinson J.., Clark R & Lowell E. 1953., Kalniľa N.1994., Līvmane A. 1975., Svence G. 

1999., Vīksne Z. 1987., Воробьев A. 1996., Фомин Н. 1975., Хрипкова Л. 1988., 

Brēmanis E. 1994.,  2008.)   

 par kustību iemaľu veidošanu (Jansone R.1998., Gudjons H.2007., Боген M.1981., 

Фарфель В. 1975., Смолевский В. 1985., Коренберг В. 1980., 1984., 1986.,1996., 

Гавердовский Ю. 1979., 1987., 2007.) 

 par koordinācijas spēju attīstīšanu (Bompa T. 1990., Fernāte A. 2002., Jaruţnijs N. 2006., 

Popovs E. 2003., 2005., Алабин В. 1999., Бернштейн Н. 1991., Бойченко С. 2003., 

Волков Л. 1981., Лях В. 1984., 1988., 1989., 1999.) 

 par radošo spēju attīstīšanu ( Dzintere D., Stangaine I. 2007., Ādlers A. 2001., Ильин 

Е.1983., 2003., 2004., Карпенко Л. 1978.,1989., 2003.) 

 par tehnikas pamatiem mākslas vingrošanā (Ваганова A. 1963., Карпенко Л. 

1978.,1989., 2003., Лисицкая T. 1976.,1982., 1984.,Овчинникова M. 1987., 1990., 

Плеханова М. 2004., Полищук Т. 2001., Шипилина И. 2004.) 

 

Šī darba mērķis : noteikt riska elementu mācīšanās optimizācijas iespējas mākslas  

                              vingrošanā   

 

Hipotēze :   riska elementu apguves procesu iespējams optimizēt, ja: 

1) mācību treniľu process tiks orientēts uz koordinācijas spēju 

attīstīšanu labvēlīgākajā sensitīvajā periodā; 

2) fizisko īpašību pilnveidošana būs tendēta uz tehniskās 

sagatavotības pilnveidošanu; 

3) tiks pielietoti nestandarta līdzekļi un paľēmieni darbā ar 

priekšmetiem; 
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4) pielietojamie līdzekļi un paľēmieni tiks orientēti uz audzēkľu 

pozitīvo attieksmi pret mācību treniľu procesu. 

 

Pētījuma objekts : sacensību un mācību - treniľu process mākslas vingrošanā. 

 

Pētījuma priekšmets : riska elementi; 

                                      fiziskās un tehniskās sagatavotības pilnveidošanas līdzekļi. 

                                       

Pētījuma subjekts : Pasaules un Latvijas spēcīgākās mākslas vingrotājas; 

                                  7-10g.v. mākslas vingrotājas. 

 

Uzdevumi :   1. Veikt pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju riska elementu                           

                          salīdzinošo analīzi un noteikt to nozīmi mūsdienīgā kompozīcijā. 

                      2. Noteikt riska elementu sekmīgam izpildījumam nepieciešamās speciālās          

                          koordinācijas spējas un izstrādāt paľēmienu un līdzekļu  

                          kopumu to izpildījuma pilnveidošanai. 

                      3. Izvērtēt audzēkľu pozitīvās attieksmes ietekmi uz riska elementu  

                          apgūšanas sekmīgumu. 

                     4. Pierādīt izstrādāto līdzekļu un paľēmienu aprobācijas rezultativitāti 

                         riska elementu apguves procesā. 

 

Aizstāvēšanai izvirzīts : speciālo paľēmienu un līdzekļu kopums riska elementu            

                                         apgūšanas procesa sekmēšanai, tā rezultativitāte. 

 

Atslēgas vārdi : riska elementi sacensību kombinācijās                    

                           mācīšanās 

                           speciālās koordinācijas spējas 

                           mākslas vingrošana 
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1. RISKA ELEMENTI MĀKSLAS VINGROŠANĀ UN TO 

MĀCĪŠANĀS NOTEICOŠIE FAKTORI 
 

1.1. Riska elementi un tehnikas pamati darbā ar priekšmetiem 

 
Sportā par riska elementiem jāuzskata galvenokārt tādi elementi, izpildot kurus, 

nedrīkst pieļaut ne mazāko tehnisko kļūdu, jo tas var novest pie līdzsvara vai priekšmeta 

zaudējuma, līdz ar to elementa neizpildīšanas [120, 210]. Mākslas vingrošanā līdz jaunā 

olimpiskā cikla sākumam riska elementi netika klasificēti, aprakstīti un definēti.  

Tikai ar 2008.gada 1.janvāri riska elementi mākslas vingrošanā tika izdalīti atsevišķā 

kategorijā un tika izvirzītas obligātās prasības to iekļaušanai sacensību kombinācijās. Literatūrā 

nav sastopami riska elementu mācīšanās paľēmienu apraksti un nav konstatēti pētījumi dotajā 

jautājumu lokā. Līdz ar to, balstoties uz riska elementu izpildījuma noteiktajām FIG noteikumu 

prasībām un iepriekšējo pieredzi riska elementu definēšanā citos sporta veidos, tika izveidota 

mākslas vingrošanas riska elementu definīcija.  

Par riska elementiem mākslas vingrošanā uzskata metiena-tvēriena elementus, kad 

priekšmeta lidojuma fāzē tiek izpildītas 2 vai vairāk rotācijas kustības ar redzes kontroles 

pārtraukumu. Mākslas vingrošanā riska elementi ir neatdalāmi saistīti ar precīzu un pareizu 

priekšmetu pārvaldīšanu. Jebkāda riska elementa izpildījums noteikti saistīts ar priekšmetu 

metieniem un tvērieniem, vai ar citām priekšmetu darbībām, kas izvirza vingrotājām 

nepieciešamību pēc pareizas tehnikas darbā ar priekšmetiem.  

Vingrojumi ar priekšmetiem ir klasifikācijas programmas pamatā. Pēc starptautiskajiem 

noteikumiem, kuri tika apstiprināti 2008.gada augustā, senioru sporta klasē ir jāizpilda sacensību 

kombinācijas ar auklu, apli, bumbu un lentu, bet junioru sporta klasē - ar auklu, apli, bumbu un 

vālītēm. Katrā senioru sacensību kombinācijā ir obligāti jāiekļauj vismaz 3 riska elementus.      

Sakarā ar daţādu vingrošanas priekšmetu formu un faktūru atšķiras arī to pārvaldīšanas 

tehnika. Tomēr var atzīmēt arī sekojošas likumsakarības. Konkrētu atšķirību klātbūtni un 

specifiku darbā ar priekšmetiem nosaka divi faktori: pirmkārt, paša priekšmeta principiāli 

iespējamās kustību kinemātiskās formas, otrkārt - vingrotājas brīvās kustības. Šo divu faktoru 

saistība arī nosaka kustību daudzveidību darbā ar priekšmetiem. 

 

 

1.1.1. Riska elementi mākslas vingrošanā 
 

Mūsdienīgai mākslas vingrošanas kombinacijai ir raksturīgs daudzveidīgu sareţģītu 

priekšmeta darbību savienojums ar ķermeľa sareţģītām dinamiskām kustībām. Jaunā olimpiskā 

cikla sākumā ir mainījušies mākslas vingrošanas sacensību kombināciju veidošanas nosacījumi. 

Pēc 2009.gada FIG (FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE) mākslas 

vingrošanas noteikumiem, katrā senioru klases sportistes sacensību kombinācijā jābūt ne mazāk 

par trim riska elementiem un junioru sporta klasē nedrīkst būt vairāk par diviem riska 

elementiem katrā sacensību kombinācijā. Pretējā gadījumā vērtējums tiek samazināts par 0,2 

punktiem par katru iztrūkstošo riska elementu. Vienīgi junioru sporta klases sportistēm riska 

elementu izpildīšana nav obligāta un vērtējums netiek samazināts, ja riska elementi netiek 

iekļauti sacensību kombinācijā.  

Tieši oriģinālie elementi, negaidīti savienojumi, nosaka vingrošanas progresu kā 

tehniskajā tā arī vizuālajā ziľā. Efektīgi izskatās augsti priekšmeta metieni savienojumā ar 

gandrīz virtuozi izpildītajiem elementiem - trikiem. Par katru oriģinālu elementu, pozu 

kombinācijas sākumā vai beigās, ir paredzēti papildus punkti, kuri var izšķirt rezultāta pārsvaru 

atbildīgajā brīdī [18,  70, 82, 87, 96]. 
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Kļūdas, kas rodas mākslas vingrošanas kombināciju izpildījumā, var iedalīt 2 

kategorijās: tehniskās un estētiskās kļūdas [140]. 

Pie tehnisko kļūdu kategorijas var pieskaitīt visas neprecizitātes elementu izpildījumā, 

kuras noved pie principiāli izkropļotas kustību struktūras. Kā spilgtākās kļūdas var minēt: 

līdzsvara zaudējums, cieta zemskare, nepareiza tehnika darbā ar priekšmetiem, kustību asimetrija 

[118, 192]. 

Visām šīm kļūdām var būt daţādi iemesli. Tā tehnikas kļūdu pamatā ir nepilnīga 

kustību iemaľu izmantošana. To var izraisīt nepabeigts mācību process, nepareiza mācīšanas 

metodika, kā arī nepareiza izpratne par elementa tehnikas principiālajām īpašībām. 

Ja vingrotāja ir nepietiekami apguvusi kustību prasmes, tas parādās kā kustību 

amplitūdas trūkums nepietiekami attīstītas lokanības dēļ, vai arī nepietiekama atsperīguma dēļ ir 

zemi lēcieni [95, 170]. Pie šīs kategorijas var pieskaitīt arī kļūdas, kas rodas nepietiekamas 

izturības dēļ.   

Liela nozīme ir pietiekamai muzikāli - ritmiskai sagatavotībai. Vingrotāja, nespēdama 

izpildīt elementu savienojumu vajadzīgajā ātrumā, zaudē iespēju turpināt savu sniegumu saskaľā 

ar mūziku. Par ko vērtējums tiek samazināts par vienu punkta desmitdaļu (0,1) katru reizi, kad 

rodas šīs kustību nesaskaľas ar mūziku. 

Mūzikai neatbilstošu sportistes darbību rezultātā rodas estētiskās kļūdas [ 98, 152, 175, 

215]. Katrā kombinācijā ir jābūt tēlam, kas vingrotājai jāmāk izteikt kustībās. Tas, protams, lielā 

mērā ir atkarīgs no iedzimtajām izteiksmīguma dotībām, bet zināmā mērā arī no tehniskās un 

speciālās sagatavotības. Ja ir jādomā par sekmīgu tvērienu, kur nu vēl domāt par sejas izteiksmi. 

Arī nepietiekama muzikalitāte un ritma izjūta izraisa kļūdu rašanos [100, 145, 146]. 

Kustību un elementu nepietiekamā apgūšana, izturības un lokanības trūkums izpauţas 

rupjās kļūdās. 

Ja visas kombinācijas garumā sportistei ir slikta vai nepareiza ķermeľa vai priekšmeta 

pārvaldīšanas tehnika, kombinācijas vērtējums tiek samazināts par puspunktu. 

Vairāki autori [128, 190, 208, 214] savos darbos atzīmē, ka, lai rastu iespēju kļūdas 

labošanai, ir jāzina un pareizi jāsaprot tās rašanās iemeslus. Ārēji līdzvērtīgām kļūdām var būt  

pilnīgi atšķirīgi iemesli, līdz ar to viľu labošanā jāpielieto atšķirīgas metodes. 

Estētiskā rakstura kļūdu labošana prasa īpašu pieeju [ 134, 171, 191]. Šeit ir ļoti svarīga 

individuālā pieeja. Vislabāk izteiksmīgumu sākt mācīt jau pirmajā mācīšanās gadā - rotaļas un 

dejas mūzikas pavadījumā. 

 

Riska elementiem var izdalīt divas pamatformas - pirmā, kad elementa izpildījums ir 

fiziski ļoti grūti veicams un otra, kad elements vai savienojums ir tehniski grūti izpildāms. 

Vairumam elementu piemīt abas šīs riska formas [18, 77, 78, 122]. 

Fiziskās grūtības rodas sportistam pārvarot bremzējošu spēku ietekmi, izpildot fizisku 

vingrinājumu. Šie spēki neļauj izpildīt kustību ar nepieciešamo intensitāti, ātrumu un precizitāti. 

Par tādiem var kļūt gan ārējās iedarbības spēki, gan iekšējie spēki [118, 138, 186]. 

Bez bremzējošiem spēkiem sportistam jāpārvar arī ārējo un iekšējo spēku nesaskaľa, 

jārod starp tiem mērķtiecīga mijiedarbība. Tam jāizmanto gan aktīvie, gan pasīvie kustību spēki - 

muskuļu spēks, atbalsta spēks u.c. Tehniskās grūtības daţādos sporta veidos ir daţādas, bet 

kopīgas ir kustību koordinācijas grūtības, līdzsvara saglabāšanas spējas, laika izjūta, precizitāte, 

telpas izjūta [112, 142, 161]. 

Biodinamiskās grūtības norāda, kas sagādā sportistam problēmas grūtību pārvarēšanā. 

Tās risina ar fiziskās un tehniskās sagatavotības palīdzību. 

Psiholoģiskās grūtības rodas pārvarot šķēršļus, kas rada traucējumus mērķa 

sasniegšanai, kā arī apdraud sportista drošību [183, 184]. Psiholoģiskās grūtības var parādīties 

sacensībās - traucējošu faktoru ietekmē -neveiksmīgs vingrojuma sākums, sāncenša augsts 

rezultāts, utt.  
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Riska elementi mākslas vingrošanā sastāv no priekšmeta metiena, rotācijas elementiem 

un priekšmeta tvēriena [81,169]. Ķermeľa rotācijas, kas ir daţādi akrobātikas elementi, var būt 

izpildītas ap daţādām ķermeľa asīm, daţādos līmeľos un ar daţādiem metiena un tvēriena 

veidiem. FIG starptautiskie noteikumi riska elementos paredz obligāti divu vai vairāk rotācijas 

elementu izpildījumu priekšmeta lidojuma fāzes laikā un tvērienu rotācijas elementa  laikā vai 

beigās. 

Sākotnējā riska elementa vērtība ar metienu (R  ) sastāda 0,3 punkti un tiek uzskatīta 

par bāzi. Izpildot riska elementu sportiste papildus iegūst 2 punkta desmitdaļas par katru virs 

bāzes skaita izpildīto rotāciju, par katru ķermeľa rotācijas ass izmaiľu, par katru vingrotājas 

līmeľa izmaiľu (noteikti 3 līmeľi – lidojumā, stāvus un stāvoklī uz grīdas). Sportistēm ir iespēja 

palielināt riska elementa vērtību ar papildus kritērijiem, kurus nosaka meistarība metienos un 

tvērienos. Par tvērienu bez redzes kontroles vingrotāja iegūst 0,2 punkti, par tiešo priekšmeta 

tvērienu ripināšanā ķermeľa stāvokļa izmaiľu laikā – 0,3 punkti, par tvērienu bez redzes 

kontroles riska elementā vai tā beigās – 0,2 punkti. Riska elementus var izpildīt arī bez 

priekšmeta metiena (R), kā to paredz FIG noteikumi. Šāda elementa izpildījumā obligāti 

jāiekļauj priekšmeta ripināšana pa rotējošu ap horizontālo asi ķermeni (redzes kontroles 

ierobeţojums).  

Mākslas vingrošanā riska elementi tiek izpildīti divējādi: ar priekšmeta metieniem un 

bez priekšmetu metieniem [19].  

 

Riska elementu ar priekšmeta metienu izpildījumā obligāti jāiekļauj divas bāzes 

pamatdarbības: 

 Pirmā bāzes darbība – kā minimums 1 rotācijas elements ap ķermeľa vertikālo vai 

horizontālo asi ( ar pāreju uz grīdu vai bez tās) priekšmeta lidojuma fāzē. 

 

 Otrā bāzes darbība – pēc priekšmeta metiena tvēriens bez redzes kontroles 

rotācijas elementā ap horizontālo vai vertikālo ķermeľa asi. Tvērienu drīkst veikt 

arī ķermeľa grūtības elementa izpildījuma laikā ar nosacījumu, ka ķermeľa grūtība 

ir precīzi saskaľota ar iepriekš veikto rotācijas kustību un redzes kontroles 

ierobeţojums netiek pārtraukts. 

 

Noteikumi paredz visdaţādāko metienu un tvērienu veidu izmantošanu sacensību 

kombinācijās, no kuriem neviens nedrīkst būt pārsvarā pār cita veida metieniem un tvērieniem. 

Neatkarīgi no ķermeľa rotāciju skaita riska elementos, tām jābūt atšķirīgām katrā riska elementā. 

Viena veida rotācijas elementu drīkst izpildīt sērijā viena riska elementa laikā un atkārtot citā 

riska elementā kā atsevišķu rotācijas elementu. Tā, piemēram, pirmajā riska elementā vingrotāja 

izpilda pārmetienu uz priekšu un divus kūleľus, bet nākamajā – „šene” un vienu kūleni. Riska 

elementi ar identiskām ķermeľa rotācijām netiek ieskaitīti.  

Riska elementa vērtība pieaug, ja pie augstāk minētajiem nosacījumiem tiek pievienoti  

tvēriena kritēriji, kuri aprakstīti meistarībā ar tvērienu katra priekšmeta specifikā (tvēriens uz 

grīdas, bez roku palīdzības, utt.), kuri redzami 1. tabulā. 

1.tabula 

Riska izpildījums (R) ar priekšmeta metienu [19] 

 

Simbols Vērtība                        Bāzes darbību apraksts 

 

     

    0,3 

1 darbība 1 rotācijas elements ap ķermeľa (ap ķermeľa vertikālo vai  

horizontālo asi) ar pāreju uz grīdu vai bez tās 

2 darbība Tvēriens rotācijā ap ķermeľa horizontālo asi (bez pārejas uz  

grīdu) 
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                                                                                                    1.tabulas turpinājums 

Simbols Vērtība              Pievienojamie bāzei (PR ar metienu) kritēriji 

1,2 

 

(+0,20) 

Par katru papildus rotāciju(1,2 utt.) ap ķermeľa vertikālo jeb horizontālo 

asi (ar vai bez pārejas uz grīdu) priekšmeta lidojuma fāzē 

  

(+0,10) Par katru rotācijas ass izmaiľu 

 

(+0,10) Par katru vingrotājas atrašanās līmeľa izmaiľu ( 3 līmeľi: lidojumā,  

 stāvus, uz grīdas) 

 

 

(+0,30) 

 

Par tvērienu tiešā priekšmeta ripinājumā pa ķermeni kustības laikā 

 

  

 

(+0,20) 

 

Par priekšmeta atkārtotu metienu kustībā ar ķermeľa stāvokļa izmaiľām 

 

 

(+0,20) 

 

Par tvērienu bez redzes kontroles kustībā ar ķermeľa stāvokļa izmaiľām 

  Kā arī visi kritēriji, kas paredzēti tvērienu meistarībā 

 

Priekšmeta tvēriena izpildījums ir iespējams arī ķermeľa grūtības laikā, ja ķermeľa 

grūtība vai kustību darbība, ir ideāli  saistīta ar iepriekš veikto rotācijas kustību un netiek 

pārtraukts redzes kontroles apgrūtinājums.  

Jebkāds netīšs priekšmeta tvēriens divās rokās pazemina riska elementa vērtību par 0,1 

punktu.  

Priekšmetu tvērienu kritēriji no meistarības sadaļas tiek rakstīti ar meistarības tvērienu 

simboliem, bet tvērieni riska elementos tiek rakstīti ar riska elementu simboliem un saglabā riska 

elementu vērtību, piemēram: 

(    ) = 0,3 +0,1+0,1 +0,2+0,2+0,1+0,1= 1,1punkti. 

 

Gadījumā, kad nav izpildīta viena vai abas bāzes darbības, riska elements netiek ieskaitīts.  

Gadījumā, kad vingrotāja izpilda bāzes darbības un nezaudē priekšmetu, bet neizpilda 

kādus no tvēriena kritērijiem, riska elementa vērtība tiek samazināta par neizpildīto metiena vai 

tvēriena kritēriju vērtības summu.  

2.tabulā ir apkopoti spilgtākie kritēriju savienojumi riska elementu izpildījumā, kā arī 

parādīts riska elementu vērtības veidošanās princips. 

2.tabula 

Kritēriju kombināciju piemēri riska elementos ar priekšmeta metienu [19] 

 

Bāzes darbību apraksts Simbols Vērtība                        

 

Metiens, 3 kūleľi un tvēriens trešā kūleľa laikā = 0,30 +  

0,10             1 

 

 0,4 

 

Metiens, 1 grieziens špagatā un tvēriens ritenītī = 0,30 +  

0,10      ( ) 

   

 0,4 

Metiens, illusion uz priekšu, šenē un tvēriens pārmetienā  

uz priekšu = 0,30 + 0,10 + 0,10 + 0,10 ( 1 ) 

 

 0,6 



 11 

 

                                                                                                      2.tabulas turpinājums 

Metiens, illusion uz priekšu un kūleľa beigās tvēriens bez  

rokām uz grīdas = 0,30 + 0,10 + 0,10 + 0,10 ( ) 

 

 0,6 

Metiens, 3 šenē un tvēriens bez redzes kontroles pārme- 

tienā uz elkoľiem 0,30 + 0,10 + 0,10 + 0,10+ 0,20 + 0,10  ( 2 ) 

  

 0,9 

Metiens, illusion uz priekšu un tvēriens ripinājumā pār- 

metienā uz priekšu 0,30 + 0,30    ( ) 

 

0,6 

Metiens, 2 šenē un atkārtots priekšmeta metiens pirmā  

pārmetiena atpakaļ laikā = 0,30 + 0,10+ 0,20 + 0,10 

 ( 1 ) 

 

0,7 

 

1.attēlā redzam piemērus daţādu priekšmetu tvērieniem, kuri tiek izpildīti ar roku 

palīdzību bez redzes kontroles (aiz muguras). Par šāda veida tvēriena izpildījumu vingrotāja 

iegūst papildus 0,1 punktu pie kopējās riska elementa vērtības.  

 

  

 
         aukla                 bumba                lenta                      bumba                vālītes 

 

1.attēls. Priekšmetu tvērienu veidi (bez redzes kontroles) [19] 

 

2.attēlā apkopoti daţi piemēri priekšmetu tvērieniem bez roku palīdzības. Parasti 

priekšmets tiek tverts ar kājām un citām ķermeľa daļām, kā arī vālīti ir iespējams tvert piespieţot 

pie grīdas ar otru vālīti. 

 

 

 
        aukla                 aplis                     lenta                      bumba                 vālītes 

 

2.attēls. Priekšmetu tvērienu veidi (bez roku palīdzības) [19] 
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3.attēlā parādīti daţādu mākslas vingrošanas priekšmetu tvērienu veidi bez roku 

palīdzības un bez redzes kontroles. Auklas tvēriens tiek izpildīts auklai uztinoties uz kājas 

līdzsvarā un lēcienā. Aplis, bumba un vālītes tiek tvertas iespieţot priekšmetu ar atsevišķām 

ķermeľa daļām. Dotā veida tvēriena vērtība sastāda 0,2 punktus, ja tvēriens tiek izpildīts 

ķermeľa tehniskās grūtības laikā –  tehniskā elementa vērtība tiek pieskaitīta riska elementa 

kopējam vērtējumam. 

 

 
        aukla                        aplis                 lenta                     bumba                    vālītes 

 

3.attēls. Priekšmetu tvērienu veidi ( bez redzes kontroles un bez roku  

palīdzības)[19] 

 

4.attēla parādīti priekšmetu tvērienu veidi ar vairāku meistarības kritēriju izpildījumu. 

Dotajā attēlā redzami vairāki sareţģīti priekšmetu tvērieni uz grīdas, kad vingrotājas 

pārvietošanās spējas ir niecīgas un priekšmeta lidojuma trajektorijas noteikšanai ir dotas 

sekundes daļas. Pirms sareţģītā tvēriena veikšanas vingrotāja ir izpildījusi pirmo riska elementa 

bāzes noteikumu – veikusi vismaz divus rotācijas elementus, kā rezultātā vestibulārā aparāta 

stabilitāte ir izjaukta. 

 

 
        aukla              aplis                 lenta               bumba                     vālītes 

 

4.attēls. Priekšmetu tvērienu veidi ( uz grīdas, ar ķermeņa stāvokļa maiņu, bez 

roku palīdzības) [19] 

 

Gadījumos, kad priekšmeta metiens tiek izpildīts ar vairākiem nosacījumiem, 

piemēram, izmests bez redzes kontroles un bez roku palīdzības, metiena vērtība veidojas no 

kritēriju summas ( ), respektīvi  ( 0,1+0,1= 0,2). Identiski veidojas arī tvērienu vērtība.  

Līdz ar to, par vingrotāju galveno uzdevumu kļūst iespējami lielāka meistarības 

kritēriju skaita iekļaušana kā metiena, tā arī tvēriena brīdī. Augstas klases sportistes demonstrē 
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lielisku meistarību, izpildot metienus un tvērienus ar četriem-pieciem meistarības kritērijiem 

katrā. 

Riska elementos, kuri tiek izpildīti bez priekšmeta metiena (skat.3.tabulu), noteikti 

jāiekļauj priekšmeta ripināšanas pa ķermeni laikā, kad tiek izpildīts rotācijas elements ap 

horizontālo ķermeľa asi (priekšmeta redzes kontroles pārtraukums).                

3.tabula 

Riska izpildījums ( ) bez priekšmeta metiena [19] 

 

Simbols Vērtība                        Bāzes darbību apraksts 

( ) 
     

 0,3 

Garā priekšmeta ripināšana pa ķermeni  rotācijas elementā ap ķermeľa 

horizontālo asi bez pārejas uz grīdu ar redzes kontroles zudumu 

              Pievienojamie bāzei (PR bez metiena) kritēriji 

 

(  ) 

 

 

0,4 

 

+ 0,1 par pāreju uz grīdu 

 

 (  ) 

 

0,5 

 

+ 0,1 par priekšmeta atgrūdienu 

+ kritēriji, kurus nosaka meistarība bez metiena 

 

Doto riska elementu vērtība paaugstinās, ja 

 kustības ar ķermeľa stāvokļa maiľu laikā tiek veikta pāreja uz grīdu; 

 izpildot priekšmeta atgrūdienu riska elementa laikā; 

 pievienojot jebkuru no kritērijiem, kurus paredz priekšmeta meistarības bez 

metieniem noteikumi. 

Līdz ar to, darbu ar priekšmetu vērtējošās tiesnešu brigādes novērtējums ir ļoti augsts 

visām vingrotājām, kas arī pierāda nepieciešamību iekļaut kombinācijās pēc iespējas vairāk 

meistarības elementus un to savienojumus.  

Riska elementu izpildījums ļauj sportistēm demonstrēt savu fizisko un psiholoģisko 

sagatavotību, kā arī uzrādīt augstāku rezultātu, tomēr to sekmīgais izpildījums nav iespējams bez 

pareizas tehnikas darbā ar mākslas vingrošanas priekšmetiem.  

 

1.1.2. Priekšmetu kustības fizikālās likumsakarības 

 
5.attēlā var redzēt priekšmetu kustības svarīgākās 

kinemātiskās formas, kur priekšmets tiek apskatīts kā fizisks 

ķermenis ar noteiktām mehāniskām īpašībām. No vispārīgās 

mehānikas ir zināms, ka jebkuram fiziskam ķermenim piemīt divas 

kustību pamatformas: rotācijas (a), un pārvietošanās (b). Priekšmeti 

var izdarīt minētās kustības kā vingrotājas rokās, tā arī patstāvīgi 

[88, 89, 92, 113, 137]. 

Priekšmetu vairums (bumba, aplis, aukla, vālītes), atrodoties 

lidojumā, izpilda salikto kustību. Tas nozīmē, ka tie rotē ap 

smaguma centra asi un vienlaikus pārvietojas pa trajektoriju, kas ir 

atkarīga no metiena spēka un veida.  

 

       5.attēls.Priekšmetu kustības pamatformas[207] 
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g

h
t

2
2

Priekšmets brīva lidojuma laikā vienmēr pārvietojas pa parabolu. Parabolas formu 

nosaka metiena spēks un veids. Lidojuma augstums, trajektorijas forma, horizontālās 

pārvietošanās raksturs, kā arī citi kinemātiskie raksturojumi (piem., laiks, kad priekšmets atrodas 

lidojumā) ir atkarīgi no priekšmeta izlidošanas apstākļiem. Šos apstākļus pilnībā apraksta 

lidojuma sākumātruma vektors. Sākumātruma vektors - raksturojums, kas iekļauj gan skalāros 

lielumus, gan vektorraksturojumu, t.s. ātruma virzienu priekšmeta izlidošanas brīdī. Katram 

noteiktam priekšmeta sākumātrumam atbilst noteikta kustības trajektorija. Paraboliska 

trajektorija vienmēr atrodas vertikālajā plaknē, jo uz ķermeni darbojas smaguma spēks. 

Priekšmeta lidojuma augstumu nosaka leľķis, zem kura tiek izmests priekšmets. Šī 

likumsakarība nosaka arī horizontālo pārvietojumu. Starp horizontālo un vertikālo priekšmeta 

pārvietojumu pastāv apgriezti proporcionālā atkarība. Jo augstāk tiek mests priekšmets, jo 

mazāks ir tā horizontālais pārvietojums (skat.6.attēlu). 

 
6.attēls. Priekšmetu lidojuma trajektoriju forma [207] 

 

Viens no būtiskākajiem kinemātiskajiem raksturojumiem - bezatbalsta kustības laiks. 

Vispārīgos gadījumos laiku nosaka pēc formulas                           

 

  , kur g - brīvā kritiena paātrinājums,                                                                                   

  h - maksimālais augstums, 

   t  - lidojuma laiks. 

 

Tātad horizontālais pārvietojums neietekmē priekšmeta lidojuma ilgumu [118, 137, 

149, 150, 195].  

Katrai riska elementa sastāvdaļai ir liela nozīme, jo laikā starp priekšmeta metienu un 

tvērienu vingrotāja var brīvi kustēties. Acīm redzami, ka no metiena brīţa līdz tvēriena brīdim, 

vingrotājai jākustas līdzi priekšmetam ar vidējo ātrumu, kas vienāds ar paša priekšmeta 

horizontālā paātrinājuma ātrumu. Tikai tādā gadījumā ir iespējams precīzs tvēriens. 

        Ripinot priekšmetus, tie veic saliktu kustību, kurā apvienojas rotācijas un 

pārvietošanās kustības [158, 172]. Ripinot priekšmetu pa grīdu, varam runāt par sākuma ātrumu 

un ārējo faktoru ietekmi (berze, smaguma spēks utt.). Ja ripināšana notiek pa vingrotājas 

ķermeľa daļām, tad jārunā par vingrotājas un priekšmeta savstarpējo ietekmi. Priekšmeta kustība 

vienmēr veidojas vingrotājas iedarbības rezultātā. 

 
1.1.3. Mācīšanās metodika vingrojumos ar priekšmetiem 

 

Spilgtākā riska elementu izpausme ir darbībās ar priekšmetiem. Tās sastāda tehniskās 

sagatavotības galveno daļu. Pilnveidošanas process ir garš, sareţģīts un prasa racionālu 

mācīšanās metodiku. 
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Priekšmetu tehnikas apgūšanas metodes ir plaši apskatītas literatūrā un ieteikumi ir 

sekojoši: priekšmeta tehniku sāk mācīt tad, kad ir iemācītas pamatkustības bez priekšmeta [ 107, 

121, 134, 137, 147]. 

Uzsāk mācīšanu no vingrojumiem ar bumbu, pēc tam pāriet pie auklas, lai gan nereti 

rīkojas arī otrādi. Vācu speciālisti iesaka sākumposmā izmantot arī vālītes, jo relatīvi lielais 

priekšmeta svars ļauj precīzāk diferencēt roku stāvokli un kustības. 

Darbības ar priekšmetiem sāk mācīt atvieglotos stāvokļos : uz vietas, lēni, izmantojot 

imitācijas vingrinājumus. Priekšmetu svaram un izmēriem ir jābūt atbilstošiem sportistu 

iespējām. Tas ļauj vieglāk un ātrāk apgūt nepieciešamās kustību iemaľas [114]. Vingrinājumu 

izpildīšana vienādā apjomā ar labo un kreiso roku veicina funkcionālās kustību asimetrijas 

ierobeţošanu un paaugstina abu roku iespējas. Pēc Z.Šačľevas datiem (1979.g.) funkcionālo 

asimetriju vieglāk koriģēt 8-9 gadu vecumā, pie kam vienkāršo elementu mācīšanu jāsāk ar 

kreiso roku [172,178, 214]. Tas palīdz izvairīties no izteiktas roku kustību asimetrijas. 

Vingrinājumus ar priekšmetiem jāizpilda stundas galvenajā daļā, pie kam 

pilnveidošanas vingrinājumiem jābūt iepriekš jau apgūtiem, kurus izpilda intensīvi. 

Pēc pamatu apgūšanas, kustības tiek pilnveidotas un nostiprinātas: 

  mainot amplitūdu un metienu augstumus;  

 papildus izpildot ķermeľa kustības (lēcienos, līdzsvaros, griezienos, lokanības 

elementos) [167, 200]; 

 apgrūtinājumus tvērienos (aiz muguras, zem kājām, krustojot rokas). 

Tālākā pilnveidošana notiek savienojot elementus sērijās : vienādi elementi sērijā un 

atšķirīgu struktūrgrupu elementi. 

Vingrojumos ar priekšmetu ir svarīgi sagatavot sportistes kustību aparātu atbilstoši 

mainīgajām noteikumu prasībām. Ir pierādīts, ka bāzes elementu nepietiekamais izpildījuma 

līmenis, kļūst par iemeslu daudzajām tehnikas kļūdām sacensībās. Tai pašā laikā elementi ir tik 

ļoti sareţģījušies un nepārtraukti mainās, ka bez speciālu mācīšanas paľēmienu pielietojuma to 

izpilde ir vienkārši neiespējama [77, 100, 135]. 

Viens no problēmas atrisinājuma ceļiem ir noteiktās treniľnodarbību sistēmas izstrāde 

tehnikas ar priekšmetiem mācīšanā. Par pamatu tehnikas ar priekšmetiem apguvei 

treniľnodarbībās ir ľemts cikliskuma princips, apgrūtinājumi, variēšana, mijiedarbības principi. 

Šīs metodikas saturs paredz bāzes elementu apgūšanu, to turpmāko izmantošanu 

savienojumu variantos, kas nodrošinātu izpildījuma precizitāti sacensību apstākļos [193, 210].  

Sastādot treniľnodarbības shēmu, jāľem vērā sekojošie metodiskie norādījumi, kas ir 

specifiski šim nodarbību veidam: 

1. Pat augstas klases sportistu treniľnodarbībai ir jāsākas ar bāzes iemaľām priekšmeta 

tehnikā, kuras nav apgrūtinātas ar ķermeľa kustībām. 

2. Par perspektīvu sākumapmācībā var uzskatīt daţādu struktūrkustību mācīšanu ar to 

priekšmetu, kurš visvairāk atbilst to specifikai: metieni un atsitieni - ar bumbu; apļošana un 

palēcieni - ar auklu; apļošana un ţonglēšana -ar vālītēm; ripināšana - ar apli. Šāda pieeja ļauj 

izmantot vairākus priekšmetus vienā treniľnodarbībā [217]. 

3. Treniľnodarbības izstrādē trenerim jāľem vērā visas specifiskās struktūrgrupas 

dotajam priekšmetam, to atkārtošanas un variēšanas nepieciešamību. 

4. Pēc atšķirīgu struktūrgrupu izpildīšanas tīrā veidā, noteikti jāpāriet pie to 

savienojumu izpildīšanas. Vienā nodarbībā nav iespējams apgūt visus iespējamos savienojumus, 

līdz ar to jāatgrieţas periodiski pie katra iepriekšējā. Tieši šāda pieeja nodrošinās iemaľu 

daudzveidību [150, 158]. 

5.  Svarīgi ir iekļaut horeogrāfijas un citās nodarbībās bez priekšmeta elementus un 

kustības rokām, galvas pagriezienus un noliekšanās, skatiena fiksācijas vingrinājumus, kāju 

darbību ar apgrūtinošu roku darbību, utt. Vingrinājumu izpildījums ar priekšmetu neļauj izmantot 
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papildkustības ar rokām. Piemēram, lēciena laikā priekšmets apgrūtina koordināciju, līdz ar to ir 

nepieciešama specifiska fiziskā sagatavotība [193, 201]. 

6. Treniľu vadīšanas laikā trenerim jāpievērš uzmanība roku darbībai un   priekšmeta   

pārvietojumam,  dinamiskās   stājas   precizitātei,  līdzsvara saglabāšanai [133,165]. Trenerim 

jārada situācijas, kuras prasa no sportistēm ievērojamu piepūli izpildot elementāras darbības. 

 7. Lielais atkārtojumu skaits ļauj padarīt ļoti sareţģītus elementus vienkāršus, bet tikai 

tad, ja tiek kontrolēta izpildījuma kvalitāte. Pretējā gadījumā var izveidot neracionālu kustību 

tehniku. Tādēļ ir nepieciešama liela trenera uzmanība un nepārtraukta sportistes koncentrēšanās 

[149,181]. 

Viena no prioritātēm darbā ar priekšmetu ir visas grupas audzēkľu augsta darba 

intensitāte, jo vingrinājumi tiek izpildīti bez pauzēm un atpūtas. Svarīgs ir arī improvizācijas 

faktors, kas rada labvēlīgu emocionālo fonu un bieţi noved pie oriģinālu kustību un elementu 

izveidošanas [172, 210]. Šīs stundas ļauj izvērtēt vingrotājas panākumus darbā ar priekšmetiem. 

Tās radina strādāt sinhroni, saskaľoti ar mūziku. Pārsvarā vienas treniľnodarbības ietvaros 

izmanto vienu, divus priekšmetus. Katras struktūrgrupas elementi tiek izpildīti pietiekoši ilgi, 

kustības tiek izpildītas uz abām pusēm ar labo un kreiso roku. Atkārtojumu skaits parasti ir 

vienāds abām rokām, daţreiz pārsvarā nedominantai rokai. Arī mācīšanu kādreiz ir izdevīgāk 

sākt ar kreiso roku [195, 214]. 

Kontrastējošo struktūrgrupu  vingrinājumi jāizpilda secīgi, piemēram, pēc metieniem ir 

jāizpilda ripināšanas, pārtvērieni pēc atsitieniem, variējot tos un izpildot ar apgrūtinājumiem. Pēc 

mācīšanas cikla, kurā ietvertas visas kustību struktūrvienības, to atkārto vēlreiz izmainītā veidā: 

cits metiena veids, cits sākumstāvoklis, ar citu ķermeľa daļu utt.   

Otrajā ciklā uzsvars ir uz daţādu struktūrkustību savienojumiem daţādos variantos. 

Treniľnodarbības nobeigumā izpilda elementus maksimāli pietuvinātus klasifikācijas 

programmām, ar pārvietojumu pa laukumu, ar griezieniem, lēcieniem, līdzsvariem. Tomēr 

lielāka uzmanība jāpievērš tieši tehnikai ar priekšmetu, precizitātei [63, 156]. Dabiski, 

sākumsagatavotības posmā treniľnodarbības nevar veidot pēc piedāvātās shēmas, bet kvalificētu 

vingrotāju treniľš notiek intensīvi, atkārtojumu skaits palielinās pateicoties tempa pieaugumam 

un pauţu samazināšanās rezultātā.  

Attēlos 7.-11. redzami priekšmetu darbību vingrinājumu piemēri treniľnodarbībās.             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

7.attēls.Treniņnodarbības vingrinājumi ar auklu [207] 

1. cikls 2. cikls 3. cikls 

METIENI UN 

VĒZIENI 

ASTOTNIEKI UN 

SPIRĀLES 

APTĪŠANAS 

SASIEŠANAS 

PALĒCIENI 

SKRĒJIENS 

METIENI AR 

TVĒRIENU SPIRĀLĒ 

ASTOTNIEKI 

SAVIENOJUMĀ 

APTĪŠANA AR 

SASIEŠANU  

PALĒCIENI AR 

APSTĀŠANOS 

POZĀS 

PALĒCIENI  

KUSTĪBĀ 

PĀRMETIENI 

PĀROS 

PALĒCIENI AR 

METIENU 

METIENI AR 

TVĒRIENU 

PALĒCIENOS 



 17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.attēls. Treniņnodarbības vingrinājumi ar apli [207] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

9.attēls.  Treniņnodarbības vingrinājumi ar bumbu [207] 

 

 

1. cikls 2. cikls 3. cikls 

METIENI (lieli,mazi) 

ar apļošanu,bez tās 

RIPINĀŠANAS 

ātri, lēni, ātri 

IEGRIEŠANAS AP 

VERTIKĀLO ASI 

NODOŠANAS 

IZEJOT CAURI 

APLIM 

MAZIE METIENI 

zem kājas,aiz muguras 

METIENI 

RIPINĀJUMĀ 

RIPINĀJUMI AR 

IEGRIEŠANĀM 

IEGRIEŠANAS AR 

NODOŠANĀM 

METIENI 

IEGRIEŢOT 

METIENI AR 

TVĒRIENU 

RIPINĀŠANĀ 

(PĀROS) 

MERIENI AR 

TVĒRIENU ZEM 

KĀJĀM 

ATSITIENI 

TVĒRIENĀ AR 

PĀREJU 

RIPINĀŠANĀ 

MAZIE METIENI 

AR 

IZGRIEZIENU 

METIENI AR 

PĀRVIETOŠANOS 

METIENI 

lielie,mazie,vidējie 

RIPINĀJUMI 

priekšā,aizmugurē 

ATSITIENI 

ar rokām,kājām utt. 

PĀRTVĒRIENI 

daţāda veida 

PĀRMETIENI, 

ŢONGLĒŠANA 

TĪŠANA, 

IEGRIEZIENI 

METIENI 

RIPINĀJUMĀ 

ATSITIENI AR 

PĀRTVĒRIENU 

RIPINĀJUMI PA 

VISU ĶERMENI 

VINGRINĀJUMI 

UZ GRĪDAS 

daţādos stāvokļos 

VINGRINĀJUMI 

PĀROS 



 18 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. attēls. Treniņnodarbības  vingrinājumi ar vālītēm [207] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.attēls. Treniņnodarbības vingrinājumi ar lentu [207] 

 

Treniľnodarbībās iekļautie pareizi sastādītie priekšmetu darbību vingrinājumi 

nodrošina audzēkľu pareizas priekšmetu tehnikas apgūšanu, kas ir riska elementu sekmīga 

izpildījuma neatľemama sastāvdaļa. 

 

1.1.4. Tehnikas pamati darbā ar auklu 

 

Sacensību kombinācijas ar auklu ir viens no tradicionālajiem daudzcīľas veidiem. 

Šobrīd mākslas vingrošanā ir vērojamas kombinācijas ar auklu grupu vingrojumos un 

individuālajā programmā. 

1. cikls 2. cikls 3. cikls 

MAZIE METIENI 

vienu,abas,paralēlie 

APĻOŠANA 

(mazie, lielie) 

IZGRIEZIENI 

DZIRNAVIĽAS 

LIELIE METIENI 

VIENAS VĀLES 

METIENS APĻOJOT 

OTRU 

APĻOŠANAS 

SAVIENOJUMI 

DZIRNAVIĽAS AR 

MAZIEM 

METIENIEM 

ŢONGLĒŠANA 

STĀVUS 

ŢONGLĒŠANA 

SĒŢOT POZĀS 

ŢONGLĒŠANA 

PĀROS 

1. cikls 2. cikls 3. cikls 

NEPĀRTRAUKTIE 

LĪKLOČI 

LIELIE FRONTĀLIE 

APĻI AR PĀREJU 

SPIRĀLES 

(uz priekšu, uz āru) 

METIENI TVEROT 

AIZ KOCIĽA 

APĻI UN ASTOTNIEKI 

SAVIENOJUMĀ AR 

LĪKLOČIEM 

APĻI SAVIENOJUMĀ 

AR SPIRĀLĒM 

METIENS TVEROT 

AUDUMU 

METIENI UN 

TVĒRIENI SĒDUS 

VAI POZĀS UZ 

GRĪDAS 

LIELIE METIENI 

PĀROS 

METIENI TVEROT 

ELEMENTOS 
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Mākslas vingrošanā izmanto katrai vingrotājai piemērota garuma auklu ar mezgliľiem 

galos vai bez tiem. Ar šo priekšmetu ir iespējams veikt daţādas oriģinālas darbības: tīšanas, 

apļošanas, pārtvērienus ar roku un kāju palīdzību, kā arī daţādus metienus [ 209]. 

Auklu jātur aiz mezgliľiem: mezgliľam jāatrodas plaukstas vidū, tas cieši tiek aptverts 

ar pirkstiem dūrē. Satvērienam ir jābūt tik ciešam, lai aukla varētu kustēties, atrodoties dūrē 

[129]. Auklu ir iespējams turēt pie viena gala, pie abiem galiem ar vienu roku, auklai pa vidu ar 

vienu vai abām rokām, pa vidu un viena gala, salocītu 2-4 kārt ar vienu vai abām rokām.Par 

nepareizu darbu ar auklu pēc amplitūdas, formas, darbības plaknes vai priekšmeta noturēšanas 

veida (auklas gali nedrīkst rēgoties ārā no dūres) vingrotāja saľem soda punktus – 0.1 katru reizi 

par katru kļūdu. Vienīgi, gadījumā, kad bāzes tehnika ir nepareiza vingrojuma lielākajā daļā, 

sportiste saľem soda punktus-0.5 vienu reizi vingrojuma beigās. 

Ja izpildot kombināciju auklā iesienas mezgls, vingrotāja tiek sodīta ar 0.5 punktiem. 

Kad tiek nozaudēts viens auklas gals – 0.2, auklas aptīšanās ap ķermeľa daļu – 0.5, izpildot 

lēcienus, aizķerties aiz auklas – 0.2. 

Galvenā struktūrgrupa kombinācijas ar auklu ir lēcieni, kā atsevišķi izpildītie, tā arī 

lēcienu sērijas. Līdz ar to, vingrotājām ir ļoti svarīga augsta ātrumspēka sagatavotība [170, 173, 

196]. Kustību specifika kombinācijās ar auklu nosaka muzikālā pavadījuma izvēli. 

 

Izdala trīs pamatkustību grupas vingrinājumos ar auklu: vēzieni un apļošanas, lēcieni, 

un metieni. Vēzienus un apļošanas var izpildīt daţādā amplitūdā – lielie, vidējie un mazie apļi. 

 Tos iespējams izpildīt visās trijās iespējamās plaknēs: horizontālā, sagitālā, vertikālā. 

Vēzienus un apļošanas var izpildīt turot auklu pie viena vai abiem galiem, kā arī turot pa 

vidu.(skat. 12.attēlu) 

 

 

 

 

 

                                    

 
 
 

 

12.attēls.  Pamatkustību shēma (aukla)  [207] 

vidējie mazie lielie 

sagitālajā plaknē horizontālajā plaknē vertikālajā plaknē 

tvēriens ar vienu roku tvēriens ar abām rokām 

vēzieni un apļi 

pārtvērieni tīšanas dzirnaviľveida 

kustības 
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Priekšmeta specifika dod iespēju kombinācijās iekļaut manipulācijas, kuras izpilda ar 

divās vai četrās kārtās salocītu auklu, kā arī auklas satvēriens atļauts normāls un sašaurināts. Pie 

vēzieniem un apļiem pieskaita arī daţādus pārtvērienus, dzirnaviľveidīgās kustības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.attēls. Metienu klasifikācija (aukla)[207] 

 

Vērojot 13.attēlu ir redzams, ka auklas metienus var izpildīt ar rotāciju priekšmeta 

lidojuma laikā, kā arī bez rotācijas. Pirmajā gadījumā izdala metienus vertikālajā un slīpajā 

plaknē. Auklas metieniem bez rotācijas ir raksturīgs vertikāls priekšmeta lidojuma virziens. Arī 

metienus vingrotājas izpilda gan ar pilnībā atvērtu, gan dubulti vai vairākkārt locītu auklu. 

Lēcienus ar auklu varam uzskatīt par tradicionālu kustību veidu ar šo priekšmetu. Tos 

var izpildīt apļojot auklu uz priekšu, atpakaļ un virzienā sānis (14.attēls). Par tipiskiem uzskata 

lēcienus atklātā auklā, kurus izpilda ar vienu vai divām auklas rotācijām, sakrustojot rokas. 

Iespējami lēcieni un lēcienu sērijas dubulti locītā  auklā. 

 
14.attēls. Lēcienu klasifikācija(aukla) [207] 

 
Aukla ir mīksts priekšmets. Tas arī nosaka kustību specifiku vingrojumos ar šo 

priekšmetu. Nepieciešamo auklas izmēru nosaka sekojoši: vingrotāja, stāvot uz auklas, nostiepj 

to gar sāniem līdz padusēm. 

lēcieni 

apļojot atpakaļ apļojot sānis 

atvērta aukla Dubulti locīta  

dubultie Krustojot rokas 

metieni 

ar rotāciju bez rotācijas 

vertikālajā plaknē slīpajā plaknē vertikālajā 

plaknē 

horizontālajā 

stāvoklī 

atvērta aukla dubulti locīta 

aukla 

apļojot uz priekšu 

parastie 
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Auklas satvērienu izvēlas atkarībā no izpildāmās darbības. Izpildot lēcienus un 

tvērienus mezgliem ir jābūt apslēptiem plaukstā, bet vēzienos un manipulācijās auklas satvērienu 

drīkst veikt ar pirkstiem. Visa vingrojuma laikā auklai ir jāsaglabā forma, līdz ar to tai jāatrodas 

nepārtrauktā kustībā. Panākt to ir iespējams ar aktīvu plaukstas darbību. Veicot kustības, kas ir 

saistītas ar lēcieniem, plaukstas izpilda aktīvas darbības kad rokas, nedaudz saliektas elkoľos, 

atrodas fiksētā stāvoklī. 

Auklas apļošanas tempa izmaiľas ir atkarīgas ne tikai no plaukstu kustībām, bet gan arī 

no vilkmes spēkiem, kad mainās auklas rotācijas kustību diametrs.   Tā samazināšana veicina 

priekšmeta kustības ātruma pieaugumu. Savukārt, rotācijas diametra palielināšanās veicina 

kustību tempa samazināšanu. Auklas apļošanu jāizpilda pietiekami ātri. Krasa  rotācijas ātruma 

samazināšana izmaina priekšmeta formu, kas kļūst par cēloni daţādām tehniskām  kļūdām [209].  

         

 
 

15.attēls. Dzirnaviņveida auklas apļošana [207] 

 

Vērojot 15.attēlu ir skaidri  redzamas šī priekšmeta izmantošanas iespējas. Aizvien 

bieţāk tiek izmantotas daţāda veida manipulācijas un dzirnaviľveida darbības ar auklu. 

Metieni jāizpilda tā, lai priekšmets saglabā noturīgu formu visā lidojuma laikā. Līdz ar 

to jāievēro sekojoši nosacījumi: pirmkārt, pietiekami ātra priekšmeta rotācija, kas veicina auklas 

iztaisnošanos; pirms metiena sasienot auklas galus; kā arī aprēķinot rotāciju skaitu lidojuma 

laikā. Visi šie nosacījumi atvieglo priekšmeta tvērienu un tālākās darbības.   

 

        
 

16.attēls. Lēciens sakrustojot rokas [207] 

 

Viens no interesantākajiem veidiem ir lēcieni sakrustojot rokas (16.attēls) 

Izpildot šādus lēcienus vingrotājai rodas nepieciešamība pagarināt auklas cilpu uz plati 

sakrustotu roku rēķina, kad elkoľi gandrīz savstarpēji   saskaras ( skat.16.attēlu 3. un 4. kadru), 

bet plaukstas atrodas gurnu līmenī. Lidojuma fāzē ir ļoti svarīgi nodrošināt ātras apļveida 

kustības plaukstas locītavās, pretējā gadījumā veidojas tehniskās kļūdas darbā ar priekšmetu. 
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Analizējot vienkāršo lēcienu ar auklu  vingrotājai ir svarīgi precīzi koordinēt ķermeľa 

kustības ar priekšmeta darbībām. Puspietupiens sakrīt ar auklas stāvokli virs galvas.  Izpildot 

vienkāršos lēcienus elkonis piedalās darbības veikšanā un rokas ir saliektas gandrīz līdz plecu 

augstumam.  

Lēcieniem ar dubulto auklas rotāciju piemīt specifiskas īpatnības. Puspietupiens neliels, 

atspēriena brīdī, kad kājas atraujas no grīdas, aukla atrodas priekšā, bet augstākajā lēciena punktā 

– priekšā-augšā. Izpildot dubultos lēcienus ar auklu roku darbība ievērojami atšķiras no roku 

darbības vienkāršajos lēcienos. Dubultās rotācijas laikā elkonis ir stingri fiksēts un darbība tiek 

veikta plaukstas aktīvas darbības rezultātā. 

Sacensību kombinācijās ar auklu tiek izmantoti daţādu lēcienu sērijas, kā arī atsevišķi 

izpildīti lēcieni. Jo sareţģītāku izpildījuma veidu izvēlas vingrotāja, jo augstāk tiek vērtēta viľas 

kompozīcija. Līdz ar to visas labākās vingrotājas cenšas izmantot pēc iespējas vairāk daţādu 

kritēriju izpildot lēcienus, metienus un arī citus kombinācijas elementus. Jo vairāk tiek izmantoti 

atšķirīgi paľēmieni darbā ar auklu, jo efektīgāka izskatās kombinācija, par ko, savukārt, 

vingrotājai tiek piešķirti papildus punkti. 

 

Apskatot 17.attēlu varam izsekot katrai vingrotājas kustībai konkrētajā mirklī veicot 

auklas metienu ar kāju savienojumā ar kūleni. Vispirms vingrotāja pārceļ auklu aiz muguras un 

fiksē ar pamatkājas pirkstgalu, pārtver abus auklas galus vienā rokā un izpilda izklupienu. 

Priekšmeta metienu nodrošina kājas vēziens atpakaļ. Vēzienam jābūt precīzam un ar optimālo 

ātrumu, lai priekšmets paliktu tvēriena redzes laukā. Auklas metiens tiek izdarīts kājai vēl 

neaizejot līdz vertikālei. Visas pārējās kustības neatšķiras no tvēriena pēc metiena ar roku. 

  

 
17.attēls. Auklas metiens ar kāju [207] 

 

Jaunā olimpiskā cikla sākumā mākslas vingrošanas attīstības perspektīvas saistītas 

galvenokārt ar tehniskās meistarības izaugsmi. 

Mākslas vingrošanā sportistes meistarību nosaka, pirmām kārtām, pēc tehnisku darbību 

izpildījuma precizitātes, izteiksmīguma, kompozīciju oriģinalitātes un grūtības. Tehniskās 

meistarības atzīmi nosaka sacensību noteikumi, tās lielums tiek noteikts vizuāli ar subjektīvā 

elementa klātbūtni. 

Tehnika jebkurā sporta veidā ir vienlaicīgu un secīgu kustību specializēta sistēma, kas 

vērsta uz ārējo un iekšējo spēku (kas piedalās kustības aktā) racionālu mijiedarbību ar mērķi 

pilnīgāk un efektīvāk izmantot tās augstu sportisku rezultātu sasniegšanai. 
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Katrā sporta veidā tehniskās sagatavošanas prasības ir atšķirīgas: jo sareţģītāks ir sporta 

veids, jo vairāk laika prasa sagatavošana. 

Par tehniskās sagatavotības visvienkāršāko kritēriju uzskata sportistu spēju izmantot 

savu kustību potenciālu, pie kam jāľem vērā spēja racionāli izmantot sava organisma bioloģiskās 

iespējas [29, 212]. 

Tehnisko meistarību raksturo ne tikai kustību forma. Sagatavošanas periodā sportistam 

jāapgūst arī kustību parametri, tā saucamā kustību izjūta. 

Tehniskā sagatavošana būtiski neatšķiras no kustību mācīšanas, taču nepieciešamība 

sasniegt augstus rezultātus prasa arī atbilstošu fiziskās un psihiskās sagatavotības līmeni [11, 73]. 

Mūsdienu sportā tehnikas stabilitāti raksturo spēja veikt racionālu tehnisko izpildījumu 

jebkuros, pat visnelabvēlīgākajos, apstākļos un kustību spēja evolucionēt, mainoties fiziskās un 

psiholoģiskās sagatavotības līmenim [131, 191]. 

2000.gadā tika izstrādāti jaunie starptautiskie noteikumi mākslas vingrošanā, kuros bija 

acīmredzama tendence uz vingrojumu grūtības paaugstināšanu. 2004.gadā, pēc Olimpiādes, 

starptautiskie mākslas vingrošanas noteikumi tika nopietni pārstrādāti un izmainīti. Pēdējās 

izmaiľas tika izstrādātas un ieviestas 2010.gada janvārī. Tā senioru sporta klasē vingrotājai 

jāizpilda 12 elementus vai to savienojumus( savienojuma elementi tiek ieskaitīti atsevišķi) ar 

kopīgo atzīmi 10 punkti. 8 no šiem elementiem obligāti jāizpilda ar obligāto specifisko ķermeľa 

grūtību. Kombinācijās ar auklu par obligātiem ir noteikti 4 lēcieni un 4 griezieni. Atlikušie 4 

elementi ir no citām neraksturīgām ķermeľa struktūrgrupām. Obligāti jāiekļauj 3 riska elementi.  

Pēc noteikumu izmaiľu ieviešanas radās iespēja aprakstīt jebkuru vingrotājas darbību ar 

priekšmetu un novērtēt to pēc konkrētiem kritērijiem, kuri atspoguļoti FIG noteikumos [18, 19].                                                                                                   
Visām ķermeľa grūtībām ir jābūt izpildītām ar priekšmeta specifiskajām grūtībām. Ja 

vingrojuma izpildīšanas laikā priekšmets atrodas statiskā stāvoklī, vingrotājai tiek noľemti 0,2 

punkti un elements netiek ieskaitīts. 

Atļauts iekļaut mazāk elementu (10), bet  visas augstas klases vingrotājas cīnās par 

katru simtdaļu un tādēļ iekļauj savās kompozīcijās maksimālo elementu skaitu. Par katru 

iztrūkstošo grūtību ar priekšmetu vingrotājai tiek noľemtas 0,2. Katra atsevišķa elementa grūtība 

tiek vērtēta, atkarībā no grūtības, no 0,1 (A grūtības elements) līdz 1,0 (J grūtības elements) un 

augstāk. Visi šie elementi ir redzami FIG mākslas vingrošanas noteikumos. Ja vingrotāja izpilda 

jaunu elementu, kas nav redzams tabulās, tad pirms sacensībām ir jāiesniedz pieteikums ar 

elementa aprakstu un tā grūtības novērtējumiem. Pretējā gadījumā tiesneši šo elementu nevērtē. 

 

 

1.1.5. Tehnikas pamati darbā  ar apli 

 
Mākslas vingrošanā sacensību kombinācijas ar apli var uzskatīt par vienām no 

interesantākajām. Aplis, kā priekšmets, sniedz lielisku iespēju mākslinieciskā tēla veidošanai, 

emocionālo un fizisko vingrotājas spēju demonstrējumam. 

Parasti aplis tiek turēts vienā rokā un izšķir apļa satvēriena divus veidus: ciešais 

tvēriens – aplis ir iespiests dūrē, brīvais satvēriens – aplis atrodas uz plaukstas iekšējās malas 

starp īkšķi un rādītājpirkstu. Aplis ir plakans priekšmets, līdz ar to rodas iespēja kustību darbību 

veikšanai  daţādās plaknēs – frontālā, sagitālā, horizontālā un slīpā. Atsevišķos gadījumos aplis 

tiek turēts abās rokās  satverot to no augšas vai apakšas.  

  

Izdala  4  pamatkustību grupas vingrinājumos ar apli: metieni un apļošanas, skrūves,       

ripināšanas, vēzieni un apļi. (skat.18.attēlu) 
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Metieni un apļošana 

apļošanas Metieni bez rotācijas Metieni ar rotāciju 

Frontālā 

plaknē 

Sagitālā 

plaknē 

Horizontālā 

plaknē 

Ar vēzienu Ar grūdienu Ar vēzienu 

Ar apļošanu 

Uz kājas Uz rokas Ar atsitienu 

Ar kāju  Ar roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.attēls. Apļa metienu un apļošanas veidi [207] 

 

Pie pirmās grupas tiek pieskaitīti  metieni  un apļošanas vienā plaknē.  Dotā 

vingrinājumu grupa paredz apļa kustību ar rotāciju ap centrālo asi, kas ir perpendikulāra apļa 

plaknei. Vienkāršākais šo darbību veids ir apļa apļošana frontālajā, sagitālajā un horizontālajā 

plaknēs. Apli  var pārvietot  ar metienu no ciešā satvēriena, bez apļošanas, ko veic ar priekšmeta 

vēzienu vai izgrūdienu.  Grūtākais metiena veids ir tiešais apļa metiens pēc apļošanas uz rokas, 

kur savienojas priekšmeta pārvietošanās kustība ar rotācijas kustību.  

 

Otrajā grupā ir iekļautas iegriešanas – bieţāk izpildītās ir atbalsta iegriešanas. Tās tiek 

izpildītas uz grīdas, rokās vai uz ķermeľa. Bezatbalsta iegriešanas tiek izpildītas vēzējot vai 

grūţot apli ar sekojošu apļa rotāciju ap savu diametrālo asi. Atbalsta un bezatbalsta iegriešanas 

var izpildīt ar kājām  un rokām (skat.19.attēlu) 

  
19.attēls. Iegriešanas ar apli [207] 

 

Trešo grupu pārstāv ripināšanas (skat. 20.attēlu). Izšķir divu veidu ripināšanas – pa 

grīdu un ķermeni. Vertikāli pa grīdu tiek izpildītas taisnās un atpakaļnākošās ripināšanas, kā arī 

Iegriešanas  

Atbalsta Bezatbalsta 

Uz grīdas Ar rokām 

Uz ķermeľa 

Ar vēzienu Ar grūdienu 
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slīpās attiecībā pret grīdu. Apli iespējams ripināt pa visām ķermeľa daļām – rokām, kājām, 

muguru. 

 
20.attēls. Apļa ripināšanas veidi [208] 

 

Ceturtajā grupā ir iekļauti vēzieni un apļi, kas atšķiras pēc ekstremitātes un apļa 

kustības amplitūdas. Tās var izpildīt attiecībā pret daţādām priekšmeta asīm. 

 

Apļa rotācijas kustības  īpatnības ir atkarīgas no ass, ap kuru tiek apļots aplis. 

Klasificējot apļa rotācijas asis jāľem vērā to izvietojumu attiecībā pret apļa centru un priekšmeta 

plakni. Izdala 2 asu grupas. Pie vienas grupas pieskaita diametrālo rotācijas asi, kas iet cauri apļa 

ģeometriskajam centram; hordu ass, kas savieno divus punktus uz apļa ārējās malas; pieskares 

ass, kas iziet cauri jebkuram punktam uz ārējās apļa malās. Visas šīs asis saistītas ar apļa 

iegriešanas kustībām.  Pie otras asu  grupas pieskaita apļa rotācijas kustības savā plaknē. Tā ir 

centrālā ass, kas ir perpendikulāra priekšmetam un ass, kas atrodas uz priekšmeta ārējās malas. 

Apļa inerces moments atkarīgs no rotācijas kustības ass. Lielākais apļa inerces moments ir pie 

rotācijas kustības ap asi, kas ir perpendikulāra priekšmeta plaknei. 

Apļa pārvietošanās lidojumā nav obligāti saistīta ar rotācijas kustību. Tomēr par tipisku 

tiek uzskatīts pārvietošanās un rotācijas kustību savienojums. 

Apļa ripināšana ir saliktās kustības veids, kuras laikā savienojas rotācijas un 

pārvietošanās komponentes. 

 

 

 

 

 

 

                                            a                                      b 

               

21.attēls. Apļa satvērienu veidi [207] 

 

Svarīga apļa tehnikas sastāvdaļa  pareizs priekšmeta satvēriens. Kombinācijās ar apli 

tiek pielietoti dvi satvēriena veidi: ciešais un brīvais ( skat.21.attēlu). 

Ciešo satvērienu ( skat.21.a attēlu) pielieto apļojot apli ap pieskares asi, kā arī vēzienu  

un iegriešanu gadījumā. To var veikt ar divām jeb  vienu roku. 

Brīvo apļa satvērienu pielieto daţāda veida apļošanās, kā arī tvērienos. Abi apļošanas 

veidi ir savstarpēji cieši saistīti un kombinācijas izpildījuma laikā bieţi seko viens otram. 

Ripināšanas 

Pa grīdu Pa ķermeni 

Taisnās Atpakaļnākošās 

Vertikālās  Slīpās 
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Izpildot apļa apļošanu frontālajā plaknē ar priekšmeta nodošanu no vienas rokas otrajā , 

vērojama saliktā kustība, kad priekšmeta centrs apraksta līkni, kas ir tuva apļa apkārtējai malai, 

bet pats aplis izpilda ripināšanas kustību pa vingrotājas plaukstu. Plauksta, kas izpilda apļošanu, 

savukārt, arī izpilda apļveida kustību. 

Apļa stabilitātes saglabāšanai ir nepieciešams pietiekami liels apļošanas ātrums, pie 

kura inerces centrbēdzes spēks piespieţ priekšmetu pie plaukstas vai vingrotājas ķermeľa. Apļa 

kustība kļūst stabila arī gadījumā, kad tā smaguma centrs atrodas augstāk par atbalsta punktu. 

Priekšmeta pārtveršanas brīdī rokas nedrīkst būt sakrustotas un tām jābūt saliektām taisnā leľķī. 

Nodošanu izpilda pie apakšējās apļa malas. 

Mazāk stabila ir apļa apļošana horizontālajā plaknē. Lai paaugstinātu priekšmeta 

stabilitāti apļošanas ātrumam jābūt pietiekami lielam, kas, savukārt,  rada priekšnosacījumus 

priekšmeta zaudējumam. 

 

 

 
 

22.attēls. Apļa metiens izgrūžot [207] 

 

 

Kombinācijās tiek iekļauti apļa metieni bez apļošanas ar izgrūdienu ( skat.22.attēlu). 

Šāda veida metienus ir iespējams izpildīt ar roku, kāju vai ķermeni. Pareiza kāju un roku 

darbības koordinācija izmetiena brīdī nodrošina priekšmeta augstu lidojumu. Tvērienu ir 

iespējams veikt virs galvas, aiz muguras vai priekšā. Tvēriens tiek izpildīts ar taisnu roku ciešajā 

satvērienā ar sekojošu priekšmeta vēzienu uz leju atpakaļ. 

 

Par raksturīgākajiem metieniem ar apli uzskata metienus ar apļošanu, kurā savienojas 

priekšmeta apļošana sagitālā plaknē, metiens ar sekojošu tvērienu apļojumā. Vingrotājas roku un 

kāju darbībām jābūt pareizi koordinētām , kas nodrošina apļa lidojumu. Apļa lidojuma virzienu 

nosaka plaukstas kustība izmetiena pēdējā brīdī. Priekšmeta lidojuma laikā vingrotāja cenšas 

neizlaist to ne redzesloka. Raksturīga poza ir arī tvēriena brīdī – izstiepta uz priekšu roka veic 

brīvu apļa satvērienu pie tā apakšējās malas un turpina apļošanu. Par tehniski pareizu tiek 

uzskatīts tvēriens priekšā – sānis, kad priekšmeta kontrole tiek veikta ar perifēro redzi. Šādā 

veidā tiek nodrošināta kustību precizitāte un pāreja uz nākošo elementu [ 83, 127]. Pēc tvēriena 

priekšmeta vizuālā kontrole zaudē nepieciešamību. 

 

Iegriešanas ir kustību darbības ar apli, kurām ir raksturīga rotācijas kustība ap 

priekšmeta vertikālo asi tā plaknē.  

 

Uz rokas iegriešanas var izpildīt  priekšmetam atrodoties horizontālajā un vertikālajā 

stāvokli ( skat.23.a attēlu). Attēlā var skaidri redzēt, ka iegriešana sākas ciešā tvērienā. Nedaudz 

ievēzējot apli, vingrotāja atver plaukstu, ļaujot aplim griezties, un atkal satver to ciešā tvērienā.  

23.b attēlā ir redzama sākuma fāze atbalsta iegriešanai uz grīdas. 
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           a                                                                                  b 

 

23.attēls. Atbalsta iegriešanu sākuma fāzes veidi [207] 

 

Visas atbalsta iegriešanas ir iespējams veikt kā ar rokām, tā arī ar kājām. Kustība sākas 

ar apļa atpakaļnākošo ripināšanu, pirms satikšanās ar priekšmetu vingrotāja izpilda ieskrējienu 

un lēcienu saliecot kājas. Kustība tiek aprēķināta tā, lai  sakrustojot kāju pirkstgalus iegriezt apli . 

Apļa satveršanas zonai jāatrodas pēc iespējas tuvāk virs priekšmeta atbalsta punkta, tikai tad apļa 

griešanās būs pietiekami stabila. 

Bezatbalsta iegriešanas tiek izpildītas ap vertikālo un horizontālo asi. 

  

 
 

24.attēls.  Apļa bezatbalsta iegriešana ap horizontālo asi [207] 

 

24.attēlā redzama metiena kustība  uz priekšu – atpakaļ no ciešā satvēriena ar abām 

rokām. Izmetiena brīdī aplis tiek iegriezts ap diametrālo asi, kas atrodas horizontāli. Apļa 

lidojuma laikā vingrotāja pagrieţas un veic tvērienu ciešā satvērienā ar vienu roku, izpildot 

vēziena kustību sagitālā plaknē. 

Iegriešanas vertikālajā plaknē tiek izpildītas ar spēcīgu apļa iegriešanu un sekojošu 

aktīvu vēzienu uz augšu. 

Taisnā apļa ripināšana ir viens no vienkāršākajiem  ripināšanas veidiem. Slīpā 

ripināšana notiek līkloča trajektorijā. Apļa rotācija šajā  kustībā nav izteikta. 

Tehniski sareţģītākas ripināšanas ir atpakaļnākošas. Vingrotājas darbība ir tuva metiena 

darbībai, bet orientēta horizontālā virzienā. Aplis ir jāizmet tā, lai tas vienlaikus veiktu 

pārvietošanos uz priekšu un arī apļošanu virzienā atpakaļ.  Pirmajā šādas ripināšanas fāzē ir 

jāveic ātrs apļa izmetiens uz priekšu un otrajā fāzē – atpakaļ virzīts iegriešanas rāviens, kas 

nodrošina apļa rotāciju ap tā centrālo asi. Šo darbību rezultātā apļa brīvās kustības pirmajā pusē 

tas izslīd, saglabājot pārvietošanās kustību. Kad priekšmeta rotācija palēninās sakarā ar grīdas 

bremzes spēkiem, tas apstāsies un sāks pārvietoties virzienā atpakaļ.  

Tehniski grūtāk izpildāmas ir ripināšanas pa ķermeľa daļām. Ar plaukstas kustību 

vingrotāja no ciešā tvēriena iegrieţ apli un liek tam ripot pa rokām – krūtīm – otru roku, un 

satver to ciešā tvērienā. 

Vingrotājas rokām ripināšanas laikā ir jābūt taisnām un kustība jāizpilda ar lielu 

amplitūdu. Aplis nedrīkst veikt palēcienus, ripināšanai jābūt pietiekami straujai. 
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Vēzienu un apļu izpildīšana ir cieši saistīta ar pašas vingrotājas kustībām. Ar vēzienu 

saprotam kustību, kas pēc amplitūdas ir mazāka par apļa kustību. Šīm kustību darbībām var būt 

daţāda sareţģītības pakāpe. Vingrotājas izpilda ar apli daţādas palēcienu sērijas ejot cauri aplim 

kā kombinācijās ar auklu, dubultās apļošanas virzienā uz priekšu un atpakaļ. 

 

Kombinācijās ar apli jāiekļauj vienmērīgi visas ķermeľa grūtības struktūrgrupas, gan 

lēcienu, gan līdzsvaru, gan griezienu, gan lokanības elementu skaitam jābūt sabalansētam. 

Neviena no struktūrgrupām nedrīkst būt pārsvarā. Varbūt tieši šis nosacījums padara 

kombinācijas ar apli ārkārtīgi dinamiskas salīdzinājumā ar citiem priekšmetiem.  
Izmantojot FIG sacensību noteikumu apzīmējumus un to vērtību ir iespējams precīzi 

aprakstīt un novērtēt katras sportistes ikvienu darbību ar apli. 

 

1.1.6. Tehnikas pamati darbā ar bumbu 

 
Kombinācijām ar bumbu ir raksturīgs kustību plastiskums. Bumbas kustības ir cieši 

saistītas ar ķermeľa kustībām, it īpaši viļľiem, uzvēzieniem utt. Mūsdienīgajās kombinācijās ar 

bumbu ir ļoti augsti metieni, daţādas ripināšanas. Starptautiskie noteikumi aizliedz kombinācijās  

ar bumbu statisku priekšmeta un ķermeľa stāvokli, tāpēc vingrotāja un priekšmets nepārtraukti 

atrodas kustībā, kas arī nosaka vingrojuma dinamiku.  

 

Mākslas vingrošanā izmanto gumijas bumbas        16-20 cm  un svaru 400 gr [89, 92, 

172]. Bumba jānotur plaukstā ar nedaudz pavērtiem pirkstiem. Bumbu nedrīkst piespiest 

apakšdelmam, augšdelmam vai ķermenim. Bumba ir relatīvi smags un plaukstai pietiekami liels 

priekšmets, kura noturēšana ( balanss) ir tehniski sareţģīta darbība pie jebkurām rokas un 

ķermeľa kustībām. Bumbas balanss ir tās statiskā stāvokļa saglabāšana attiecībā pret plaukstu. 

No fizikas likumiem izriet, ka līdzsvars saglabāsies, ja bumbas smaguma centra projekcija 

neiziet aiz plaukstas robeţām. Līdz ar to, darbības ar bumbu jāveic tā, lai plauksta vienmēr 

atrastos zem bumbas. 

 

 

 Jāizdala  4  pamatkustību grupas vingrinājumos ar bumbu: vēzieni un nodošanas, 

ripināšanas, metieni un atsitieni. (skat. 25.att.) 

 

                                                                           

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

   
25.attēls.  Pamatkustību shēma (bumba)  [207] 

 

VĒZIENI, NODOŠANA 

AR ABĀM ROKĀM AR VIENU ROKU 

VĒZIENI IZGRIEŠANA APTĪŠANA 
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Bumbu var turēt rokās uz plaukstas iekšējās un ārējās virsmas. Atsevišķos gadījumos 

bumbu drīkst piespiest pie pleca, piespiest pie kājas ar pēdu (atliecot to). Tomēr jebkurš 

neattaisnots bumbas pieskāriens ķermenim tiek uzskatīts par tehnisko kļūdu  [88, 144, 150]. 

Vēzieni un nodošanas var būt izpildītas ar vienu vai divām rokām. Tipiskām var 

uzskatīt kustības ar vienu roku: vēzieni, izgriešanas, aptīšanas (rokas darbība ap bumbu). 

 

Ripināšanas ir ļoti daudzveidīgas, tās var iedalīt divās lielās grupās : pa grīdu un pa 

ķermeni. Bieţāk sastopama ir ripināšana pa rokām, krūtīm, muguru un kājām [149](skat.26. att.).                  
 

 

                                                     

                                                                         

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                     

 
26. attēls.  Bumbas ripināšanas sadalījums [207] 

 

 

                                                                                

 

 

                                       

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

  

 
27.attēls.  Bumbas metienu sadalījums [207] 

 

Bumbas metieni (skat. 27. att.) visumā ir analoģiski citu priekšmetu metieniem, tos  

izpilda vēzējot, ar izgrūdienu, ar atsitienu, ar uzsitienu. Šīs kustības var būt izpildītas ar bumbas 

griešanos ap savu asi vai bez tās. Metienu kustības nav atdalāmas no tvērienu kustībām. 

Tvērienus var izpildīt pēc atsitiena no grīdas vai bez tā. Pēdējā laikā kombinācijās tiek izmantoti 

RIPINĀŠANA 

PA GRĪDU PA ĶERMENI 

RIPINĀŠANA IEGRIEŠANA GARENISKĀ APĻVEIDA 

METIENI                

AR VĒZIENU IZGRŪŢOT AR ATSITIENU 

ar rotācijas kustību 

lidojuma laikā 

bez griešanās 

lidojumā 

ar atsitienu pret 

grīdu 

bez atsitiena pret 

grīdu 

TVĒRIENI 
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visdaţādākie metienu veidi. Mākslas vingrošanas sacensību noteikumi ir sastādīti tā, lai 

vingrotājas varētu parādīt pēc iespējas vairāk interesantu metienu.  

 

Atsitieni  ir metienu veids, kurus izpilda ar grūdienu un sekojošiem atsitieniem pret 

grīdu. Atsitienus var izpildīt pa vienam vai vairākus pēc kārtas. Tos var izpildīt gan 

perpendikulāri grīdai, gan slīpi (skat. 28. att.). Bumbas atsitienu pret grīdu pēc metiena uz augšu 

sauc par pasīvo atsitienu, bet vairāku atsitienu sēriju, ko izpilda vingrotāja ar savu roku, sauc par 

aktīvo atsitienu sēriju. Svarīgi atcerēties, ka bumbas atlēciena leľķis pēc atsitiena ir vienāds ar 

krišanas leľķi atsitiena laikā. Ievērojot šo īpatnību, var bez grūtībām savlaicīgi notvert bumbu un 

atsist to vajadzīgajā leľķī [129,210]. 

  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.attēls. Bumbas atsitienu sadalījums [207] 

 

Atbilstoši sacensību noteikumiem, tās plaukstas pirkstiem, kura notur bumbu, jābūt 

kopā. Tvēriena laikā bumbai jānonāk plaukstā bez atsitiena, ar nelielu ripināšanu no pirkstu 

galiem uz plaukstas vidu. 

 

Bumbas tvērienu pavada spilgti izteikta amortizācijas fāze, kad vingrotāja pakāpeniski 

dzēš bumbas krišanas ātrumu [89, 134]. 

 

Bumbas tveršanu apgrūtina balansēšana, kas vērsta uz bumbas noturēšanu plaukstā. 

Pateicoties šīm īpatnībām, vingrotājas izmanto daţādas apļveida un spirālveida kustības ar 

bumbu, kuru laikā priekšmeta ātrums tiek dzēsts un vingrotājai ir iespēja, nezaudējot priekšmetu, 

pāriet pie nākošās kustības. 

 

Kustībās ar bumbu, īpaši maksimālā amplitūdā, liela nozīme ir plaukstas darbībām, kas 

ierobeţo bumbas kustības un novērš tās izkrišanu. Rokas un plaukstas kustībām ir raksturīgas 

tādas kustības, kuru rezultātā bumba, centrbēdzes spēka ietekmē, kas rodas kustībā pa līkni, 

piekļaujas plaukstai. 

 

Izpildot vēzienus, iegriezienus un izgriezienus, kustībā piedalās viss vingrotājas 

ķermenis. Izpildot  "astotnieku"  ķermeľa priekšā, bumba atrodas plaukstā brīvi visas kustības 

laikā. Šāda veida darbības prasa labu koordināciju, kā arī augstā līmenī attīstītu locītavu 

kustīgumu [39]. 

 

ATSITIENI 

PASĪVIE AKTĪVIE 

VERTIKĀLIE SLĪPIE 
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Darbībā ar bumbu raksturīgākā kustību grupa ir ripināšana pa ķermeni un tā daļām 

(rokām, kājām, krūtīm, muguru). Analizējot ripināšanu pa rokām un muguru (skat. 29.att.), 

varam secināt: uzsāk kustību ar nelielu bumbas pametienu, kā rezultātā priekšmetam tiek 

piešķirts sākuma impulss (skat. kinogrammas 1. kadru).  

 

 
 

29.attēls. Ripināšana pa muguru [207] 

 

Arī vingrotājas poza, kurā tiek izpildīta ripināšana, ir raksturīga tieši ripināšanai pa 

rokām un muguru. Rokas, kas atrodas stāvoklī priekšā uz augšu, veido ar ķermeni vienu līniju, 

skats uz priekšu (2. kadrs). Nākošajā mirklī galva tiek noliekta starp rokām (3. kadrs) un bumba 

brīvi ripo pāri pleciem uz muguru. Viegli noapaļojot muguru ( 5. kadrs) vingrotāja samazina 

bumbas ātrumu, pārceļ rokas atpakaļ un gatavojas notvert to ( 6. kadrs) [129, 150]. 

Tehniski grūtāka ir ripināšana pa vienu roku, muguru un tvērienu vienā rokā. Neliels 

puspietupiens bumbas kustības laikā ļauj izvairīties no priekšmeta palēcieniem, kas ir tehniska 

kļūda. Ripināšana sākas no plaukstas pa rokas iekšpusi. 

Pateicoties ķermeľa plastiskajām īpašībām ir iespējams daudzu un daţādu ripināšanu 

izpildījums, piemēram - pa krūtīm un rokām. Faktiski vingrotāja izpilda vilni uz priekšu ar 

spēcīgu atliekšanos atpakaļ. Sākumā ķermenis pavada bumbas kustību. Pēc tam, strauji 

atliecoties, tiek izpildīts bumbas uzrāviens uz krūtīm. Pēc inerces bumba kustas pa krūtīm un 

rokām, kas veido vienu horizontālu līniju. Tvēriens notiek ar abām vai vienu roku. Var šo 

ripināšanas veidu izpildīt arī pretējā virzienā: atliecoties ripina pa rokām, krūtīm un notver 

priekšā. 

Viens no svarīgākajiem ripināšanas veidiem ir " roka - krūtis - roka". Gan senioru, gan 

junioru sporta klasēs kombinācijās ar bumbu ir jāizpilda noteiktas grūtības elementi ar šo 

ripināšanu. 

Kombinācijās ar bumbu augsti vērtētas tiek daţāda veida ripināšanas pa rokām un 

ķermeni. Papildus punktus var iegūt izpildot garās ripināšanas, kā arī vairāku atšķirīgu bumbas 

ripināšanu savienojumus. Starptautiskie vingrošanas noteikumi paredz ripināšanu savienojumā 

izpildīt vismaz trīs atšķirīgas ripināšanas. Ja vingrotāja vēlas iegūt papildus punktus par kādu no 

kritērijiem, ripināšanu savienojumā kritērijs pielietojams obligāti divās no tām. Jebkāda veida 
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ripināšanas ir jāizpilda ar precīzi demonstrētu sākuma un beigu fāzi, kā arī ripināšanas laikā 

nedrīkst būt redzami bumbas palēcieni.  

 

 
 

30.attēls. Ripināšana pa abām rokām [207] 

 

Ar nelielu pirkstu grūdienu bumbai tiek piešķirts nepieciešamais sākuma impulss 

(skat.30.att.). Neliela rokas pacelšana virs horizontāles ļauj priekšmetam saglabāt nepieciešamo 

kustības ātrumu. Bumba ripo pa rokas iekšpusi, pateicoties nelielam ķermeľa atliecienam atpakaļ 

pa kreisi un kreisās rokas izcelšanai uz priekšu sānis (1.-2. kadrs) bumba nenoripo pa ķermeni, 

bet gan turpina kustību pa krūtīm un pāriet uz kreiso roku (3.-5. kadrs). Kreiso roku paceļ uz 

priekšu-sānis nedaudz zemāk par horizontāli (6.kadrs) un ceļ atpakaļ nedaudz virs horizontāles, 

kas ļauj apturēt bumbas kustību un atvieglo tās notveršanu. 

 

 
 

31.attēls. Bumbas tvēriens [207] 

 

Bumbas tvērienu (skat. 31.att.) izpilda spilgti izteiktajā amortizācijas fāzē - 

puspietupienā ar rokas kustību bumbas kritiena virzienā [208]. 

Bumbas metienu izpilda gan ar abām rokām, gan ar vienu. Kā no vienkārša ķermeľa 

stāvokļa - priekšā, sānis, tā arī no apgrūtināta - pāri plaukstai, pāri plecam, no aizmugures, zem 

kājām u.c.  
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Kāju darbība, kas saskaľota ar piecelšanos pirkstgalos, kā arī taisnas rokas aktīva 

kustība nodrošina intensīvu vēzienu un augstu priekšmeta lidojumu. 

Par metiena kustības īpatnību var uzskatīt bumbas brīvo tveršanu bez piespiešanas 

apakšdelmam, kuru izmanto kā ievēziena brīdī, tā arī izgrūdienā. 

Arī tvērienus var izpildīt priekšā, virs galvas, aiz muguras, ar kājām. Visgrūtāk ir tvert 

bumbu pārvietošanās laikā, izpildot sareţģītus lēcienus, atliekšanās, griezienus vai akrobātikas 

elementus. 

 

Kombinācijās ar bumbu ir jāiekļauj visas obligātās ķermeľa grūtības struktūrgrupas un 

darbības ar priekšmetu. Kombinācijā ar bumbu specifiskās struktūrgrupas ir 4 lokanības elementi 

un viļľi un 4 lēcieni [18, 19]. Visām ķermeľa grūtībām ir jābūt izpildītām ar priekšmeta 

specifiskajām prasībām. Ja kombinācijas izpildīšanas laikā priekšmets atrodas statiskā stāvoklī, 

vingrotājai tiek noľemtas 0,2 punkti un elements netiek ieskaitīts. 

Bumbas tvērieni jāizpilda ar vienu  roku, pretējā gadījumā metiena grūtība tiek 

samazināta. Kaut gan noteikumos ir aprakstīti tvērieni, kuri tiek pielīdzināti tvērienam ar vienu 

roku: ar abām plaukstām vai rokām aiz muguras, ar abām rokām guļot uz muguras, ar elkoľiem, 

starp kāju un ķermeni, sēdus uz grīdas, starp kāju un grīdu un starp rokām un grīdu. 

Bumbas ripināšana tiek uzskatīta par garo ripināšanu gadījumā, kad tā tiek veikta pa 

abām atvērtām rokām. 

 

Par katru sareţģīto koordinācijas grūtību vingrotājai tiek piešķirti papildus punkti (0,1). 

Tā, piemēram, garā ripināšana pa ķermeni lokanībā dod  0,2  papildus lokanības grūtībai.  Garās 

ripināšanas pa kājām (0.1) , guļot uz grīdas (0.1), bez redzes kontroles (0.1) vērtība ir 

(0.1+0.1+0.1=0.3). Ja vingrotāja izpilda bumbas atsitienu ar kāju lēcienā, griezienā un kustībā uz 

grīdas, tad arī tiek piešķirti papildus punkti. Bez šīm specifiskajām grupām labā kombinācijā ar 

bumbu ir jāiekļauj visas ķermeľa un priekšmeta struktūrgrupas. Pretējā gadījumā kompozīcijas 

(A ) brigāde soda vingrotāju ar 0,2 par katru iztrūkstošo struktūrgrupu. Tātad bez lokanības 

elementiem un lēcieniem, noteikti jābūt griezieniem un līdzsvariem, kā arī akrobātiskiem un 

riska elementiem. 

 

1.1.7. Tehnikas pamati darbā  ar vālītēm 

 

Kombinācijās ar vālītēm ir jāiekļauj visas obligātās ķermeľa kustību struktūrgrupas un 

darbības ar priekšmetu. Līdzsvara elementi un griezieni ir specifiskās ķermeľa grupas 

vingrojumos ar vālītēm. Tiem jāsastāda 2/3 no visām ķermeľa tehnikas grūtībām. Tas nozīmē, ka 

senioru sporta klases sacensību kombinācijā jābūt 4 līdzsvara elementiem un 4 griezieniem no 12 

iespējamiem tehniskās grūtības elementiem. Visām ķermeľa grūtībām ir jābūt izpildītām ar 

priekšmeta specifiskajām prasībām. Ja vingrojuma izpildīšanas laikā priekšmets atrodas statiskā 

stāvoklī vairākkārt, vingrotājai tiek noľemti 0,2 punkti un elements netiek ieskaitīts, ja statisks 

priekšmeta stāvoklis atkārtojas vairāk nekā vienā tehniskās grūtības elementā. 

Kombinācijas ar vālītēm izceļas ar daţādu kustību daudzveidību un sareţģītu elementu 

un savienojumu piesātinātību. Tām ir raksturīga dinamika, kustību nepārtrauktība. No sportistēm 

dotais priekšmets prasa paaugstinātu uzmanību un augstu kustību reakcijas ātrumu. 

Nepieciešamība manipulēt vienlaikus ar diviem priekšmetiem zināmā mērā ierobeţo sacensību 

kombināciju izteiksmīgumu.  

Priekšmeta specifika atstāj ievērojamu iespaidu uz muzikālā pavadījuma izvēli.                   

 

Vālītes – divi priekšmeti       , kuri veidoti no muciľveida lielās daļas (galvas), šauras                            

savienojošās daļas un mazās lodveida galviľas. Lielās daļas diametrs                                    

atļauts līdz 3 cm, visa priekšmeta garums – 40-50 cm, katras vālītes svars ne mazāks par 150 g. 
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atsevišķie secīgie atsevišķie secīgie atsevišķie secīgie 

vertikālā plaknē horizontālā  plaknē vertikālā plaknē horizontālā plaknē 

no vēzieniem un apļiem ar grūdienu 

Jaunākā un vidējā vecuma bērniem ir atļauts izmantot mazāka izmēra priekšmetus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.attēls. Apļu un vēzienu ar vālītēm sadalījums [207] 

 

Pie pirmās tehnisko kustību grupas darbā ar vālītēm  pieskaita daţādus apļus un 

vēzienus, kuru sadalījums redzams 32.attēlā.  

Vālīšu satvēriens var būt divējāds – ciešajā satvērienā un brīvajā. Tiek pielietoti arī neraksturīgie 

satvērieni – pie kakliľa vidus vai lielās galvas. 

Pie otrās tehnisko kustību grupas tiek pieskaitīti vālīšu metieni. 33.attēlā ir redzams šo 

darbību sadalījums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.attēls. Metienu ar vālītēm sadalījums [207] 

 

FIG mākslas vingrošanas noteikumi nosaka un atbalsta daudzveidību darbā ar visiem 

priekšmetiem, tai skaitā ar vālītēm. Sportistes izpildītā ķermeľa grūtība obligāti jāsasaista ar 

priekšmeta darbībām, kuras arī tiek vērtētas pēc noteikumos paredzētajiem kritērijiem. 

metieni 

augstie vidējie mazie 

ar griešanos bez griešanās 
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Kompozīcijas brigādes (A) tiesneši par vienveidību darbā ar priekšmetu soda vingrotāju par 

katru metiena vai tvēriena dominējošo paľēmienu ar 0,1 punkta. 

         

                                    

 
 

34.attēls. Mazo apļu izpildījums ar vālītēm [207] 

 

Par raksturīgām darbībām ar vālītēm uzskata (skat. 34.att.) mazo apļu secīgu 

izpildījumu, kurus kombinējot daţādās plaknēs, tiek veidotas dzirnaviľas. Dzirnaviľas, pēc 

izpildījuma plaknes, iedala vertikālajās un horizontālajās  dzirnaviľās, savukārt, atkarībā no 

mazo apļu skaita – divtaktu un trīstaktu dzirnaviľās. Horizontālās un apļveida dzirnaviľās tiek 

secīgi izpildīti mazie apļi horizontālajā plaknē, vienlaikus ar labo un kreiso roku.  

Dzirnaviľu  izpildījuma laikā ir iespējama vairākkārtēja roku stāvokļa maiľa, kā 

rezultātā veidojas apļveida dzirnaviľas, bet mainot dzirnaviľu izpildījuma plakni – daţādu 

dzirnaviľu sērija.  

Pie otrās tehnisko kustību grupas pieskaita daţādus  vālīšu metienus. Par tipiskāko tiek 

uzskatīts metiens, kuru izpilda sānu plaknē ar rokas vēziena palīdzību. Metiena kustību var 

iedalīt sekojošās fāzēs: 1 fāze – ievēziens, kura laikā vingrotāja izpilda ietupienu; 2 fāze – rokas 

vēziens un kāju iztaisnošana; 3 fāze – priekšmeta izlaišana no plaukstas, kustību precizitāti 

dotajā darbībā nodrošina plauksta vālītes izlidošanas brīdī; 4 fāze – priekšmeta brīvais lidojums, 

kura laikā sportiste izpilda mazos apļus ar otru vālīti un daţādas ķermeľa darbības; 5 fāze – 

gatavošanās tvērienam; 6 fāze – vālītes tvēriens pie mazās galviľas; 7 fāze – pāreja uz nākamo 

kustību, kas ir amortizējoša kustība. 

Vālītes tiek mestas arī secīgi, viena pēc otras, kā arī abas vienlaikus ar vienu roku – 

paralēlais metiens. Augstajiem vālīšu metieniem ir jābūt saistītiem ar ķermeľa grūtību – 

lēcieniem, griezieniem, līdzsvariem vai lokanības un riska elementiem.  

Pie vālīšu mazajiem metieniem pieskaita daţāda veida ţonglēšanu – ar vienu vai abām 

vālītēm. Ţonglēšanai ir raksturīgs augsts kustību ātrums. 

Starptautiskie noteikumi paredz katras kustību darbības ar vālītēm aprakstīšanu un 

novērtēšanu [18, 19]. Visas vingrotājas cenšas iekļaut kombinācijās interesantas darbības un 

izmantot maksimāli lielu skaitu kritēriju, par kuriem tiek piešķirti papildus punkti. 

Izpildot dzirnaviľas, asimetriskās kustības vai citas manipulācijas bez redzes kontroles 

vingrotāja iegūst pie izpildījuma 0.1 punktu par katru veikto darbību.  

Ritmiskajos vai deju soļos izpildot dzirnaviľas, asimetriskās kustības vai citas 

manipulācijas arī tiek iegūts 0.1 punkts par katru darbību. 
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Vērojot FIG noteikumu tabulas ir skaidri redzams veids, kā aprakstīt jebkuru sportistes 

darbību ar vālītēm. Jo vairāk kritēriju tiek iekļauts vienā darbībā, jo lielāku vērtību tā iegūst. 

Tādēļ visas augstas klases sportistes cenšas pielietot pēc iespējas daudzveidīgāku un sareţģītāku 

darbību veidu un kritēriju apvienojumu. 

 

1.1.8. Tehnikas pamati  darbā  ar lentu 
 

Kombinācijām ar lentu ir raksturīga plaša priekšmeta kustību amplitūda. Mākslas 

vingrošanā lieto 5 metrus garas lentas junioru sporta klasē un 6 metrus garas senioru sporta klasē, 

savukārt kociľa garums ir 50-60cm, kuru piestiprina lentai ar speciālas karabīnes palīdzību 

(skat.35.att.) 

 

 

 

 

 

 

 

35.attēls. Lenta - mākslas vingrošanas priekšmets [97] 

 

Kombinācijās ar lentu ir nepieciešama augsta kustību precizitāte, jo visnenozīmīgākās 

rokas, it īpaši plaukstas, stāvokļa izmaiľas izjauc lentas zīmējuma precizitāti, kā arī kustības 

plakni. Nepārtrauktas zīmējuma izmaiľas - no spirāles uz apļiem, no apļiem uz līkločiem un 

atkal uz spirālēm,- prasa no vingrotājām ļoti ātru darbības pārslēgšanos no vienas rokas locītavas 

uz citu. Lentas kustība nav tik cieši saistīta ar ķermeľa kustībām, kā tas ir kombinācijās ar 

bumbu. Tomēr katru lentas pārvietojumu pavada ķermeľa kustības, kuras izpauţas kā gandrīz 

nenojaušamas galvas, plecu un citu ķermeľa daļu līdzdalība priekšmeta kustībā [89, 92]. 

Lenta pakļaujas vispārīgajām likumsakarībām, kuras raksturo viļľveida kustību ar 

mehāniskā impulsa nodošanu. Sākuma impulss rodas kustoties lentas kociľam un ir atkarīgs no 

svārstību bieţuma un lentas svara. Lai būtu iespējams saglabāt svārstību kustību visas lentas 

garumā, tās sākumā izveido lentas auduma dubultkārtu. 36.attēlā ir redzamas pamatkustības ar 

lentu. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36. attēls. Pamatkustību shēma (lenta) [207] 

VĒZIENI UN APĻI 

LIELIE  

(daţādās plāknēs) 

 

VIDĒJIE 

(daţādās plāknēs) 

MAZIE 

(daţādās plaknēs) 

ATSEVIŠĶIE ATKĀRTOTIE 

LĪKLOČI 

(daţādās plaknēs) 
SPIRĀLES 

(daţādās plaknēs) 
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Lentas kustības ātrumam jābūt optimālam, pretējā gadījumā priekšmeta gals kļūst 

nevadāms un seko kļūdu virkne - iesienas mezgli, tiek izjaukta zīmējuma struktūra, zūd 

kombinācijas saikne ar muzikālo pavadījumu. 
Lielos apļus ar lentu izpilda ar taisnu roku, pie kam svarīgi saglabāt apļveida formu visa 

vingrinājuma laikā. Tāpēc lielie apļi un vēzieni tiek izpildīti ar rokas kustības akcentu uz augšu, 

pretējā gadījumā priekšmets pieskaras ķermenim, kas ir tehniskā kļūda. Lentas apļus un vēzienus 

iespējams izpildīt savienojumā ar visām ķermeľa kustību struktūrgrupām (līdzsvariem, 

lēcieniem, griezieniem, lokanības elementiem). 

Vidējie lentas vēzieni un apļi tiek pielietoti skrējienā pāri lentai un citos elementos. Par 

šī veida tipisko apli varētu nosaukt astotniekus (skat.37.att.), kuri var būt vertikāli un horizontāli, 

lieli, vidēji un mazi, kas atkarīgs no tā, vai darbs tiek veikts ar visu roku, vai tikai augšdelmu vai 

plaukstu. 

 
 

37.attēls . Astotnieks ar lentu [207] 

 

Izpildot spirāles un līkločus (skat. 38.att.) elkonim jābūt viegli saliektam, bet plaukstai 

jāstrādā aktīvi, praktiski arī veicot apļveida kustību. Šī zīmējuma labs izpildījums ir saistīts ar 

pareizu kociľa tvērienu. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.attēls. Spirāles un līkloči [207] 
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Spirāļu un līkloču izpildīšanu apgrūtina to apvienošana ar bez priekšmeta elementiem. 

Piemēram, izpildot griezienu 720° ir nepieciešams ļoti aktīvs plaukstas darbs, jo grieziena ātruma 

ietekmē spirāles vijumi tiek izstiepti un lentas gals kļūst nevadāms. Jebkurš lentas zīmējuma 

pārrāvums vai formas zaudējums ir tehniskā kļūda [113,134]. 

 

Lentas metieniem (skat. 39.att.) ir vairāki raksturīgi veidi.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39.attēls. Lentas metienu sadalījums [207] 

 

   Lentas metieniem ir vairākas raksturīgas fāzes. I fāze - lentas satvēriens pie pamatnes. 

II fāze - ievēziens, kas ir raksturīgs visu priekšmetu metieniem. III fāze - priekšmeta izmešana. 

Bieţi lentas izmetienu apvieno ar lēciena izpildīšanu, tādejādi palielinot lentas lidojuma 

augstumu. Šīs trīs pirmās fāzes darbības jāizpilda pēc iespējas īsākā laika sprīdī, jo tas palīdz 

saglabāt lentas iepriekšējo zīmējumu. IV fāze - lentas brīvais lidojums, ko parasti izmanto 

sareţģītu akrobātisku elementu izpildīšanai. V fāze - sagatavošanās tvērienam. VI fāze - kociľa 

tvēriens. VII fāze - lentas vēziens, lai uzsāktu nākošo zīmējumu. 

Lentas metienus izpilda gan ar kreiso un labo rokām, gan ar kājām. Kā no vienkārša 

ķermeľa stāvokļa (priekšā, sānis), tā arī no apgrūtināta (bez redzes kontroles, no aizmugures, 

zem kājām u.c.). 

Līdzīgi ir novērtējami arī lentas tvērieni. Ja lentu tver bez redzes kontroles ar ķermeľa 

kustību vai A grūtības elementā, iegūst 0,1. Savukārt, tverot bez redzes kontroles B grūtības 

elementā iegūst 0,2 [18].  Parasti metienu un tvērienu izdara ar apgrūtinājumu - bez redzes 

kontroles vai ar citu apgrūtinājumu.  

Kāju darbība, kas saskaľota ar piecelšanos pirkstgalos, kā arī taisnas rokas aktīva 

kustība palīdz nodrošināt augstu priekšmeta lidojumu. Visgrūtāk tvert lentu pārvietošanās vai 

sareţģītu elementu izpildījuma laikā [129, 150]. 

 

 

 

40.attēls. Lentas kociņa satvēriens [97] 

 

METIENI 

LIELIE MAZIE 

AR 

VĒZIENU 

AR 

PĀRTVĒRIENU

U 

AR ROKĀM 

 

AR KĀJĀM 

"EŠAPĒ" AR 

ATSITIENU 
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Darbā ar lentu liela nozīme ir pareizam kociľa satvērienam (skat.40.att.). Ja lielākajā 

kombinācijas daļā ir novērojams nepareizs priekšmeta satvēriens, vērtējums tiek samazināts par 

0,5 punktiem un klasificēts kā rupja kļūda. 

Augstākās meistarības etapā sacensību darbību reglamentē starptautiskais sacensību 

nolikums. 2010.gada janvārī stājās spēkā jaunie starptautiskie  mākslas vingrošanas noteikumi,  

kuri detalizēti sniedz informāciju par visām nepieciešamajām struktūrgrupām kombinācijās ar 

lentu, kā ķermenim, tā arī darbībās ar priekšmetu. 

Kombinācijās ar lentu ir obligāti jāiekļauj visas ķermeľa un priekšmeta specifiskās 

prasības. Ķermenim kombinācijās ar lentu specifiskie elementi ir griezieni un lēcieni, kuriem 

jāsastāda 2/3 no visiem ķermeľa elementiem. Visām ķermeľa grūtībām ir jābūt izpildītām ar 

priekšmetam raksturīgajām struktūrgrupām.         

Par nevienmērīgi izmantotām priekšmeta specifiskajām darbībām sportistes vērtējums 

tiek samazināts par 0,2 punktiem. Līdzīgu sodu vingrotāja saľem arī par nepietiekamu darbu ar 

priekšmetu, kā arī par nespecifisko priekšmeta darbību pārsvaru pār specifiskajām darbībām. 

Visas kombinācijas laikā ir jābūt vienmērīgam darbam ar labo un kreiso roku, pretējā gadījumā 

vērtējums tiek samazināts par 0,2 punktiem. Arī darbā ar lentu jaunie noteikumi paredz 

papildpunktu iegūšanu par oriģinālu priekšmeta izmantošanu savienojumā ar ķermeľa grūtību, kā 

arī par meistarību. Noteikumos ir paredzēti īpaši gadījumi, kad vingrotāja var saľemt bonusa 

punktus par papildus meistarības kritērijiem [19]. 

Mūsdienīgai lentas kombinācijai ir raksturīga strauja zīmējumu maiľa, daţāda 

augstuma un trajektorijas metieni, mazie metieni un pārtveršanas sareţģītu  elementu izpildīšanas 

laikā, kas arī nodrošina kombināciju vizuālo efektu. Kombinācijas ar lentu visos meistarības 

etapos izceļas ar lielu oriģinālo elementu skaitu, kuru starpā visspilgtāk un efektīgāk izceļas lielie 

lentas metieni, kuru laikā sportistes izpilda vairākus sareţģītus akrobātiskos elementus. 

Arī kombinācijās ar lentu risks izpauţas daudzveidīgajos metienos un tvērienos 

apgrūtinātā stāvoklī. Ja tie ir metieni bez redzes kontroles, tad par katru šādu metienu sportiste 

var saľemt papildus punktus. Par katru metienu, kas tiek izpildīts bez roku palīdzības, ar kāju, 

var iegūt 0,2 , jo tiek ierobeţota iespēja izmainīt priekšmeta lidojuma trajektoriju, kā arī tiek 

izslēgta virziena korekcijas iespēja. 

Bez precīzas un brīvas jebkura mākslas vingrošanas priekšmeta pārvaldīšanas nav 

iespējams sekmīgi izpildīt riska elementu izpildījumā paredzētās darbības ar priekšmetu , kā arī 

gūt papildus punktus pie kopējā riska elementa vērtējuma. 

 

1.2. KUSTĪBU IEMAŅU VEIDOŠANA 

 
1.2.1. Riska elementu mācīšanās uzdevumi un to realizēšanas iespējas 

 

Mācīšanās ir katra audzināšanas procesa neatľemama sastāvdaļa. Tas attiecas arī uz 

mākslas vingrošanu, kuras mācīšanās specifika galvenokārt atklājas, mācoties daţādas kustību 

darbības bez priekšmeta un ar vingrošanas priekšmetiem.  

Ir zināms, ka mācīt var tikai trenera un audzēkľa mijiedarbībā. Mācīšana – skolotāja 

mērķtiecīga darbība mācību procesā – zināšanu, prasmju un attieksmju apguves organizēšana, 

sniedzot informāciju, stāstot par iepriekšējo paaudţu pieredzē apgūto un veicinot audzēkľu 

attīstību un aktivitāti sevis, dabas un sabiedrības izziľas procesā. Mācīšana saistīta ar mācību 

uzdevumu risināšanu, kontroli un rezultātu novērtēšanu [3, 177]. Mācīšanai jābūt mērķtiecīgai. 

Tās mērķus nosaka sociālais pasūtījums, sabiedrības vajadzību sistēma. Par galvenajiem 

mācīšanas uzdevumiem varam uzskatīt: 

1)   vispārizglītojošais, kas nodrošina kustību prasmju un iemaľu pamatfonda veidošanu, 

2)   profesionāli lietišķais, kas nodrošina profesionālās darbības sekmīgu veikšanu, 
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3)  sportiskās sagatavošanas, kas nodrošina sacensību vingrinājumu specifisko prasību 

izpildi un kustību iemaľu augstu noturību ekstremālos apstākļos [86, 93, 108]. 

Kustību uzdevuma pamatā, arī riska elementu izpildījumā, ir problēmu situācija, kas 

jāatrisina. Lai to atrisinātu, vispirms ir jādod atbilstošs formulējums. Formulēšanai lieto 

uzdevuma aprakstu, kam seko darbības uzdevums.  

Darbības uzdevumam jāatbilst reālai izpildāmai darbībai. Uzdevumam jābūt pareizam, 

tā prasībām jāeksistē reāli, nosacījumiem ir jāveicina darbības pareiza un mērķtiecīga izpildīšana. 

Tam jābūt arī konkrēti saistītam ar pamatdarbību, ar pietiekošiem norādījumiem. 

 
41.attēls.  Mācīšanas uzdevumu prasību veidošanas sistēma  [29] 

 

Mācīšanai jābalstās uz noteiktu sistēmu, kas parādīta 41. attēlā [107, 108]. 

Vispārējo uzdevumu veikšanai vispirms jāveic dalītie uzdevumi, kas dalās trīs grupās : 

pirmā grupa nosaka uzdevumu mācīšanas secību, sistemātiskās vai analītiskās metodes 

lietošanu un darbības sistēmu (no veselā uz sastāvdaļām, un otrādi); 

otrā grupa reglamentē mācīšanas secību atbilstoši tās posmiem (no priekšstatiem līdz 

prasmēm un iemaľām); 

trešā grupa nosaka didaktisko prasību un principu realizāciju mācīšanas procesā. 

Otrā grupa nosaka pirmās grupas darbību, bet trešā grupa - pirmās un otrās grupas 

darbību (skat.41.attēlu). 

 Jebkura riska elementa apgūšana saistīta ar pareizu mācīšanas uzdevumu izvirzīšanu 

un to realizēšanas precīzu secību.  

Treneris sagatavo zināšanas mācīšanai, bet audzēknis tās pārvērš iemācīšanās 

priekšmetā, tomēr stimula un reakcijas teorijas elementus jāsaista ar kognitīvās teorijas 

elementiem. Jāľem vērā ko bērns grib un var pats izdarīt, jo tikai audzēkľu emocionalitātes un 

saprāta apvienojums padara mācīšanos par nozīmīgu. Mācīšanās (learning) ir process 

(skat.42.att.), kurā organisms pieredzes rezultātā maina savu uzvedību [ 30].  

 

 
42.att. Mācīšanās atveidojums [ 30] 
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Modernā mācīšanās psiholoģija ir izpētījusi daţādas likumsakarības – no biheiviorisma 

līdz kognitīvajiem virzieniem. Biheiviorisma pamatā ir mācīšanās ārējā stimulēšana un 

mācīšanās ir atbilde uz stimulu, bet mācīšana ir sakaru nodibināšana starp stimulu un audzēkľa 

reakciju uz to. Tādējādi mācīšana ir šo sakaru veicināšana un nostiprināšana, bet mācīšanas-

mācīšanās process ir audzēkľa uzvedības mainīšana. Uz šīs koncepcijas pamata biheiviorisms 

izveidojās par labi strukturētu un izplatītu mācīšanas teoriju, kas pārdzīvoja vairākus attīstības 

posmus un joprojām ir ietekmīga mācīšanas teorija ASV [ 76]. Biheivioristiskā pieeja ir centrēta 

tikai uz skolotāju, kuram „jāpiepilda” audzēknis ar zināšanām, prasmēm un vingrinājumiem. 

Mācīšanas rezultāts ir redzams un novērtējams. Pastāv trīs biheiviorālās mācīšanās teorijas un 

katra no tām ir attiecināma uz noteiktiem mācīšanās uzdevumiem. Klasiskās nosacījuma refleksu 

veidošanas gadījumā neitrāls stimuls tiek apvienots ar beznosacījuma stimulu un ar laiku var 

izraisīt beznosacījuma refleksu. Asociatīvā mācīšanās, kas notiek mehānisku vingrinājumu 

gadījumos, balstās uz vienkāršu notikumu apvienošanu pāros. Visplašākā teorija biheiviorismā ir 

operanto nosacījuma refleksu veidošana - mācīšanās pastiprinājuma rezultātā. Sākumā uzvedība 

ir patvaļīga vai tuvināta vēlamajam veidam un ar pastiprinājumu šo uzvedību iespējams stabilizēt 

un mainīt [ 3, 30]. Biheiviorālā pieeja gandrīz pilnībā ignorē garīgo informācijas apstrādi. 

Pagājušā gadsimta vidū kļuva populāra Ţ.Piaţē kognitīvās attīstības teorija, kuras 

koncepcijā mācīšanās kalpo attīstībai, tā balstās skolēna pieredzē un ir pakļauta attīstības 

likumsakarībām. Ţ.Piaţē aplūkoja attīstības vispārējos mehānismus kontekstā ar konkrēto – 

zināšanu un prasmju apguvi [76]. Krievu psihologs Ļ.Vigotskis uzskatīja, ka sekmīgas mācīšanās 

pamatā ir sociālā mijiedarbība un mācīšanās apsteidz kognitīvo attīstību. Sadarbībā ar citiem 

audzēkľi iemācās vairāk, nekā spētu to izdarīt vieni paši. Viľš noraidīja domu, ka intelekts ir 

nemainīgs lielums. Sešdesmitajos gados Padomju Savienībā personības psiholoģija rosināja 

skolēnu attīstībai pieiet daudzpusīgi un pētīt mācīšanās motīvus, interesi , pārdzīvojumus. 

Kognitīvais viedoklis garīgo apstrādi uzlūko par sākuma punktu; tas neapstrīd biheiviorālo 

psiholoģiju, bet uzskata to par pārāk vienkāršotu, lai ar to izskaidrotu būtiski nozīmīga materiāla 

apguves un apstrādes sareţģītās nianses. Kognitīvisti cenšas saprast, kas notiek prātā starp 

stimulu un atbildes reakciju, mēģinādami aprakstīt, kā prāts apstrādā (process) informāciju [ 14, 

30]. Arī kognitīvistus interesē novērojamā uzvedība, jo prātu var izprast, tikai balstoties uz to, ko 

tas rada un izraisa. Kognitīvais viedoklis akcentē konceptuālo izpratni un domāšanas spēju. 

Kognitīvās organizācijas teorijās ar mācīšanos saprot aktīvu apkārtējas vides uztveri un 

strukturēšanu ar saprāta un atziľu palīdzību. Patiesā mācīšanās nav tieši novērojama, bet 

izsecināma no pieredzes, kura balstās uz ilgstošo uzvedības pārmaiľu pamata.  

Daţi kognitīvisti ( sociālie konstruktīvisti) uzsver domāšanas un mācīšanās sociālo 

kontekstu. Šis skatījums liek paplašināt uzskatus par to, kur iespējams iegūt zināšanas un kā 

mācīšanās notiek grupās un individuālā ceļā. Sociālie konstruktīvisti uzsver mācīšanās nozīmi 

sadarbības apstākļos un pievērš galveno uzmanību tam, lai skolēni veidotu pozitīvas identitātes 

kā lietpratīgi problēmu risinātāji grupās. Konstruktīvie procesi ir īpaši spēcīgi grupu apstākļos, 

kur katram dalībniekam jāizloba jēga no kompleksās sociālās mijiedarbības, kurā viľš iekļauts un 

tas saskan ar Ļ.Vigotska uzskatu par to, ka visas zināšanas sākas sociālā līmenī un tikai pēc tam 

kļūst par individuālajām zināšanām [3, 33]. 

Vairumā mūsdienu kognitīvo jeb izziľas teoriju, it īpaši konstruktīvismā, pausts 

uzskats, ka cilvēki parasti ir mērķtiecīgi indivīdi, kas meklē zināšanas un kam ir augsti attīstīta 

spēja organizēt informāciju. Mēs paši sev radām jēgu un nozīmi, iesaistot konstruktīvus procesus 

attiecībā uz informāciju, ko sastopam savā apkārtnē. Svarīga ir stratēģijas loma kognitīvās 

mācīšanās norisē. To veido izziľas darbības, kuras pastāv neatkarīgi no uzdevuma izpildē tieši 

iesaistītajiem procesiem [30]. Stratēģija audzēkľiem netiek uzspiesta, viľi to var pārveidot un 

pielāgot sev. Audzēkľiem stratēģija ļauj labāk iemācīties tos programmas aspektus, kuros garīgie 

procesi tiks izmantoti konstruktīvi. Apgūstot stratēģiju, audzēkľiem arī jāzina, kad un kur to 

izmantot. Jāattīsta sevis pārvaldīšanas spējas jeb jāapgūst metakognitīvās iemaľas, lai kontrolētu 
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savu mācīšanos. Metakognitīvās iemaľas ietver gan izziľas kontroli, gan izziľas pārvaldījumu. 

Labākie audzēkľi mācīšanās gaitā paši sev iemāca izmantot šo metakognitīvo kontroli un iesaista 

pareizos stratēģijas veidus pareizā laikā konkrētai programmas vielai. Vājākiem audzēkľiem 

jāiemāca tās pašas metakognitīvās iemaľas, kuras labākie audzēkľi jau paši sev izveidojuši.  

Pie kognitīvi aktīvās mācīšanās veidiem pieskaita atklājumu mācīšanos un ģeneratīvo 

(radošo) mācīšanos. Atklājumu mācīšanās nozīmē tādu mācību organizāciju, kad audzēkľi var 

atklāt interesanto, kas tiem vajadzīgs. Mācību aktivitātes, kas prasa atklājumu mācīšanās pieeju, 

motivē audzēkľus, aktīvi iesaista viľu prātus problēmu risināšanai nepieciešamo zināšanu 

meklēšanā. Ir nepieciešama skolotāja vadība, lai audzēkľi tiktu pakāpeniski virzīti uz tādiem 

atklājumiem, kādi tiem vajadzīgi. Atklājums prasa labi sagatavotu prātu, audzēkni, kurš ir 

atklājumam gatavs. Mācīšanās ģeneratīvais modelis ietver domu, ka audzēkľi, kas mācīšanās 

laikā ģenerē (veido) paši savu kognitīvo (izziľas) aktivitāti, iemācās vairāk un labāk [ 3]. Jo 

vairāk skolotājiem izdodas panākt, lai audzēkľi aktīvi iesaistītos savā mācīšanās procesā – it 

īpaši, saistot apgūstamo vielu ar tām zināšanām, kuras viľiem jau ir -, jo pamatīgāka būs 

izpratne. Prasmju un iemaľu, it īpaši riska elementu apguve mākslas vingrošanā šajā modelī ir 

aktīvāka un plašāka, jo tiek veidota mācību vide, kas motivē audzēkľus darbībai. Mākslas 

vingrošanā visas darbības ar priekšmetiem var uzskatīt par radniecīgām un iemaľu visīstākā 

pārbaude ir pārnesuma spēja. Pārnesums dod audzēkľiem iespēju izmantot agrāk apgūtas 

zināšanas un prasmes jaunās situācijās. Jo lielāks ir identisko – gan substantīvo, gan procesuālo – 

elementu daudzums, jo veiksmīgāks ir pārnesums. Principi parasti labi padodas pārnesumam, 

taču to nepareizs izmantojums var radīt negatīvu pārnesumu un kavēt jaunas vielas apguvi. 

Metakognīcija veicina pārnesumu, likdama audzēkľiem apzināti sekot, vai viľi aktīvi cenšas 

īstenot pārnesumu. Metakognitīvie procesi ir nepieciešami, jo pārnesums prasa prāta līdzdalību 

un aktivitāti, tas prasa darbu [ 30, 56]. 

Heiristiskie mācīšanas-mācīšanās modeļi balstās uz loģisku paľēmienu sistēmu kādas 

problēmas risināšanā. Katras problēmas risināšanā jāatrod atbilstoša paľēmienu sistēma. Mācību 

procesā izmanto problēmu un problēmsituāciju risināšanā, dodot skolēniem iespēju meklēt un 

atklāt, izmantojot savas zināšanas, prasmes un pieredzi, tādējādi veicinot skolēnu aktivitāti, 

atjautību, loģiskās domāšanas un izziľas procesa attīstību [62]. 

Humānistiskās mijiedarbības modeļa būtību veido humānisma atziľām balstīta pieeja 

izglītības saturam un tā īstenošanas procesam katrā mācību nodarbībā, ievērojot audzēkľu 

intereses un iespējas. Tā balstās uz vairāku principu īstenošanu: cilvēcisko vērtību attīstība; 

pašapziľas, pašvērtības, pašrefleksijas un vienlaikus citu izpratnes palielināšanās; audzēkľu 

aktīva iesaistīšana mācīšanās procesā [ 56, 66]. Dotās pieejas centrā ir audzēknis. 

Pēcpadomju periodu Latvijas pedagoģiskās domas attīstībā raksturīga ir nevis sevis 

meklēšana starp vairākām pieejām, bet savas mācību teorijas salīdzināšanu ar citām, 

bagātināšanu un attīstību. Latvijā par galveno ieguldījumu tiek uzskatīta A.Šponas audzināšanas 

teorija, kurā audzināšana no mākslīgas procedūras atgrieţas uz zinātniskiem pamatiem un 

audzināšanas process tiek uzskatīts par sabiedrības neatľemamu procesu un jebkuras cilvēka 

darbības komponentu, sabiedrības un cilvēka attīstības nosacījumu un pedagoģiskās darbības 

mērķi [30, 71]. 

 

Interaktīvo mācību teorijā mācīšanās procesa centrā ir indivīdu sadarbība, nevis 

indivīds. Metodes būtība ir sadarbība un mijietekme galvenokārt divos līmeľos: pedagogs – 

izglītojamais, izglītojamais – izglītojamais. Mācību metodes mērķis ir radīt situāciju, kurā 

sadarbības un mijietekmes procesā attīstās tās dalībnieku vispusīgas intrapersonālās un 

interpersonālās prasmes un īpašības. Interaktīvā mācīšana arī ir izaicinājums, turklāt to tā uztver 

gan skolēni, gan skolotāji [56, 66, 76]. Šodienas izglītības mērķi ir saistīti ar cilvēka 

pašizpausmes daudzveidīgo iespēju atraisīšanu, viľa pilnvērtīgu attīstību un gatavību dzīvei un 

liek izvēlēties aktīvu izziľas procesu veicinošās metodes, kas attīsta: 
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1.  prasmes mācīties, 

2.  radoši izmantot zināšanas, 

3.  prasmes sevi novērtēt un kontrolēt, 

4.  sadarboties ar citiem, 

5.  iecietīgi izturēties pret atšķirīgu viedokli. 

 

Šos uzdevumus palīdz īstenot interaktīvās mācību metodes : 

 „Ledus laušana”, 

 Grupu - komandu darbs 

 Diskusijas, 

 Kooperatīvā mācīšanās, 

 Spēles,  

 Lomu spēles,  

 Imitācijas spēles, 

 Situāciju analīze 

 Projekti, 

 Mācīšanās darot un apmācot citus. 

Pielietojot interaktīvās mācīšanās metodes pedagogam pašam jābūt iekšēji brīvam, 

spējīgam improvizēt. Bērnam jājūt, ka pedagogs darbojas nepiespiesti, ka ļauj bērnam 

improvizēt. Interaktīvu mācību procesu raksturo mācīšanās darbībā, bērniem ir iespēja izmantot 

savu pieredzi, tiek attīstīta izglītojamo patstāvīga darbība, darbības procesa dalībnieki sadarbojas 

ar mērķi iegūt zināšanas un prasmes, mācību procesā ir iespējams iesaistīt visus bērnus 

neatkarīgi no viľu spējām un zināšanu apjoma līmeľa. Sadarbojoties audzēkľi mācās paši 

atrisināt nopietnus uzdevumus vai problēmas, izzina savas stiprās un vājās puses, attīsta 

pašapziľu un objektīvu pašnovērtējumu [66]. Svarīga loma ir priekšstatam par radošo, 

interaktīvo darbību kā par pašstimulējošu procesu, kā arī novērš bailes kļūdīties, nepatiku pret 

kritiku, rosina respektēt citu viedokli, mudina uz atklātu un godīgu rīcību. 

Mācību nodarbībās plaši tiek pielietota kooperatīvā mācīšanās metode. Tā ir izglītības 

satura apguves process, kas paredz darbu nelielās patstāvīgi strādājošās grupās, pamatojoties uz 

dalībnieku sadarbību. Grupas dalībnieki ir ar daţādām spējām un zināšanām, mācās cits no cita, 

koordinē savu darbību ar dialogiem, apmainās ar idejām un atbilstošu informāciju. Notiek aktīva 

mijiedarbība arī starp grupām. Skolotājs ir darba koordinators un konsultants, kas var mainīt 

grupas sastāvu vai uzdevumus un kas šajā procesā seko, lai blakus izglītības mērķiem tiktu 

sasniegti vienlīdz nozīmīgi sociālie mērķi. Kooperatīvo mācīšanos raksturo pieci galvenie 

nosacījumi: pozitīva savstarpējā atkarība, individuāla atbildība, tieša saskarsme, sociālo prasmju 

apguve, vērtēšana [56,62]. Kooperatīvās mācīšanās laikā notiek grupas un arī katra tās dalībnieka 

orientācija uz sasniegumiem. Sporta nodarbībās kooperatīvās mācīšanas metodi iesaka pielietot 

kā detalizētās mācīšanas posmā, tā arī padziļinātās mācīšanas un pilnveidošanas posmos. 

Pielietojot sportā kooperatīvo mācīšanas metodi, kļūst iespējams realizēt ne tikai izglītojošos, bet 

arī sociālos mērķus. Tādējādi mācīšanās process tiek virzīts uz vispusīgi attīstītas, radošas 

personības veidošanos [56]. 

Vēsturiski pedagoģiskās domas un didaktikas kā izglītības un mācību procesa teorijas 

attīstību vairākās valstīs, tajā skaitā Latvijā, ietekmēja Eiropas kopības ideja, kuras veidošanos 

noteica svarīgākie, Eiropai raksturīgie, kontinenta tautās atzītie avoti: Itālijas renesanse un 

apgaismības idejas ar cilvēku kā galveno vērtību, Grieķijas kultūras un izglītības jēdziens, 

Romas tiesiskā kultūra un pilsoniskums, vācu varas pieredze un organizētība, Francijas 

universitātes, čehu pedagoģija, Flandrijas māksla – katrai tautai raksturīgas vērtības, kuras 

apliecina piederību eiropeiskajam. Izglītības koncepcijas pamatu veido humānisma ideja zinātnes 

un skolas attīstībā, kultūra valsts pārvaldē un demokrātisms. Šodienas Eiropai  ir raksturīga 

kultūras vērtību pieejamība ikvienam, kurš par tām interesējas, cilvēku savstarpējo sakaru 
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tiešums un atvieglotība, koleģialitāte lēmumu pieľemšanā, starpvalstu apvienības zinātniskai un 

profesionālai kooperācijai [76]. Tās ir nozīmīgas laikmeta pazīmes, kas bagātina izglītības 

saturu, mācību norisi un rezultātu salīdzināmību. Aizvien vairāk Eiropas valstis, kad izvirza 

vispārējos izglītības sistēmas mērķus un formulē un apraksta kvalifikācijas, atsaucas uz 

mācīšanās rezultātiem. Tā vietā, lai koncentrētos uz ieguldījuma (input)  aspektiem, piemēram, 

ilgumu, vietu un konkrētām mācību metodēm, kas ir saistītas ar kvalifikāciju, uzmanība tiek 

pievērsta tam, ko audzēknis zina un prot izdarīt mācību procesa beigās. Lielā mērā mācīšanās 

rezultāti veido daļu no inovatīvas mācīšanas un mācīšanās pieejas, kuru daţi ir nosaukuši kā daļu 

no jaunās mācīšanās paradigmas. Mācīšanās rezultāti atrodas centrā un ieľem galveno lomu 

sistemātisku mērķu, izglītības programmu, pedagoģijas, vērtēšanas un kvalitātes nodrošināšanas 

organizēšanā. Pieaugošā mācīšanās rezultātu lietošana ievērojami palīdzēs vairāk attīstīt 

sistēmas, kas ir skolēna centrētas, organizēt institūcijas un skolotāju lomu un izglītību [14,15]. 

Vide, kurā mācīšanās rezultātu pieejas kļūst aizvien ievērojamākas, ir Eiropas 

profesionālās izglītību sistēmas pāreja uz mūţizglītības mācīšanās stratēģiju. Tas piešķir 

mācīšanās rezultātiem galveno lomu, pārdefinējot kvalifikācijas un profesionālās, vispārējās un 

augstākās izglītības programmas. 

Mācīšanās rezultātus vislabāk var izskaidrot kā derīgu procesu un instrumentu 

apkopojumu, kurus var izmantot daţādos veidos daţādās politiskās, mācīšanas un mācīšanās 

situācijās. Tātad nepastāv viena pareiza vai piemērota to izmantošanas pieeja. Jēdzienam var būt 

virkne blakus nozīmju un apzīmējumu, jo tas tiek izmantots daţādos kontekstos. 2007.gadā 

Cedefop pētījumā iegūtie dati parāda nepieciešamību ľemt vērā konkrēto kontekstu, kurā tiek 

lietoti mācīšanās rezultāti [14]. 

Uzsvars tiek likts uz mācīšanās rezultātu formulēšanu, lai veidotu audzēkľa pieredzi, 

nevis uz mācību priekšmetu saturu, kas ietilpst izglītības programmā. Skaidru un piemērotu 

mācīšanās rezultātu noteikšana kalpo kā derīgs skolu darbības organizēšanas princips. Mācīšanās 

rezultāti ieľem būtisku vietu līdzās sistēmas vai iestādes mērķiem, uzdevumiem un garam 

(ethos). Tiem ir tieša un formatīva ietekme uz izglītības programmām un mācību metodēm, 

piešķirot nozīmi, ko un kā cilvēki mācās, un vajadzētu būt ietekmei uz mācīšanās vērtējumu. 

Paredzams , ka mācīšanās rezultāti ietekmēs vērtēšanas stilus. Taču pētījumā iegūti dati 

liecina, ka pašlaik mācīšanās rezultātu ietekme uz mācīšanās vērtēšanu ir ierobeţota. 

Mācīšanās rezultātu definēšana var nodrošināt organizatorisko faktoru, lai paskaidrotu 

plaša loka audzēkľu, studentu un klausītāju sasniegumus, neraugoties uz mācīšanās tipu, veidu 

vai ilgumu, kurā viľi ir iesaistījušies. 

Mācīšanās rezultāti ir elastīgi un attīstoši instrumenti, kuri darbojas politiskā un 

strukturālā kontekstā. Lai mācīšanās rezultāti kļūtu par neatľemamu un efektīvu mūţizglītības 

stratēģiju  daļu, kura veicina personas mācīšanās iespējas, nepieciešama dinamiska mijiedarbība 

starp pastāvošiem politiskiem ietvariem, institūcijām, mehānismiem un izveidotajiem 

instrumentiem. 

Interese par mācīšanās rezultātiem ir attīstījusies no pedagoģijas sfēras, aptverot citas 

jomas. 2007.gada pētījuma laikā izdarītais galvenais secinājums balstījās uz plašu pētījumu, 

aptverot norises vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā [20].  Šis 

pētījums kā izejas punktu izmantoja trīs jautājumu grupas: 

 Jēdzienu noskaidrošana: kā mācīšanās rezultātu jēdzienu var padarīt skaidrāku, 

īpaši, kad tas tiek lietots saistībā ar tādiem terminiem kā kompetences un 

izglītības resursi (input)? Kā šis jēdziens tiek lietots daţādās valstīs, kultūrās un 

izglītības un apmācību apakšsistēmās? 

 Mācīšanās rezultāti kā politisko reformu aspekts: kādas politiskās iniciatīvas 

saistībā ar mācīšanās rezultātiem var konstatēt Eiropas valstīs un kā tās ietekmē 

izglītības stratēģijas valsts, vietējā un institūciju līmenī? 
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 Mācīšanās rezultāti, kas ietekmē prakses reformu institūciju un audzēkni vai 

studentu līmenī: kāds ir mācīšanās rezultātu pieeju iespaids uz audzēkľiem 

institūcijās – skolās, darba vietās vai citās mācību situācijās – mikro līmenī? 

 

Izglītības sektoros un valstīs, kur termins „mācīšanās rezultāti” reāli tiek lietots pastāv 

diezgan liela vienprātība par to, kā definēt šo jēdzienu. Tuning (saskaľošanās) projekts 

augstākajai izglītībai formulē mācīšanās rezultātus kā „ apgalvojums par to, ko audzēkľiem būtu 

jāzina, jāsaprot un/vai jāspēj demonstrēt pēc mācīšanās procesa pabeigšanas” [31]. Kanādā Britu 

Kolumbijas izglītības ministrija mācīšanās rezultātus skolu izglītībā apraksta kā „ apgalvojumus 

par to, ko audzēkľiem būtu jāzina un jādara norādītajā klasē” [1]. 

Mācīšanās rezultātu definīcija, kura tiek izmantota Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā, 

tiek lietota kopīgi un ir plaši pieľemta. Tā līdzinās divām augstāk minētajām un piedāvā derīgu 

sākuma punktu. 

EKI mācīšanās rezultātus definē kā apgalvojumus par to, ko audzēknis zina, saprot un 

prot izdarīt pabeidzot mācīšanās procesu [14]. 

EKI mācīšanās rezultātu definīcija tika izveidota, balstoties uz plašiem pētījumiem un 

diskusijām. Par šo definīciju ir vienojušās valdības un sociālie partneri, piedaloties izglītībā un 

apmācībā 2010. Tomēr, izmantojot to daţādās sistēmās un kontekstos, kurus aptvēra Cedefop 

pētījums, šī definīcija tika vēl vairāk vienkāršota, lai maksimāli paplašinātu termina lietošanas 

iespējas. Tādēļ pētījumam tika pieľemta sekojoša definīcija:  

Mācīšanās rezultāti ir apgalvojumi par to, ko audzēknis zina, saprot un prot izdarīt pēc 

mācību beigām [16, 17, 20]. 

Taču vienkāršība un vispusīgums sāk izzust, tiklīdz jāsaskaras ar saistīto terminu, īpaši 

kompetences, sareţģītību, un valstis izmanto terminus pēc savas izpratnes. 

Skaidrs, ka termini „mācīšanās rezultāti” un „kompetences”  bieţi tiek lietoti pamīšus. 

Kopumā uz mācīšanās rezultātiem balstītās pieejas sāka gūt ietekmi  1980.to gadu vidū, 

kad tās ieviesa kā daļu no reformām, kuru mērķis bija uzlabot darba tirgus saistību ar 

profesionālām kvalifikācijām. Sākotnēji uzmanība tika vērsta uz profesionālo izglītību, un 

audzēknis tika skatīts kā persona, kas strādā darba tirgū un darba vietā. Viens no ieviestajiem 

instrumentiem bija profesiju funkcionālā analīze ar mācīšanās rezultātiem (bieţi saukta par 

kompetencēm) kā vienu no galvenajiem metodoloģijas elementiem. Šī pieeja bija augsti attīstīta 

angliski runājošo valstu literatūrā, bet bija iekļauta funkcionālās analīzes pieejās, kas tika lietotas 

Francijā un Vācijā. 

Pēdējos gados, kad izglītības politikas veidotāji ir sākuši diskutēt par dzīvei un drbām 

21.gadsimtā piemērotu izglītības veidu, parādījušās daţādas un daudz atšķirīgākas mācīšanās 

rezultātu jēdziena izpratnes. Viens aktuāls piemērs ir socle commun, Francijā, kurā galvenā 

uzmanība tiek pievērsta pilsonim, un katra kompetence ir būtiskāko zināšanu, prasmju, spēju un 

attieksmju kombinācija. Socle commun tiek apgūts pakāpeniski no pirmsskolas izglītības līdz pat 

obligātās izglītības beigām, atceroties, ka katra kompetence būtu jāapgūst vairāk nekā vienā 

priekšmetā un katram priekšmetam jāsekmē vairāku kompetenču apgūšana. 

Cita pieeja tika novērota Zviedrijā, kur vispārējā izglītības programma obligātai 

izglītībai (7 – 16 gadus veciem audzēkľiem), pirmskolai un brīvā laika pavadīšanas centriem  

ietver divu veidu galvenos izglītības mērķus [68]. Tie ir: mērķi, uz kuriem jātiecas un mērķi, kuri 

jāsasniedz. Pirmie nosaka vispārīgo darba virzienu, kas jāveic skolā, šie mērķi precizē  vēlamo 

kvalitatīvo attīstību skolā, turpretī, pēdējie mērķi nosaka minimālo līmeni, kurš audzēkľiem 

jāsasniedz beidzot skolu. Daţi no mērķiem ir diezgan līdzīgi Francijas socle commun, tomēr 

citiem mērķiem Zviedrijas kontekstā ir atšķirīga nozīme [15, 20]. 

Līdzīgas norises pašlaik ir vērojamas Apvienotajā Karalistē. Ziemeļīrijas izglītības 

programmas mērķis ir „dot iespēju jauniešiem īstenot viľu potenciālu un pieľemt zinošus un 

atbildīgus lēmumus dzīves laikā”. Anglijas izglītības programmā ir arī minēti galvenie pamata 
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kompetenču elementi, piemēram, „jābūt būtiskākajām pamata prasmēm lasīšanā un rakstīšanā, 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijā”, bet izglītības programmas mērķis ir arī rosināt 

jauniešus kļūt „ pārliecinātām personām, kurām piemīt pašvērtības un personības identitātes 

izjūta, kuri labi saprotas ar citiem un veido labas attiecības, ir pašapzinīgi un veiksmīgi kontrolē 

savas emocijas” [20]. 

Šie ir tikai daţi piemēri, kā vispārējā izglītībā, īpaši obligātajā izglītībā, atbilstošā veidā 

tiek integrēts mācīšanās rezultātu aspekts. 

Prioritātes piešķiršana mācīšanās rezultātiem bieţi tiek raksturota kā jaunas mācīšanās 

un mācīšanas pieejas pazīme un veicinošs faktors. Tāpēc Cedefop, Grūtings un Nīlsons  pētījumā 

par politikas paradigmas maiľas pielietojumu profesionālās izglītības reformās jaunattīstītajās 

valstīs apgalvo, ka, kopš formālās profesionālās izglītības sistēmu izveides, kas iekļauj 

standartizētas programmas, audzēkľu iesaistīšana sekmīgā mācīšanās procesā ir bijis 

izaicinājums [16]. Teorija un pētniecība piedāvā daţādus skaidrojumus, kāpēc, kur un kā cilvēki 

mācās un kas viľus motivē. 

Apkopojot daţas no visietekmīgākajām idejām par veiksmīgu mācīšanos, Cedefop, 

Grūtings un Nīlsons pretstata divas atšķirīgas pieejas. No vienas puses tradicionālās ( 

biheiviorisma un kognitīvisma) pieejas pieľem, ka: 

 Mācīšanās būtība ir nepārtraukta atsevišķu zināšanu un prasmju uzkrāšana, 

kuras var pasniegt skolēniem; 

 Pastāv viens vislabākais mācīšanās veids; 

 Mācīšanās ir faktiski individuāla aktivitāte; 

 Mācīšanās, kas ir neskaidra vai vārdos neizsakāma, ir mazvērtīga; 

 Mācīšanās koncentrējas uz stabilo un nezūdošo – faktiem un pierādījumiem; 

 Mācīšanās ir atkārtojama. 

No otras puses aktīvās mācīšanās ( konstruktīvisms) pieejas skaidro mācīšanos, kā 

selektīvu procesu, kurā cilvēki piešķir informācijai savu nozīmi, pastāvīgi mijiedarbojoties ar 

daţādām vidēm. Tādējādi: 

 Cilvēki veido savu izpratni, balstoties uz to, ko viľi jau zina un kā viľi uztver 

pasauli sev apkārt; 

 Daţādi cilvēki vienu lietu interpretē daţādi, var saglabāt daţādus aspektus un 

var daţādi rīkoties, pamatojoties uz vienu un to pašu informāciju; 

 Pastāv daudzi veidi, kā cilvēki var mācīties, pedagogiem nepasniedzot ekspertu 

zināšanas; 

 Mācīšanās ir sociāla darbība un daudz kas no mācīšanās vārdos nepasakāms; 

 Mācīšanās ir dinamiska un saistīta ar kontekstu, un tāpēc laba mācīšanās ir 

atkarīga no jēgpilnām mācīšanās vidēm. 

Pretstatot šīs mācīšanās pieejas, Cedefop, Grūtings un Nīlsons, uzskata, ka pret aktīvu 

mācīšanos pamatoti jāattiecas kā jauno paradigmu, kura kļūst aizvien vairāk piemērota 

mūsdienām. „ Aktīvās mācīšanās paradigma uzsver nepieciešamību veidot jaunus un jauna veida 

mācīšanās rezultātu kritērijus [16]. 

Svarīgi, ka kognitīvā pieeja sliecas uzsvērt noteiktu mācīšanās veidos pastāvošo 

individuālo apguvi, kamēr pieejas, kuras balstās uz aktīvās mācīšanās idejām, sliecas uzsvērt 

sociālo attiecību dinamisko nozīmi un situācijas, kurās notiek mācīšanās. Leiva un Vengera 

pētījumā un teorijā  abas šīs izpratnes tiek apvienotas, īstenojot kopienas praktisko mācīšanos 

(community of practice) [50]. Kopienas praktiskās mācīšanās jēdziens nav rezultātu tabulu 

sastādīšana, bet kopienas praktiskā mācīšanās pašlaik ievērojami ietekmē mācīšanās norises 

veidus un līdz ar to rezultātus. 

Tagad aktīvas mācīšanās pieejas Eiropas politikas debatēs – vai nu valstu, sektoru vai 

Eiropas līmenī – tiek uzskatītas par svarīgām. Vai nu tās fundamentāli maina paradigmu vai 

pārveido mērķi ir diskutabls jautājums [20]. 
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Augstākajā izglītībā un Eiropas profesionālās izglītības spektrā Adams novēroja, ka 

mācīšanās rezultātu pieejas ir ieguvušas augstu prioritāti daudzos oficiālos dokumentos un 

konferencēs Eiropā. Būdams pārliecināts, ka mācīšanās rezultāti ir izglītības pārmaiľu 

priekšgalā, Adams iesaka uzmanīties – mācīšanās rezultāti bieţi netiek izmantoti praktiski un 

nereti ir vāji izprasti [2]. 

Adams, līdzīgi kā citi novērotāji, secina, ka vairums Eiropas valstis, iespējams, 

joprojām izmanto mācīšanās rezultātus ierobeţotā apmērā un nesaprotami, vai nelieto 

kopveselumā [1, 2, 15]. Taču dati parāda, ka šī darbības joma piesaista daudz uzmanības 

izglītības politikas attīstībā un varbūt arī mācību procesos vietējā līmenī. 

Ja valstis izmanto mācīšanās rezultātus, tos bieţi sauc par kompetencēm. Lai parādītu, 

kā kompetences, kas galvenokārt balstās uz mācīšanās rezultātiem, aptverot visas mācīšanās 

formas, tiek iedalītas daţādos modeļos un daţādās valstīs, izvēlējāmies četrus UNESCO 

mācīšanās stūrakmeľus: 

 Mācīšanās zināt, 

 Mācīšanās darīt, 

 Mācīšanās dzīvot kopā, 

 Mācīšanās būt. 

 

Sākotnēji šie stūrakmeľi tika minēti Starptautiskās komisijas ziľojumā izglītība 

21.gadsimtam, vadītājs Ţaks Delors, UNESCO [22].  

Sekojošā 4.tabulā UNESCO izveidotā shēmā ir attēloti labākie terminu apzīmējumi, 

kurus izmanto daţādas sistēmas. 

 

4.tabula 

 

Kategorijas, kuras tiek izmantotas mācīšanās rezultātu aprakstīšanai [ 22 ] 

 

Valsts/modelis Mācīšanās zināt Mācīšanās darīt Mācīšanās dzīvot 

 kopā  

Mācīšanās būt 

Francija Savouir Savoir faire  Savoir être 

Francija  

(socle commun) 

Connaissances Capacités Attitude Attitude 

Īrija Zināšanas  

(plašums un veids) 

Zināt kā un  

prasme (virkne un 

selektivitāte) 

 Kompetence  

(konteksts, loma, 

mācīšanās  

mācīties un izpratne) 

Malta (Blūma  

taksonomija) 

Zināšanas Prasmes  Attieksmes 

Portugāle Competências  

cognitivas 

Competências 

funcionais 

Competências 

sociais 

Competências 

sociais 

Kipra Kognitīvs 

(meistarība) 

  Emocionāls, 

nodošana 

Tuning projekts Neatkarīgas Interpersonālas  Sistēmiskas 

EKI Zināšanas  Prasmes  Kompetences 

ES pamata  

kompetences 

Zināšanas Prasmes  Attieksmes 

 

Apskatot 4.tabulu redzam, ka realitātē valstis, kā arī akadēmiķi un attīstības projekti 

atšķirīgi definē un skaidro mācīšanās rezultātus un kompetences. 
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Austrijā un Vācijā mācīšanās rezultātus iekļauj kā daļu no izglītības standartiem 

(Bildungsstandards). Austrijā tiek noteiktas kompetences, kuras audzēkľiem jābūt apguvušiem, 

pabeidzot konkrētu klasi. Vācijā mācīšanās rezultāti tiek definēti plašāk, kā „ar priekšmetiem 

saistītas” un „blakus priekšmetiem esošas” pamata kvalifikācijas, kuras attiecas uz tālāko 

vispārējo un profesionālo izglītību. Kiprai un Čehijai ir līdzīgas pieejas. Pirmajā gadījumā 

mācīšanās rezultāti tiek definēti kā virkne mērķu un uzdevumu, kuri parāda vispārēju 

sasniegumu standartus, piešķirot audzēkľiem konkrētas atzīmes katras izglītības pakāpes 

noslēgumā. Otrā gadījumā katram izglītības līmenim vai veidam ir definētas galvenās 

kompetences, kuras skaidro mācīšanās rezultātus. Grieķijā mācīšanās rezultāti tiek iedalīti 

citādāk, tos piesaistot speciālo prasmju attīstībai – komunikācija, funkcionālā matemātika, 

komandas darbs, lēmumu pieľemšana vai resursu pārvalde. Zviedrija skaidri nelieto „mācīšanās 

rezultātus”, taču valsts sistēma ir skaidri orientēta uz mērķiem, izdalot „mērķus, kurus sasniegt” 

un „mērķus, uz kuriem tiekties” [14,16, 17].  

Augstāk minētais apliecina, ka var noteikt skaidru atšķirību starp mērķiem un 

uzdevumiem, kuri apraksta, ko sistēma, skola vai skolotājs vēlas sasniegt, un mācīšanas 

rezultātiem, kuri uzsver to, ko audzēknis zina, saprot un prot izdarīt. 

Nacionālās kultūras, izglītības tradīcijas un politikas lēmumu pieľemšana rada iespaidu, 

ka abiem jēdzieniem ir kopīgi elementi un daţādas pieejas. Tas liek uzskatīt, ka var pastāvēt 

spriedze starp daudziem stingri izvirzītiem mērķiem, kuri izteikti mācīšanās rezultātu formā, un 

plašākas pieejas izmantošanu, lai noteiktu  mācīšanās mērķus vai uzdevumus, kuri nav noteikti 

jāsaista ar sasniegumu standartu. 

Blūma taksonomija ir plaši pazīstama kā zināšanu un prasmju iedalījuma veids. 

Sākotnēji taksonomijā tika izdalītas kognitīvā un emocionālā sfēra. Taksonomija patiesi ir 

radusies no agrāk aprakstītas kognitīvas tradīcijas, bet tās ietekme bijusi ļoti plaša. Trešā 

dimensija, kas tagad vienmēr tiek iekļauta Blūma taksonomijā, tika izveidota vēlāk – 

psihomotorā sfēra [17]. Kognitīvā sfēra ir saistīta ar prāta prasmēm vai zināšanām. Emocionālā 

sfēra ir saistīta ar jūtām, attieksmēm un mācīšanās emocionālajiem aspektiem. Psihomotorās 

prasmes attiecas uz roku, meistarības un fiziskām prasmēm. 

 

5.tabula  

Blūma rezultātu taksonomija [16, 17] 

 

Izvērtēšana 

Sintēze 

Analīze 

Izmantošana 

Izpratne 

Zināšanas 

 

Vērtību pārľemšana 

Organizēšana un prioritātes 

Noteikšana 

Izvērtēšana 

Aktīva piedalīšanās 

Saprašana un uzmanība 

Izveidošanās 

Adaptācija 

Sareţģīta atklāta reakcija 

Mehānisms 

Vadīta reakcija 

Noteikta reakcija 

Uztvere 

            KOGNITĪVĀS 

              PRASMES 

          EMOCIONĀLĀS 

               PRASMES 

        PSIHOMOTORĀS 

               PRASMES 

 

 

Taksonomija tiek izteikta ar mācīšanās rezultātiem, kuru kārtību nosaka secīgas 

grūtības pakāpes (skat.5.tabulu). Praksē taksonomijas stiprā puse ir fakts, ka tā pievērš uzmanību 

vajadzībai apsvērt audzēkľa progresu. 
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Tuning projektā (skat.6.tabulu) ir izstrādāta sava mācīšanās rezultātu klasifikācija, kas 

ir izteikta instrumentālās kompetencēs: interpersonālās kompetencēs un sistēmiskās 

kompetencēs. 

6.tabula 

 

Tuning projekta vispārīgie mācīšanās rezultāti [2] 

 

           Instrumentālās  

            kompetences 

          Interpersonālās  

            kompetences 

            Sistēmiskās 

           kompetences 

Analīzes un sintēzes spējas 

Organizatoriskas un  

plānošanas spējas 

Pamata vispārējās zināšanas 

Profesionālās priekšzināšanas 

Mutiska un rakstiska saziľa 

Otras valodas zināšanas 

Datora lietošanas prasmes 

Informācijas pārvaldes prasmes 

Problēmu risināšana 

Lēmumu pieľemšana 

Kritiskās un paškritiskās 

                 spējas 

Komandas darbs 

Interpersonālās prasmes 

Spēja strādāt starpnozaru 

komandā 

Spēja sazināties ar citu jomu  

ekspertiem 

Daţādības un multikultūru 

novērtēšana 

Spēja strādāt starptautiskā 

kontekstā 

Ētiskas saistības 

 

Spējas pielietot zināšanas 

                praksē 

Pētniecības prasmes 

Spēja mācīties 

Spēja pielāgoties jaunām  

situācijām 

Radošums 

Vadība 

Citu kultūru izpratne 

Spēja strādāt autonomi 

Projektu veidošana un  

vadīšana 

Iniciatīvas un uzľēmības gars 

Rūpes par kvalitāti 

Vēlme gūt sekmes 

 

Līdz šim Tuning mācīšanās rezultātu galvenā funkcija bija popularizēt vispārīgo 

kompetenču nozīmi, kuras netiek balstītas uz priekšmetiem, bet gan ir vispārīgas un pārnesamas. 

Viens no kritiskajiem punktiem ir tas, ka bieţi tiek izmantotas atšķirīgas prasmju klasifikācijas, 

pamatojoties uz prasmju svarīgumu. 

Kā daļu no „Izglītības un apmācības 2010” programmas, ES izveidoja 

pamatkompetenču kopumu. ES izmanto jēdzienu „kompetence”. Astoľu pamatkompetenču 

deskriptori balstās uz zināšanu, prasmju un attieksmju kategorijām [20]. Līdz šim nav bijuši 

mēģinājumi izstrādāt minēto kategoriju līmeľus, izľemot atsevišķi izstrādātos līmeľus valodu 

sfērā. 

Astoľas ES/Eiropas kompetences: 

Sazināšanās dzimtā valodā   Mācīšanās mācīties                                                                                   

Sazināšanās svešvalodā        Starppersonu, starpkultūru, sociālā un  

pilsoniskā kompetence 

Matemātiskā kompetence un 

 pamatkompetences zinātnē un tehnoloģijā   

Uzľēmība 

Datoru lietošanas kompetence Kultūras izpausme 

 

ES pamatkompetences iedalās trīs grupās. Pirmkārt, kognitīvās kompetences 

(piemēram, matemātiskā kompetence) ir mērāmas nacionālā un starptautiskā līmenī. Otrkārt, 

pastāv kompetences, kuras prasa augstākas pakāpes starppriekšmetu organizāciju, lai tiktu 

sasniegtas (datoru lietošanas kompetences, mācīšanās mācīties, asociālās un pilsoniskās 

kompetences). Treškārt pastāv transversālo kompetenču grupa, piemēram, kritiskā domāšana, 

radošums, iniciatīva, problēmu risināšana, riska novērtēšana, lēmumu pieľemšana un 

konstruktīva emociju vadība.  
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2007.gada Cedefop pētījums piedāvā detalizētu ainu, kā ir pieľemtas uz mācīšanās 

rezultātiem balstītās perspektīvas un pieejas vispārējās izglītības, augstākās izglītības un 

profesionālās izglītības un apmācības apakšsistēmās [14, 17]. Vispārējā izglītībā aizvien vairāk 

mācīšanās rezultāti tiek ieviesti kā orientējošais mehānisms, lai skaidrotu vispārējās izglītības 

reformas. Uzsvars tiek likts uz mācīšanās rezultātu definēšanu, lai veidotu audzēkľa pieredzi, 

nevis lai galveno nozīmi piešķirtu priekšmetu saturam, kuri veido izglītības programmu. 

Mācīšanās rezultāti tiek lietoti virknē valstu, lai parādītu veidu, ka modernizēt ES izglītības 

sistēmas, tādējādi, ietekmējot aktualizēšanu un reformēšanu daţādos līmeľos – valsts pārvaldes, 

sistēmas reformas, izglītības programmas, mācību metoţu un vērtēšanas līmeľos. Pētījums 

parāda, ka obligātajā izglītībā pastāv divi veidi, kādos daţādās valstīs mācīšanās rezultātiem tiek 

piešķirta nozīmīga vieta izglītības programmās. Pirmajā pieejā mācīšanās rezultātu kodols tiek 

definēts, atsaucoties uz skolu izglītības programmām. Tiek paredzēts, ka audzēknis šos rezultātus 

sasniegs izmantojot mācīšanās pieredzi: daţi rezultāti saistīti ar konkrētiem priekšmetiem 

obligātajā izglītības programmā, turpretī, citi tiek apgūti visas izglītības programmas ietvaros, 

ieskaitot plašāku un neformālu pieredzi. Otra pieeja izceļ mācīšanās rezultātus kopveselumā, 

kurus audzēknim vajadzētu sasniegt posma vai visas izglītības beigās. Šie mācīšanās rezultāti 

asociējas  ar saskaľotiem izglītības sistēmas mērķiem un uzdevumiem. Tikai pēc tam tiek izdalīti 

vai ieviesti piemēroti  priekšmeti vai priekšmetu grupas. Šajā gadījumā paveras iespējas 

mācīšanās procesā ieviest jaunas idejas par mācību programmu plānošanu. Paredzams, ka šīs 

pieejas radīs jaunus izaicinājumus pedagoģijai un skolu organizācijai. 

Abās šajās pieejās mācīšanās rezultātu loma ir nodrošināt jaunu organizatorisku mērķi 

mācīšanas un mācīšanās procesam, un tas var iezīmēt radikālu pārmaiľu no tradicionālās, uz 

priekšmetiem balstītās pieejas izglītības programmai. To var saukt par skolēnu centrēto pieeju. 

Jaunās pieejas, kad mācīšanās rezultāti ir iekļauti mācību programmās, ir bieţi saistītas ar 

decentralizāciju izglītības programmu veidošanā. Pēdējās divās desmitgadēs  Eiropas valstu 

izglītības sistēmās  novērotas daţādas decentralizācijas formu tendences [ 15, 20]. 

Tas nenozīmē, ka pieaugošais uzsvars uz mācīšanās rezultātiem liecina, ka izglītības 

programmu definēšana un saturs ir kļuvis mazsvarīgs. Drīzāk skaidru un noteiktu mācīšanas 

rezultātu formulēšana kalpo par derīgu skolu darbības organizēšanas principu. Mācīšanās 

rezultāti ieľem būtisku vietu līdzās sistēmas vai institūcijas  mērķiem, uzdevumiem un garam. 

Tiem ir tieša un formatīva ietekme uz izglītības programmām un mācību metodēm, piešķirot 

nozīmi, ko un kā cilvēki mācās, un vajadzētu būt ietekmei uz mācīšanās vērtēšanas veidu. 

Lai gan mācīšanās rezultātiem ir mazāka ietekme uz vērtēšanu nekā uz citiem izglītības 

reformas aspektiem, identificējot aktīvu mācīšanos kā jaunu vai aizvien nozīmīgāku paradigmu, 

noteikti rodas jautājums par piemērotiem vērtēšanas veidiem. Risinājums var būt vērtēšanas 

piesaiste aktīvās mācīšanās ciklam, kas ietver ievērojamu nepieciešamību izmantot formatīvu 

vērtēšanu un veidot pašvērtējuma kultūru kā neatľemamu mācīšanās vērtēšanas daļu.  

Skolotāji atrodas mācīšanās rezultātu reformas centrā. Plaši definēti un holistiski 

mācīšanās rezultāti ir progresīvās mācīšanas un mācīšanās pieejas pamats. Pāreja uz mācīšanās 

rezultātiem daudzās sistēmās ir saistīta ar virzīšanos uz vairāk individualizētu mācīšanos, 

ieskaitot individuālo mācīšanās plānu lietošanu. Šajā gadījumā audzēknis, gandrīz kā likums, 

iesaistās mācību programmu apspriešanā un piemērotu pārbaudes un vērtēšanas formu 

noteikšanā. Tas nozīmē, ka mikromācīšanās līmenī audzēknis jāiesaista kā partneris. 

Pedagoģijas un didaktikas attīstība un pilnveidošanās nav atdalāma no sporta 

pedagoģijas attīstības. Visas jaunākās pedagoģijas atziľas nosaka arī sporta pedagoģijas  

metodisko pieeju daudzveidību. Trenerim ir jāapkopo visas tās zināšanas, ko atklājuši pasaules 

vadošie zinātnieki un ir jāprot šo zinātľu sasniegumus analizēt un pielāgot konkrētam sportistam.  

Sporta galvenais mērķis ir uzrādīt katra indivīda spējām atbilstošo sniegumu, tomēr mūsdienās 

sports veic arī daudzas citas funkcijas: nostiprina veselību, audzina, attīsta cilvēka fiziskās un 

garīgās spējas.  
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 Prasmes un iemaņas 

 

Prasmes un iemaľas var raksturot ar apgūtās vielas pārvaldīšanas pakāpi, kas parāda 

mācāmā spējas izmantot šo vielu praktisku uzdevumu risināšanā. Prasmju un iemaľu izveidošana 

ir mācīšanas gala mērķis [ 134, 141]. 

Katrai cilvēka darbībai ir orientējošā daļa, izpildošā daļa un kontrolējoši koriģējošā 

daļa. Lai šīs daļas apvienotu veselā darbībā, jāatrisina virkne uzdevumu:  1) vispirms jāapgūst 

vienkāršākās kustības kustību darbības pamatposmos (kustību pamatskola), 2)  jāmāca tādas 

kustības, kuras turpmāk var izmantot īpaši vajadzīgai iedarbībai noteiktu darbību mācīšanas laikā 

vai fizisko īpašību attīstīšanas laikā  (kustību galvenie atbalsta punkti), 3)  vajadzīgajā pilnīguma 

pakāpē jāmāca galvenās kustību prasmes un iemaľas, kas  

Nepieciešamas ikdienas dzīvē, fiziskajā kultūrā un citās fiziskās darbības sfērās 

(orientējošās pamatdarbībās). 

Šo uzdevumu atrisināšanas iespējas un kvalitāte ir atkarīga no iemācāmo darbību 

strukturālās sareţģītības un no šo darbību veikšanai nepieciešamo fizisko īpašību specifiskajām 

izpausmēm. 

Pēc vairāku autoru uzskatiem [117, 128, 138, 139, 148] iemācītās kustību prasmes 

balstās uz nepieciešamajām zināšanām par izpildāmo darbību, kustību pieredzi, audzēkľa 

fiziskajām spējām, kā arī audzēkľa garīgajām spējām. 

Kustības prasme ir tāds kustības apgūšanas līmenis, kad audzēknis apzināti kontrolē 

izpildāmās kustības visus posmus un kuram piemīt neliels kustību ātrums, ne visai augsts 

rezultāts, nenoturība pret traucējošiem faktoriem un zema iegaumēšanas stabilitāte. Prasmei 

raksturīgs arī lieks sasprindzinājums un nevajadzīgu kustību parādīšanās pamatdarbības laikā. 

Vienkāršās prasmes ātri pāriet iemaľās, bet sareţģītās kļūst par iemaľām lēni [ 91, 100, 

173]. 

Kustību iemaľas ir tāds kustību apgūšanas līmenis, kam raksturīga minimāla apziľas 

kontrole pār veicamās kustības daţādajiem posmiem, liels kustību ātrums, augsta darbības 

efektivitāte, noturība pret traucējošiem faktoriem un ievērojama iegaumēšanas stabilitāte.(skat. 

43.attēlu) 

Iemaľa ir darbības aktu veikšanas paľēmiens. Tikai uz izstrādāto iemaľu un zināšanu 

bāzes veidosies prasmes kā meistarības līmenis [ 5, 44, 108].  

Iemaľu izveides pamatā ir galvas smadzeľu nervu centru pagaidu sakaru izveide. To ir 

iespējams panākt tikai ar regulāru vingrināšanos.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. attēls. Kustību iemaņas veidošanās shēma  [29, 93] 
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Iemaľu veidošanās procesā var izdalīt trīs etapus: 

1)  Ģeneralizācijas etapā darbības veikšana saistās ar palielinātu enerģijas patēriľu  un 

milzīgu apziľas piepūli, kurā tiek iesaistīts pārmērīgs nervu centru skaits. Tā rezultātā kustības 

veidojas saspringtas, neprecīzas. Ātri vērojams nogurums. 

2)  Koncentrācijas etapā kustību izpildei nepieciešama gribas piepūle. Precizitāte cieši 

saistīta ar koncentrāciju darbībai. Novērojams neliels pārmērīgs sasprindzinājums. 

3) Automatizācijas etapā darbības veikšana ir plūstoša, bez pārliecīga 

sasprindzinājuma. Apziľas kontrole kļūst visai niecīga vai arī darbība notiek bez apziľas 

kontroles. Novērojama augsta darba produktivitāte [ 5 ]. 

 

Ekstremālos apstākļos iemaľas izpildes kvalitāte var nedaudz pazemināties. 

Pēc vairāku autoru domām, prasmei ir raksturīgas, galvenokārt, rūpes par to, lai kustība 

vispār tiktu veikta, bet iemaľai - rūpes par to, lai kustība tiktu veikta kvalitatīvi. Ja kustība jau 

kļuvusi par iemaľu, cilvēks veic to automātiski, tādēļ kustības uzdevumu atrisina visefektīvāk un 

visracionālāk. Ja iemaľa ir izveidota un pietiekami nostiprināta praktiski, tā neizzūd pie 

ilgstošiem pārtraukumiem - vienreiz iemācījies peldēt, cilvēks spēj šo darbību atkārtot pēc ilga 

pārtraukuma [148, 184, 185, 197]. 

Jaunās darbības ir daudz vieglāk apgūstamas un ciešāk nostiprinās tad, ja tās apgūstot, 

audzēknis var balstīties uz agrāk iemācītām un labi apgūtām kustībām, jo cilvēks spēj izmantot 

jau  esošās zināšanas, prasmes un iemaľas, mācoties jaunu vielu. Kustībās tiek iekļauti jau gatavi 

kustību darbību bloki. 

Šo bloku izmantošana savukārt rada iemaľu pozitīvo mijiedarbību, ko rada: 

1) agrāk iemācītās un pašlaik apgūstamās kustības tuvums; 

2) iedzimto automātismu ietekme. 

 

Iespējama arī iemaľu negatīvā mijiedarbība, 

1) ja vienas kustības mācīšana ļoti traucē otras kustības iemācīšanos (piemēram, skrienot 

un lecot) 

2)   ja vingrinājumu sagatavojošās bāzes ir līdzīgas, bet galvenās - atšķirīgas, 

3) ja viena no konkurējošām iemaľām ir stiprāka par otru [93]. 

Daţkārt kustību nevar apgūt nevis tādēļ, ka tā nav saprotama, vai tādēļ, ka audzēknim 

nav šādai darbībai vajadzīgā analoga, bet gan tādēļ, ka audzēkľa fiziskās spējas neļauj viľam to 

izdarīt. Tātad kustību bloki pielietojami pozitīvās mijiedarbības veidošanai tikai tad, ja 

audzēknim ir atbilstoša fiziskā sagatavotība [38, 102, 119]. 

Lai varētu sekmīgi mācīt kustības ir nepieciešama gan audzinātāja, gan audzēkľa 

gatavība. Audzēkľa gatavību kustību uzdevuma atrisināšanai nosaka noteikts fizisko īpašību 

attīstības līmenis. Ja šis līmenis ir nepietiekams, tad jāplāno nepieciešamais fiziskās 

sagatavotības periods. 

Kā otru varam minēt audzēkľa kustību (arī koordinācijas) gatavību. Jauno kustību 

apgūšanas ātrums ir tieši atkarīgs no kustību orientējošā pamata veidošanas ātruma. Ja ir 

pietiekams kustību priekšstats, tad kustību apgūšana risinās daudz sekmīgāk. Ja kustību pieredze 

nav pietiekama, mācīšana rada grūtības, bet sareţģītas kustības vispār neizdodas apgūt [29,87]. 

Katram audzēknim vispirms nepieciešama primārā kustību sagatavošana, kas veicina 

koordinācijas spēju attīstīšanu un kustību pieredzes uzkrāšanu. Audzēkľa psihiskās gatavības 

pamatā ir mācību darba motivācija. Mācīšana var būt sekmīga tikai tad, ja mērķa sasniegšana 

kļūst par mācību darba dominējošo motīvu. Skolotājam jārūpējas par pozitīvo motīvu 

stimulēšanu un jācenšas bloķēt negatīvos momentus. Negatīvos motīvus bloķē ar mācību un 

audzināšanas procesa pārdomātu organizāciju, precīzu un stingru prasību sistēmu, jo kustību 
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mācīšanas process ir pirmām kārtām pedagoģisks process, kas vērsts uz fizisko un garīgo 

audzēkľa spēku attīstību [183, 184, 186]. 

Ja ir radīta nepieciešamā motivācija, tad tālākās sekmes ir atkarīgas no audzēkľu 

aktivitātes. Savukārt audzēkľu aktivitāti un neatlaidību stipri veicina nodarbību uzdevumu 

sareţģītība un daţādība. 

Otrās bērnības vecumposmā bērni spēj apgūt tehniski sareţģītas kustību formas, jo 7-8 

gadu vecumā augstākā nervu darbība ir sasniegusi augstu attīstības pakāpi. Šajā vecumā nervu 

šūnu struktūrdiferenciācija atrodas nobeiguma fāzē. Tomēr nervu sistēmas funkcionālie rādītāji 

vēl ir tālu no pilnības. Nervu procesu spēks ir samērā neliels. 

Mācot kustības, kas saistītas ar risku, bailēm vai citām negatīvām emocijām, ir vēlams 

iepriekš radīt vēlamo pozitīvo psihisko nostādni, pārliecību par savām spējām. Lai to izdarītu, 

jālieto atviegloti vingrinājumi, jāiemāca pašaizsardzības paľēmieni. 

 

1.2.3. Mācību procesa struktūra un tā īpatnības, metodes un paņēmieni mākslas 

vingrošanā 

 

Mākslas vingrošana ir olimpiskais sporta veids, līdz ar to par galveno mērķi uzskata 

uzvaru Olimpiskajās spēlēs. Par mācību treniľu procesa pakārtotu mērķi uzskata sporta klašu 

normatīvu izpildi, iekļūšanu valsts izlases komandās. 

Sporta treniľš mākslas vingrošanā ir specifisks pedagoģisks, uz mūsdienu zinātnes 

atziľām balstīts process, kura uzdevums ir sportiskā pilnveidošana, panākot katra indivīda 

spējām atbilstošu maksimālo sasniegumu [82, 90, 91, 97]. 

Mākslas vingrošanas mācību – treniľu procesā mērķus un uzdevumus atrisina  

pielietojot triju tipu paľēmienus: 1) pamatvingrinājumu jeb sacensības, 2) palīgvingrinājumu jeb 

treniľa, 3) rehabilitācijas un ārpustreniľa vai ārpussacensību faktoru izmantošanu. 

Pie pamatvingrinājumiem pieskaita visus vingrinājumus, kuri ietilpst vingrotāju 

sacensību programmā; palīgvingrinājumi tiek pielietoti tikai treniľos ar mērķi vispusīgi un 

harmoniski attīstīt vingrotāju spējas un fiziskās īpašības; rehabilitējošie pasākumi nodrošina 

organisma spēju veikt nepieciešamo darba apjomu. 

Par pamatlīdzekli mākslas vingrošanas mācību – treniľu procesā varam uzskatīt 

pamatvingrinājumus bez priekšmeta un ar priekšmetiem. Par palīglīdzekļiem kalpo 

vispārattīstošie sporta vingrinājumi, ierindas mācības un akrobātikas elementi, vispārīgas fiziskās 

un speciālās sagatavotības vingrinājumi. Par galvenajiem pedagoģiskajiem līdzekļiem uzskata 

racionālu slodzes un atpūtas sadalījumu, pielietojamo līdzekļu un metoţu daudzveidību, 

atbrīvošanās, korekcijas un elpošanas vingrinājumus. Psiholoģiskās sagatavošanas līdzekļi -  

labvēlīga emocionālā fona veidošana treniľos, motivācijas stimulēšana, intereses radīšana. 

Daţādu higiēnas uzdevumu risināšana – racionāls dienas reţīms, pietiekami ilgstošs miegs, 

sabalansēta ēdienkarte, vitamīnu lietošana un higiēnas procedūras. 

Par metodi uzskata kāda uzdevuma principiālu risinājuma paľēmienu. Metodiskais 

paľēmiens ir pedagoga darbības konkrēts veids kādas metodes realizācijā [ 51, 52, 59, 79]. 

Mākslas vingrošanā plaši pielieto vispārpieľemtās vārdiskās, uzskatāmās un praktiskās 

metodes, kā arī palīgmetodes: palīdzības, ideomotoro un muzikālās audzināšanas [40, 84]. 

Vārdiskā metode paredz paskaidrojumu, kuram jābūt īsam un konkrētam, salīdzināšanu, 

uzslavu. Pārliecināšana ir iedarbīgāka par piespiešanu. 

Uzskatāmā metode ir trenera vai vingrotājas demonstrējums, foto, kino vai grafisku 

attēlu izmantošana. 

Praktiskās metodes galvenie paľēmieni ir veselā un dalītā vingrinājuma metodes, 

sareţģītā un atvieglotā vingrinājuma, standartizēta un mainīga vingrinājuma metodes, kā arī 

rotaļu, apļa, sacensību metodes. Veselās metodes būtība ir visa iemācāmā kustības akta 

daudzkārtēja atkārtošana. Tā ir integrāla metode, jo ar to apgūst ne tikai kustības formu, bet arī 
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tās saturu: kustības daļu savstarpējo mijiedarbību, darbības ritmu, kopējo struktūru, kustības 

dinamisko un laika raksturojumu. Šī metode ir īpaši svarīga , mācot cikliskos un ātrspēka 

vingrinājumus. Pie metodes trūkumiem varam pieskaitīt pirmkārt, apgrūtināto vingrinājumu 

kontrole, kuras dēļ var rasties kļūdas un kustību izkropļojumi, kas daudzkārt atkārtojoties var 

nostiprināties. Otrkārt, visas kustību darbības veikšana ātri rada nogurumu un vingrinājumu 

nevar daudzkārt atkārtoto. 

Veselās metodes efektivitātes paaugstināšanai lieto sekojošus paľēmienus: 

1) vingrinājumu veicot atkārtoti, akcentē uzmanību uz atsevišķiem elementiem, 

2) vingrinājumu veic, akcentējot kādas detaļas tehnisko izpildījumu, 

3) vingrinājuma standartizēta veikšana, lai apgūtu izpildījuma tehniku, 

4) vingrinājuma veic ar pieaugošu piepūli un ātrumu, 

5) vingrinājumu veic mainīgos ārējās vides un situācijas apstākļos, 

6) vingrinājuma veikšana uz noguruma fona, 

7) sacensībām tuvinātos apstākļos [70,111]. 

Lai optimizētu sareţģītas kustību darbības apguvi, tās sadala pamatelementos un vēlāk 

apvieno vienā kopīgā kustību aktā. Par dotās metodes priekšrocībām, pirmkārt, var uzskatīt 

sportistes iespēju koncentrēt uzmanību uz attiecīgo kustības daļu. Otrkārt, apgūstot atsevišķas 

detaļas, netiek izdarītas neapgūtās kustības un tiek novērsta rupju kļūdu nostiprināšanās. 

Treškārt, kustību atsevišķu detaļu apgūšana nogurdina mazāk nekā visa vingrinājuma veikšana, 

līdz ar to mācību uzdevumu var atkārtot vairākkārt [151, 154, 203]. 

Dalītai metodei ir savi trūkumi. To nevar pielietot, ja kustība nav sadalāma. Kustības 

daļas nekad nesaglabā visas kustībai raksturīgās dinamiskās, laika un ritmiskās īpatnības. 

Lietojot šo metodi, kustību ir jācenšas sadalīt tā, lai pamatkustība tiktu pārveidota iespējami maz 

un atsevišķās detaļas netiktu atkārtotas tik ilgi, līdz kļūst par iemaľu. 

 

Dotās metodes negatīvo parādību mazināšanai pielieto: 

1) palīgvingrinājumus, kas būtībā ir atviegloti pamatvingrinājumi, 

2) analītiski konstruktīvo metodi, pēc kuras atsevišķas detaļas iespējami ātrāk apvieno 

veselā kustībā, 

3) izvēlētās darbības vingrinājuma metodi, kurai piemīt noteikta ietekme uz kustību 

struktūras atsevišķām daļām vai fiziskām īpašībām. 

Dalītā metode veidojas no kustības daļu iemācīšanas un to apvienošanas veselā kustībā; 

kustības daļu secīgas iemācīšanas, pakāpeniski pievienojot iemācītajai daļai nākošo; kustības 

daļas īslaicīgu izdalīšanu tās precizēšanai; kustības daļu izpildi palīgvingrinājumu veidā. 

Pie palīdzības metodes pieskaita fizisko trenera, partneres vai trenaţiera palīdzību, kā 

arī orientējošo palīdzību – redzes, dzirdes vai taktilo. Pie ideomotorās metodes pieskaita 

priekšstata izveidošanu, kustību atkārtošana domās, autotrenings. Muzikālās audzināšanas 

metode paredz uzdevumu izpildīšanu konkrētā tempā, ritmā un mūzikas dinamikā. Mūzika palīdz 

pareizi akcentēt kustības, izjust  kustību darbības laiku. 

Ilgstošs mācību-treniľu process mākslas vingrošanā tiek iedalīts četros etapos: 

sagatavošanas, specializētais, padziļinātais un sporta pilnveidošanas. Katrs etaps sastāv no 

vairākiem treniľu gadiem jeb makrocikliem, savukārt, makrociklus iedala periodos, periodus – 

etapos un mezociklos [180]. Mezocikli sastāv no mikrocikliem nedēļas garumā. 

Sagatavošanas periodā izšķir 2 etapus : bāzes un specializēto. Bāzes sagatavošanas 

etapa uzdevums ir speciālo fizisko īpašību attīstīšana uz vispārīgās fiziskās sagatavošanas fona. 

Tas aptver pirmsskolas vecumu (5-6 gadi) un jaunāko skolas vecumu (7-8 gadi), kas, pēc daudzu 

autoru [110,136] domām, var būt izšķirošais vecums bērna dzīvē. Pirmsskolas vecums ir 

intensīvas augšanas un visu orgānu un sistēmu attīstības periods. Augsta kustību aktivitātes 

līmenis un ievērojama kustību funkciju attīstība ļauj uzskatīt šo periodu par labvēlīgu regulāru 

sporta nodarbību uzsākšanai. Šajā vecumā mugurkauls ir ļoti lokans un pakļauts izliekumiem.  
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Līdz ar to, par dotā etapa pamatuzdevumu jāuzskata audzēkľu veselības nostiprināšanu 

un visu orgānu un sistēmu harmonisku attīstīšanu, pareizas stājas veidošanu. Intensīvi attīstās 

muskuļu sistēma, bet lielā muskulatūra attīstās ātrāk par sīko muskulatūru. Bērni ātri nogurst, jo 

elpošanas un asinsrites regulēšanas sistēmas nav saskaľotas. Aktīvās uzmanības laiks ir īss un 

koncentrēšanās spēju līmenis ir zems. Šajā posmā svarīga daudzpusīga, sabalansēta vispārējā 

fiziskā un specializētā sagatavotība, sāk veidoties fiziskās īpašības. Noris bāzes iemaľu 

veidošana horeogrāfijā, vingrojumos bez priekšmeta un ar priekšmetiem, tiek apgūti 

sagatavojošie un vienkāršākie mākslas vingrošanas tehniskās grūtības elementi, veidojas 

vingrošanas izpildījuma stils. Īpaša uzmanība jāvelta muzikalitātes, dejiskuma, izteiksmīguma un 

radošo spēju attīstībai, jo ir liela nozīme spēļu un atdarināšanas refleksiem. Tieši šajā posmā 

jāveido noturīga interese par mākslas vingrošanas nodarbībām, jāieaudzina rūpīga attieksme pret 

darbu treniľos. Jāpiedalās priekšnesumos, kontrolstundās un sacensībās. Sagatavošanas periods  

ļaus  dalībniecēm sekmīgi sagatavot bāzi turpmāko kombināciju sareţģīto elementu apgūšanai, 

kā arī priekšmetu tehnikas pielietošanai. 

Savukārt specializētā sagatavošanas etapa, kas aptver 8-11 gadu vecumu,  pedagoģiskie 

uzdevumi ir vingrošanas kustību tehnikas pamatu mācīšana un sagatavošana komplicētu 

elementu apgūšanai uz speciālo fizisko īpašību attīstības un pilnveidošanas fona. Dotais 

vecumposms atšķiras ar paaugstinātu spēju mācīties un ir sensitīvais periods koordinācijas un 

veiklības, ātruma un pasīvās lokanības attīstīšanai. Šajā etapā tiek iemācīti un pilnveidoti 

elementi un to savienojumi, kuri pēc tam tiek iekļauti kombinācijās. Tiek pilnveidota elementu 

bāzes tehnika, kā arī nostiprināta priekšmetu bāzes tehnika. Padziļināti apgūst horeogrāfijas 

pamatus, mācās saskaľot kustības ar mūziku, iepazīstas ar psiholoģiskās sagatavotības pamatiem.  

Otrās bērnības vecumposms ir vislabvēlīgākais daudzu fizisko īpašību attīstīšanā, 7 – 

10 g. vecumā bērniem padodas visas kustības ar sareţģītu koordināciju, ja tas neprasa lielu spēku 

un izturību. 

 

 

 

1.2.4. Tehniskās sagatavotības daļas un komponentes mākslas vingrošanā 

 

Tehniskā sagatavotība mākslas vingrošanā ir darbietilpīgs un daudzveidīgs process. 

Tehnisko sagatavotību iedala daļās un komponentēs, lai varētu sekmīgi orientēties dotajā 

procesā. 

Mūsdienu mākslas vingrošanas attīstības etapā tiek izdalītas sekojošās tehniskās 

sagatavotības daļas: 

1) sagatavotība bez priekšmeta – ķermeľa kustību tehnikas veidošana, 

2) sagatavotība ar priekšmetiem – priekšmetu pārvaldīšanas tehnikas veidošana, 

3) horeogrāfiskā sagatavotība – horeogrāfisko kustību tehnikas veidošana, 

4) muzikālā sagatavotība – mūzikas izpratnes veidošana, kā arī spēju izpildīt kustību 

darbības saskaľā ar tās raksturu, tempu, ritmu, dinamiku [47,132, 188, 211], 

5) kompozicionālā sagatavotība – jaunu elementu, savienojumu un sacensību 

kombināciju veidošana [97, 99]. 

Kustību darbības bez priekšmeta ( vingrotāju ķermeľa kustības) var iedalīt 9 

struktūrgrupās: specifiskie vingrinājumi, lokanības elementi, līdzsvari, griezieni, lēcieni, 

akrobātiskie vingrinājumi, partera elementi, soļošana un skriešana. 

 Sagatavotības bez priekšmeta komponentes ir līdzsvara, rotācijas, lēcienu, 

specifiskā, akrobātiskā un deju sagatavotība. 

 Vingrinājumi  ar priekšmetiem tiek veikti ar 5 daţādiem pēc formas, faktūras un 

izmēra priekšmetiem – ar auklu, apli, bumbu, vālītēm un lentu. Priekšmetu īpatnības būtiski 

ietekmē kustību tehniku, tomēr pēc izpildījuma tehnikas līdzīgu kustību vispārīgās 
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likumsakarības ir acīmredzamas. Vispārināti vingrinājumos ar priekšmetiem izdala sekojošās 

kustību grupas – noturēšana jeb balanss, griešanas vai apļošanas kustības, zīmējumi, ripināšanas, 

metienu un tvērienu kustības. 

 Par tehniskās sagatavotības ar priekšmetiem komponentēm uzskata balansēšanas, 

rotācijas, zīmējumu, metienu un ripināšanu sagatavotību. 

 Horeogrāfiskā sagatavotība iekļauj 4 deju sistēmu elementu mācīšanu – klasiskās, 

vēsturiski-sadzīviskās, tautiski-raksturīgās dejas un modernās [80]. Horeogrāfiskā sagatavotība 

palīdz atrisināt vairākus uzdevumus vingrotāju sportiskās meistarības veidošanā. Tā bagātina 

vingrotāju kustību krājumu, atrisina daudzveidības jautājumus un veicina izteiksmes līdzekļu 

paplašinājumu sacensību kombinācijās. Ar horeogrāfiskās sagatavotības palīdzību veidojas 

pareiza pozu, līniju, ķermeľa stāvokļu un kustību skaistuma izpratne. Horeogrāfija attīsta 

muzikalitāti, ritma izjūtu, emocionalitāti un izteiksmīgumu [57, 151, 179]. Horeogrāfisko 

sagatavotību realizē treniľa iesildošajā daļā, klasiskās horeogrāfijas stundu formā un daţādu deju 

soļu savienojumu mācīšanas procesā. 

Muzikālā sagatavotība paredz mūzikas izpratnes un klausīties mākslas attīstīšanu, 

mūzikas izteiksmes līdzekļu (raksturs, temps, ritms, dinamiskā nokrāsa, struktūra) izšķiršanas 

spēju izkopšanu, kā arī spēju saskaľot kustību darbības ar muzikālo pavadījumu. Tā veicina 

audzēkľu radošo spēju attīstīšanu piemeklējot atbilstošas mūzikai kustības. 

Kompozicionālās sagatavotības ietvaros tiek gatavotas sacensību kombinācijas, mācīti 

jauni elementu savienojumi. Šī sagatavotība tiek realizēta speciālajos treniľos, vai atsevišķās 

treniľa daļās. 

Ja iztrūkst kaut viena tehniskās sagatavotības daļa, vingrotāja nespēj uzrādīt augstu 

izpildījuma rezultātu tehnisku kļūdu dēļ. 

 

1.2.5. Tehniskās sagatavotības saturs un struktūra mākslas vingrošanā 

 

Saskaľā ar bāzes sagatavotības koncepciju tehniskās sagatavotības komponentes 

apvieno vairākas mācību treniľu vingrinājumu grupas, kas aptver bāzes kustību iemaľu 

veidošanās sareţģītības pamatlīmeľus [143, 160].  

1. Vingrošanas „skolas” elementi. 

2. Universālas nozīmes bāzes kustību iemaľas. 

3. Profilējošie vingrinājumi. 

4. Profilējošās kombinācijas. 

5. Modālie elementi. 

6. Autorelementi. 

7. Palīgelementi. 

Pie pirmās grupas pieskaita vienkāršākās iemaľas, uz kurām balstās vingrotāju 

tehniskās sagatavotības process. Tie ir  virzīti uz pareizu vingrošanas stājas izveidošanu, kustību 

izpildīšanu ar izvērstām un nostieptām pēdām, iztaisnotiem ceļiem, mīkstu zemskari. 

Pie otrās grupas pieskaita pilnveidotas kustību darbības (patstāvīgas vai elementa 

daļas), kuras ietilpst vairākās pēc struktūras līdzīgās vingrošanas kustībās vai elementos. Šādu 

elementu izpildījumā ir vērojamas tehnikas likumsakarības [ 109, 111, 120]. 

Mākslas vingrošanas teorijā nav strikta nodalījuma pirmās un otrās grupas kustību 

darbībās. Daţādos literatūras avotos viena veida iemaľas ir sastopamas daţādās grupās. 

Mākslas vingrošanā pie bāzēs iemaľām pieskaita: 1.Ķermeľa kustību bāzes iemaľas  

–  stāja augstos pirkstgalos (visās kāju pozīcijās); 

               -   pārvietošanās un skrējiena veidi; 

               -   pareiza stāja; 

-   viļľveidīgo kustību izpildījums (ar ķermeni un  

    rokām); 
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-   plastiskas ķermeľa kustības;  

-   „stingras muguras” iemaľas līdzsvaros un griezienos;  

-   daţāda veida līdzsvari uz pilnas pēdas un pirkstgalos;  

-   atspēriens iztaisnojot celi, nostiepjot pēdu, ar pareizu ķermeľa un roku stāvokli;  

-   vienkāršākie griezieni uz vienas kājas.  

Bāzes iemaľu saraksts aptver visas ķermeľa kustību struktūrgrupas, to var paplašināt un 

papildināt. 

2.Bāzes iemaľas darbā ar priekšmetiem:  

-   priekšmetu satvēriena racionāli veidi, kas nodrošinātu daţādu manipulāciju veikšanu; 

-   sīkas cikliskās kustības ar priekšmetiem (apļošana, spirāles, līkloči); 

-   ripināšanas kustības pa grīdu un ķermeni; 

-   metieni ar vienu roku (vēzējot, izgrūţot); 

-   tvēriena kustības ciešajā un brīvajā satvērienā pēc ripināšanām, pārtvērieniem,   

    metieniem un atsitieniem; 

-   ķermeľa kustību saistīšana ar priekšmeta kustībām. 

 

Pie trešās bāzes iemaľu grupas pieskaita elementus, kas ir svarīgi veselas radniecīgu 

kustību struktūrgrupas apgūšanā. Lēcienu grupā tas ir soļa lēciens špagatā. 

Pie ceturtās grupas pieskaita profilējošo mācību kombināciju apgūšanu. Par 

pamatprincipu doto kombināciju izveidē jāuzskata bāzes elementu un tehnisku darbību kopumu, 

kas nepieciešams sareţģītāku struktūrgrupu sekmīgai apgūšanai. Tām jābūt par pamatu sacensību 

kombināciju izveidei. 

Piektajā grupā  ieskaita modālos elementus, kas ir svarīgi  vingrotājas tehniskās 

gatavības rādītāji. Dotās grupas elementi ir precīzi aprakstīti FIG noteikumos. 

Pie sestās klases pieskaita elementus, kurus izpilda tikai atsevišķas vingrotājas 

pateicoties viľu individuālajām īpatnībām, tā saucamie autoru elementi. 

Visbeidzot, pie septītās grupas pieskaita visus saistelementus ( deju  soļus, pozas, 

ieskrējienus, utt.). 

Vingrošanas zinātnē un praksē ir izveidojies mācību treniľu vingrinājumu izvēles 

likums – no bāzes kustību iemaľām uz  profilējošiem vingrinājumiem un kombinācijām, un tālāk 

uz modālajiem elementiem un sareţģītām kombinācijām. Dotais likums ir pilnīgā saskaľā ar 

didaktikas principu – no vienkāršā un sareţģīto.  

 

 

1.3. 7 – 10 gadu vecuma  bērnu  morfofizioloģiskās un psiholoģiskās 

īpatnības 
 

Riska elementu mācīšanās nenoliedzami saistīta ar negatīvām emocijām un bailēm, 

tādēļ mācību treniľu nodarbībās audzēkľiem vēlams radīt pozitīvo psihisko nostādni un 

pārliecību par savām spējām. Lai izvirzītie uzdevumi tiktu sekmīgi atrisināti, treneriem skaidri 

jāapzinās audzēkľu fiziskās un psiholoģiskās iespējas konkrētajā trenēšanās posmā. 

Katra vecuma bērnu attīstībā ir vērojamas savas morfofizioloģiskās īpatnības, kas 

norāda, kādas fiziskās īpašības (ātrums, veiklība, lokanība, spēks, izturība) būtu vēlams attīstīt. 

Katrai no šīm fiziskajām īpašībām ir savi sensitīvie periodi, kad noteikto īpašību vislabāk attīstīt. 

Neizmantojot izdevīgo attīstības periodu, vairs šo fizisko īpašību tik izteikti attīstīt nevar. 

Izprotot bērnu morfofizioloģiskās īpatnības, ievērojot fizisko īpašību sensitīvos 

periodus, var pareizi fiziski un garīgi noslogot jauno organismu un tas ļauj trenerim labvēlīgi 

virzīt bērna attīstību. 
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Otrās bērnības vecumposma robeţas daţādos literatūras avotos tiek norādītas ar nelielām 

atšķirībām, tādēļ 7 – 10 gadīgās meitenes uzskatīsim par atbilstošām otrās bērnības 

vecumposmam. 

 

1.3.1. Nervu, sensorās sistēmas un kustību aparāts 

 
Nervu sistēmas masa minētajā vecuma posmā palielinās nedaudz. Samazinās smadzeľu 

šķidruma daudzums, pieaug mielīna apvalku biezums, kas nodrošina ātrāku un precīzāku 

uzbudinājuma radīšanu. Nervu šūnas, galvas smadzeľu lielo pusloţu garozas rievas un krokas 

visumā jau ir noformējušās. Intensīvi aug un attīstās garozas kustību zona, kas otrās bērnības 

beigās sasniedz 80% definitīviem (pieauguša cilvēka) rādītājiem, bet mugurzonas apjoms šajā 

vecumā jau sastāda 95%. Elektroencefalogrammas alfaritms stabilizējas normas robeţās ( 

apmēram 10 svārstības/s.). 

Bērnu aktīvās uzmanības ilgums pieaug līdz  20-25 min. Jāuzsver īpaši lielā nozīme 

normālā nervu sistēmas darbībā pareizam tās atpūtas reţīmam. Bērniem ir jāguļ  9-10 stundas, 

pie tam gulēt ir jāaiziet ne vēlāk kā 10 vakarā [5, 12, 53, 75].  

Redzes sensorā zona lielo pusloţu garozā turpina intensīvi attīstīties. Tuvākās redzes 

attālums šajā vecumposmā ir minimāls - ap 7 cm. Pieaug redzes asums. Šīs redzes īpatnības kopā 

ar lielo redzes noslogotību skolas mācībās rada apstākļus tālākai tuvredzības attīstībai. 

Dzirdes sensorās sistēmas attīstība noslēdzas, un dzirdes asums 12 g.v. sasniedz 

maksimumu. 

Turpinās skeleta augšana un attīstība. Visā otrās bērnības periodā mugurkauls saglabā 

lielu elastību un lokanību. Jostas lordoze kļūst pastāvīga (nemainīga). Turpinās skeleta 

pārkaulošanās, kaut arī vēl saglabājas daudz skrimšļa elementu. Skeleta dzimumatšķirības sāk 

parādīties 9 g.v. Mugurkaula krūšu nodalījumā rodas atšķirības starpskriemeļu disku biezumā un 

skriemeļu ķermeľu augstumā. Sāk pārkauloties spieķa kaula elkoľa izaugums (meitenēm mazliet 

agrāk kā zēniem). Paplašinās krūšu kurvja augšdaļa un tas iegūst pieauguša cilvēka formu 12-13 

g.v. Sakarā ar agrāku pubertātes un paātrinātas augšanas iestāšanos meitenēm šajā vecumā krūšu 

kurvja apkārtmērs ir lielāks (vid 72 cm) nekā zēniem (vid 68 cm). Otrajā bērnībā meitenēm 

intensīvi attīstās gurnu josla. Bērniem kauli satur daudz organisko vielu, tāpēc, salīdzinot ar 

pieaugušo kauliem, tie ir relatīvi mīksti [6,7]. 

Kustību aparāta attīstība otrajā bērnībā notiek galvenokārt uz funkcionālo īpašību 

pilnveidošanas rēķina, jo augšana ir lēna (otrais noapaļošanās periods), palielinās ķermeľa masa, 

notiek pastiprināta muskulatūras attīstība. Muskuļu masa attiecībā pret svaru no 8 līdz 12 g.v. 

pieaug no 27% līdz 30%, muskuļu spēks pieaug 2-2,5 reizes, rokas dinamometrijas rādītāji 

pieaug meitenēm no 12 līdz 15 kg, ievērojami pieaug stanometrijas rādītāji, meitenēm pat par 

30% [ 102, 153, 157]. 

Meitenēm šajā vecumā attīstīta sīkā pirkstu muskulatūra, tās labi var veikt sīkas 

precīzas kustības, tāpēc tas ir īstais laiks sporta un darba kustību iemaľu veidošanai. Bērniem ir 

grūti veikt ilgstošas viendabīgas kustības un statiskas slodzes, kas nelabvēlīgi ietekmē asinsriti 

un elpošanu, izsaucot nogurumu. 

 

1.3.2. Veģetatīvās funkcijas 
 

Veģetatīvo funkciju attīstība otrajā bērnībā galvenajos rādītājos tuvojas pieauguša 

cilvēka normas skaitļiem. 

Asiľu kopējais daudzums organismā relatīvi sāk samazināties, 8-12 g.v. periodā tas krīt 

no  9%  līdz  8%  no kopējās ķermeľa masas. Eritrocītu koncentrācija maz izmainās (4,0-4,5 

milj/mm ), nedaudz pieaug hemoglobīna koncentrācija (Hb~14%), nedaudz pieaug skābekļa 

ietilpība (no 17,4 līdz 18,0 mlo2/100g asiľu zēniem, 17,0 līdz 17,5 mlo2/100g saiľu meitenēm), 
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leikocītu koncentrācija samazinās no 10000 līdz 8000 mm . Izmainās leikocītu kvalitatīvais 

sastāvs - leikocītu procentuālais daudzums krīt no 40% līdz 30%, bet neirofīlo granulocītu 

daudzums pieaug no 50% līdz 54%. 

Sirds svars otrajā bērnībā pieaug vidēji no 88 līdz 143g meitenēm. Relatīvais sirds svars 

(uz 1 kg ķermeľa masas) viszemākais ir 10-11 g.v., kas norāda uz sirds augšanas atpalikšanu 

salīdzinot ar ķermeľa svara pieaugumu. Turpinās sirdsdarbības ritma palēnināšanās, relatīvā 

miera stāvoklī tas samazinās no 90 līdz 80 sitieniem vienā minūtē. Sistoliskais tilpums pieaug no 

2100 līdz 2700 ml [6, 12, 204]. 

Asinsspiediens otrajā bērnībā pieaug vidēji no 99/64 mmHg līdz 105/70 mmHg, jo 

notiek tālākā asinsvadu sašaurināšanās (attiecībā pret sirds tilpumu). Tā kā sirdsdarbības ritms ir 

paātrināts, asins aprites laiks ir īsāks, audu apgāde ar asinīm ir labāka nekā pieaugušajiem. Tas 

nepieciešams, lai kompensētu nepietiekamo asins O2 ietilpību un gāzu maiľas nepilnības. 

Pilnveidojas sirds inervācija, uzlabojas asinsvadu tonusa regulācija, tāpēc sirds var 

labāk pielāgoties slodzēm [ 75, 205]. 

Elpošanas sistēma otrajā bērnībā turpina savu attīstību. Plaušu svars pieaug no 450 līdz 

500g, elpošanas ritms samazinās no 23 līdz 21 elpošanas ciklam minūtē, ieelpotā gaisa tilpums 

pieaug no 16 līdz 260 ml, bet minūtes tilpums relatīvā mierā - no 3,6 līdz 4,71, relatīvais minūtes 

tilpums (uz 1 kg svara) ir pusotras reizes lielāks (150 ml) nekā pieaugušajiem (100 ml). 

Jāatceras, ka skābekļa izmantošana no ieelpotā gaisa bērniem ir mazāk efektīva. Dzīvības 

tilpums pieaug no 1,2 līdz 2,0 l meitenēm, bet maksimālā plaušu ventilācija no 40-60 

l/min.Palielinās O2 saistīšana. No 1 l ieelpotā gaisa 12 g.v. bērna organisms saista 35-36 ml O2. 

Otrajā bērnībā pieaug O2 patēriľš relatīvā mierā no 140 līdz 195 ml/min. Precīzi jādozē slodzes 

intensitāti [72]. 

Gremošanas sistēmā otrajā bērnībā notiek piena zobu nomaiľa uz patstāvīgajiem 

zobiem ( tā beidzās  ap 14  g. v. ).  Kuľģa  apjoms  palielinās līdz 1,5 l, pieaug kuľģa sulas 

skābums, aug zarnu trakts, gremošanas procesi nostabilizējas un pilnveidojas. 

Vielmaiľas īpatnības.  Pamatmaiľa samazinās 12 g.v. līdz 38 kcal/kg diennaktī, tomēr 

arī šīs vielmaiľas līmenis ir 1,5 reizes augstāks nekā pieaugušajiem [5, 75, 202, 206]. Sakarā ar 

to bērnu barības normas ir relatīvi augstas - 2g/kg diennaktī olbaltumvielu (pieaugušajiem 15 

g/kg d.), ogļhidrātu 7-8 g/kg d. (pieaugušajiem 5-6 g/kg d.), ūdens ikdienas patēriľš pieaug no 

1250 līdz 1350 g. Bērniem saglabājas relatīvi liela ādas virsma uz 1 kg ķermeľa masas, 

pārsniedzot šo rādītāju pieaugušajiem 1,5 reizes. Šī iemesla dēļ 12 g.v. bērniem saglabājas stipri 

lielāka siltuma atdeve ārējai videi nekā pieaugušajiem. 

Dotajā vecuma posmā bērnu izturības spējas ir pietiekamas, jo sirds izmēri attiecībā 

pret ķermeni ir palielinājušies. Tomēr anaerobā sistēma vēl nav attīstīta un treneriem jāplāno 

īslaicīgas anaerobās slodzes, kā arī jāpievērš uzmanība elpošanas kontrolei. Pretējā gadījumā 

darba spējas pazeminās un pasliktinās veselības stāvoklis. Vielmaiľas neekonomiskuma dēļ 

pareizi jāplāno slodzes dozējumu un jāseko fizioloģiskās adaptācijas procesiem.  

 

 

1.3.3. 7 – 10 gadu vecuma  bērnu psiholoģiskās īpatnības 
 

Lai pedagogs varētu novadīt attīstības procesu, viľam jāzina vispārējie attīstības likumi 

un jāprot šos likumus piemērot, rēķinoties ar visiem individuāli - specifiskajiem apstākļiem, 

rēķinoties ar bērnu kā dzīvu personību. 

Bērns nevis tikai tiek mācīts un pats attīstās, bet gan attīstās mācību un audzināšanas 

procesā. Un šajā procesā galvenais ir bērna aktivitāte. Vadīt attīstību nozīmē vadīt bērna 

aktivitāti. Pateicoties bērna aktivitātei (kas parādās daţādos darbības veidos un formās) realizējas 

ārējās vides iedarbība caur iekšējiem apstākļiem jeb psiholoģiskā atspoguļošana, t.i. abpusējs 

dialektiskais mijiedarbības process starp objektīvo realitāti un augošo cilvēku [48, 53]. 



 60 

Psihe – tās ir mūsu sajūtas un uztvere, atmiľa un priekšstati, domāšana un fantāzija, 

jūtas un griba. Visi šie psihiskās darbības procesi ir raksturīgi konkrētam cilvēkam, subjektam, 

kuram ir savs īpašs raksturs, spējas un temperaments. 

 

Uzmanību var uzskatīt par universālu psihisku parādību. Dzīves laikā cilvēks iegūst 

informāciju par apkārtējo vidi izziľas procesā. Izziľas procesu nodrošina vairākas psihiskās 

parādības ar daţādiem līmeľiem [103, 183]. 

Jutekliskā un vispārinātā izziľas procesu līmeľos piedalās uzmanība un atmiľa, kā 

universālas psihiskas parādības. Visi izziľas procesi ir savstarpēji saistīti un papildina viens otru, 

līdz ar to sadalījums līmeľos ir nosacīts. Uzmanība visu kairinātāju vidū izceļ nozīmīgākos un 

veic izziľas darbības atlases procesu. Uztvere sniedz informāciju par priekšmetu un parādību 

īpašībām viengabalaina tēla formā. Atmiľa nodrošina šī tēla vai kādas informācijas iegaumēšanu, 

saglabāšanu un reproducēšanu. Sajūtas un uztvere veic informācijas sākotnējo apstrādi, 

domāšana un iztēle sniedz tālāko apstrādi, bet izveidotā tēla vai jauno zināšanu patiesums atkal 

tiek pārbaudīts ar sajūtām un uztveri [5, 41]. 

Cilvēka apziľas virzība un koncentrēšanās uz vienu objektu kādā laika posmā, 

vienlaicīgi atraujoties no citiem, ir uzmanība. Tā nav patstāvīgs psihisks process, tomēr vienmēr 

ir iekļauta praktiskajā darbībā un izziľas procesos, nosaka jebkura darba kvalitāti un 

produktivitāti, kā arī pauţ personības intereses un virzību. 

Psiholoģijā uzmanība tiek izprasta kā psihiska funkcija, kas izpauţas apziľas 

koncentrēšanā uz kādu objektu. Uzmanība dod iespēju atlasīt un pārstrādāt visbūtiskāko 

informāciju, operatīvi orientēties apkārtējās vides izmaiľās, koncentrēt psihes aktivitāti nozīmīgu 

mērķu sasniegšanai, organizēt izziľas aktivitātes un cilvēka uzvedību. 

Galvas smadzeľu retikulārās formācijas darbība un galvas smadzeľu garozas reflektīvā 

darbība ir uzmanības fizioloģiskā mehānisma pamatā.  

Retikulārā formācija aktivizē galvas smadzeľu darbību kopumā un arī veic impulsu 

atlases funkcijas – tiek kavēti un aizturēti vieni impulsi, bet pastiprināti un noraidīti uz galvas 

smadzeľu garozu citi impulsi. Atsevišķu smadzeľu centru pastiprinātu uzbudināšanos un 

dominantes izveidošanos nosaka impulsu selektīvā atlase. Dominante, savukārt, sekmē citu nervu 

centru darbības kavēšanu. Pēc A.Uhtomska domām dominante veido uzmanības fizioloģisko 

pamatu [199]. 

Uzmanība izdala kādu priekšmetu no apkārtējās vides, novēršoties no citiem 

kairinātājiem. Dotā uzmanības atkarība no ārējiem kairinātājiem ir iedzimta un  to raksturo 

beznosacījuma orientēšanās reflekss. Tomēr uzmanības izpausme ir ne vien neapzināta, bet arī 

apzināta savas darbības un uzvedības kontrole ar mērķi – apzināti uzturēt izvēlētu aktivitāti vai 

nodrošināt tās pārslēgšanos uz kādu citu objektu [103, 125, 159]. 

Uzmanības darbību nosaka vairākas faktoru grupas: ārējie un iekšējie faktori. Ārējie 

faktori ir kairinātāja īpatnības – intensitāte, spēks, kontrasts, kairinātāja sākums un beigas. Pie 

ārējiem faktoriem pieskaita darbības strukturālo organizēšanu - apvienotie objekti tiek uztverti 

vieglāk par atsevišķiem. Savukārt iekšējie faktori ir saistīti ar personības psihiskā stāvokļa 

īpatnībām ( centrālās nervu sistēmas funkcionālais stāvoklis) un kairinātāja atbilstību personības 

vajadzībām dotajā laika posmā.  

Atkarībā no uzmanību piesaistošiem faktoriem izdala trīs uzmanības veidus – netīšo, 

tīšo, pēctīšo. 

Netīšā uzmanība rodas ārējo faktoru ietekmē un to var uzskatīt par pasīvu, jo netiek 

piepūlēta griba, un emocionālu, jo tiek akcentēta sakarība starp uzmanības objektu un tām 

emocijām, interesēm un vajadzībām, ko rada šis objekts. Netīšā uzmanība ir nenoturīga un viegli 

pārslēdzas uz kādu citu objektu, jo ir atkarīga no ārējā kairinātāja īpatnībām. Netīšā uzmanība 

pastāv arī kontroles mehānismos, tikai atšķirībā no tīšās uzmanības, tā kontrolē spilgti izteiktās 

īpatnības. Netīšo uzmanību izsauc jebkurš spēcīgs kairinātājs, kas darbojas uz citu fona. 
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Kairinātājs, kas maina spēku, kā arī jauns kairinātājs rada netīšo uzmanību. Uzmanību rada arī 

kairinātāja darbības sākums un pārtraukšana. Visas šīs kairinātāju īpatnības uz neilgu laiku 

padarīs to par uzmanības objektu, bet netīšā uzmanība var arī ilgāku laiku koncentrēties uz kādu 

objektu. 

Netīšā uzmanība ilgstoši var koncentrēties tikai uz tādu priekšmetu, kurš izraisa 

emocionālo interesi, ir nozīmīgs un saistīts ar personības vajadzībām. 

Tīšai uzmanībai raksturīga paša subjekta aktivitāte un gribas piepūle. Tā izpauţas kā 

apzināti regulēta koncentrēšanās uz kādu konkrētu objektu. Tīšo uzmanību izsauc izvirzītais 

mērķis. Šādu mērķi var izvirzīt gan pats subjekts, gan arī kāds cits cilvēks. Uzmanības 

saglabāšanu nodrošina gribas piepūle. Tīšā uzmanība ir daudz efektīvāka par netīšo, taču tā prasa 

speciālu piepūli un ātri nogurdina.  

Pēctīšo uzmanību izsauc darbības procesā radusies interese.  Šī uzmanība rodas pēc 

tam, kad jau ir bijusi tīšā uzmanība un saistās ar apziľas koncentrēšanu uz personībai nozīmīgu, 

emocionāli pievilcīgu un vērtīgu objektu bez kādas piepūles. Pēctīšās uzmanības rašanās 

ievērojami atkarīga no personības īpatnībām, darba paraduma un emocionālās aizrautības. Šis 

uzmanības veids ir visefektīgākais, jo nodrošina tās noturīgumu bez speciālas psihiskas piepūles. 

Tā, sportists treniľa laikā  var aizrauties ar kādu spēles kombināciju un bez gribas piepūles 

nodarboties ar to līdz laikam, kad iestājas vispārējs nogurums. 

Pēc vairāku autoru atziľām reālajā darbībā visi uzmanības veidi piedalās savstarpēji 

papildinoši un galvenais pedagoga uzdevums uzmanības uzturēšanas aspektā ir panākt 

uzmanības atvieglotu pārvaldīšanu nodarbību laikā [ 48, 103]. 

Lai gūtu panākumus jebkurā darbības jomā, īpaša nozīme ir uzmanības īpašībām, kas 

raksturo subjekta darbības dziļumu, ilgumu un intensitāti. 

Uzmanības aktivitāte raksturo gribas piepūli uzmanības uzturēšanā un, atkarībā no paša 

subjekta gribas aktivitātes vai pasivitātes, tā var būt tīša un netīša. 

Uzmanības virzību nosaka uzmanības objekta atrašanās vieta vai tā ir ārējā pasaulē, vai 

arī tās ir personības sajūtas, domas pārdzīvojumi. Ārējā uzmanība regulē subjekta darbību un 

saistīta ar tā apkārtējās pasaules uztveres spēju (percepciju). Iekšējā uzmanība saistīta ar personas 

pašapziľu, savas darbības, emociju un iekšējās pasaules apzināšanos. Par iekšējās uzmanības 

objektiem uzskata jūtas, domas, atmiľas. Savstarpēji ārējā un iekšējā uzmanība bremzē viena 

otru, jo ir grūti koncentrēties vienlaikus uz iekšējām un ārējām parādībām. 

Svarīgs ir arī uzmanības plašums, kur izšķir uzmanības apjomu un sadalīšanu. 

Uzmanības apjomu vērtē ar objektu skaitu, ko vienlaikus var skaidri uztvert pietiekami īsā laika 

intervālā. Pēc eksperimentālajiem datiem uzmanības apjoms ir 5 -7 objekti, bet šo skaitli var 

pārsniegt grupējot atsevišķus objektus, tad katra grupa tiek uztverta kā viens objekts. 

Uzmanības apjoms ir atkarīgs no subjekta individuālajām īpatnībām un darbības 

specifikas.  

Uzmanības sadalīšanu raksturo vienlaikus skaidri apzināmo objektu skaits jeb spēja 

jebkurā darbībā vienlaikus uzmanības centrā paturēt vairākus objektus. Darbības procesā 

uzmanība parasti koncentrējas uz kādu vienu darbības veidu, ko fizioloģiski nosaka dominante. 

Uzmanību ir iespējams sadalīt un organizēt sasniedzot darbības automatizācijas līmeni. 

Pretēja uzmanības sadalīšanai ir uzmanības koncentrācija, kas nosaka iedziļināšanos jeb 

uzmanības pievēršanos vienam objektam, novēršoties no citiem kairinātājiem [38, 45, 53]. 

Augsts koncentrācijas līmenis ir precīzas un kvalitatīvas darbības nosacījums, kas atsevišķos 

darbības veidos, tai skaitā sportā, ir īpaši nepieciešams. Koncentrācija ir tas uzmanības rādītājs, 

kas nosaka noturīgumu pret blakustraucējumiem. 

Uzmanības koncentrācija īpaši nozīmīga tīšajā uzmanībā un tā ir saistīta arī ar vecumu. 

Pedagogiem būtu jāzina bērnu maksimālos uzmanības koncentrēšanās laikus. 5 – 7 gadu vecumā 

koncentrēšanās ilgums ir aptuveni 15 minūtes, 8 – 10 gadu vecumā – 20 minūtes, 11 -12 gadu 
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vecumā – 25 minūtes, 13 – 15 gadu vecumā – 30 minūtes, 16 – 18 gadu vecumā tas sasniedz 45 

minūtes. 

Uzmanības noturīgums izpauţas uzmanības stabilitātē un ilgstošā koncentrācijā uz 

objektu. Dotā uzmanības īpašība ir atkarīga no nervu procesu spēka, darbības veida, 

paradumiem, attieksmes pret doto darbību, noguruma pakāpes un citiem faktoriem. 

Spēju mainīt psihiskās aktivitātes virzību, koncentrēšanos un pāreju no viena objekta 

vai darbības veida uz otru, sauc par uzmanības pārslēgšanos. To raksturo laiks, kas ir 

nepieciešams apzinātai uzmanības virzīšanai no viena objekta uz otru. Šī uzmanības īpašība ir 

atkarīga no cilvēka vecuma un no individuālajām īpašībām, kas saistītas ar nervu procesu 

kustīgumu un spēku. Uzmanības pārslēgšana ir īpaši saistīta ar temperamentu – sangviniķiem tā 

ir ātra, flegmātiķiem – lēna [ 106, 216]. 

Izklaidība ir uzmanībai pretējs process. Tas ir uzmanības koncentrēšanās trūkums, kā 

arī nespēja uzturēt tīšo uzmanību. Izklaidības cēlonis ir saistīts ar nervu procesu vājumu un 

raksturīgs pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Izklaidību sekmē nogurums, neinteresants 

darbības veids, pārliecīga uzmanības koncentrācija uz kādu vienu objektu, kā arī daudzi citi 

faktori. 

Mācību darbs izvirza sevišķas prasības bērna uzmanībai [38, 45]. Visbieţāk slikta bērna 

sagatavošana skolai izpauţas tieši viľa neprasmē koncentrēties. Kas arī izsauc vislielākās 

grūtības gan stundās, gan ārpusskolas nodarbībās. 

Uzmanības īpatnības intensīvi attīstās tieši 7 - 10 gadu vecumā sakarā ar darba 

organizāciju. 

Otrās bērnības vecumposma uzmanību raksturo:   1)  uzmanības nenoturīgums, jo 

vadošā ir nepatvaļīgā uzmanība; 2) neprasme virzīt uzmanību uz būtisko, galveno, uzmanību 

piesaista ārējie, nejaušie momenti; 3) šaurs apjoms, kas arī ir par iemeslu tam, ka bērns nevar 

vienlaicīgi veikt vairākas darbības; 4) augsta emocionalitāte ļoti ātri rada uzmanības izsīkumu, 

izklaidību. 

Šīs uzmanības īpatnības var saglabāties visu vecumposma laiku, bet pie pareiza darba ir 

iespējams jau 7gadu vecumā diezgan ātri uzlabot gan uzmanības apjomu, gan sadalīšanu, 

pārslēgšanu, gan mērķtiecību, jo uzmanību var un vajag audzināt. Aktīvajā darbībā uzmanība 

tiek uzturēta, ja ir darbības racionāla organizācija, tai skaitā arī intelektuālā darbībā. Taču lai tas 

notiktu, jāievēro mācību darba organizācijas noteikumi. 

 

Sajūtas ir viena no psihiskās atspoguļošanas vienkāršākajām formām, kura piemīt kā 

cilvēkiem, tā arī dzīvniekiem un sniedz informāciju par priekšmetu vai parādību noteiktām 

atsevišķām īpašībām. Tās veidojas nervu sistēmas darbības rezultātā, kad tiek analizēts iekšējā 

vai ārējā vidē radies kairinājums.  

Interoreceptīvās sajūtas apzīmē kā organiskās sajūtas, kas sniedz informāciju par 

organisma iekšējiem kairinājumiem sāpju, bada, slapju un citu sajūtu veidā. 

Proprioreceptīvās jeb kinestētiskās sajūtas rodas muskuļu, cīpslu un saišu receptoru 

kairinājuma rezultātā. Šīs sajūtas sniedz informāciju par ķermeľa stāvokli telpā un kustību un 

balsta orgānu darbību. Īpaša loma ķermeľa stāvokļa analīzē ir vestibulārajam aparātam, kas 

atbild par līdzsvaru [61, 126, 176]]. 

Eksteroreceptīvās sajūtas sniedz informāciju par apkārtējo pasauli. Tās iedala divās 

grupās: kontaktās sajūtas – garša un tauste, distantās sajūtas – redze, dzirde un oţa. 

Relatīvais sajūtu slieksnis raksturo sajūtu maiľu [48, 153]. Tas paredz vismazāko 

kairinātāja stipruma maiľu, kas spēj izsaukt sajūtas atšķirību. Sajūtu atšķirība rodas tikai tad, ja 

kairinātāja stiprums mainās – pastiprinās vai pavājinās par kādu noteiktu daļu no sākotnējā 

stipruma. Piemēram, priekšmetu svara atšķiršanas slieksnis ir 1/30, kas nozīmē ja priekšmets 

sver 60 g, tad nākamo svaru varēs atšķirt pie 62 g svara, bet ja priekšmets svērs 600 g, tad 

nākamo svara atšķirību varēs sajust  pie 620 g smaguma. 
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Sajūtām raksturīgas likumsakarības ir adaptācija un sensibilizācija. Sajūtu adaptācija 

jeb pielāgošanās apkārtējai videi vērojama kā sajūtu orgānu jūtīguma maiľa, kas izpauţas kā 

pastiprināšanās vai pavājināšanās, saistībā ar apkārtējās vides apstākļu izmaiľām. Daţādu maľu 

orgānu adaptācijai ir nepieciešams konkrēts laiks, tomēr adaptācijas spējas nav neierobeţotas un 

svārstās vidējā kairinātāju stipruma diapazonā. Pie ļoti stipriem kairinātājiem un sāpju sajūtas 

cilvēks nespēj pierast [204, 206]. 

Sensibilizācija ir saistīta ar organisma funkcionālo stāvokli un psiholoģiskām 

izmaiľām. Sensibilizācijas procesā notiek analizatoru jūtīguma palielināšanās, kas izpauţas kā 

sajūtu absolūtā sliekšľa izmaiľa. Šis process ir saistīts gan ar ilgstošām organisma funkcionālām 

izmaiľām – vecums, temperaments, gan ar īslaicīgām izmaiľām – īslaicīgs nogurums, briesmu 

situācija. 

Sinestēzija ir atšķirīgu analizatoru  mijiedarbība, kuras rezultātā rodas jaunas, oriģinālas 

sajūtas. Dzirdes un redzes analizatoru sinestēzija rada  „krāsaino dzirdi”, dzirdot skaľas, rodas 

krāsu sajūtas. 

Viena maľu orgāna funkcionālu traucējumu kompensācija ar citu maľu orgānu 

jūtīguma paaugstināšanos veido sajūtu kompensāciju. Redzes zuduma gadījumā paaugstinās 

dzirdes, taustes un citu analizatoru jūtība. Sajūtu kontrasts veidojas kā sajūtu izmaiľa iepriekšējā 

vai vienlaikus kairinātāja ietekmē. 

Bērnu sajūtas cieši saistītas ar uztveri un tās organizēšanos. Tieši priekšmetu un 

parādību, kā arī savu kustību uztverē pilnveidojas redzes un kustību koordinācija, bagātinās 

vienlaicīgi sajūtas un uztvere. Lielu lomu šajā attīstībā spēlē otrā signālu sistēma. Priekšmeta, 

parādības apzīmēšana, nosaukšana vārdā organizē sajūtu un uztveres sadarbību. 

 

Uztvere ir priekšmetu un parādību atspoguļojums tiem piemītošo īpašību un sastāvdaļu 

kopumā, kas rodas tieši iedarbojoties uz sajūtu orgāniem. Apkopojot vairāku analizatoru sniegto 

informāciju uztvere veido koptēlu. Uztvere kā process norit reizē ar sajūtām un ir tieši atkarīga 

no daţādu sajūtu mijiedarbības un paša subjekta pieredzes. Uztveres procesā receptoros uztvertā 

informācija tiek papildināta ar sareţģītu analītiski – sintētisku darbību analizatoru smadzeľu 

centros, kā rezultātā izveidojas atspoguļojamo parādību priekšmetiskums un to viengabalainība. 

Uztveres process ir ļoti komplicēts un nosacīti to iedala vairākās daļās: 

1) tiek apkopota sajūtu orgānu sniegtā informācija par priekšmeta vai parādības īpašībām; 

2) tiek izceltas nozīmīgākās priekšmeta vai parādības īpašības, novēršoties no mazāk 

nozīmīgām; 

3) priekšmets vai parādība tiek atpazīta un salīdzināta ar atmiľā esošo informāciju un 

pieredzi; 

4) tiek izveidots viengabalains tēls. 

Katram cilvēkam uztveres procesā kāds no analizatoriem ir vadošais un pārējie 

analizatori papildina iegūto informāciju. Sporta nodarbībās ir nepieciešama komplicēta uztvere, 

kur vienlaikus darbojas redzes, dzirdes un kustību uztvere. 

Uztveri kā procesu raksturo vairākas likumsakarības – atlase, norisi, veselums, 

apjēgšana, apercepcija, strukturālais raksturojums, priekšmeta un fona attiecības. Šo 

likumsakarību veidošanos nosaka fizioloģiskie un psiholoģiskie faktori. 

Uztveres atlase izpauţas kā atsevišķu priekšmetu, vai parādību izdalīšana pārējo vidū. 

Atlase norāda uz uztveres procesa aktīvo raksturu, kas atkarīgs no paša indivīda vajadzībām, 

interesēm un virzības. Visu uztveres procesa norisi nosaka cilvēka attieksme pret objektu. 

Ciešā sakarībā ar domāšanu un katra priekšmeta vai parādības būtības izpratni izpauţas 

apjēgšana. Indivīds uztver tikai tos priekšmetus, kurus apjēdz un kuriem viľa izpratnē ir kāda 

nozīme vai kāda mērķtiecīga pielietošana  [ 124, 125]. 

Ar uztveres veselumu saprotam spēju atspoguļot priekšmetu kopumā un izprast to kā 

kopumu arī tad, ja tas sastāv no atsevišķām daļām. 



 64 

Uztveres konstantums nodrošina visu uztveramo priekšmetu vai parādību relatīvu 

patstāvību, neraugoties uz fona, attāluma, apjoma, izvietojuma maiľu. Uztveres konstantums 

veidojas indivīda dzīves laikā un balstās uz iepriekš gūto pieredzi. Uztveres konstantumam ir 

milzīga praktiska nozīme un, pateicoties tam, viens un tas pats priekšmets, neatkarīgi no uztveres 

leľķa, attāluma, apgaismojuma un citu faktoru ietekmes netiek uztverts kā jauns un nezināms. 

Uztveres apercepcija ir indivīda pieredzes, individuālās virzības un attieksmes iespaids 

uz kāda objekta uztveri. Uztveres apercepcijā izpauţas konkrēta personība un tās individuālās 

īpašības, vēlmes, intereses, jūtas, griba un konkrēta attieksme pret uztveramo objektu. 

Uztverei piemīt strukturāls raksturs – indivīda spēja uztvert atsevišķus elementus, 

izdalot tos no kopējā uztveres objekta veseluma. 

Apkārtējās pasaules tēlu uztvere ne vienmēr ir precīza un veidojas atšķirības starp reālo 

un uztverto tēlu. Šādas noturīgas kļūdas sauc par uztveres ilūzijām. Uztveramā objekta īpašību 

sagrozīšanu un nepareizu atspoguļošanu izraisa noteiktu kairinātāju konfigurācija vai kāds cits 

stimuls. 

Otrā bērnības vecumposmā  uztvere turpina attīstīties. Pateicoties vērošanas attīstībai, 

priekšmetu īpašību izcelšanai, apjēgšanai, uztvere kļūst mērķtiecīgs un jau patvaļīgi 

organizējams process. Pateicoties uzkrātajai pieredzei, vērojama izteikta apjēgtība. 

Dotajā vecumā bērni pareizi uztver un orientējas diennakts sadalē un spējīgi izvērtēt 

diezgan precīzi laiku vienas stundas robeţās, sīkākās laika vienībās bērni kļūdās. 

 

Psihisks process, kurā indivīds iegaumē, saglabā, reproducē un aizmirst pieredzēto, tiek 

saukts par atmiľu. Tā piedalās izziľas procesā uztveres akta laikā, jo pati uztvere nav iespējama 

bez tēla atpazīšanas. Psiholoģijā ir pazīstamas vairākas pieejas atmiľas klasifikācijā. Pievērsīsim 

uzmanību klasifikācijai, kas balstās uz apziľas aktivitāti un iegaumēšanas procesa 

mērķtiecīgumu. Dotajā klasifikācijā izšķir tīšo, netīšo un fona atmiľu. 

Netīšā atmiľa pavada indivīdu visās viľa darbībās.  Redzētā, dzirdēta un veiktā 

atcerēšanās notiek arī bez mērķa izvirzīšanas. Šīs atmiľas saturs ir atkarīgs no indivīda 

vajadzībām, interesēm, garastāvokļa un citiem faktoriem. 

Tīšā atmiľa raksturojas ar apzinātu mērķtiecību kādas informācijas iegaumēšanā, gribas 

piepūli un daţādu iegaumēšanas paľēmienu un metoţu pielietošanu [41, 216]. 

Izvirzot informācijas iegaumēšanas mērķi un cenšoties to realizēt, paralēli tiek 

iegaumēti arī citi objekti - šādu atmiľas veidu sauc par fona atmiľu. Fona atmiľa ir 

visneefektīvākā. 

Visaugstāko atmiľas efektivitāti var panākt, pielietojot speciālus paľēmienus tīšās 

atmiľas iegaumēšanas procesā. 

Otrās bērnības vecuma bērni neprot pareizi organizēt iegaumēšanas procesu, neprot 

sadalīt tekstu jēdzieniskās daļās, izcelt galveno, lai to iegaumētu. Lai varētu pareizi vadīt atmiľas 

attīstību, jārēķinās ar daţādām īpatnībām, kas sastopamas jaunākā skolēna atmiľas organizācijā. 

Bērni labāk iegaumē konkrēto, uzskatāmi - tēlaino, nekā abstrakto un loģisko. Tas ir pateicoties 

bērnu emocionalitātei. Taču vēlams pieradināt bērnus pie loģiskas materiālu analīzes. 

 

Mūsdienu psiholoģijā domāšana tiek definēta kā netieša un vispārināta psihiskās 

atspoguļošanas forma, kas veido saiknes starp izziľas objektiem. Domāšanai kā augstākajai 

izziľas darbības formai piemīt spēja atspoguļot apkārtējo vidi vispārināti un netieši, veidojot 

saiknes starp priekšmetiem un parādībām un abstrahējoties no reālā tēla [41, 75, 103]. Gan 

izziľas vispārinājums, gan arī pastarpinātība tiek panākta ar valodas, runas palīdzību. Domāšana 

un valoda, domāšana un runa ir savstarpēji nesaraujami saistītas. Doma veidojas vārdiskā ietērpā.  

Tai pašā laikā domāšana un runa ir atšķirīgas psiholoģiskās parādības. Tās ir vienotas, bet ne 

identiskas. Domāšanas process ir ļoti sareţģīts. Sākotnējā informācija domāšanai tiek iegūta no 

jutekliskās izziľas. Arī domāšanas saikne ar apkārtējo vidi realizējas caur juteklisko izziľu. 
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Cilvēka domas var izpausties : jēdzienos – priekšmetu un parādību kopējo un būtisko 

īpašību atspoguļošana, spriedumos – sakaru vai attiecību atspoguļošana starp priekšmetiem un 

parādībām, to pazīmēm un īpašībām, slēdzienos – jaunu domu veidošanā, balstoties uz 

spriedumu salīdzināšanu un analīzi. 

Par domāšanas procesa ierosinātāju uzskata problēmsituāciju. Šāda situācija konkretizē 

kāda intelektuālā uzdevuma risināšanas nepieciešamību, lai sasniegtu kādu noteiktu mērķi 

dotajos apstākļos un apmierinātu kādu vajadzību [10, 123]. 

Analizējot domāšanas procesu, izdala atsevišķas domāšanas operācijas, ar kuru 

palīdzību indivīds iedziļinās jautājuma būtības un sakarību izpētē: analīze – nodrošina veselā 

sadalīšanu atsevišķos elementos, kā arī atsevišķu īpašību izdalīšanu no kopuma; sintēze – 

nodrošina atsevišķu daļu apvienošanu vienā veselā; vispārināšana – priekšmetu un parādību 

būtiskāko pazīmju izcelšana, sniedzot izpratni par dabas un parādību vispārējām 

likumsakarībām; salīdzināšana – nodrošina priekšmetu vai parādību īpašību un sakarību līdzās 

noteikšanu.  Analīze nav atdalāma no sintēzes un darbojas vienlaikus. Domāšanas procesa norisē 

ievērojama loma ir stereotipizācijai, kas ir slēdzienu izstrāde, balstoties uz daļēju zināšanu 

pamata un līdzīgu cēloľsakarību atsaukšanu atmiľā.  

Otrās bērnības vecumposmā domāšanai raksturīga konkrētība, emocionalitāte, tēlainība. 

Bieţi, uztverot kādā norādījumā tikai pašu sākumu, bērni jau uzsāk darbību. Šī pārsteidzība 

izskaidrojama ar zemo analītiski - sintētisko domāšanas darbību vispār. Līdztekus matemātikai 

labvēlīgu iespaidu var atstāt fiziskā audzināšana, jo tieši pašu bērnu kustību darbībā, aktivitātē, 

visai viegli var izcelt praktiskās - uzskatāmās analīzes objektu, veikt salīdzināšanu un citas 

domāšanas operācijas. 

 

Par iztēli sauc psihisko procesu, kura rezultātā uztvertie tēli pārveidojas jaunos 

priekšstatos un tēlos, balstoties uz iepriekšējo dzīves pieredzi. Tā ir saistīta ar atmiľas procesiem, 

jo nepārtraukti pārstrādā atmiľā esošo informāciju. Iztēle ir saistīta arī ar uztveri, jo ietekmē 

ikviena jauna tēla veidošanos. Arī katrā problēmsituācijā iztēle un domāšana darbojas ciešā 

mijiedarbībā. Iztēle papildina uztveres tēlus ar tieši neuztverto informāciju, dod iespēju paredzēt 

nākotnes notikumus, bagātina un pārveido pagātnes tēlus. 

Iztēle piemīt tikai cilvēkam un veidojas darbības procesā. Jo lielāks ir jaunrades 

pārsvars darbības procesā, jo lielāka ir iztēles nozīme. Iztēles fizioloģiskais pamats ir analīzes un 

sintēzes process, kas veidojas smadzeľu darbības rezultātā. 

Šim procesam piemīt ne tikai izziľas funkcija, bet arī emocionālā ievirze, t.i. ļoti cieši 

saistīta ar personības izaugsmi tieši pirmās un otrās bērnības vecumā. Iztēlei ir raksturīgs mazs 

kritiskums un vāja organizētība. Nepieciešams izmantot iztēli intelektuālajā skolēnu darbībā, jo 

tas palīdzēs dziļāk izprast parādības būtību un stimulēs interesi, virzīs uz izziľas darbību. Iztēles 

aktivitāte cieši saistīta ar bērna pūlēm, motivāciju, pārdzīvojumiem [5, 41]. 

Iztēle ir svarīga radošā procesa sastāvdaļa un ir atkarīga no personības vispārējās 

virzības. Tieši ar iztēles procesu ir saistītas tādas personības psiholoģiskās īpašības, kā 

mērķtiecība, smalkjūtība, empātija, humānisms, neatlaidība. Iztēles procesu ierosina katra 

nenoteikta problēmsituācija, informācijas trūkums vai nepilnības. 

Izdala vairākus iztēles veidus. Tīšā un netīšā iztēles veidā iekļauj pēc iztēles rašanās 

apstākļiem. Tīšā iztēle var būt reproduktīva vai radoša, atkarībā no procesa norises īpatnībām. 

Reproduktīvā iztēle veido jaunu tēlu, balstoties uz kāda konkrēta attēla vai vārdiska apraksta 

bāzes. Turpretī radošā iztēle saistās ar pilnīgi jaunu un oriģinālu tēlu izveidošanu, ko nosaka 

cilvēka praktiskā darbība un tās mērķtiecība. 

Radoša cilvēka darbība vienmēr saistās ar radošās iztēles veidu. Pēc iztēles spilgtuma 

un realitātes var iedalīt: reālistisko iztēli , kas vairāk vai mazāk atspoguļo īstenību ar notikumus 

apsteidzošu raksturu; fantastisko iztēli, kas ir visai tālu atrauta no īstenības. 
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Personības individuālās īpatnības, kas nosaka cilvēka uzvedību un noteiktu attieksmi 

pret citiem cilvēkiem un apkārtējo vidi, veido raksturu. Tas ir cieši saistīts ar temperamentu un 

var stimulējoši vai kavējoši ietekmēt kādas citas rakstura īpašības izveidošanos. Savukārt, 

raksturs var ietekmēt temperamenta īpašību kvalitatīvu maiľu. Rakstura veidošanā par galveno 

uzskata audzināšanu. Raksturs veidojas un pārveidojas sabiedrībā, sociālā vidē. Raksturā 

izpauţas arī tipiskākās sabiedrības iezīmes, kuras konkrētā personība, atkarībā no savām 

interesēm, spējām, jūtām, motīviem ir iekšēji pieľēmusi [ 10, 104, 123] . 

Raksturs ir saistīts ar personības attieksmju izvēli pret darbības veidu, sabiedrību un 

pašam pret sevi, ko nosaka gan apkārtējās vides, gan darbības veida, gan psihisko stāvokļu 

izmaiľas. Rakstura veidošanās sākas jau agrā bērnībā un ir atkarīga no tās mikrovides, kurā bērns 

atrodas. Par cilvēka raksturu var spriest pēc tā ārējām izpausmēm – rīcības, runas īpatnībām, 

ārējā tēla.   

7-10 gadu vecumā turpina attīstīties bērna raksturs, rakstura īpašības gan vēl ir 

nenoturīgas. Saskarsmē ar daţādiem cilvēkiem, daţādos apstākļos, bērns reaģē daţādi, nereti 

identiskās situācijās viľa rīcība ir neparedzama. Tomēr bērns lielā mērā var pašregulēt savu 

uzvedību, kaut arī ļoti nepilnīgā mērā. Cēlonis tam ir uzvedības raksturīgā impulsivitāte, 

nenostabilizējušies uzskati visās dzīves sfērās. 

Vadīt uzvedību nozīmē vadīt aktivitāti, veidot tās saturu un virzību. Šādas vadības 

organizēšanā nozīmi gūst kārtības ieviešana bērna dzīves gaitā, noteiktu prasību izvirzīšana pret 

viľa rīcību. Pie kam ir svarīgi, lai šajā attieksmju atmosfērā pārsvarā būtu saturīgas emocijas, 

galvenokārt pozitīvi aktivizējošas bērna ikdienišķo darbību. 

Intereses dotajā vecumā ir nejaušas, izkliedētas, saistītas ar paša bērna pieredzi, virzītas 

uz tuvāko rezultātu sasniegšanu. Saturīga un daudzveidīga bērnu darba sabiedriskās aktivitātes 

organizēšana, stimulējot radošo iniciatīvu, patstāvību, dod personību vadošo līniju attīstību. 

 

Apzināta savas darbības un uzvedības regulēšana, kas saistīta ar iekšējo un ārējo šķēršļu 

pārvarēšanu ir griba [103, 123]. Tā ir indivīda psihes svarīga komponente, kas saistīta ar darbības 

motīviem, izziľas darbību un emocionālo sfēru. 

Gribas aktivitātēm ir komplicēta psiholoģiska struktūra, saistīta ar pašregulāciju, 

motivāciju un attieksmi pret ārējo darbību. Galvenokārt griba izpauţas vienkāršās apzinātās 

darbībās un sareţģītās darbībās. Pie vienkāršajām apzinātajām darbībām vērojama mērķa 

izvirzīšana un tā realizācija, bet sareţģītās darbībās redzam mērķa izvirzīšanu, darbības 

plānošanu, metoţu un līdzekļu izvēli un ,visbeidzot, realizāciju. Sareţģītajās darbībās griba var 

veikt aktivizējošo vai bremzējošo funkciju. Šīs funkcijas ir saistītas ar motīvu cīľu, kuras laikā 

griba kādu no motīviem izceļ, bet citu nomāc. 

Darbības stimuls ir vajadzības, kas no neapzinātām tieksmēm pāriet apzinātās vēlmēs. 

Vēlmes ir gribas darbības sākums, uz kuru pamata tiek izvirzīts mērķis. Indivīdam var pastāvēt 

vairāki motīvi, kuri noved pie motīvu cīľas, kas noslēdzas ar lēmuma pieľemšanu par labu 

vienam no vairākiem motīviem. Paša lēmuma realizācijā nepieciešama gribas piepūle, jo mērķa 

sasniegšana ir saistīta ar grūtību pārvarēšanu. Katra gribas izpausme ir cieši saistīta ar personības 

gribas īpašībām un to izpausmes intensitāti. Par personības gribas īpašībām tiek uzskatītas 

mērķtiecība, neatlaidība, patstāvība, izlēmība, izturētība un drosme. Kā vājas gribas īpašības var 

minēt gļēvulību, pakļaušanos citu ietekmei, impulsivitāti, negatīvismu, stūrgalvību [183].  

Gribu var audzināt un veidot. Galvenais gribas veidošanas ceļš ir mērķu un to 

realizācijas apzināšanās un rūpīga ikdienas darbība. Lielu nozīmi gribas veidošanā un rakstura 

audzināšanā iegūst sports un kustību aktivitāte. 

Sakarā ar mācību darba obligāto raksturu 7-10 gadu vecumā rodas labvēlīgi apstākļi 

gribas veidošanai [37, 41]. Nepieciešamība pakļauties noteiktām prasībām kļūst galvenais gribas 

piepūles faktors. Ļoti svarīgi nenokavēt bērnu aktivitātes labvēlīgu vēlamu ievirzi. Ir gadījumi, 
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kad tieši jaunākajā skolas vecumā sāk veidoties pasivitāte, no kuras vēlāk izveidojas neprasme 

izvirzīt mērķus, nevēlēšanās un neprasme būt neatlaidīgam. 

Gribas veidošanas procesā liela loma ir cilvēka dzīves pieredzei, viľa saskarsmei ar 

citiem cilvēkiem, uzvedības praksei. Gribas attīstīšana nav iedomājama bez atmiľas, domāšanas, 

iztēles, morālisko jūtu līdzdalības, jo tieši gribas darbībā vislielākā mērā un vispilnīgāk izpauţas 

personības visas īpašības. 

7- 10 gadu vecumā uzmanības noturīgums ir ievērojami palielinājies, uzlabojušās 

valodas prasmes, nobriedusi iztēle. Šajā vecumā bērniem jāļauj eksperimentēt un veicināt 

individualitātes attīstību. 

Dotajā vecumā rodas labvēlīgi apstākļi estētisko jūtu audzināšanai. Bērniem raksturīgā 

augstā emocionalitāte sakrīt ar izziľas aktivitāti un tendenci izvērtēt, salīdzināt. Tieši šajā 

vecumā bērni ir uzľēmīgi estētiskajā plāksnē: sadzīves estētika, mūzika, citi mākslas veidi, kā arī 

estētiskie momenti mākslas vingrošanā.  

 

1.3.4. Motivācija un tās īpatnības  bērniem 7 – 10 gadu vecumā   

 

Jebkura cilvēka uzvedības analīzē parasti lieto terminu „motivācija”, kas ir ierosmju 

komplekss – mērķi, vajadzības, ideāli, motīvi, vērtību orientācija un daudz kas cits, kas, 

savstarpēji saistoties, nosaka cilvēka uzvedību, vada un organizē to [125]. 

Cilvēka aktivitātes pamatā ir tā vajadzības. Realizējot tās, cilvēks piedalās kādā 

konkrētā darbībā. Tomēr pašas par sevi vajadzības ir tikai indivīda aktīvas darbības priekšteči. 

Par motīvu darbībai tās kļūst tikai tad, kad indivīds spēj īstenot vajadzības, izprotot savu reālo 

iespēju robeţas. Kā arī izprot materiālo pamatu vajadzību apmierināšanai, pie kam tieši šajā 

darbības jomā, nevis kādā citā. Par galveno darbības kritēriju uzskata motivāciju, jo tā apvieno 

subjekta vajadzības, iespējas un aktivitātes priekšmetu. Līdz ar to motivācija nosaka indivīda 

darbīgo attieksmi pret realitāti (īstenību). 

ASV pētnieki savos darbos [4, 9, 21, 58] izdalītajiem instinktiem un vajadzībām  

izstrādāja psihogēno vajadzību sarakstu, kas piemīt cilvēkam un rodas audzināšanas un mācību 

procesā, kā to atzinis A.Maslovs [ 55] savā motivācijas teorijā.  

Sākot no 20.gs. vidus līdz pat mūsdienām attīstās un arvien lielāku atzinību iegūst 

kognitīvās motivācijas teorijas, kas būtisku lomu darbības skaidrojumā piešķir cilvēka apziľai un 

zināšanām. Par šīs teorijas struktūrelementiem uzskata vēlmi sasniegt panākumu, tā nozīmīgumu, 

bailes no neveiksmes jeb neizdošanās, ambīciju līmeni, rīcības mērķus. Šie kognitīvie faktori 

netiek analizēti atsevišķi, bet tiek skatīti kompleksi, atkarības pakāpi vienam no otra izsakot 

aritmētiski. Pamudinājums cilvēka rīcībai var rasties ne tikai emociju, bet arī zināšanu (kognitīvu 

iemeslu) iespaidā. Kognitīvajām motivācijas teorijām pievērsās arī sporta zinātnieki un vienu no 

pirmajām izstrādāja  sasniegumu motivācijas teoriju. 

Sasniegumu situācija ir tāda, kurā persona, kas piedalās kādā darbībā, gaida, ka viľa 

veikums tiks novērtēts. Sacensības ir sportam raksturīgās sasniegumu situācijas. 

Sasniegumu motivāciju var definēt kā sportista tieksmi iesaistīties vai izvairīties no 

sacensības situācijām. Plašākā skatījumā tā ir vēlme būt pārākam; iekšēja dziľa, kas motivē 

sportistu lielu dzīves daļu veltīt noteikta mērķa sasniegšanai. 

Pagājušā gadsimta 50.–70.gados lielākā uzmanība sasniegumu motivācijas teorijā tika 

pievērsta Maklelanda –  Atkinsona modelim  un testa izraisītā satraukuma koncepcijai [73].   

Testa izraisītā satraukuma koncepcijas pamatā ir pieľēmums, ka bailes par 

pārbaudījuma izpildes rezultātu ir kritiskais faktors, kas nosaka, vai persona iesaistīsies vai 

izvairīsies no sasniegumu situācijas. Bērns, kam ir augsts satraukuma līmenis visticamāk 

izvairīsies no tās. 
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Uz diviem struktūrelementiem – motīva sasniegt panākumus un bailēm no neveiksmes 

jeb neizdošanās, ir balstīts Maklelanda–Atkinsona modelis. Vēlme gūt panākumu ir iekšējā 

motivācija iesaistīties interesantā un aizraujošā aktivitātē.  

Jēdziena “bailes no neveiksmes” lietojums liecina par kognitīvu pieeju satraukuma 

skaidrojumam. Pēc Maklelanda–Atkinsona modeļa, indivīda tieksme piedalīties kādā aktivitātē ir 

matemātiska funkcija, kas izsaka viena struktūrelementa – motīva sasniegt panākumu – atkarību 

no otra – bailēm no neveiksmes jeb neizdošanās, tātad sasniegumu motivācija = vēlme gūt 

panākumu – bailes no neveiksmes jeb neizdošanās. Ja vēlme gūt panākumu būs lielāka par 

bailēm no neveiksmes jeb neizdošanās, tad audzēknis piedalīsies uzdevuma izpildē. 

Vairāki autori ir veikuši pētījumus, lai noskaidrotu vai šis modelis ir izmantojams, 

prognozējot personas rezultātus kāda konkrēta kustību uzdevuma izpildē. Tika  konstatēts, ka ne 

vienmēr audzēkľi, kam ir izteikta motivācija gūt sasniegumu, ir labāki par tiem, kam šī 

motivācija ir zemāka. Vairāki pētnieki [ 69, 123]  norāda, ka Maklelanda–Atkinsona modelis ir 

izmantojams,  nosakot sasniegumu motivācijas līmeni ilglaicīgā periodā, nevis prognozējot kādu 

specifisku sacensību rezultātu. 

     Ievērojot šīs īpatnības, modelī tika izdarīti vairāki papildinājumi, lai palielinātu tā 

izmantošanas iespējas. Vispirms jau tika ľemta vērā ārējās motivācijas ietekme. Redzot, ka daţi 

indivīdi, kam ir zema iekšējā motivācija un augsts satraukuma līmenis par neveiksmi, tomēr gūst 

panākumus, Dţ.Atkinsons  pieļāva, ka tas notiek ārējās motivācijas iespaidā. Šī ārējā motivācija 

izpauţas kā balvas (uzslava, nauda, medaļas). Iekļaujot to sasniegumu motivācijas modelī, 

Dţ.Atkinsons apstiprina, ka ārējie faktori ietekmē cilvēka rīcību. Kaut gan ārējiem stimuliem 

daţos gadījumos var būt nevēlama ietekme uz iekšējo motivāciju [73]. 

 Pētījumos arī konstatēts, ka Maklelanda–Atkinsona modelis ir neprecīzs, 

analizējot sieviešu rīcību. I.Sarasons un R.Smits  novēroja, ka pētījumos, kuros piedalījās 

sievietes, rezultāti bija pretrunīgi un atšķirīgi no tiem, kas iegūti vīriešu grupā [67]. Pēc 

M.Hornera domām, šo atšķirību galvenokārt nosaka  bailes no panākuma. M.Hornera pētījumā 

piedalījās koledţas studenti, kuri veica testu, lai noskaidrotu motīvus bailēm no panākuma [ 35]. 

Pētījumā atklāja, ka sievietēm vairāk ne kā vīriešiem raksturīgas šīs bailes gūt sasniegumu. 

Subjekti, kam ir izteiktas bailes no panākuma labāk darbojas situācijās, kur nav sacensība. Tika 

konstatēts, ka sievietes baidās no tā, ka viľas gūs panākumu vīrišķīgos nodarbošanās veidos, ka 

viľas zaudēs sievišķību un iemantos sociālu noraidījumu no abu dzimumu puses.    

 Vairāki autori [65,67] kopš 20.gs. 80.gadu sākuma piedāvājuši kognitīvās 

motivācijas teorijas, kuru galvenais elements ir cilvēka pašpārliecinātība. Pēc H.Arkesa un 

Dţ.Gerskes novērojumiem būtiskākās atšķirības starp indivīdiem, kas guvuši panākumu un tiem, 

kas nav sasnieguši kāroto mērķi, ir šo personu pārliecība par saviem spēkiem jeb 

pašpārliecinātība [4].  

 Pieľēmums par personas pašpārliecinātību ir pamatā pašspēka, kompetences 

motivācijas, apzināto spēju un sporta pārliecības teorijās. Pašpārliecinātību veicina sekmīgs 

sniegums, un personas, kas ir guvušas pozitīvu iepriekšējo pieredzi iesaistās sacensību situācijās 

droši un ar entuziasmu. Vēl viena no kognitīvās motivācijas teorijām ir mērķu izvirzīšanas 

teorija. 

Cilvēka noteiktais mērķis vienmēr ir apzinātas darbības vēlamais galarezultāts. Kā 

skaidro vairāki autori, izvirzītais mērķis pirmkārt vērš  cilvēka uzmanību uz konkrētu uzdevumu, 

kas jāizpilda, lai sasniegtu ieceri. Otrkārt, mobilizē  spēkus. Treškārt, palīdz attīstīt tādu rakstura  

īpašību kā neatlaidību (gribu).  Un, ceturtkārt, veicina jaunu mācību apgūšanu, kas 

nepieciešamas,  lai sasniegtu mērķi [ 74,103, 183]. 

 Mērķus var raksturot pēc to grūtības pakāpes, konkrētības līmeľa, noteikšanas jeb 

izmērīšanas iespējām, sasniegšanas tuvuma pakāpes un orientācijas. Piemēram, vingrotāja vēlas 

“kļūt par labāku vingrotāju”. Dotais mērķis ir noderīgs, bet tas ir ļoti vispārīgs. To nav iespējams  

izmērīt, nav skaidrības arī, kā un kad to varēs sasniegt. Lai kļūtu par labāku vingrotāju ir 
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jāuzlabo fiziskās, tehniskās, taktiskās iemaľas, psiholoģiskās spējas, tāpēc ir jāizvirza tāds 

mērķis, lai iegūtie rezultāti būtu izmērāmi. Piemēram, var noteikt mēneša laikā uzlabot kādu  

grūtības elementa izpildījuma tehniku vai uzlabot lēciena augstumu par 5 cm. Ja viľa šos mērķus 

sasniegs, tad būs kļuvusi par labāku vingrotāju, uzlabojot tehnisko, fizisko un psiholoģisko 

sagatavotību. 

Mērķa orientācija ir ļoti nozīmīga mērķa izvirzīšanas procesā. Piemēram, mērķis 

izpildīt treniľā 10 sacensību kombināciju atkārtojumus ir orientēts uz izpildījumu (vēlme 

sasniegt noteiktu darbības kvalitāti), bet mērķis uzvarēt pretinieku – virzīts uz rezultātu. Pirmajā 

gadījumā netiek garantēts rezultāts, bet tiek palielinātas iespējas sasniegt vēlamo rezultātu, un tas 

ir vienīgais veids kā kontrolēt mērķa sasniegšanas procesu. Parasti uz rezultātu orientēts mērķis 

tiek izvirzīts, lai palielinātu sportistu interesi, bet uz izpildījumu orientēts mērķis – lai sportisti 

saprastu, kā viľi var kontrolēt un ietekmēt situāciju, kurā atrodas. Mērķis, kas ir virzīts uz 

izpildījumu, ir efektīvāks nekā mērķis, kas orientēts uz rezultātu. 

Tātad mērķis var būt orientēts vai nu uz rezultātu, vai un uz izpildījumu.  Zināma 

teorija, kurā mērķus savukārt iedala pēc to virzības uz pašu personu (ego orientācija) vai 

uzdevumu. Pirmajā gadījumā audzēkľi vēlas pārspēt citus un būt labāks par pārējiem, bet, 

orientējoties uz uzdevumu, viľš cenšas apgūt iemaľas un attīstīt savas spējas. 

Motīvi vienmēr ir iekšēji, atšķirībā no ārējiem un iekšējiem stimuliem, kas izsauc 

motivācijas procesu. Kad  runā par ārējo motivāciju vai motīviem, domā vai nu citu personu 

ārējo iedarbību, vai kādu objektu pievilcību.  

Jāatzīmē, ka viens no cilvēka uzvedības apzinātajiem motīviem ir interese, kas izpauţas 

personības apzinātā uzmanības un darbības virzībā uz kādu emocionāli pievilcīgu objektu. 

Attīstības sākumā interese veidojas situatīvi, bet turpmāk tās noturīgumu uztur panākumi kādā 

darbībā, ja panākumi izpaliek, tad veidojas negatīva attieksme un līdz ar to samazinās noturīgas 

intereses izveidošanās iespēja. Pēc atsevišķu psihologu uzskatiem, vajadzības tikai tad pāraug 

interesēs, kad to apmierinājums saduras ar objektīvu jeb subjektīvu faktoru traucējošu ietekmi. 

Vajadzību apmierinājums neizjūtot šķēršļus neveido interesi. Vairāki zinātnieki [8, 33, 36] 

uzskata, ka interese ir speciāls psihisks mehānisms, kas mudina cilvēku darbībai, kura sniedz 

emocionālo piesātinātību un apmierinājumu. Ētikas vārdnīcā rakstīts: cilvēka psihē interese 

izpauţas kā pamudinājums, gribas impulss, kas virza cilvēka darbību. Apzinātā interese ir kā 

motīvs, apľemšanās, apzināti izvēlēts mērķis. Mērķtiecīga personības motivācijas sfēras 

veidošana, būtībā ir pašas personības veidošana, tātad pedagoģisks audzināšanas, interešu un 

ieradumu veidošanas process.  
Iespējams, pats būtiskākais mērķa izvirzīšanas procesā ir tas, vai to akceptē pats 

sportists. Ja mērķus sportistam izvirza treneri, vecāki, bet tos neatzīst persona, kas trenējas, tad 

šādiem mērķiem ir maza jēga. Tāpēc sportists ir cieši jāiesaista mērķa izvirzīšanā, un viľam 

jāiemācās pašam  noteikt reālus mērķus. Motivāciju darbībai sportā nosaka iekšējie un ārējie 

faktori, kuru nozīme mainās sporta karjeras gaitā.  

Psihologi izdala vairākus motīvus, kas pamudina uz sporta nodarbībām: tieksme pēc 

stresa un tā pārvarēšanas, cīľas un uzvaras tajā - tiek uzskatīta par vienu no stiprākajiem 

sportiskās darbības motīviem; tieksme uz pilnību; sociālā statusa uzlabošana; vajadzība būt par 

daļu no kolektīva; materiālo labumu iegūšana. Pēc dominējošā motīva ir izdalītas divas sportistu 

pamatgrupas – kolektīvisti un individuālisti. Pirmie labāk startē komandu cīľā, turpretī otrie – 

individuālājās sacensībās [5, 10, 34, 104]. 

Sportisti ar sportiski-lietišķo motivāciju aizrautīgi strādā treniľos, bet sportisti ar 

personības prestiţa motivāciju ir orientēti uz personīgo rezultātu sasniegšanu, tie nepārtraukti 
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norūpējušies par pašapliecināšanās iespējām. Tas noved pie neadekvāta pašvērtējuma un 

emocionālās nestabilitātes ekstremālajās sacensību situācijās [115]. 

Vairāki autori [54, 106, 125]  saista attieksmi pret sporta nodarbībām ar sasniegumu 

motīvu. No pētījumiem redzams, ka vingrotājām ar augstu sasniegumu motivācijas līmeni ir labi 

apzināti mērķi, un tās ne tikai cenšas sasniegt augstu rezultātu un ieľemt līdera pozīcijas, bet 

viľām piemīt labi attīstīta pienākuma apziľa, kā arī atbildības sajūta trenera un komandas biedru 

priekšā. Vingrotājās ar zemu sasniegumu motivāciju raksturo konkrētu mērķu trūkums. Viľām 

vadošie motīvi ir mīlestība uz vingrošanu, estētiskais baudījums, ko gūst treniľos. Augstas klases 

vingrotājām sasniegumu motīvs ir spilgtāks par vidusmēra kvalifikācijas sportistēm. 

Sākuma periodā bērnu interese uz sporta nodarbībām ir difūza, bieţi sporta veida izvēli 

nosaka ārējie gadījuma rakstura apstākļi: vēlme līdzināties vecākajai māsai vai draugam, dabas 

apstākļi, tuvākās vienas vai otras sporta skolas atrašanās vieta, un vairāki citi iemesli. Līdz ar to 

bērni uzsāk nodarbības vienā sporta veidā, pēc brīţa jau nākamajā, pie kam cenšas pēc iespējas 

ātrāk sasniegt augstu rezultātu, neizprotot šī ceļa ilgumu un sūrumu. Vairāku autoru pētījumos 

atrodami dati par bērnu atskaitījumiem no sporta skolām. Jau pirmajā nodarbību gadā 80% 

audzēkľu pārtrauc nodarbības, kā rezultāts – vilšanās sportā.  

Specializācijas jeb augstu sasniegumu posmā sportistiem ir izveidojusies noturīga 

interese pret konkrētu sporta veidu. Par nodarbību mērķi kļūst ne tikai treniľprocesa baudīšana, 

bet gan panākumu gūšana  smaga un rūpīga darba rezultātā. Fiziskās slodzes kļūst pierastas, 

rodas nepieciešamība pēc tām, bet tās trūkums rada diskomforta sajūtu. Sportistiem rodas izziľas 

interese par konkrēto sporta veidu, tā tehniku un taktiku. Motivācijas uzturēšanā svarīgu vietu 

ieľem attiecības ar treneri. Pozitīvu attiecību gadījumā atbildības sajūta pret treneri ir svarīgākais 

motīvs sporta nodarbībās.  

Minētajā vecumposmā audzēkľu psihē norisinās ievērojamas izmaiľas, kuras saistītas 

ar pubertāti, tās būtiski izmaina bērna interešu sfēru. Notiek vērtību pārvērtēšana, jaunu interešu 

veidošanās, bet daţreiz ir novērojams pilnīgs interešu zudums [69, 123]. Bieţi vien pusaudţu 

interesēm ir aizraušanās raksturs. Šīs aizraušanās vairākumā gadījumu sekmē personības 

attīstību, jo apmierina audzēkľu izziľas vajadzības un veido noderīgas prasmes, bet atsevišķu 

personības īpatnību ietekmē var kļūt par pamatu negatīvo ieradumu veidošanai. Šajā vecumā 

aizvien lielāku nozīmi iegūst pašvērtējums, nevis apkārtējo līdzcilvēku viedoklis. Ļoti bieţi tiek 

izvirzītas neattaisnoti augstas prasības pret sevi, kas arī kļūst par iemeslu mērķu nesasniegšanai. 

Sporta meistarības posmā par galvenajiem motivācijas faktoriem kļūst centieni attīstīt 

un uzlabot savus sasniegumus, celt valsts godu ar savu sasniegumu palīdzību, sekmēt sava sporta 

veida attīstību, kā arī nodrošināt materiālo labklājību. Šajā posmā sportists pats var izvēlēties 

treneri, jo motivāciju nosaka trenera kā speciālista izvēle. 

Sporta darbības nobeiguma periodu raksturo sportisko rezultātu pazemināšanās, 

sportista emocionālo izdegšanu. Izveidojas psiholoģiskais nogurums no nepārtrauktu treniľu un 

sacensību sasprindzinājuma, nebeidzamiem izbraukumiem un dzīves prom no ģimenes. Rodas 

pretruna – beigt aktīvās sporta nodarbības un nevēlēšanās zaudēt materiālos labumus.  

7-8 gadu vecumā bērniem rodas interese par visiem darbības veidiem viľiem 

jāizmēģina viss, tomēr, sasniedzot 9-10 gadu vecumu  tā sāk diferencēties. Ap 12 gadu vecumu 

parasti ir izveidojusies stabila interese par kādu konkrētu darbības veidu. Sakarā ar to, ka no 13 

līdz 15 gadiem strauji samazinās audzēkľu gatavība pakļauties pieaugušo prasībām, kas liecina 

par iekšējās motivācijas prioritāti pār ārējās motivācijas lomu, interesi par konkrētu 

nodarbošanās veidu jāattīsta līdz šim vecumam. Diemţēl šis fakts netiek pienācīgi novērtēts nedz 

no pedagogu nedz vecāku puses. Līdz ar to, treniľos noteikti jāiekļauj vingrinājumi, kas 

veicinātu pozitīvas attieksmes veidošanos pret treniľu procesu, kā arī jāiepazīstina audzēkľi ar 

iespējamiem mērķa sasniegšanas veidiem. 
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1.3.5. 7 -10 gadu vecuma bērnu radošās spējas 

 

Spējas un zināšanas, spējas un prasmes veido vienību, bet ne identitāti. Spējas nav 

reducējamas uz zināšanu un prasmju daudzumu, bet spēju attīstībai ir nepieciešams apgūt 

zināšanas un prasmes. 

Spējas nosaka izziľas procesa vieglumu, ātrumu un kvalitāti. Spējas vienmēr ir 

individuālas. Spēju struktūras problēma ir viena no sareţģītākajām. Pētnieki izdala aktuālajās 

spējās divas komponentes: operāciju kopumu veidus, ar kuru palīdzību tiks īstenota atbilstoša 

darbība, un procesa kvalitāti, kas regulē šīs operācijas funkcionēšanu. 

Radošās spējas ir personības īpašību un īpatnību sintēze, kas raksturo to atbilstības 

pakāpi noteikta veida radošās darbības prasībām un nosaka tās rezultativitātes līmeni [43, 105 

130]. Šādā izpratnē radošās spējas ir tā vispārīgā spēja, kas nosaka audzēkľa potenciālās 

personības dotības kļūt par subjektu darbības pašregulācijā. Radošās spējas  var uzskatīt  par 

personības integratīvo īpašību, kas veicina tās apdāvinātības izpausmi individualitātes un 

vienreizīguma veidā. Tās ir kā stabila dinamiska personības veidošanās, kas attēlo kreatīvu 

īpašību kopumu, nosaka savdabīgu personīgās pieredzes izpausmi un garīgumu reālajā īstenībā. 

Tādējādi radošās spējas ir personības pašrealizācijas individuālās iespējas radošās tapšanas 

formās, balstītās uz mācību un treniľu izziľas darbību un pašizteiksmes veidiem.  

7 – 10 gadu vecumā bērniem ir nobriedusi iztēle un dotais vecums piemērots radošuma 

veicināšanai, jāļauj bērniem rotaļāties un eksperimentēt, tādējādi sekmējot individualitātes 

attīstību. 

Apdāvinātība psiholoģijā tiek aplūkota kā individuāli savdabīga spēju kombinācija, no 

kuras atkarīga sasniedzamo panākumu iespēja noteiktās darbības veikšanā [8, 213]. 

Amerikāľu psihologi [4, 21, 36]  apdāvinātību attēlo kā triju parametru savienojuma 

rezultātu: intelektuālo spēju, kas pārsniedz viduslīmeni, radošās pieejas un neatlaidības. Mēs 

uzskatām, ka katrs bērns ir apdāvināts specifiski, viľam ir savs nenoskaidrotais maksimums, 

personības vienreizīgums. 

Katra indivīda specifiskā apdāvinātība ir centrs, ap kuru integrējas viľa individualitāte. 

Psiholoģijas un pedagoģijas zinātnes noteica apdāvinātības problēmas izstrādāšanas 

pamatvirzienus: 

- apdāvinātība ir personības dabisko un sociālo parametru savstarpējā saikne; 

- tiek atzītas katra bērna tiesības būt individualitātei ar savu unikālo pieredzi un 

zināšanām, vērtīgajām orientācijām, spējām un prasībām; 

- apdāvinātība ir individuālās bāzes savdabība, uz kuras pamata cilvēks veido savas 

spējas; 

- spējas aplūkojamas saistībā ar citām personības izpausmēm; 

- pedagoga uzdevums ir noteikt katram visas spējas un virzīt tās uz personīgā 

maksimuma izprašanu [124, 184, 185]. Pedagoģijā apdāvinātību aplūko kā audzēkľa personības 

potenciāla savdabību, viľa individuālo īpatnību kopumu, kas izpauţas radošajā darbībā mācību 

treniľu izziľas procesā un saskarsmē. Katra cilvēka īpašību sevišķa integrācija, ko nosaka 

dotības un sociālie apstākļi, veido personības potenciāla savdabību, veido individualitāti. 

Audzēkľu radošo spēju dziļa un vispusīga analīze iespējama personības potenciāla pētījuma 

kontekstā. 

Personības potenciāls demonstrē spēju savstarpējo saikni, kas nosaka praktiskās 

pieredzes augstāko līmeni -  jaunradi un vērtību motivācijas sfēras īpatnības. Tās ietver: 

- darbaspējas (psihofizioloģiskais potenciāls); 

- intelektuālās, izziľas spējas (izgIītības potenciāls); 

- kreatīvās spējas (radošais potenciāls); 
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-spējas sadarboties, kolektīvi organizēties un savstarpēji mijiedarboties (komunikatīvais 

potenciāls); 

- vērtību motivācijas sfēras īpatnības (pasaules uzskats, tikumiskais potenciāls). 

Radošās spējas ir svarīgākā personības potenciāla sastāvdaļa [187]. 

Par cik personībai piemīt radošas spējas, par tik tā spēj attīstīties noteiktajā kontekstā,         

un tās radošās spējas ir personības kultūratbilstošās esamības izpausme. Katrs cilvēks ir 

savdabīga pasaule ar savām, tikai viľam piemītošām īpatnībām, spējām un attīstības līmeni. 

Tādēļ katra indivīda radošā potenciāla saturam piemīt savas īpatnības. 

Bērna radošā izziľas potenciāla attīstība veido pamatu viľa daudzveidīgo radošo spēju 

attīstībai.  

Uz šādas bāzes katrs audzēknis ar trenera palīdzību veido sava radošā izziľas potenciāla 

individuālo attīstības modeli. Treneris uzskata katru audzēkni par individualitāti, bet mācību 

treniľu procesa tempu un līmeni nosaka viľa paša attīstība. Faktiski trenera stratēģija ir 

darbošanās audzēkľa tuvākās attīstības zonā. Šādu procesu raksturo trenera pielāgošanās 

audzēknim, kas izprot sevi, atšķirībā no izplatītās prakses, kad viľam pakāpeniski jāpielāgo sevi 

visas mācību treniľu grupas tempam un līmenim. 

Radošās spējas var uzskatīt par integrālu izpausmi, kas saista visas pārējās personības 

īpašības vienotā sistēmā, pateicoties savai pamatfunkcijai- visu iespēju (aktuālo un potenciālo) 

virzībai uz integrāciju, sevis realizēšanos izvēlētajā darbības laukā, piešķirot tai individuālu 

savdabību un neatkārtojamību [27, 69]. 

Radošo spēju attīstība ir daudzpakāpju process. Radošās spējas tajā parādās kā 

dominante, kas nosaka personības īpašību integrācijas individuālās īpatnības. Tiek izdalītas 

personības integrālo īpašību trīs grupas, kas ir audzēkľu radošo spēju izpausme. 

Pie pirmās grupas pieder sistēmiskās īpašības, kas nosaka personības virzību uz 

jaunradi pašrealizācijas un pašidentifikācijas procesā. Uz tām attiecina izziľas interesi, interesi 

par zinātniski pētniecisko darbību, jaunā izjūtu, noslieci uz radošām šaubām, interesi par citiem, 

vēlēšanos sadarboties, kas integrējas pozitīvajā attieksmē pret mācību izziľas darbību, pozitīvu 

"Es" koncepciju (personisko cieľu, pašcieľu, sevis atzīšanu).  Šī personības parametru grupa ir 

noteicošā personības pamudinājumam uz jaunradi, saturu un jēgu. Šīs īpašības izsaka audzēkľa 

vērtību motivācijas sfēras, individuālās īpatnības [9, 198, 213, 216]. 

Otro grupu veido personības procesuālās darbības īpašība (prasmju daudzveidība). Pie 

tās pieskaitāmas mērķtiecība, darbaspējas, pietiekami plašas un dziļas zināšanas, paškontrole, 

pašvērtējums, pašorganizācija, pašidentifikācija, kā savas attīstības subjekts, kritiskums, spēja uz 

analoģiju, radoša iztēle, domāšanas oriģinalitāte. Šīs īpašības būtībā ir intelektuāli loģisko, 

intelektuāli heiristisko spēju izpausme.  

Trešo grupu veido sistēmas struktūras īpašības, kas nosaka personības spēju ieľemt 

patstāvīgu pozīciju saskarsmē un attiecībās [174,194]. Šajā grupā iekļauj krietnumu, atsaucību, 

cita pozicijas cienīšanu, paškritiku, iniciatīvu, profesionālo interesi, kas integrējas personības 

profesionālajā pašidentifikācijā. Šis personības veidojuma bloks nosaka individuāli dinamiskos 

pašregulācijas parametrus, proti, kā personība veido savas attiecības un raksturu, ar ko atšķiras 

attieksme pret sevi no attieksmes pret citiem. Šīs īpašības ir skolēna komunikatīvo spēju 

izpausme. 

Pedagoga loma ir palīdzēt katram audzēknim noskaidrot savas spējas un virzīt to uz 

personiskā maksimuma realizāciju. Tādēļ jānosaka darbības un audzināšanas daudzo veidu 

optimālie savienojumi, kas atbilstu audzēkľa individuālās attīstības struktūrai katrā tā veidošanās 

posmā, ľemot vērā attīstības sensitīvos periodus. Mācību treniľu process veidojams pamatojoties 

uz trenera un audzēkľa savstarpējo līdzdalību, kas veicina katra indivīda attīstību saskaľā ar viľa 

subjektīvās tapšanas loģiku. Trenera vadībai jānodrošina universāli sabalansētu atbilstību starp 

audzēkľa paša centieniem un mākslas vingrošanas prasībām. Mērķtiecīgi jāveido audzēkľu 

pozitīvo attieksmi pret mācību treniľu procesu. 
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1.3.6. 7 -10 gadu  vecuma bērnu fizisko īpašību attīstīšanas sensitīvie periodi 

 

Otrās bērnības vecumposms ir vislabvēlīgākais daudzu fizisko īpašību attīstīšanā, 7-8 g. 

– 12 g. vecumā bērniem padodas visas kustības ar sareţģītu koordināciju, ja tas neprasa lielu 

spēku un izturību [ 28, 32]. 

Ātrums ir cilvēka spēja veikt kustības minimāli īsā laikā [42, 102, 110]. 

Izšķir trīs ātruma pamatformas : 

1) kustību reakcijas ātrums, 

2) atsevišķas kustības ātrums (ja ārējā pretestība ir maza), 

3) kustību bieţumu (frekvenci) jeb tempu. 

Šīs ātruma elementārās formas ir relatīvi neatkarīgas viena no otras. Tas sevišķi attiecas 

uz kustību reakcijas ātrumu, kas parasti nav saistīts ar atsevišķas kustības ātrumu. Jāatzīmē, ka 

ātruma pārnešana no viena ātruma izpausmes veida uz otru nenotiek [29,163, 204]. 

Ātrums, pirmkārt, izpauţas kustības latentajā periodā. Ikdienā to dēvē par reakcijas 

ātrumu, kas atkarīgs no vairākiem apstākļiem. Ārējās vides kairinājums rada uzbudinājuma 

rašanos receptorā (skaľa, gaisma, siltums, utt.). No receptoriem impulss pa jušanas ceļiem nonāk 

galvas smadzeľu lielo pusloţu garozā un no attiecīgās sajūtu zonas pārslēdzas uz kustību centru. 

Impulss no kustības centra  pa aferentiem ceļiem iet uz muskuli, kura uzbudināšanai atkal 

nepieciešams laiks. Visi šie procesi veido kustību reakcijas latento periodu. Receptoros, 

muskuļos uzbudinājums rodas ātri; arī pa nervu ceļiem uzbudinājums iet ātri, bet visilgāk 

aizkavējas sinapsēs. Jo vairāk sinapšu impulss sastop savā ceļā, jo kustības reakcijas latentais 

periods ir garāks. Kā redzams, šī ātruma īpašība ir saistīta ar fizioloģisko procesu ilgumu nervu - 

muskuļu aparātā [6]. 

No bioķīmiskā viedokļa raugoties, iespējamais kustību ātrums ir atkarīgs no ATF 

daudzuma muskuļos, no tā sadalīšanās ātruma nervu impulsa ietekmē un no ATF resintēzes 

ātruma. 

Ātru darbību enerģētiski nodrošina galvenokārt anaerobie mehānismi [29]. 

Ievērojama starpība trenēto un netrenēto bērnu kustības reakcijas latentajā periodā ir 

konstatējama no 9-10 gadu vecuma. Šis vecums arī ir vislabvēlīgākais nervu procesu kustīguma 

palielināšanai, jo notiek nervu sistēmas tipoloģisko īpašību veidošanās (apmēram līdz 12 g.v.) 

[203]. 

Izšķir vienkāršu reakciju, kad kustību reakcija ir atbilde uz iepriekš zināmu signālu, un 

komplicētu reakciju, kas ir atbilde uz negaidītu, mainīgu signālu. Komplicētās reakcijas laiks ir 

ievērojami garāks. 

Otrā ātruma izpausmes forma ir atsevišķo kustību ātrums. To pārbauda tādās kustībās, 

kurām ir maza ārējā pretestība, piemēram, cik ilgā laikā cilvēks spēj pārvietot roku no vienas 

galda malas līdz otrai. To ietekmē arī papildu faktori, piemēram, lokanība un izpildāmās kustības 

tehnikas apguve. Treškārt, ātrums izpauţas kustību bieţumā, t.i., cik citu citai sekojošu kustību 

cilvēks spēj izdarīt laika vienībā [182, 189]. 

Guţalovskis norāda, ka ātruma sensitīvie periodi ir no 5 līdz 10 gadiem [ 116]. Šajā 

vecumā beidzas nervu šķiedru mielinizācija, kādēļ tajās uzlabojas impulsu pārvadīšanas ātrums  

[ 102, 204]. 

Periodā no 7 gadu vecuma līdz 12 gadu vecumam roku ciklisko kustību bieţums 

palielinās par 40%, bet soļu bieţums skrējienā uz vietas - pat par 70%. Starpība roku un kāju 

kustību bieţuma pieaugumā ir izskaidrojama ar to, ka skolu gaitas sākumā attīstās roku kustības, 

tādēļ plaukstas kustību skaits laika vienībā jau 7 gadu vecumā ir samērā liels un kustību progress 

vairs nevar būt tik straujš. 

Koordinācija ir cilvēka spēja ātri apgūt jaunas kustības un pārveidot tās atbilstoši 

mainīgo apstākļu prasībām [153,156, 164]. 
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Koordinācijai: 

1) jānodrošina kustības koordinācijas grūtību pārvarēšana,  

2)  jānodrošina kustību precizitāte. 

Koordinācija ir atkarīga no precīzas analizatoru darbības ( analizators sastāv no sajūtu 

orgāna un tiem nervu sistēmas veidojumiem, kuri piedalās dotās sajūtas uztverē un analīzē). 

Sevišķi nozīmīga ir kustību analizatora darbība. Jo precīzāk cilvēks izjūt savas kustības, jo 

vieglāk viľš apgūst jaunas [ 85,162, 169]. 

Būtiski ir attīstīt koordināciju pirmsskolas un sākumskolas periodā. Tā, piemēram, 

kustību precizitāte visvairāk pieaug no 4-5 gadiem līdz 7-8 gadiem. Kustību maksimālās 

amplitūdas pieaugums notiek no 7-10 gadiem  un pēc 12 gadiem praktiski nemainās, bet kustību 

precizitāte palielinās līdz 13-14 gadiem. Tādējādi arī koordinācija ir saistīta ar nervu un muskuļu 

attīstību un funkcionālo briedumu, kādēļ bērni līdz 6-7 gadiem  nav spējīgi veikt precīzas 

kustības īsā laikā. Pēc tam pamazām attīstās telpiskā kustību precizitāte, pēc tās laika precizitāte 

[13, 94, 154]. 

Ir nozīmīgi komplicētas kustības sākt mācīt pēc iespējas agrāk, tad ir cerība, ka vēlāk 

kustība būs precīzāka, koordinētāka un no enerģētiskā viedokļa ekonomiskāka [121, 134]. To 

apstiprina arī novērojumi cirka mākslinieku ģimenēs, kurās mērķtiecīga kustību mācība bērniem 

tiek uzsākta jau no 4 gadu vecuma. Līdzīgā veidā arī daţos, koordinācijas ziľā komplicētos 

sporta veidos, treniľi jāsāk jau pirmsskolas vecumā, piemēram, peldēšanā, daiļslidošanā, mākslas 

vingrošanā. Ja šajos sporta veidos grib sasniegt augstus rezultātus, tad nodarbības jāsāk jau 5, 

vēlākais 7 gadu vecumā. 

Jo sareţģītāks sporta veids, jo agrāk jāsāk attiecīgo kustību mācība, bet kustības uzreiz 

jāiemāca pareizi. Ja kustība ir slikti apgūta un tās veikšana bērnam sagādā grūtības, tad palielinās 

arī kustības reakcijas latentais periods pirms šīs darbības. 

 

Lokanība ir cilvēka morfoloģiski - funkcionāla īpašība, ko nosaka kustīgums balsta un 

kustību aparāta atsevišķos posmos. Lokanības mērs ir kustību maksimālā amplitūda, kuru var 

izteikt grādos vai centimetros [ 38, 77, 163]. 

Izšķir aktīvo lokanību, kuru sasniedz ar patstāvīgu piepūli, un pasīvo lokanību, kuru 

sasniedz ar partnera vai papildspēku palīdzību. 

Lokanība ir atkarīga no muskuļu un saišu elastības, kura var uzlaboties emocionālā 

uzbudinājuma apstākļos. Palielinoties lokanībai muskuļi var nonākt paaugstināta uzbudinājuma 

stāvoklī un tādējādi var samazināties to aktivitāte. 

Par cik bērnībā skeletā nav notikusi pilnīga pārkaulošanās, elastīgs saišu aparāts, kā arī 

saišu, locītavu somiľu un muskuļu cīpslu lielāka stiepjamība, kāju muskuļu attīstība, kas atrodas 

ap doto locītavu, tas nosaka lielu lokanību bez trenēšanās. Tādēļ arī ieteic lokanību īpaši attīstīt 

no 1. Līdz 4. Klasei un vēlāk no 8. Līdz 12.klasei [169, 212]. 

Jo jaunāks ir bērns, jo lielāka ir viľa lokanība. Ja liela lokanība visās locītavās 

saglabājas bērnam bez treniľa arī vēlākā skolas vecumā, tad jāmeklē kāda saistaudu pataloģija, 

kas ir šī lielā locītavu kustīguma iemesls. Bērni ar šādu pataloģiju ir predisponēti locītavu 

traumām un arī spēka treniľš neuzlabo locītavu izturību [155, 166, 168]. 

Jāatzīmē, ka lokanību būtiski ietekmē daţādi faktori: apkārtējās vides temperatūra 

(aukstumā lokanība samazinās), diennakts periodika ( rītos lokanība ir zemāka, pēcpusdienā - 

vislielākā un vakaros atkal samazinās), nozīmīga ir iesildīšanās [60]. Nogurums var samazināt 

aktīvo lokanību, bet pasīvo - palielināt, nepieciešams arī zināms muskuļu spēks kustību izpildē. 

Vienlaicīgi nepieciešami arī spēka vingrinājumi [ 192, 205]. 

Lokanības attīstīšanas sensitīvais periods sakrīt ar otrās bērnības sākumposmu, 

meitenēm 7-10 gadi, zēniem - 9-10 gadi. Regulāru treniľu rezultātā šajā periodā iegūto lokanību 

var saglabāt ilgus gadus. 
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Spēks ir cilvēka fiziskā īpašība, kas izpauţas viľa spējā ar muskuļu piepūli pārvarēt 

ārējo pretestību, deformēt ķermeľus un pārvietot tos [11, 24,26, 49]. 

Bērnībā spēks pieaug tikai uz centrālās nervu sistēmas mehānisma rēķina, ieslēdzot 

vairāk nervu-motoro vienību. 8 gadu vecumā muskuļu masa sastāda ap 27% no ķermeľa kopējās 

masas un līdz 12 gadu vecumam spēks pieaug tikai par daţiem procentiem. Bērniem muskuļi ir 

slaidi, nekoncentrēti. Pirmajos desmit gados meitenēm un zēniem spēks atšķiras maz, kaut gan 

meitenes arī šajā vecumā ir mazjaudīgākas [194, 198]. 

Spēka pieaugums ir saistīts ar dzimumdziedzeru darbības sākumu. Meitenēm spēka 

pieaugums ir straujāks, jo ātrāk sākas pubertātes periods, kura laikā palielinās fiziskās 

darbaspējas. Tādēļ bērnībā spēka treniľš nedod vēlamos rezultātus.  

 

No visām fiziskajām īpašībām visvēlāk attīstās izturība. Izturība ir cilvēka spēja 

pretoties nogurumam, veicot ilgstošus vingrinājumus [46,101, 117]. 

Izšķir vispārējo izturību, kas ir cilvēka spēja ilgstoši izdarīt mērenu aeroba rakstura 

darbu, iesaistot maksimālu muskuļu grupu skaitu. 

Speciālā izturība raksturo ilgstošu speciālo vingrinājumu izpildīšanu ar slodzi, kas tuva 

sacīkšu slodzei.  

Vispārējā izturība ir atkarīga no tā, cik ilgi muskuļi var iegūt enerģiju no aerobām 

ķīmiskajām reakcijām, t.i., cik ilgi sirds un asinsvadu, un elpošanas sistēmas var strādājošos 

muskuļus apgādāt ar skābekli tādā daudzumā, lai nerastos skābekļa parāds, arī no CNS darbības - 

no cilvēka gribas turpināt nogurdinošo slodzi. Vairāk izturība ir saistīta ar iekšējās sekrēcijas 

dziedzeru funkciju, it sevišķi ar virsnieru garozas producēto hormonu daudzumu, kas nosaka 

organisma spējas piemēroties ilgstošai slodzei [25, 49, 64]. 

Jau 5-6 gadu vecuma bērni ir spējīgi veikt samērā ilgstošu aeroba rakstura darbu, kas 

attīsta izturību, tie var vienā nodarbībā noskriet 1,5 km, bet pēc gada sistemātisku nodarbību pat 

2,5 km [ 157]. 

7-10 gadu vecumā priekšroka ir dodama aeroba rakstura slodzēm, jo tās rada optimālus  

apstākļus sirds un asinsvadu, un elpošanas sistēmas darbībai. Pielietojot mazintensīvas aerobas 

slodzes, var ar organismam optimāliem apstākļiem sasniegt to pašu rezultātu, ko ar forsētām 

slodzēm, bet jaunam organismam fizioloģiski kaitīgām slodzēm. Sevišķi izteikts izturības 

attīstības sensitīvais periods bērniem novērots no 8-12 gadiem. Meitenes  7-11 gados sasniedz 

58% no izturības. Meitenēm, kurām sākas pirmo dzimumbrieduma pazīmju parādīšanās, ir zems 

izturības līmenis. Meitenēm bez dzimumbrieduma pazīmju parādīšanās ir liela izturība . 

Galvenā prasība bērnu un pusaudţu izturības attīstībā ir izveidot augstu emocionālo 

fonu, maigu un saudzējošu treniľu. Izturības jeb organisma aerobo spēju pamatā ir daudzu 

fizioloģisko sistēmu morfofunkcionāla attīstība. Šāda attīstība ir iespējama tad, ja attiecīgie 

treniľi notiek organisma aktīvu augšanas procesu laikā. Ja tie ir jau beigušies, un izveidojusies 

maza sirds, šaurs ribājs ar vāji attīstītām plaušām, tad arī treniľš ir mazefektīvs. 

Dotajā vecuma posmā pieaug kustību precizitāte, pilnveidojas līdzsvara izjūta, pieaug 

lokanība un līdz ar to, jāakcentē koordinācijas spēju un kustību izjūtas attīstīšanu, kas rezultātā 

veicinās mākslas vingrošanas riska elementu sekmīgu apgūšanu.  

 

 

Apkopojot materiālus tika izpētīti riska elementi un to veidi, vingrojumos ar 

priekšmetiem un riska elementu mācīšanās metodika, tehnikas pamati vingrojumos ar 

priekšmetiem, noskaidrotas klasifikācijas programmas prasības un tehnikas īpatnības 

kompozīcijās ar šiem priekšmetiem un riska elementos. 

Noskaidrots, ka visas darbības ar mākslas vingrošanas priekšmetiem ir zināmā mērā 

radniecīgas, kas, savukārt, liecina par iespēju, darbojoties ar vienu priekšmetu, nostiprināt 

prasmes darbībā ar citiem mākslas vingrošanas priekšmetiem. 
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Konstatēts, ka sporta treniľš mākslas vingrošanā ir specifisks pedagoģisks process, kura 

uzdevums ir sportiskā pilnveidošana, panākot katra indivīda spējām atbilstošu maksimālo 

sniegumu. Procesa realizācijā plaši tiek pielietotas vispārpieľemtās vārdiskās, uzskatāmās un 

praktiskās metodes, kā arī palīgmetodes. 

Apkopojot materiālus un veicot to izpēti tika noskaidrots, ka 7-10 gadīgiem bērniem 

spējas vēl attīstās. Kustību izpildē bērni pārsvarā izmanto lielās muskuļu grupas, kaut gan 

meitenēm dotajā vecumā labi attīstīta roku sīkā muskulatūra, kas rada priekšnosacījumus taktilo 

spēju attīstīšanai. Turpinās skeleta attīstība. Kauli satur daudz organisko vielu, tāpēc tie ir relatīvi 

mīksti, kas liecina par labvēlīgu periodu lokanības attīstīšanai. Turpina attīstību visas veģetatīvās 

funkcijas, līdz ar to drīkst piemērot atbilstošu slodzes dozējumu. Uzmanības ilgums dotajā 

vecumposmā ir pieaudzis līdz 20-25 minūtēm. Attīstītās uztvere, kas kļūst par mērķtiecīgu un 

patvaļīgi organizējamu procesu. Domāšanai raksturīga konkrētība, emocionalitāte, tēlainība. 

Dotajā vecumposmā turpina attīstību bērna raksturs, tomēr rakstura īpašības ir nenoturīgas. 

Ārējās motivācijas lomai ir prioritāte pār iekšējo, līdz ar to rodas iespēja attīstīt interesi par 

konkrētu nodarbošanās veidu. 

Otrās bērnības vecumposms ir vislabvēlīgākais daudzu fizisko īpašību attīstīšanai. 7-10 

gadīgiem bērniem kustību koordinācija sasniedz pieauguša cilvēka līmeni Noskaidrots, ka no 7 

līdz 8 gadiem visvairāk pieaug kustību precizitāte, no 7 līdz 10 gadiem notiek kustību 

maksimālās amplitūdas pieaugums. Lokanības attīstīšanas sensitīvais periods sakrīt ar dotā 

vecumposma periodu. Spēka treniľš šajā periodā nedod vēlamos rezultātus. Meitenes sasniedz 

58% no izturības 7-11 gadu vecumā. Par galveno noteikumu bērnu izturības attīstībā jāuzskata 

augsta emocionālā fona nodrošinājumu. 
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪJUMA METODES UN 

ORGANIZĒŠANA 
 

2.1. Darba uzdevumi 
 

Darba mērķa sasniegšanai un pētījuma hipotēzes pierādīšanai tika izvirzīti šādi 

uzdevumi: 

 

1. Veikt pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju riska elementu  salīdzinošo analīzi un 

noteikt to nozīmi mūsdienīgā kompozīcijā. 

 

Veicot salīdzinošo analīzi pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību 

kombināciju saturā, rodas iespēja noteikt iemeslus sacensību vērtējuma atšķirībai, kā arī 

iespējams izvērtēt Latvijas vingrotāju kombināciju trūkumus un nepilnības un noteikt riska 

elementu nozīmi sacensību kombinācijās. 

 

2. Noteikt riska elementu sekmīgam izpildījumam nepieciešamās speciālās 

koordinācijas spējas un izstrādāt paľēmienu un līdzekļu  kopumu to izpildījuma pilnveidošanai. 

 

Veicot katras riska elementu fāzes detalizētu analīzi, rodas iespēja noteikt svarīgākās 

koordinācijas spējas, kuras nepieciešamas sekmīgam riska elementu izpildījumam. Nosakot 

kādām specifiskām spējām ir jāpievērš īpaša uzmanība mākslas vingrošanas mācību-treniľu 

nodarbībās, tiks sekmēta veiksmīga treneru praktiskā darbība. Mācīšanas veiksmīgs rezultāts 

lielā mērā ir atkarīgs no gatavības, t.i. no nosacījumu klātbūtnes, kas ir nepieciešami un 

pietiekami dotās kustību darbības apgūšanai.  

Jaunā Olimpiskā cikla sākumā tika izstrādāti jauni Starptautiskie sacensību noteikumi 

mākslas vingrošanā. Savā būtībā tie orientēti uz tehnikas prasību paaugstināšanos un aizvien 

sareţģītāku elementu izpildīšanu un konkrētām prasībām riska elementu izpildījumā. Līdz ar 

to rodas nepieciešamība meklēt jaunus ceļus gan fizisko, gan speciālo koordinācijas spēju 

attīstīšanā.  

 

3. Izvērtēt audzēkľu pozitīvās attieksmes ietekmi uz riska elementu apgūšanas 

sekmīgumu. 

 

Pielietojot līdzekļus, kas veicina pozitīvās attieksmes attīstīšanu, ir iespējams atrisināt 

emocionāla un psiholoģiska rakstura jautājumus mācību treniľu procesā. Konkrētu metoţu un 

līdzekļu izstrāde ļaus ievērojami samazināt riska elementu apgūšanas laiku un atvieglot treneru 

darbību.  

Ja tiek pielietoti uz pozitīvās attieksmes attīstīšanu balstītie līdzekļi, ir iespējams 

daţādot audzēkľu monotono darbu pie elementu izpildījuma pilnveidošanas un veidot noturīgu 

interesi pret ikdienas mācību-treniľu procesu.  

 

4. Pierādīt izstrādāto līdzekļu un paľēmienu aprobācijas rezultativitāti riska elementu 

apguves procesā. 

 

Izstrādāto paľēmienu un līdzekļu lietderīguma noteikšana pierāda darba mērķa 

sasniegšanu un apstiprina pētījuma hipotēzi.  
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2.2. Izmantotās pētīšanas metodes 

 

  Darba uzdevuma risināšanai tika izmantotas šādas zinātniski - pētnieciskās metodes: 

 

- literatūras avotu izpēte, 

- aptauja, 

- videomateriālu izpēte, 

- sacensību darbības pedagoģiskais novērojums, 

- fizisko īpašību testēšana, 

- ekspertu vērtējuma metode, 

- pedagoģiskais eksperiments, 

- matemātiskā statistika. 

 

2.2.1.  Literatūras avotu analīze 

 

Ar šīs metodes palīdzību ir noskaidrots, kādi pētījumi mākslas vingrošanā riska 

elementu mācīšanas jomā tika veikti, kā arī noskaidrotas svarīgākās koordinācijas spējas, kas 

nepieciešamas mākslas vingrošanā un riska elementu izpildīšanā, optimālais meiteľu vecums 

riska elementu mācīšanai un noskaidroti fizisko īpašību attīstības sensitīvie periodi, kā arī 

noskaidrotas mākslas vingrošanā izmantojamās mācīšanas metodes un līdzekļi, kas ir saistīti ar 

pozitīvās attieksmes pret mācību treniľu procesu veidošanu. 

Šī uzdevuma risināšanas procesā tika analizētas mācību grāmatas, zinātniski - 

metodiskie raksti un citi materiāli, mācību un metodiskie līdzekļi, kuros tika apskatīti 

interesējošie jautājumi. No analizētās literatūras tika atlasīti un izmantoti 217 literatūras avoti, no 

kuriem 43 bija latviešu valodā, 30 angļu valodā un pārējie krievu valodā. 

 

 Aptauja 

 

Aptauja ir populāra socioloģisko pētījumu metode un ar tās palīdzību rodas iespēja 

atsegt daudzas mācību treniľu procesa nianses, kuras ar citām metodēm nav iespējams, vai arī 

grūti pētīt. Ar aptaujas palīdzību tiek iegūta informācija par audzēkľu darbības motīviem, 

vajadzībām, interesēm un uzskatiem. 

Pētījumā tika izmantota rakstveida aptauja – anketēšana ar iepriekš izstrādātiem tiešas 

formas jautājumiem Rīgas rajona BJSS mācību – treniľu grupu ( MT-2, MT-3, MT-4 un MT-6) 

audzēknēm. 

Anketa sastāvēja no 15 jautājumiem, kuri izveidoti  ar mērķi noskaidrot:  

1) audzēkľu attieksmi pret mācību-treniľu procesu ;  

2) attieksmi pret pielietotajiem līdzekļiem un metodēm. 

 

 

2.2.3. Sacensību darbības pedagoģiskais novērojums un videomateriālu analīze 

 

Šo metodi izmantojām ar mērķi noskaidrot galvenās tehniskās kļūdas, kuras vingrotājas 

pieļauj, izpildot riska elementus (vingrojumos ar auklu, apli, bumbu, vālītēm un lentu) sacensību 

apstākļos. 

Tika veikta arī riska elementu aprakstošā analīze, lai noskaidrotu iespējamos kļūdu 

iemeslus. 

Analīzi veicām balstoties uz FIG noteikumiem mākslas vingrošanā, vērojot 2005 (Baku, 

Azerbaidţāna) un 2007.gada (Patras, Grieķija) pasaules čempionātu videoierakstu, 2004.gada 
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Olimpisko spēļu (Atēnas, Grieķija) videoierakstus, kā arī vērojot Latvijas čempionātus  un 

analizējot to videoierakstus. 

Tika veikta Krievijas vingrotāju O.Kapranovas un V.Sessinas , Ukrainas vingrotājas 

N.Godunko, Kazahstānas vingrotājas A.Jusupovas, Uzbekistānas vingrotājas A.Garajevas, 

Izraēlas vingrotājas N.Rivkin, kuras ir savas valsts čempionātu vairākkārtējās uzvarētājas un 

pasaules stiprākā sešinieka pārstāves, sacensību kombināciju ar auklu, apli, vālītēm un lentu 

aprakstošā analīze. 

Analizētas tika arī Latvijas spēcīgāko vingrotāju – M.Kisluhinas, J.Mejerzones, 

A.Sulojevas, A.Deičmanes, V.Seļivanovas un A.Sidenko (LR valsts izlases dalībnieces, 

daudzkārtējas LR čempionātu godalgoto vietu ieguvējas, vairāku Pasaules un Eiropas 

čempionātu dalībnieces)   sacensību kombinācijas ar auklu, apli, vālītēm un lentu 2005, 2006 un 

2007.gada LR čempionātos. 

Tika noskaidrots metiena-tvēriena elementu, riska elementu un dinamisko savienojumu 

skaits sacensību kombinācijās, noteikts riska elementa izpildījuma laiks, kā arī veikta katra 

konkrētā elementa sagatavojošo darbību, pamatdarbību izpildīšanas fāzes un nobeiguma fāzes  

kustību darbību detalizēta aprakstošā analīze.  

 

 

2.2.4. Fizisko īpašību testēšana 

 

Testēšanas metodi izmantojām kontroles un eksperimentālās grupas identiskuma 

novērtēšanai, jauno vingrotāju fiziskās gatavības novērtēšanai riska elementu izpildīšanā, kā arī 

piedāvāto līdzekļu un metoţu efektivitātes novērtēšanai. 

1)  Koordinācijas tests [38]: pirms testa veikšanas uz grīdas uzzīmē sešstūri, katru malu 

apzīmējot ar burtu no A līdz F. Pēc komandas (fiksē laiku) dalībnieks lec pāri malai B, nemainot 

skata virzienu, un tūdaļ lec atpakaļ uz vidu. Tāpat jāpārlec arī pārējām malām, pulksteľa rādītāja 

kustības virzienā. Laiku fiksē, kad tiek pārlekts atmuguriski malai A uz centru. 

Tests tika izpildīts 3 reizes, vērtēja labāko rezultātu. Abas grupas uzrādīja pietiekami 

augstus rezultātus. 

2)  Ātruma un veiklības noteikšanas tests [38]:  10 x 10m lielā laukumā izvietoti 4 

statīvi 3m attālumā cits no cita. Testa veicēja nostājas pie starta līnijas un pēc komandas sāk 

skrējienu pie pirmā statīva, pagrieţas un skrien pie otrā, trešā un ceturtā statīva. Distance 

jānoskrien pēc iespējas īsākā laikā. Hronometru ieslēdz līdz ar starta komandu un izslēdz reizē ar 

pieskārienu ceturtajam statīvam. Uzdevums tika izpildīts 3 reizes, ieskaitīts labākais rezultāts. 

3)  Līdzsvara tests [38]: audzēknis izpilda līdzsvaru uz vienas kājas pilnas pēdas (otra 

saliekta pie ceļa). Laiku fiksē no brīţa, kad tiek aizvērtas acis. 

 Testu atkārto trīs reizes, fiksē labāko rezultātu. 

4)   Lokanības tests [38]:  Stāvot uz paaugstinājuma, nesaliecot kājas, ar pirkstu galiem 

jānostumj iespējami zemu lineāls un jānolasa mērījums centimetros. Reģistrē labāko no trijiem 

mēģinājumiem. 

 

 

2.2.5.  Ekspertu vērtējuma  metode 

 

Par ekspertu uzskata kvalificētu speciālistu, kas pieaicināts, lai atrisinātu jautājumu, 

kura izpratnei ir nepieciešamas plašas zināšanas attiecīgajā nozarē. Procedūru, kuru veic 

ievērojot zināmus noteikumus un kuras laikā tiek noskaidrots ekspertu viedoklis, sauc par 

ekspertīzi [23, 25]. Darba gaitā tika izmantota  6 kompetentu un neieinteresētu speciālistu 

grupveida ekspertīze. Ekspertu vērtējums balstījās uz FIG noteikumiem mākslas vingrošanā. 
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Tika vērtēts triju riska elementiem pietuvinātu savienojumu izpildījums, kā arī reģistrētas kļūdas 

savienojumu atsevišķās darbību fāzēs. Visi iegūtie dati tika apkopoti un attiecīgi apstrādāti. 

 

2.2.6.  Pedagoģiskais eksperiments 

 

Pedagoģiskā eksperimenta mērķis bija izstrādāto metoţu un līdzekļu lietderīguma 

pārbaude.  

Eksperimenta veikšanai uz Rīgas rajona BJSS sporta bāzes Ķekavā bija 

nokomplektētas divas grupas (kontroles un eksperimentālā) ar 15 vingrotājām katrā. Grupā 

tika iekļautas 7 - 10 gadus vecas vingrotājas, kuras trenējas pēc II sporta klases programmas. 

Nodarbības abās grupās notika 6 reizes nedēļā. Iepriekšējo treniľu pamatbāze visām 

dalībniecēm ir 3 gadu treniľu stāţs. Eksperiments ilga kopš 03.10.2006 līdz 03.04.2007. 

Galvenās nodarbību atšķirības starp grupām bija sekojošas: kontroles grupa strādāja pēc 

vispārpieľemtās mācību - treniľu programmas, bet eksperimentālās grupas darbā tika pielietotas 

mūsu izstrādāto paľēmienu un līdzekļu kopums mācīšanās optimizācijai, balstoties uz pozitīvās 

attieksmes veidošanu. 

 

2.2.7.  Matemātiskā statistika 

  

Lai korekti apstrādātu un pareizi interpretētu iegūtos testa rezultātus un līdz ar to 

izdarītu pareizus secinājumus, izmantojām šādas matemātiskās statistikas metodes [23, 24, 25]: 

- aprēķinājām iegūto rezultātu vidējās aritmētiskās vērtības; 

- to standartkļūdas; 

- variācijas koeficientu. 

Lai apstiprinātu kontroles un eksperimentālās grupas identiskumu eksperimenta sākumā, 

izmantojām Van der Vardena kritēriju.  

Rezultātu apstrādei tika izmantota saistītu paraugkopu atšķirību novērtēšana ar 

Vilkoksona kritēriju un neatkarīgu paraugu kopu salīdzināšana ar Van der Vardena kritēriju. 

Vilkoksona un Van der Vardena kritēriji ir vieni no precīzākajām neparametriskajām metodēm. 

Tās izmanto, ja novērojumu rezultāti neatbilst normālajam sadalījumam [ 23, 24, 25].  

 

2.3.  Pētījuma organizēšana 

 

Pētījumā piedalījās Rīgas rajona BJSS Ķekavas mākslas vingrošanas nodaļas MT-3 un 

MT-2 grupu audzēknes. Pētījuma organizēšana noritēja 7 etapos. 

Pirmajā pētījuma etapā tika veikts attiecīgās literatūras apkopošanas, izpētes un analīzes 

darbs. Šī darba gaitā tika izanalizēta mācīšanas metodika, līdzekļi, izpildīšanas tehnikas pamati, 

riska elementu struktūra. Tika noskaidrotas īpašības un spējas, kas nepieciešamas riska elementu 

sekmīgai izpildei. Pamatojoties uz esošās mācību metodikas dziļu analīzi, tika noskaidrotas 

zinātniskās nostādnes interesējošo jautājumu lokā. 

Otrajā pētījuma etapā tika analizēta 6 pasaules  un 6 Latvijas spēcīgāko mākslas 

vingrotāju sacensību darbība. Tika veikta Krievijas vingrotājas O.Kapranovas - Eiropas un 

Pasaules čempionātu godalgoto vietu ieguvējas, Krievijas vingrotājas V.Sessinas – 2007.gada 

Pasaules čempionāta uzvarētājas, Ukrainas vingrotājas N.Godunko - Eiropas un Pasaules 

čempionātu godalgoto vietu ieguvējas, Kazahstānas vingrotājas A.Jusupovas – Kazahstānas 

čempionātu vairākkārtējās uzvarētājas un pasaules stiprākā sešinieka pārstāves, Uzbekistānas 

vingrotājas A.Garajevas – savas valsts čempiones un Eiropas un Pasaules čempionātu godalgoto 

vietu ieguvējas, Izraēlas vingrotājas N.Rivkin – savas valsts čempionātu vairākkārtējās 

uzvarētājas un pasaules stiprākā sešinieka pārstāves sacensību kombināciju ar auklu, apli, 

vālītēm un lentu aprakstošā analīze. 
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Analizētas tika arī Latvijas spēcīgāko vingrotāju – M.Kisluhinas ( LR valsts izlases 

dalībniece, 2005, 2006, 2007.gada Latvijas republikas čempione un vairāku Eiropas un pasaules 

čempionātu dalībniece), J.Mejerzones ( LR valsts izlases dalībniece, daudzkārtēja LR 

čempionātu godalgoto vietu ieguvēja un vairāku Eiropas un pasaules čempionātu dalībniece), 

A.Sulojevas (LR valsts izlases dalībniece, daudzkārtēja LR čempionātu godalgoto vietu ieguvēja 

un vairāku Eiropas un pasaules čempionātu dalībniece), A.Deičmanes (LR valsts izlases 

dalībniece, daudzkārtēja LR čempionātu godalgoto vietu ieguvēja un vairāku Eiropas un pasaules 

čempionātu dalībniece), V.Seļivanovas (LR valsts izlases dalībniece, daudzkārtēja LR 

čempionātu godalgoto vietu ieguvēja) un A.Sidenko (LR valsts izlases dalībniece, daudzkārtēja 

LR čempionātu godalgoto vietu ieguvēja)   sacensību kombinācijas ar auklu, apli, vālītēm un 

lentu. 

Tika noskaidrots riska elementu un dinamisko savienojumu skaits sacensību 

kombinācijās, noteikts riska elementa izpildījuma laiks, kā arī veikta katra konkrētā elementa 

sagatavojošo darbību, pamatdarbību izpildīšanas fāzes un nobeiguma fāzes kustību darbību 

detalizēta aprakstošā analīze.  

Trešajā pētījuma etapā, pamatojoties uz literatūras izpētes un analīzes darba rezultātiem, 

esošās  mākslas vingrošanas mācību treniľu metodikas un līdzekļu  izpēti, kā arī balstoties uz 

personīgo pieredzi 15 gadu garumā Rīgas rajona BJSS sporta skolas mākslas vingrošanas 

nodaļas darbā, tika izstrādāti līdzekļi fiziskās un speciālās sagatavotības pilnveidošanai, kā arī 

mācību treniľu procesa optimizēšanai. 

Ceturtajā pētījuma etapā tika veikta sākuma testēšana (individuālie katras grupas 

dalībnieču raksturojumi, skat. 1. pielikumu) un iegūto datu apstrāde. Rezultātā tika izveidotas 

divas audzēkľu grupas – eksperimentālā un kontroles -  vecumā no 7 līdz 10 gadu vecumam, kas 

atbilst sporta skolu MT-3 grupu kontingentam. Visas izveidoto grupu dalībnieces piedalījās 

mākslas vingrošanas sacensībās II. sporta klasē. 

Piektajā pētījuma etapā notika izstrādāto līdzekļu un metoţu realizācija. Šim mērķim uz 

Rīgas rajona BJSS mākslas vingrošanas bāzes, kas atrodas Ķekavā, sporta klubā, tika veikts 

pedagoģiskais eksperiments, kuru vadīja šī darba autore. Eksperiments noritēja mācību - treniľu 

procesa laikā, no 2006.gada 3. oktobra līdz 2007.gada 03. aprīlim. Tā veikšanā piedalījās 

nokomplektētās kontroles un eksperimentālā grupas, kuras uz eksperimenta sākuma brīdi, 

saskaľā ar sākuma testēšanas datiem, bija identiskas pēc fiziskās un tehniskās sagatavotības 

līmeľa. 

Sestajā pētījuma etapā, pēc realizētā eksperimenta, tika veikta atkārtotā testēšana un 

matemātiska datu apstrāde(individuālie katras grupas dalībnieču raksturojumi, (skat 1. 

pielikumu). 

Septītajā pētījuma etapā izanalizētās literatūras un eksperimenta dati tika apkopoti un 

uzrakstīts darbs „Riska elementu mācīšanās optimizācija mākslas vingrotājām (7-10 g.v.)”. 
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3. PĒTĪJUMA REZULTĀTI 
 

Darba mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi, kuru ietvaros veicām pētījumu 

un analizējām iegūtos rezultātus. Lai novērtētu riska elementu nozīmi mākslas vingrošanas 

kombinācijās tika analizētas pasaules un Latvijas 6 spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijas, 

kas palīdzēja izprast arī kombināciju veidošanas principus un noteikt darba virzienus. Novērtējot 

analīzes rezultātus radās iespēja noskaidrot fiziskās īpašības, kuras nepieciešams attīstīt sekmīgai 

riska elementu izpildīšanai. Ľemot vērā literatūras analīzē gūtās atziľas tika izstrādāts līdzekļu 

un paľēmienu saturs un pārbaudīts, kādu ietekmi tas atstāj uz mācību – treniľu procesu un 

sacensību darbību. 

 

3.1. Riska elementi mākslas vingrošanas sacensību kombinācijās 

 
Visas spēcīgākās vingrotājas ir sasniegušas ļoti augstu tehniskās sagatavotības līmeni, 

tādēļ tikai uz izteiksmīguma, izpildījuma dinamikas, tempa, sareţģītības, oriģinalitātes un riska 

elementu rēķina ir iespējams uzvarēt sāncenses. Vienīgi izmantojot pēc iespējas vairāk elementu, 

kuru izpildījumā ir skaidri redzams speciālo fizisko īpašību attīstības pārākums, salīdzinot ar 

citām dalībniecēm, ir iespējams uzvarēt augsta ranga sacensībās, ko sekmīgi arī demonstrē 

praktiski visas pasaules spēcīgākās vingrotājas. Riska elementu iekļaušana sacensību 

kompozīcijās liecina par sportistu augsto tehniskās sagatavotības līmeni, meistarību, drosmi un 

savu spēku pārliecību. Kopš 2009.gada 1.janvāra FIG starptautiskie noteikumi paredz riska 

elementu obligātu iekļaušanu mākslas vingrošanas sacensību kombinācijās. Senioru sporta klases 

vingrotāju kombinācijās jābūt iekļautiem ne mazāk par trim riska elementiem. 

 

3.1.1. Riska elementu izpēte spēcīgāko pasaules un Latvijas vingrotāju kombinācijās 

 

Analizējot spēcīgāko vingrotāju kombinācijas, jāizdara secinājums, ka riska elementi ir 

nozīmīgākā kombināciju sastāvdaļa, kas padara to neatkārtojamu.  

Aplūkojot 7.tabulu, katra priekšmeta pirmajā un trešajā ailītē ir redzams pasaules 

spēcīgāko vingrotāju veiktais metienu un tvērienu skaits, kā arī rotācijas elementu skaits 

priekšmeta lidojuma fāzē. Atsevišķās ailītēs ir vērojama veikto metienu skaita nesakritība ar 

tvērienu skaitu. Tabulā reģistrēti tikai tie metieni un tvērieni, kuru izpildījumā ir iekļauti papildus 

meistarības kritēriji. Analizējot pasaules spēcīgāko vingrotāju kombinācijas, jāizdara secinājums, 

ka priekšmetu metiena-tvēriena elementi ir nozīmīgākā kombināciju sastāvdaļa. 

7.tabula 

Pasaules spēcīgāko vingrotāju metiena-tvēriena elementu saturs 

 

    Iniciāļi        aukla         aplis       vālītes        lenta 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. A.Jusupova 4 6 4 7 8 7 3 7 3 3 7 3 

2. N.Godunko 5 12 5 7 15 7 4 8 4 3 9 3 

3. O.Kapranova 6 9 5 6 9 6 5 5 3 5 5 4 

4. A.Garajeva 4 8 2 7 8 7 3 5 1 3 6 3 

5. N.Rivkin 3 5 3 7 6 7 5 7 5 4 7 4 

6. V.Sessina 3 6 3 6 4 6 7 6 6 2 5 2 

  

1. – priekšmeta metienu skaits ( ar meistarības kritērijiem) 

2. - sportistes veikto rotācijas elementu skaits 

3. – priekšmeta tvērienu skaits ( ar meistarības kritērijiem) 
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Visi metieni un tvērieni tiek izpildīti ar vairāku meistarības kritēriju izmantošanu, kas 

paaugstina izpildītā metiena vai tvēriena kopējo vērtību. Bet šoreiz mūsu uzmanība tiek 

koncentrēta uz darbībām, kuras vingrotājas veic priekšmeta lidojuma fāzes laikā. Viľu darbība 

tiek stipri ierobeţota, virziena, attāluma un laika ziľā. Katra  sportiste izmanto starptautiskajos 

noteikumos norādītos kritērijus daţādā salikumā, kas arī piešķir tām atbilstoši izpildītajiem 

kritērijiem papildus punktu skaitu . Jo augstāka meistarība, jo lielāku skaitu kritēriju ir iespējams 

izmantot veicot priekšmeta metienu. Sportistes savu izpildījumu padara unikālu uz riska 

elementu rēķina. Kā redzam no tabulas, visas izpilda vairākus rotācijas elementus priekšmeta 

lidojuma laikā. A.Garajevas kombinācijās ir iekļauti 5 līdz 8 rotācijas elementi, N.Godunko 

izpilda no 8 līdz 15 rotācijas elementus, O.Kapranova izpilda 5 līdz 9 rotācijas elementus. 

Nedaudz mazāk konkrēto elementu skaitu savās kombinācijās ir iekļāvusi V.Sessina – 4 līdz 6. 

N.Rivkin kombinācijās ir iekļāvusi no 5 līdz 7 rotācijas elementiem priekšmeta lidojuma fāzē. 

Nedaudz vairāk šo elementu savās kombinācijās ir iekļāvusi A.Jusupova – no 6 līdz 8 rotācijas 

elementiem. 

  Tos izpilda gan pārejot uz grīdu (kūleľi, daţādi pārvēlienu veidi, pārmetieni), gan 

izpildot ātrus pagriezienus bez pārejas uz grīdu (daţādi griezieni, šenē).  

Rotācijas elementu savienojumos tiek izpildīti elementi ar rotāciju ap daţādām asīm. 

N.Godunko kombinācijā ar auklu izpilda savienojumu , kurā ir iekļautas divas rotācijas ap 

ķermeľa vertikālo asi (ātri pagriezieni uz divām kājām – šenē) ar pāreju uz divām rotācijām ap 

ķermeľa horizontālo asi (kūleľi uz priekšu). Savukārt kombinācijā ar apli viľa ir iekļāvusi divus 

rotācijas elementus ap ķermeľa horizontālo asi ( kūleľi uz priekšu) ar pāreju uz elementu ar 

rotāciju ap ķermeľa vertikālo asi ( pagrieziens 360° uz grīdas špagatā).  

O.Kapranova šādu savienojumu ir iekļāvusi tikai kombinācijā ar apli, kur viľa izpilda 

divas rotācijas ap ķermeľa vertikālo asi (ātri pagriezieni uz divām kājām – šenē) ar pāreju uz 

rotāciju ap ķermeľa horizontālo asi (kūlenis uz priekšu). 

A.Jusupova kombinācijā ar vālītēm ir iekļāvusi divus rotācijas elementus ap ķermeľa 

horizontālo asi ( pārmetieni uz priekšu) ar pāreju uz elementu ar rotāciju ap ķermeľa vertikālo asi 

( pagrieziens 360° uz grīdas špagatā).  

N.Rivkin kombinācijā ar apli ir iekļāvusi  vienu rotācijas elementu ap ķermeľa 

horizontālo asi uz sāniem ( ritenītis) ar pāreju uz elementu ar rotāciju ap ķermeľa vertikālo asi  

( divi pārvēlieni uz grīdas kamoliľā). 

V.Sessina un A.Garajeva nav iekļāvušas kombinācijās savienojumus ar rotācijas 

elementiem ap daţādām ķermeľa asim, kaut gan viľu kombinācijās tiek izpildīti 6 un 8 rotācijas 

elementi, tomēr tie izpildīti ap vienu ķermeľa asi. 

Līdz ar to  varam izdarīt secinājumu, ka izpildīt elementu savienojumus ar rotāciju ap 

daţādām ķermeľa asīm ir  tehniski grūtāk un risks priekšmeta zaudējumam ir lielāks, nekā 

izpildot savienojumus no 3 un 4 elementiem pēc kārtas ar rotāciju ap vienu ķermeľa asi.  

Aplūkojot 7.tabulu ir redzams, ka visas vingrotājas izmanto priekšmetu augstos 

metienus un tvērienus savās kompozīcijās, papildinot tos ar vairākiem kritērijiem, par kuriem ir 

iespējams saľemt papildus vērtējumu, piemēram:  metiens bez roku palīdzības dod vingrotājai 

pie kompozīcijas vērtējuma 0,1punkti, bet izmantojot vēl citus kritērijus vingrotāja saľem par 

katru no tiem 0,1 punktu. Katra vingrotāja cenšas viena metiena vai tvēriena darbībā iekļaut pēc 

iespējas vairākus kritērijus, kā arī priekšmeta lidojuma fāzē izpildīt rotācijas elementus, par katru 

no tiem saľemot 0,1 punktu. Jo lielāku skaitu rotācijas elementu viľa izpilda, jo vairāk pieaug 

savienojuma vērtība, kas veidojas saskaitot visu metiena un tvēriena kritēriju vērtību, un izpildīto 

rotācijas elementu vērtību.  

Analizējot 7.tabulu ir skaidri redzams, ka labāko pasaules vingrotāju kombinācijās ar 

auklu iekļautais metienu un tvērienu skaits ir no 3 līdz 5, bet tās iekļauj  lielu rotācijas elementu 

skaitu priekšmeta lidojuma fāzes laikā no 5  līdz 12. Kombinācijās ar apli ir iekļauti no 6 līdz 7 
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metieni-tvērieni, bet rotācijas elementu skaits priekšmeta lidojuma fāzē ir no 4 līdz 15. 

Kombinācijās ar vālītēm – 4-5 metieni- tvērieni, bet rotācijas elementu skaits priekšmeta 

lidojuma fāzes laikā no 5 līdz 8. Salīdzinot ar citu priekšmetu kombinācijām, kombinācijās ar 

lentu vērojama metienu-tvērienu skaita ievērojama samazināšanās, kas ir no 2 līdz 5 , kaut gan 

rotācijas elementu skaita samazināšanās nav vērojama. To skaits ir no 5 līdz 9, kas līdzinās 

iekļauto rotācijas elementu skaitam kombinācijās ar citiem priekšmetiem. 

 

Analizējot Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijas ir redzams, ka arī 

pašmāju sportistes iekļauj kombinācijās pietiekamu priekšmetu metienu - tvērienu skaitu. Katra 

metiena vai tvēriena izpildījumā ir iekļauti starptautiskajos noteikumos aprakstītie kritēriji, kas 

ļauj palielināt to vērtējumu. Priekšmeti tiek mesti un tverti ar kājām, bez redzes kontroles, 

rotācijas kustībās, atrodoties sēdus vai guļus uz grīdas.  

8.tabulas katra priekšmeta pirmajā un trešajā ailītē ir redzams Latvijas spēcīgāko 

vingrotāju veiktais metienu un tvērienu skaits, kā arī rotācijas elementu skaits priekšmeta 

lidojuma fāzē. Redzam, ka atsevišķām sportistēm metienu skaits nesakrīt ar tvērienu skaitu, jo 

tabulā tika reģistrēti metieni un tvērieni ar papildus meistarības kritēriju iekļaušanu. Priekšmeta 

tvērieni bez papildus kritērijiem netika iekļauti tabulā. 

8.tabula 

Latvijas spēcīgāko vingrotāju metiena-tvēriena elementu saturs 

 

    Iniciāļi        aukla         aplis       vālītes        lenta 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. M.Kisluhina 3 0 3 3 3 3 10 3 7 2 1 2 

2. A.Deičmane 3 4 2 3 5 2 5 6 3 3 4 3 

3. J.Mejerzone 3 0 3 4 0 4 6 0 5 5 0 5 

4. V.Seļivanova 6 2 6 6 4 6 7 1 7 3 0 3 

5. A.Sulojeva 5 3 3 5 5 3 5 4 3 2 2 2 

6. A.Sidenko 7 5 4 7 4 4 7 5 4 7 5 5 

 

1. – priekšmeta metienu skaits ( ar meistarības kritērijiem) 

2. - sportistes veikto rotācijas elementu skaits 

3. – priekšmeta tvērienu skaits ( ar meistarības kritērijiem) 

 

Analizējot 8.tabulu varam secināt, ka Latvijas sportistes kombinācijās ar auklu iekļauj 

no 3  līdz 7 metieniem-tvērieniem. Rotācijas elementu skaits priekšmeta lidojuma fāzē ir no 0  

līdz 5. Redzams, ka M.Kisluhina un J.Mejerzone pie pietiekama metienu-tvērienu skaita 

neiekļauj kombinācijās rotācijas elementus, kas samazina kombināciju dinamiku un vizuālo 

efektu. 

Sacensību kombinācijās ar apli metienu – tvērienu skaits ir no 3  līdz 7. Rotācijas 

elementu skaits priekšmeta lidojuma fāzē ir no 0 līdz 5. Salīdzinot kvantitatīvo kombināciju 

saturu  ar apli un auklu ir redzama atšķirība. Kombinācijās ar apli sportistes iekļauj vidēji par 1 

metienu-tvērienu vairāk, kā kombinācijās ar auklu. Arī vidējais rotācijas elementu skaits 

priekšmeta lidojuma fāzē  kombinācijās ar apli ir par 1 lielāks, kā kombinācijās ar auklu. 

Kombinācijās ar vālītēm Latvijas sportistes iekļauj no 5  līdz 10 metienus un tvērienus 

ar papildus kritērijiem. Turpretī rotācijas elementu skaits Latvijas sportistu kombinācijās ar 

vālītēm ir no 0  līdz 6.  

Sacensību kombinācijās ar lentu tiek iekļauti  no 2 līdz 7 metieni-tvērieni. Rotāciju 

skaits priekšmeta lidojuma fāzē ir no 0 līdz 5.  

Salīdzinot metienu-tvērienu skaitu Latvijas spēcīgāko vingrotāju kombinācijās ar 

daţādiem priekšmetiem, secinām,  ka kombinācijās ar apli un vālītēm tiek iekļauts par 1 rotācijas 
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aukla aplis vālītes lenta

kombinācija

Latvijas sportistes metienu skaits rotācijas el.skaits tvērienu skaits

pasaules sportistes metienu skaits rotācijas el.skaits tvērienu skaits

elementu vairāk, kā kombinācijās ar auklu un lentu. Šo starpību nosaka priekšmetu formas un 

materiāla īpatnības. 

44.attēlā ir parādīts pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju metienu, rotācijas 

elementu un tvērienu skaita salīdzinājums sacensību kombinācijās ar daţādiem priekšmetiem.  

Pasaules un Latvijas vingrotājas kombinācijās ar auklu, ar vālītēm un ar lentu iekļauj 

vienādu metiena-tvēriena elementu skaitu, kombinācijās ar apli pasaules sportistes iekļauj par 1 

metiena-tvēriena elementu vairāk. Analizējot 44.attēlu varam izdarīt secinājumu, ka gan 

pasaules, gan Latvijas sportistes kombinācijās ar apli iekļauj vairāk (no 3 līdz 5) metienu un 

tvērienu nekā kombinācijās ar citiem priekšmetiem. Pasaules un Latvijas vingrotāju 

kombinācijās ar vālītēm metiena-tvēriena elementu skaits būtiski neatšķiras no šīs grupas 

elementu skaita kombinācijās ar auklu un apli. Metot divas vālītes rodas papildus risks tvēriena 

laikā, jo pie vismazākās neprecizitātes priekšmeti nevar saglabāt vienādu lidojuma trajektoriju, 

un sekmīgs abu priekšmetu tvēriens kļūst neiespējams. 

Kombinācijās ar lentu un auklu ir vērojams vismazākais ( 3 ) metiena-tvēriena elementu 

skaits gan pasaules, gan Latvijas spēcīgākajām sportistēm. Starpību nosaka priekšmeta, kā 

fiziska ķermeľa, īpatnības. Aplis – apaļš, ciets priekšmets, kas lidojuma laikā saglabā formu 

atšķirībā no mīkstas un garas auklas vai lentas, savukārt vālītes ir divi priekšmeti, kas arī prasa 

no vingrotājām lielāku uzmanību un veiklību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.attēls. Izpildīto metienu, rotācijas elementu un tvērienu skaita salīdzinājums 

Latvijas un pasaules labāko vingrotāju kombinācijās. 

 

Kombinācijās ar vālītēm pasaules vadošās sportistes iekļauj vienādu ar Latvijas 

sportistēm metienu skaitu, tomēr par 3 rotācijas elementiem vairāk priekšmeta lidojuma fāzes 

laikā. Tiek mestas gan divas, gan viena vālīte šo elementu izpildījuma brīdī. Arī metieni un 

tvērieni tiek izpildīti ar daţādu kritēriju izmantošanu, kas paaugstina darbības vērtību.  
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Salīdzinot metiena - tvēriena elementus kombinācijās ar lentu un kombinācijās ar 

citiem priekšmetiem, ir vērojama būtiska atšķirība doto elementu skaitā. Protams, jāľem vērā 

priekšmeta īpatnības – lentas garums ir 6 metri seniorēm un 5 metri juniorēm. Pirms metiena 

lentai ir jāsaglabā zīmējums, arī lentas gals nedrīkst palikt uz grīdas lidojuma laikā. Par katru no 

šīm kļūdām sportistēm tiek samazināts izpildījuma brigādes vērtējums ( kļūda 0,3 punkti  katru 

reizi), kā arī kompozīcijas un tehniskās grūtības brigādes neieskaita ķermeľa elementus un 

priekšmeta darbības. Nenoliedzami, lentas tehnika ir grūtāka par citu priekšmetu tehniku, līdz ar 

to arī mazāks riska elementu skaits kombinācijās ar lentu. 

Vērojot 44.attēlu ir redzams, ka arī kompozīcijās ar lentu pasaules labākās sportistes 

iekļauj ļoti lielu skaitu rotācijas elementu. Latvijas labākās sportistes izmanto savās kompozīcijas 

ar lentu pietiekamu skaitu augsto metienu un tvērienu ar pietiekamu papildus kritēriju skaitu, 

tomēr rotācijas elementu skaits priekšmeta lidojuma fāzē ir neapšaubāmi ļoti zems. Tas ir par 4 

rotācijas elementiem mazāk pie vienāda metienu-tvērienu skaita salīdzinājumā ar pasaules 

labākajām sportistēm. Līdz ar to varam izdarīt secinājumu, ka mūsu vingrotājām būtu vairāk 

jāiekļauj riska elementu savās kompozīcijās, kas varētu uzlabot kopējo izpildījuma iespaidu. 

Redzam, ka pasaules labākās vingrotājas savās kompozīcijās ar auklu iekļauj vidēji par 

6 rotācijas elementiem vairāk nekā Latvijas vingrotājas, ar apli – par 5 rotācijas elementiem 

vairāk, ar vālītēm – par 3 elementiem, ar lentu – par 4 elementiem vairāk. Līdz ar to varam 

secināt, ka Latvijas labākajām sportistēm, nenoliedzami, būtu jāiekļauj vairāk rotācijas elementu 

kombinācijās ar visiem priekšmetiem, kas uzlabotu sacensību kombināciju  saturu.  

Varam secināt, ka pasaules un Latvijas vingrotāju kombinācijās ar visiem priekšmetiem 

metienu-tvērienu skaitā būtiskas atšķirības nav, bet rotācijas elementu priekšmeta lidojuma fāzē 

kvantitatīvais saturs būtiski atšķiras. 

 

Pētot riska elementus spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijās rodas iespēja iegūt 

nepieciešamo informāciju par to svarīgākajām sastāvdaļām. 

Plaši ir izplatīta biomehāniskā vingrinājumu analīze pēc kinogrammām. Tehnikas 

analīze sastāv no ķermeľa stāvokļa un ķermeľa daļu savstarpējā izvietojuma telpā, kā arī 

priekšmeta stāvokļa. Ķermeľa stāvokli telpā nosaka pēc koordinātēm, bet brīvo ķermeľa sviru 

stāvokli - pēc locītavu leľķiem. 

Mākslas vingrošanā kustības un pozas ir tik ārkārtīgi daudzveidīgas, ka kinogrammu 

metode vairāku iemeslu dēļ tiek uzskatīta par neefektīvu. Kaut gan mācīt atsevišķus elementus ar 

kinogrammu palīdzību ir lietderīgi, jo audzēkľi gūst pareizu priekšstatu par secīgām ķermeľa 

kustību darbībām. 

Līdz ar to veiksim aprakstošo riska elementu analīzi. Mākslas vingrošanai raksturīgi 

elementi, kuros ir novērojami vairāki riska faktori. Parasti metiens tiek izpildīts vai nu bez redzes 

kontroles, vai arī bez roku palīdzības – ar citu ķermeľa daļu, kas prasa no vingrotājas ļoti labu 

priekšmeta un sava ķermeľa izjūtu. Līdzīgi arī priekšmeta lidojuma laikā tiek izpildīti divi un 

vairāk daţādi akrobātikas elementi, kurus izpildot, zūd redzes kontakts ar priekšmetu, kā arī 

nepieciešama stabila vestibulārā aparāta darbība un lieliska priekšmeta lidojuma trajektorijas 

izjūta. Rotācijas elementi tiek virknēti daudzveidīgos savienojumos – mainot rotācijas asi un 

ķermeľa atrašanās līmeni telpā. Realizējot priekšmeta tvērienu, tiek izmantoti visi iespējamie 

kritēriju  veidi – gan bez redzes kontroles, gan tverot ar kājām vai citu ķermeľa daļu.   

Vadoties pēc sacensību noteikumiem un vairāku autoru atziľām, visu riska elementa 

darbību  (skat. 9 - 20.tabulas) sadalīsim 3 fāzēs: 

2. sagatavojošo darbību fāze, 

3. pamatdarbību izpildīšanas fāze, 

4. nobeiguma fāze. 
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Katru no sagatavojošo darbību, pamatdarbību izpildīšanas un nobeiguma fāzēm, 

savukārt, var iedalīt vairākās fāzēs atkarībā no veicamās darbības.                                                                                                     

9. tabula 

O.Kapranovas metiena – tvēriena un riska elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Auklas metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- 

 

2 D grūtības lēcieni 

ar rotāciju 

- 

 

Tvēriens lēcienā 

 bez grūtības 

- 

 

- 

 

2. Auklas metiens D grūtības  

lēcienā pieskares aplī 

0.2 

 

3 kūleľi 0.4 Tvēriens sēdus  

uz grīdas, auklai  

uztinoties ap kājām 

0.2 

 
0.8 

 

 

3. Metiens aiz auklas vidus  

ar kāju pārmetienā  

uz priekšu 

0.4 

 

 

2 pārmetieni uz 

 priekšu 

0.4 

 

Tvēriens uz kakla,  

bez roku  

palīdzības 

0.4 

 

 

1.2 

 

 

4. Auklas metiens ar kāju,  

 izpildot „illusion” 

0.3 

 

2 „illusion” 0.3 Tvēriens uz kakla,  

bez redzes kontroles 

0.3 

 
0.9 

 

kopā  0.9  1.1  0.9 2.9 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- 

 

2 D grūtības lēcieni 

ar rotāciju 

- 

 

Tvēriens lēcienā 

 bez grūtības 

- 

 
- 

 

2 

2. 

Metiens horizontālajā  

plaknē, izpildot „illusion” 

0.2 

 

4 „illusion” 0.5 Tvēriens ar rokām  

aiz muguras 

0.2 

 
0.9 

 

3. Metiens lēcienā bez  

grūtības 

0.1 

 

3 pārmetieni  

uz priekšu 

0.4 

 

Tvēriens trešā  

pārmetiena  

beigās, bez redzes 

 kontroles,ar kājām 

0.4 

 

 

 

0.9 

 

 

 

kopā  0.3 0.3  0.9  0.6 1.8 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Divu vālīšu paralēlais 

 metiens 

- 

 

Šenē + F grūtības  

lēciens ar rotāciju 

- 

 

Tvēriens lēcienā 

 bez grūtības 

- 

 
- 

 

2. Divu vālīšu paralēlais  

metiens lēcienā bez  

grūtības 

0.3 

 

 

2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.4 

 

Tvēriens otrā  

pārmetiena laikā 

0.3 

 
1.0 

 

3. Divu vālīšu paralēlais 

 metiens 

0.3 

 

2 kūleľi 0.3 Tvēriens sēdus  

uz grīdas 

0.2 

 
0.8 

 

kopā  0.6  0.7  0.5 1.8 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens  

ar kāju atpakaļ 

0.2 

 

2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 

 

Tvēriens lēcienā  

bez grūtības 

0.0 

 
0.5 
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2. Lentas metiens lēcienā  

bez grūtības 

0.1 

 

3 kūleľi 0.3 Tvēriens ar kājām  

trešā kūleľa beigās, 

 sēdus uz grīdas 

0.2 0.6 

 

3. Lentas metiens D  

grūtības lēcienā 

ar rotāciju 

- 

 

 

D gŗūtības lēciens  

ar rotāciju 

- 

 

Tvēriens D grūtības 

lēcienā ar rotāciju 

- 

 
- 

 

kopā  0.3  0.6  0.2 1.1 

 

Apskatot 9.tabulu ir redzams, ka O.Kapranova kompozīcijā ar auklu ir iekļāvusi četrus 

metiena-tvēriena elementus, no kuriem trīs (Nr.2,3,4) var pieskaitīt riska elementu grupai atbilstoši 

FIG noteikumiem. Visu riska elementu pamatdarbību fāzēs vingrotāja ir iekļāvusi akrobātiskos 

elementus ar rotāciju ap ķermeľa horizontālo asi un bez darbības līmeľa maiľas. Tā, sagatavojošo 

darbību fāzē (skat.9.tabulas aili ar cip.1) tiek izpildīti metieni ar vairākiem apgrūtinājumiem un 

gūti papildus punkti no 0,2 līdz 0,4. Pamatdarbību fāzē (skat.9.tabulas aili ar cip.2), viľas iekļauto 

rotāciju skaits ir no 2 līdz 3 (rotācijas ap horizontālo ķermeľa asi), tātad ir izpildītas riska elementa 

noteikumu prasības un  iekļauts papildus rotācijas elements, par ko sportiste iegūst papildus 

punktus pie noteikumos noteiktās riska elementa pamatvērtības. Nobeiguma fāzē (skat.9.tabulas 

aili ar cip.3)  gūto punktu skaits ir no 0,2 līdz 0,4. Izpildīto riska elementu vērtība svārstās  no 0,8 

līdz 1,2 punktiem. Kopsummā uz riska elementu rēķina tiek gūta trešdaļa no iespējamā tiesnešu 

brigādes vērtējuma par darbu ar priekšmetu. 

Kompozīcijā ar apli  O.Kapranova ir iekļāvusi trīs metiena - tvēriena elementus, no 

kuriem divi atbilst riska elementu noteikumiem (skat.9.tabulā Nr.2,3). Sagatavojošo darbību fāzē 

tiek gūti no 0,1 līdz 0,2 punktiem,  pamatdarbību fāzē – no 0,4 līdz 0,5 punktiem un nobeiguma 

fāzē – no 0,2 līdz 0,4 punktiem. 

Kompozīcijā ar vālītēm ir iekļauti trīs metiena – tvēriena elementi, no kuriem divi atbilst 

riska elementu prasībām (skat.6 tabulā Nr.2,3). Sagatavojošo darbību un nobeiguma fāzē tiek 

iegūti no 0,5 līdz 0,6 punktiem, pamatdarbību fāzē - līdz 0,7 punktiem.  

Kompozīcijas ar lentu sastāvā ir trīs metiena – tvēriena elementi, no kuriem divi atbilst 

riska elementu prasībām ( skat. 9.tabulā Nr.1,2). Sagatavojošo darbību fāzē tiek gūti no 0,1 līdz 0,2 

punktiem,  pamatdarbību fāzē – 0,3 punkti   un nobeiguma fāzē – no 0,0 līdz 0,2 punktiem. 

Analizējot 9.tabulā iekļautos rezultātus, redzams, ka riska elementu vērtība ir pietiekami 

augsta. Katrā kombinācijā  uz riska elementu rēķina tiek iegūti no 1,1 (ar lentu) līdz 2,9 (ar auklu) 

punktiem no iespējamiem 10 punktiem  par darbu ar priekšmetu. Riska elementu iekļaušana 

kombinācijās ļauj sportistēm salīdzinoši īsā laikā gūt ievērojami lielāku punktu skaitu. Vērojot 

9.tabulas apakšējo rindu redzam, ka lielākais punktu skaits riska elementu izpildījuma laikā tiek 

iegūts pamatdarbību fāzē. 

10.tabula 

A.Jusupovas metiena – tvēriena un riska elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Auklas metiens lēcienā   

bez grūtības 

0.1 2 šenē + kūlenis 0.5 Tvēriens sēdus uz  

grīdas 

0.1 0.7 

2. Auklas metiens C grūtības  

lēcienā 

0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens bez redzes  

kontroles ar kāju  

0.4 0.8 
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3. Metiens aiz auklas vidus  

ar kāju pārmetienā  

uz priekšu 

- pārmetiens uz  

priekšu 

- Tvēriens uz kakla,  

bez roku palīdzības,  

lēcienā bez grūtības 

- - 

4. Auklas metiens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.2  0.8  0.5 1.5 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez 

 grūtības  

0.1 3 šenē + kūlenis 0.7 Tvēriens uz grīdas 0.1 0.9 

2 

2. 

Metiens horizontālajā  

plaknē, izpildot „illusion” 

0.2 2„illusion” 0.3 Tvēriens ar rokām  

aiz muguras 

0.2 0.7 

3. Metiens lēcienā bez  

grūtības 

0.1 3 kūleľi 0.4 Tvēriens ar kājām  

pēc kūleľa, sēdus uz 

grīdas 

0.2 0.7 

4. Apļa  metiens F grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- F grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens F grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.4  1.4  0.5 2.3 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

- 3 Šenē  - Tvēriens  - - 

2. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

0.2 3 kūleľi 0.4 Tvēriens sēdus uz  

grīdas 

0.1 0.7 

3. Vienas vālītes metiens D  

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.2  0.4  0.1 0.7 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

- 2 pārmetieni  

uz priekšu 

- Tvēriens lēcienā bez 

 grūtības 

- - 

2. Lentas metiens lēcienā bez 

 grūtības 

0.1 3 kūleľi 0.4 Tvēriens ar kājām 

trešā kūleľa beigās,  

sēdus uz grīdas 

0.2 0.7 

3. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ izpildot „illusion” 

0.3 2„illusion” 0.3 Tvēriens elementa  

beigās 

0.0 0.6 

kopā  0.4  0.7  0.2 1.3 

 

Analizējot 10.tabulā iekļautos metiena – tvēriena elementus, kurus izpilda A.Jusupova, 

redzam, ka sacensību kombinācijā ar auklu no četriem pētāmajiem elementiem tikai divi atbilst 

riska elementu raksturojumam (skat.10.tabulā Nr.1 un 2). Riska elementu sagatavojošo darbību 

fāzē tiek gūts  0,1 punkts, pamatdarbību fāzē – no 0,3 līdz 0,5 punktiem un nobeiguma fāzē - no 

0,1 līdz 0,4 punktiem.  
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Kombinācijā ar apli ir iekļauti četri metiena – tvēriena elementi, no kuriem 3 atbilst 

riska elementu prasībām (skat.10.tabulā Nr.1,2, un 3). Riska elementu sagatavojošo darbību fāzē 

sportiste gūst no 0,1 līdz o,2 punktiem,  pamatdarbību fāzē – no 0,3 līdz 0,7 punktiem un 

nobeiguma fāzē – no 0,1 līdz 0,2 punktiem. Kombinācijā ar vālītēm A.Jusupova ir iekļāvusi 3 

metiena-tvēriena elementus, no kuriem tikai vienu (skat.10.tabulā Nr.2) var pieskaitīt riska 

elementiem. Sagatavojošo darbību fāzē sportiste iegūst 0,2 punktus, pamatdarbību fāzē – 0,4 

punktus un nobeiguma fāzē  - 0,1 punktu. Kombinācijā ar lentu sportiste ir iekļāvusi trīs metiena 

–tvēriena elementus, no kuriem 2 (skat.10.tabulā Nr.2,3) atbilst riska elementu noteikumu 

prasībām mākslas vingrošanā. Sagatavojošo darbību fāzē gūto punktu skaits svārstās no 0,1 līdz 

0,3, pamatdarbību fāzē – 0,3-0,4 punkti un nobeiguma fāzē – 0,0 līdz 0,2 punktiem.  

Aplūkojot 10.tabulā redzamos rezultātus, varam teikt, ka riska elementu vērtība ir 

augsta. Uz riska elementu rēķina tiek iegūti no 0,7 punktiem  kombinācijā ar vālītēm līdz 2,3 

punktiem kombinācijā ar apli. Pamatdarbību fāzē sportiste izpilda akrobātiskos savienojumus ar 

ķermeľa rotācijas ass maiľu, darbības līmeľa maiľu un papildus rotācijas elementiem. Izvērtējot 

iegūto punktu skaitu katrā no riska elementa fāzēm, redzam, ka lielākais punktu skaits iegūts 

pamatdarbību fāzē. Šī tendence vērojama riska elementos ar visiem priekšmetiem. Sagatavojošo 

darbību un nobeiguma fāzēs gūto punktu summa ir mazāka par pamatdarbību fāzē gūtajiem. 

 

Analizējot 11.tabulā redzamos metiena-tvēriena elementus varam teikt, ka N.Godunko 

kombinācijā ar auklu no izpildītajiem 5 augstāk minētajiem elementiem tikai 4 (skat.11.tabulas 

Nr.1,2,3,4) atbilst riska elementu prasībām. Sagatavojošo darbību fāzē papildus gūto punktu skaits 

svārstās no 0,1 līdz 0,4 punktiem, pamatdarbību fāzē – no 0,3 līdz 0,6 punktiem un nobeiguma fāzē 

– no 0,1 līdz 0,4 punktiem. Redzam, ka pamatdarbību fāzē ir gūts par 0,8 punktiem vairāk par 

sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 0,7 punktiem vairāk par nobeiguma fāzē gūtajiem. 

Atsevišķu riska elementu kopējo vērtību robeţas ir no 0,7 punktiem līdz 1,1 punktam. 

Kombinācijā ar apli vingrotāja ir iekļāvusi 6 metiena-tvēriena elementus, no kuriem 5 

elementi ( skat. 11.tabulā Nr.1-5) atbilst riska elementu prasībām. Riska elementu sagatavojošo 

darbību fāzē sportiste iegūst no 0,1 līdz 0,4 punktiem, pamatdarbību fāzē – no 0,3 līdz 0,7 

punktiem un nobeiguma fāzē – no 0,1 līdz 0,2 punktiem. Sportiste pamatdarbību fāzē izpilda 

vairākus elementus  ar ķermeľa rotācijas ass maiľu un ķermeľa atrašanās līmeľa maiľu. Kopējā 

riska elementu vērtība svārstās no 0,6 līdz 1,0 punktiem. Arī kombinācijā ar apli lielāko punktu 

skaitu vingrotāja gūst pamatdarbību fāzē.                                                                                                                                                                                                                    

11. tabula 

N.Godunko  metiena-tvēriena un riska elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Auklas metiens lēcienā   

bez grūtības 

0.1 2 šenē + kūlenis 0.6 Tvēriens uz grīdas,  

bez redzes kontroles 

0.3 1.0 

2. Auklas metiens lēcienā  

bez grūtības  

0.1 4 kūleľi 0.5 Tvēriens ceturtā  

kūleľa laikā  

0.1 0.7 

3. Metiens aiz auklas vidus, 

 ar kāju pārmetienā  

uz priekšu 

0.4 3 pārmetieni  

uz priekšu 

0.4 Tvēriens uz kakla,  

bez roku palīdzības,  

bez redzes kontroles, trešā 

pārmetienā 

0.3 1.1 

4. Metiens aiz auklas vidus  

ar kāju, ritenī  

0.4 2 riteľi 0.3 Tvēriens uz kakla,  

bez roku palīdzības, 

 trešā riteľa laikā 

0.4 1.1 



 91 

11.tabulas turpinājums 

 

5. Auklas metiens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens 

 ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  1.0  1.8  1.1 3.9 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez 

 grūtības  

0.1 3 šenē + kūlenis 0.7 Tvēriens kūleľa  

beigās 

0.1 0.9 

2 

2. 

Metiens horizontālajā  

plaknē, izpildot „illusion” 

0.4 3„illusion” 0.4 Tvēriens ar rokām  

aiz muguras 

0.2 1.0 

3. Metiens lēcienā bez  

grūtības 

0.1 4 kūleľi 0.5 Tvēriens ar kājām  

pēc kūleľa 

0.2 0.8 

4. Metiens horizontālajā 

 plaknē, izpildot pārmetie- 

nu uz priekšu 

0.4 3 pārmetieni 0.4 Tvēriens uz kājas  0.1 0.9 

5. Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

0.2 2 riteľi 0.3 Tvēriens ar kāju  

piespieţot apli grīdai 

0.1 0.6 

6. Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  1.2  2.3  0.7 4.2 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

- 3 Šenē  - Tvēriens  - - 

2. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

0.2 3 kūleľi 0.4 Tvēriens sēdus uz  

grīdas 

0.1 0.7 

3. Vienas vālītes metiens 0.1 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.5 Tver ritenī uz elkoľiem  

piespieţot vālīti pie 

 grīdas ar otru vālīti 

0.2 0.8 

kopā  0.3  0.9  0.3 1.5 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

0.2 3 pārmetieni  

uz priekšu 

0.4 Tvēriens  3 

 pārmetienā 

0.0 0.6 

2. Lentas metiens lēcienā  

ar grūtību C 

0.1 3 kūleľi 0.4 Tvēriens ar kājām  

trešā kūleľa beigās  

0.2 0.7 

3. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ izpildot „illusion” 

0.3 3„illusion” 0.4 Tvēriens pagrieţoties 

 uz ceļiem uz grīdas  

0.1 0.8 

4. Lentas metiens D grūtības lēcienā 

ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.6  1.2  0.3 2.1 
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Apskatot Natālijas Godunko 3 metiena-tvēriena elementus kombinācijā ar vālītēm 

redzam, ka tikai elementi Nr.2 un Nr.3 (skat.11.tabulā) atbilst riska elementu FIG noteikumu 

prasībām. Riska elementu sagatavojošo darbību fāzes laikā vingrotāja izpilda gan vienas, gan divu 

vālīšu metienus. Sagatavojošo darbību un nobeiguma fāzēs tiek gūta trešā daļa punktu  no 

pamatdarbību fāzē gūtajiem. Gūto punktu skaits svārstās no 0,1 punkta sagatavojošo darbību un 

nobeiguma fāzēs līdz 0,5 punktiem pamatdarbību fāzē.  

Kombinācija ar lentu Godunko ir iekļāvusi 4 metiena-tvēriena elementus, no kuriem 3 

atbilst riska elementu raksturojumam (Nr.1-3 skat.11.tabulā). Sagatavojošo darbību fāzē vingrotāja 

iegūst no 0,1 līdz 0,3 punktiem, pamatdarbību fāzē – ne mazāk par 0,4 punktiem un nobeiguma 

fāzē tiek gūti 0,1 līdz 0,3 papildus punkti. Kopējā riska elementu vērtība  svārstās 0,6 līdz 0,8 

punktu robeţās.  

Izvērtējot 11.tabulā apkopotos rezultātus redzam, ka N.Godunko sacensību kombinācijās 

uz riska elementu rēķina gūst no 1,5 punktiem līdz 4,2 punktiem no iespējamiem darbu ar 

priekšmetu vērtējošās tiesnešu  brigādes 10 punktiem.  Lielākais riska elementu skaits ir iekļauts 

kombinācijā ar apli (5) un ar auklu (4). Par nozīmīgāko darbību fāzi riska elementu sastāvā droši 

var uzskatīt pamatdarbību fāzi, jo tieši tad, kad priekšmets ir lidojuma fāzē sportistei rodas iespēja 

nodemonstrēt savas koordinācijas spējas un iegūt lielāko papildus punktu skaitu uz rotācijas 

elementu daudzuma, ķermeľa kustības plaknes un līmeľa izmaiľu rēķina. Salīdzinot sagatavojošo 

darbību fāzes laikā iegūtos punktus ar nobeiguma fāzē gūtajiem, atšķirību nevar uzskatīt par 

nozīmīgu.          

Pētot 12.tabulu redzam, ka Alija Garajeva visās kombinācijās ir iekļāvusi vairākus 

metiena-tvēriena elementus. Kombinācijā ar auklu no iekļautajiem 4 metiena-tvēriena elementiem 

riska elementu prasībām atbilst tikai 2 elementi – Nr.2 un 3. Riska elementu sagatavojošo darbību 

fāzē sportiste gūst no 0,1 līdz 0,4 punktiem; pamatdarbību fāzē  0,4 punkti un nobeiguma fāzē no 

0,3 līdz 0,4 punktiem. Kopējā doto riska elementu vērtība svārstās no 0,9 līdz 1,1 punktiem.  

Garajevas kombinācijā ar apli no iekļautajiem 4 metiena-tvēriena elementiem 3 atbilst 

riska elementu prasībām ( skat.12.tabulu Nr.1,2,3). Sagatavojošo darbību fāzē vingrotāja gūst 0,1 

līdz 0,2 punktiem, pamatdarbību fāzē  no 0,4 līdz 0,6 punktiem un nobeiguma fāzē  0,2 punktus. 

Kopējā riska elementu vērtība svārstās no 0,7 līdz 0,9 punktiem. Redzam, ka uz riska elementu 

rēķina kombinācijā ar apli ir iegūta ceturtā daļa no iespējamā darbu ar priekšmetu vērtējošās 

tiesnešu  brigādes vērtējuma.  

Kombinācijā ar vālītēm no esošajiem 3 metiena-tvēriena elementiem tikai 1 

(skat.12.tabulu Nr.1) atbilst riska elementa raksturojumam. Pamatdarbību fāzē ir vērojams lielāks 

gūto punktu skaits par sagatavojošo darbību un nobeiguma fāzē gūto punktu skaitu. 

Kombinācijā ar lentu no 3 metiena-tvēriena elementiem 2 (skat. 12.tabulu Nr.1,2) atbilst 

riska elementu noteikumu prasībām. Riska elementu sagatavojošo darbību fāzē sportiste gūst līdz 

0,3 punktiem, pamatdarbību fāzē no 0,3 līdz 0,5 punktiem un nobeiguma fāzē 0,1 punktu. Kopējā  

riska elementu vērtība ir no 0,7 līdz 0,8 punktiem.  

12. tabula 

A.Garajevas metiena – tvēriena un riska elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Auklas metiens lēcienā   

Bez grūtības 

 

- 3 šenē  - Tvēriens lēcienā ar 

grūtību D izejot  

cauri auklai 

- - 

2. Auklas metiens lēcienā  

bez grūtības  

0.1 3 kūleľi 0.4 Tvēriens ceturtā  

kūleľa laikā 

0.4 0.9 
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3. Metiens aiz auklas vidus  

ar kāju ritenī  

0.4 2 riteľi 0.4 Tvēriens uz kakla,  

bez roku palīdzības,  

trešā riteľa laikā 

0.3 1.1 

4. Metiens aiz auklas vidus 

Ar kāju D grūtības lēcienā 

 ar rotāciju  

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.5  0.8  0.7 2.0 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez 

 grūtības  

0.1 2 šenē + kūlenis 0.6 Tvēriens kūleľa  

beigās, ar kājām 

0.2 0.9 

2 

2. 

Metiens lēcienā bez  

grūtības 

0.1 3 kūleľi 0.4 Tvēriens ar kājām  

pēc kūleľa, sēdus  

uz grīdas 

0.2 0.7 

 Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

0.2 2 riteľi + ritenis uz  

elkoľiem 

0.5 Tvēriens ar kāju  

piespieţot apli grīdai 

0.2 0.9 

3. Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.4  1.5  0.6 2.5 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

0.2 2 kūleľi 0.3 Tvēriens sēdus uz  

grīdas 

0.1 0.6 

2. Vienas vālītes metiens - 3 šenē - Tver piespieţot vālīti 

 pie grīdas ar otru  

- - 

3. Vienas vālītes metiens D  

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.2  0.3  0.1 0.6 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

0.2 2 pārmetieni uz  

priekšu + kūlenis 

0.5 Tvēriens  uz grīdas 0.1 0.8 

2. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ izpildot „illusion” 

0.3 2„illusion” 0.3 Tvēriens uz grīdas 0.1 0.7 

3. Lentas metiens D grūtības lēcienā 

ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.5  0.8  0.2 1.5 

                                                                                                   

Analizējot 12.tabulā apkopotās riska elementu un to daļu vērtību, redzama ievērojama 

starpība riska elementu pamatdarbības fāzes vērtībā un citu fāzu vērtībās. Arī šīs vingrotājas riska 

elementu vērtība sastāda ievērojamu daļu no kopējā darbu ar priekšmetu vērtējošās tiesnešu  

brigādes  vērtējuma. Sacensību kombinācijās uz riska elementu rēķina tiek iegūti no 0,6 līdz 2,5 

punktiem.                                                                                                     
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13. tabula  

N.Rivkin metiena - tvēriena un riska elementi un to vērtība 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Auklas metiens lēcienā  ar 

 D grūtību 

- 2 šenē  - Tvēriens lēcienā ar  

grūtību D izejot cauri 

auklai 

- - 

2. Auklas metiens lēcienā bez  

grūtības  

- kūlenis - Tvēriens sēdus, ar  

kāju 

- - 

3. Metiens aiz auklas vidus  

ar kāju pārmetienā 

0.4 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 Tvēriens uz kakla,  

bez roku palīdzības 

0.3 1.0 

4. Auklas metiens ar kāju D 

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens 

 ar rotāciju 

- Tvēriens aiz auklas  

viena gala D grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.4  0.3  0.3 1.0 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez 

 grūtības  

0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens kūleľa  

beigās, ar kājām 

0.2 0.6 

 Metiens lēcienā bez  

grūtības 

0.1 2 pārmetieni  

atpakaļ 

0.3 Tvēriens uz kakla,  

bez roku palīdzības 

0.3 0.7 

2 

2. 

Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

0.2 D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

0.3 Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

0.3 0.8 

3. Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- 2 pārmetieni  

uz priekšu 

- Tvēriens ar kājām,  

guļot uz vēdera,  

bez redzes kontroles 

 

- - 

kopā  0.4  0.9  0.8 2.1 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

0.2 2 kūleľi 0.3 Tvēriens sēdus uz  

grīdas 

0.1 0.6 

2. Vienas vālītes metiens 0.0 2 šenē + kūlenis 0.6 Tver piespieţot vālīti 

 pie grīdas ar otru 

0.2 0.8 

 Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

0.2 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 Tvēriens otra 

 pārmetiena laikā 

0.0 0.5 

3. Vienas vālītes metiens D  

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens 

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.4  1.2  0.3 1.9 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

0.2 2 pārmetieni  

uz priekšu  

0.3 Tvēriens 2 pārmetie- 

nā 

0.0 0.5 
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2. Lentas metiens ar roku 0.0 3 kūleľi 0.4 Tvēriens uz grīdas 0.1 0.5 

 Lentas metiens ar kāju 

atpakaļ, izpildot „illusion” 

0.3 2„illusion” 0.3 Tvēriens rotācijās  

kustībā uz grīdas, 

griezienā uz ceļiem 

0.1 0.7 

3. Lentas metiens D grūtības lēcienā 

ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.5  1.0  0.2 1.7 

 

13.tabulā redzam N.Rivkin izpildītos metiena-tvēriena elementus, no kuriem vairāki 

atbilst riska elementu prasībām mākslas vingrošanas starptautiskajos noteikumos. Kombinācijā ar 

auklu sportiste ir iekļāvusi 4 metiena-tvēriena elementus un tikai viens (skat.13.tabulā Nr.3) atbilst 

riska elementa raksturojumam.  

Kombinācijā ar apli vingrotāja iekļāvusi 4 metiena-tvēriena elementus, no kuriem 3 

elementi atbilst riska elementu prasībām (skat.13.tab. Nr.1,2,3). Riska elementu sagatavojošo 

darbību fāzē tiek gūti no 0,1 līdz 0,2 punktiem, pamatdarbību fāzē 0,3 punkti un nobeiguma fāzē 

no 0,2 līdz 0,3 punktiem. Kopējās riska elementu vērtības diapazons ir no 0,6 līdz 0,8 punktiem.  

N.Rivkin kombinācijā ar vālītēm no 4 metiena-tvēriena elementiem 3 (skat.13.tabulu 

Nr.1,2,3) atbilst riska elementu raksturojumam. Riska elementu sagatavojošo darbību fāzē tiek gūti 

no 0,0 līdz 0,2 punktiem, pamatdarbību fāzē no 0,3 līdz 0,6 punktiem un nobeiguma fāzē līdz 0,2 

punktiem. Kopējās riska elementu vērtības diapazons ir no 0,5 līdz 0,8 punktiem. 

Kombinācijā ar lentu, no iekļautajiem 4 metiena-tvēriena elementiem, 3 (skat.13.tabulu 

Nr.1,2,3) atbilst riska elementu prasībām. Elementu sagatavojošo darbību fāzē tiek gūti no 0,0 līdz 

0,3 punktiem, pamatdarbību fāzē līdz 0,4 punktiem un nobeiguma fāzē līdz 0,1 punktam. Kopējā 

riska elementu vērtība svārstās no 0,5 līdz 0,7 punktiem. 

Ieskatoties 13.tabulā redzam, ka N.Rivkin sacensību kombinācijās uz riska elementu 

rēķina tiek iegūts ievērojams punktu skaits – no 1,0 līdz 2,1 punktiem. Salīdzinot iegūto punktu 

skaitu darbību fāzēs, redzam, ka lielākais punktu skaits tiek gūts pamatdarbību fāzē, tātad uz 

rotācijas kustību izpildījuma rēķina.  

 

Pētot 14.tabulā redzamos V.Sessinas metiena-tvēriena elementus redzam, ka vairāki no 

tiem atbilst riska elementu FIG noteikumu prasībām mākslas vingrošanā. Kombinācijā ar auklu, no 

4 vingrotājas iekļautajiem metiena-tvēriena elementiem, 1 (skat.14.tab.Nr.2) elements atbilst riska 

elementu prasībām. Redzam, ka sagatavojošo darbību un nobeiguma fāzēs tiek gūts mazāks punktu 

skaits par pamatdarbību fāzē gūtājiem.  

 

14. tabula 

V.Sessinas metiena – tvēriena un riska  elementi un to vērtība  

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Auklas metiens lēcienā  ar F  

grūtību 

- 2 šenē  - Tvēriens lēcienā ar  

grūtību D izejot  

cauri auklai 

- - 

2. Auklas metiens lēcienā  

bez grūtības  

0.1 3 kūleľi 0.4 Tvēriens sēdus, ar 

kāju kūleľa laikā 

0.2 0.7 
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3. Metiens aiz auklas vidus  

ar kāju, pārmetienā 

- pārmetiens  

uz priekšu 

- Tvēriens uz kakla,  

bez roku palīdzības, 

pārmetienā 

- - 

4. Auklas metiens ar kāju F  

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- F grūtības lēciens 

ar rotāciju 

- Tvēriens aiz auklas  

viena gala F grūtības 

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.1  0.4  0.2 0.7 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez 

 grūtības  

0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens pēc kūleľa, 

sēdus uz grīdas,  

ar kājām 

0.2 0.6 

2 

2. 

Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

0.2 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 Tvēriens ar kājām 

 

0.1 0.6 

3. Apļa metiens E grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- E grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens E grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.3  0.6  0.3 1.2 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

0.2 2 kūleľi 0.3 Tvēriens sēdus uz  

grīdas, ar kājām  

piespieţot vālītes 

0.2 0.7 

2. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

- 3 šenē - Tver piespieţot vālīti 

 pie grīdas ar otru  

- - 

3. Divu vālīšu paralēlais  

metiens 

- pārmetiens  

uz priekšu 

- Tvēriens pārmetiena 

laikā 

- - 

4. Vienas vālītes metiens D 

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens 

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.2  0.3  0.2 0.7 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

0.2 2 pārmetieni  

uz priekšu  

0.3 Tvēriens   otrajā 

 pārmetienā 

- 0.5 

2. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ izpildot „illusion” 

- 3 šenē - Tvēriens rotācijās 

kustībā uz grīdas, 

grieţoties uz ceļiem 

- - 

3. Lentas metiens ar kāju F  

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- F grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens F grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.2  0.3  - 0.5 

 

Kombinācijā ar apli ir iekļauti 3 metiena-tvēriena elementi, no kuriem 2 

(skat.14.tab.Nr.1,2) atbilst riska elementu prasībām. Sagatavojošo darbību fāzē sportiste gūst līdz 

0,2 punktiem, pamatdarbību fāzē līdz 0,3 un nobeiguma fāzē līdz 0,3 punktiem.  
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Kombinācijā ar vālītēm Sessina ir iekļāvusi 4 metiena-tvēriena elementus, tomēr riska 

elementu prasībām atbilst 1 (skat.14.tabulu Nr.1)  metiena-tvēriena elements. Dotā elementa 

sagatavojošo darbību un nobeiguma fāzē vingrotāja gūst mazāku punktu skaitu par pamatdarbību 

fāzē gūto punktu skaitu. 

Kombinācijā ar lentu sportiste izpilda 3 metiena-tvēriena elementus, no kuriem 

1(skat.14.tabulu Nr.1) atbilst riska elementa prasībām. Dotā riska elementa sagatavojošo darbību 

fāzē V.Sessina gūst par 0,1 punktu mazāk par pamatdarbību fāzē gūtajiem un nobeiguma fāzē 

papildus punkti netiek gūti, jo tvērienam nav pielietoti meistarības kritēriji.  

14 .tabulā redzam, ka V.Sessina ir iekļāvusi savās sacensību kombinācijās nelielu riska 

elementu skaitu un, līdz ar to, neiegūst lielu punktu skaitu uz to izpildījuma rēķina. Kopējā riska 

elementu vērtība svārstās no 0,5 punktiem līdz 1,2 punktiem. 

Visas pasaules spēcīgākās vingrotājas savās kompozīcijās ar priekšmetiem izpilda no 3 

līdz 7 metiena-tvēriena elementiem, tomēr daļu nevar kvalificēt kā riska elementus.  

Redzam, ka no pasaules spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijās iekļauto metiena 

– tvēriena elementu skaita aptuveni pusi var kvalificēt par riska elementiem (skat.9-14.tabulu). 

Vienīgi N.Godunko kombinācijās redzam, ka lielāko daļu no metiena-tvēriena elementiem var 

pieskaitīt riska elementiem.  

 Noteikumos ir aprakstīta katra darbība ar priekšmetu un ķermeni, kura tiek pieskaitīta 

pie riska elementiem. Rotācijas elementi, kuri tiek izpildīti priekšmeta lidojuma laikā, var būt ar 

grūtību un bez tās. Katru no šiem akrobātikas elementiem drīkst izmantot tikai vienu reizi kā 

izolētu, vai arī atkārtot savienojumā (piemēram – 3 kūleľi pēc kārtas). Jo gadījumā, kad tiek 

izpildīti vienādi akrobātiskie elementi atkārtoti, vingrotājai tiek samazināts vērtējums par 0,2 

punktiem un netiek piešķirti papildus punkti.  

Analizējot spēcīgāko pasaules vingrotāju riska elementu kopējo vērtību (skat.9.-

14.tabulu)  ir skaidri redzams, ka sportistes izmanto visdaţādākās iespējas, lai to sniegums tiktu 

novērtēts pēc iespējas augstāk. 

Praktiski visas vingrotājas sagatavojošo darbību fāzē izmanto augstos metienus bez 

redzes kontroles no visdaţādākajiem stāvokļiem. Liela daļa priekšmeta metienu tiek izpildīti bez 

roku palīdzības, metot ar kājām, rotācijas elementu izpildīšanas laikā bez roku palīdzības, vai 

izpildot atsitienu ar kāju vai citu ķermeľa daļu. Riska elementu pamatdarbību fāzē, priekšmeta 

lidojuma laikā, tiek izpildīti vairāki papildus rotācijas elementi un arī nobeiguma fāzē tvēriens 

tiek veikts gan rotācijas elementa laikā, gan bieţi vien bez redzes kontroles un roku palīdzības. 

Rezultātā, viena šāda elementu savienojuma vērtība ir ļoti augsta. Apskatot tabulu pēdējās ailītes, 

redzam, ka lielākais punktu skaits tiek iegūts riska elementu  pamatdarbību fāzēs. Kombinācijās 

ar auklu riska elementu pamatdarbību fāzē gūto punktu robeţas ir no 0,3 punktiem līdz 1,8 

punktiem, savukārt, sagatavojošo darbību fāzē gūto punktu robeţas ir no 0,1 punkta līdz 1,0 

punktiem, un nobeiguma fāzē – no 0,2 punktiem līdz 1,1 punktam. Kombinācijās ar apli 

pamatdarbību fāzē ir iegūti  no 0,6 līdz 2,3 punktiem, sagatavojošo darbību fāzē – no 0,3 līdz 1,2 

punktiem un nobeiguma fāzē – no 0,3 līdz 0,8 punktiem. Kombinācijās ar vālītēm pamatdarbību 

fāzē ir iegūti  no 0,3 līdz 1,2 punktiem, sagatavojošo darbību fāzē ir gūti no 0,2 līdz 0,6 punktiem 

un nobeiguma fāzē – no 0,1 līdz 0,5 punktiem. Kombinācijās ar lentu pamatdarbību fāzē ir iegūti  

no 0,3 līdz 1,2 punktiem, sagatavojošo darbību fāzē ir gūti no 0,2 līdz 0,6 punktiem un 

nobeiguma fāzē – no 0,0 līdz 0,3 punktiem. 

Izvērtējot dotos rezultātus redzam, ka pamatdarbību fāzei ir izšķirošā nozīme riska 

elementu vērtības veidošanā. Kombinācijās ar visiem priekšmetiem ir redzama ievērojama 

starpība pamatdarbības fāzē gūto punktu skaitā un sagatavojošo vai nobeiguma fāzēs gūto punktu 

skaitā. Rotācijas elementu skaitam ir būtiska nozīme ne tikai vizuāli, bet gan arī kombinācijās 

vērtējumā. Iekļaujot vairāk rotācijas elementu mākslas vingrošanas kombinācijās ir iespējams 
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iegūt arī augstāku novērtējumu. Liela nozīme vērtējuma paaugstināšanā ir rotācijas kustību 

izpildījuma ass un līmeľa maiľai. Jo lielāks rotāciju skaits tiek izpildīts ap daţādām ķermeľa 

asīm, jo lielāku punktu skaitu iespējams gūt.  

Atšķirību noskaidrošanai un salīdzināšanai tika veikta Latvijas 6 spēcīgāko vingrotāju 

riska elementu aprakstošā analīze un to vērtības noteikšana ( skat.15. – 20.tabulas).                                       

 15. tabula 

M.Kisluhinas metiena-tvēriena un riska elementi un to vērtība  

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Metiens  atpakaļ ar kāju  

aiz auklas vidus  

pārmetienā  

-   - Tvēriens lēcienā bez  

grūtības, pagrieţoties 

- - 

2. Metiens lēcienā ar grūtību C 

 

-  - Ejot cauri auklai 

 lēcienā ar grūtību C 

- - 

3. Metiens rotācijas lēcienā  

ar grūtību F  

-  - Tvēriens aiz muguras, 

 ar kāju,  lēcienā 

- - 

4. Metiens D grūtības lēcienā 

 ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Ejot cauri priekšmetam 

 lēcienā ar grūtību D ar  

rotāciju 

- - 

kopā  -  -  - - 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa metiens rotācijas  

lēcienā ar grūtību D   

- šenē - Tvēriens lēcienā ejot 

cauri aplim ar  

grūtību C 

- - 

2 

2. 

Apļa  metiens lēcienā  bez 

 grūtības  

0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens pēc kūleľa 

sēdus uz grīdas,  

ar kājām 

0.2 0.6 

3. Apļa metiens rotācijas  

lēcienā   bez grūtības 

 

-  - Tvēriens ar kājām,  

guļot uz vēdera, bez  

redzes kontroles 

- - 

kopā  0.1  0.3  0.2 0.6 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Abu vālīšu augstais  

metiens lēcienā 

0.3 2 kūleľi 0.3 Tvēriens atrodoties  

sēdus uz grīdas 

0.1 0.7 

2. Asimetriskais metiens ar  

grūtību 

-  - Tvēriens bez redzes  

kontroles 

- - 

3. Vienas vālītes metiens D  

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

4. Asimetrisks metiens ar  

grūtību 

-  - Tvēriens bez redzes 

 kontroles 

- - 
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15.tabulas turpinājums 

 

5. Metiens lēcienā, bez  

redzes kontroles 

-  - Tvēriens bez roku 

palīdzības, griezienā 

- - 

6. Asimetrisks metiens  -  - Tvēriens bez redzes  

kontroles, sēdus uz 

 grīdas 

- - 

7. Metiens bez redzes  

kontroles, bez roku  

palīdzības, kūlenī 

- 1 kūlenis - Tvēriens bez roku  

palīdzības, sēdus uz  

grīdas 

- - 

kopā  -  -  - - 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Metiens bez redzes  

kontroles, bez roku 

 palīdzības, pārmetienā 

- kūlenis - Tvēriens griezienā - - 

2. Metiens bez redzes  

kontroles, bez roku  

palīdzības 

-  - Tvēriens lēcienā ar 

grūtību, pagrieţoties 

- - 

kopā  -  -  - - 

 

Kā redzam no 15.tabulas, M.Kisluhina kombinācijā ar auklu ir iekļāvusi 4 metiena-

tvēriena elementus, no kuriem neviens neatbilst riska elementu starptautisko noteikumu prasībām. 

Kombinācijā ar apli sportiste izpilda 3 metiena-tvēriena elementus, no kuriem 1 

(skat.15.tab. Nr.2) atbilst riska elementu raksturojumam. Dotā riska elementa pamatdarbību fāzē 

tiek gūts par 0,2 punktiem vairāk par sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 0,1 punktu vairāk 

par nobeiguma fāzē gūtajiem punktiem. 

 Sacensību kombinācijā ar vālītēm vingrotāja ir iekļāvusi 7 metiena-tvēriena elementus, 

no kuriem 1 (skat.15.tab.Nr.1) atbilst riska elementu noteikumiem. Pamatdarbību un sagatavojošo 

darbību fāzē tiek gūts par 0,2 punktiem vairāk par nobeiguma fāzē gūtajiem. 

Kombinācijā ar lentu ir iekļauti 2 metiena-tvēriena elementi, no kuriem neviens nav 

kvalificējams par riska elementu. 

Analizējot M.Kisluhinas veikumu, redzam, ka uz riska elementu rēķina gūts ievērojami 

mazāks punktu skaits par pasaules spēcīgākajām sportistēm. Salīdzinot riska elementu 

izpildījuma laikā gūtos punktus redzam, ka pamatdarbību fāzes laikā arī tiek gūts lielāks punktu 

skaits par sagatavojošo darbību un nobeiguma fāzē gūtajiem punktiem. 

16. tabula 

A.Deičmanes metiena-tvēriena un riska elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais metiens bez re- 

dzes kontroles, lēcienā ar  

pagriezienu 

0.3         2 kūleľi 0.3 tvēriens - 0.6 

2. Metiens ar kāju, bez  

redzes kontroles, lēcienā A 

-        2 šenē - Tvēriens bez redzes  

kontroles, bez rokām 

- - 
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3. Metiens lēcienā ar grūtību 

 A 

-  - Tvēriens lēcienā ar B 

 grūtību, bez redzes 

 kontroles, bez roku 

 palīdzības 

- - 

4. Auklas metiens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens 

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

 lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.3  0.3  - 0.6 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez  

grūtības ejot cauri aplim 

0.3 šenē + kūlenis 0.5 Tvēriens pēc kūleľa , 

sēdus uz grīdas, ar 

 kājām 

0.2 1.0 

2 

2. 

Metiens lēcienā bez 

grūtības 

0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens ar kājām 

pēc kūleľa, sēdus  

uz grīdas 

0.2 0.6 

3. Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- ritenis uz elkoľiem - Tvēriens ar kāju  

piespieţot apli grīdai 

- - 

4. Apļa metiens D grūtības 

lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

 

- Tvēriens D grūtības  

rotācijas lēcienā   

- - 

kopā  0.4  0.8  0.4 1.6 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Abu vālīšu augstais  

metiens grūtības A 

lēcienā  

0.3 2 pārmetiens  

uz priekšu 

0.3 Abu vālīšu tvēriens  

pārmetiena laikā 

- 0.6 

2. Abu vālīšu augstais  

metiens lēcienā 

- 2 šēnē - tvēriens - - 

3. Abu vālīšu augstais  

metiens lēcienā 

0.2 2 kūleľi  0.3 Abu vālīšu tvēriens 

sēdus uz grīdas 

0.1 0.6 

4. Vienas vālītes metiens D  

grūtības lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības rotācijas 

 lēciens  

- Tvēriens D grūtības 

rotācijas lēcienā 

- - 

kopā  0.5  0.6  0.1 1.2 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais metiens bez re- 

dzes kontroles, bez roku 

 palīdzības, rotācijas ele- 

mentā (ritenis)  

-  - Tver ar vienu roku  

rotācijas elementā  

(ritenis)  

- - 

2. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, lēcienā 

- 2 šenē - Tvēriens lēcienā ar  

rotāciju 

- - 

3. Augstais metiens  

lēcienā ar pagriezienu,  

bez redzes kontroles 

0.3 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 Tvēriens pārmetiena 

 laikā 

0.0 0.6 

kopā  0.3  0.3  0.0 0.6 
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Apskatot 16.tabulu, redzam A.Deičmanes izpildītos metiena-tvēriena un riska  

elementus. Kombinācijā ar auklu sportiste ir iekļāvusi 4 metiena-tvēriena elementus, no kuriem 1 

ir kvalificējams kā riska elements ( skat.16.tab.Nr.1). Dotā riska elementa sagatavojošo darbību 

un pamatdarbību fāzē tiek gūts līdz 0,3 punktiem un nobeiguma fāzē punkti netiek gūti, jo 

tvēriens veikts bez papildus meistarības kritērijiem.  

Kombinācijā ar apli, no iekļautajiem metiena-tvēriena elementiem, 2 atbilst riska 

elementu prasībām (skat.16.tab. Nr.1,2). Riska elementu sagatavojošo darbību fāzē punktu skaits 

svārstās no 0,1 līdz 0,3 punktiem un pamatdarbību fāzē no 0,3 punktiem līdz 0,5 punktiem. 

Kopējā riska elementu vērtība svārstās no 0,6 punktiem līdz 1,0 punktam.  

Kombinācijā ar vālītēm A.Deičmane  izpilda 4 metiena –tvēriena elementus, no kuriem 

2 var kvalificēt kā riska elementus ( skat.16.tab.Nr.1,3). Riska elementu sagatavojošo darbību 

fāzē sportiste gūst no 0,2 līdz 0,3 punktiem, pamatdarbību fāzē – līdz 0,3 punktiem un 

nobeiguma fāzē līdz 0,1 punktam. Kopējā riska elementu vērtība ir līdz 0,6 punktiem.  

Kombinācijā ar lentu vingrotāja ir iekļāvusi 3 metiena-tvēriena elementus, no tiem 1 

atbilst riska elementa prasībām (skat.16.tab.Nr.3). Dotā riska elementa sagatavojošo darbību fāzē 

tiek gūts līdz 0,3 punktiem, pamatdarbību fāzē – līdz 0,3 punktiem un nobeiguma fāzē punkti 

netiek gūti. Kopējā riska elementa vērtības robeţa ir 0,6 punkti. 

No 16.tabulas redzam, ka sacensību kombinācijās A.Deičmane uz riska elementu rēķina 

ir guvusi no 0,6 līdz 1,6 punktiem. Pētot riska elementu laikā gūto punktu skaitu katrā no darbību 

fāzēm redzam, ka trijos gadījumos pamatdarbību fāzē (kombinācijā ar apli Nr.1,2 un kombinācijā 

ar vālītēm Nr.1) tiek gūts lielāks punktu skaits par citās fāzēs gūtajiem un trijos gadījumos ( 

kombinācijā ar auklu Nr.1, kombinācijā ar vālītēm Nr.1, kombinācijā ar lentu Nr.1) 

pamatdarbību fāzē gūtais punktu skaits ir vienāds ar sagatavojošo darbību fāzē gūto punktu 

skaitu. 

 

 

Analizējot 17.tabulā vērojamos J.Mejerzones metiena – tvēriena elementus redzam, ka 

sacensību kombinācijās ir iekļauti 2 līdz 5 metiena-tvēriena elementiem, no kuriem neviens 

neatbilst riska elementu prasībām. Sportiste gūst papildus punktus tikai sagatavojošo darbību un 

nobeiguma fāzēs, savukārt, pamatdarbību fāzē punkti netiek gūti. 

17. tabula 

J.Mejerzones  metiena – tvēriena un riska elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

palīdzības aiz auklas vidus 

-  - Tvēriens lēcienā ar 

 grūtību C 

- - 

2. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

 palīdzības aiz auklas vidus, rotācijā 

-  - Tvēriens lēcienā ar  

pagriezienu ar  

grūtību  A 

- - 

3. Augstais metiens zem  

kājas lēcienā ar grūtību B 

-  - Tvēriens bez roku 

palīdzības, bez 

redzes kontroles, rotācijas 

elementā bez grūtības 

- - 

kopā  -  -  - - 
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17.tabulas turpinājums 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  ar E 

grūtību  

-  - Tvēriens līdzsvarā,  

bez redzes kontroles 

- - 

2 

2. 

Apļa metiens E grūtības 

līdzsvarā   

-  - Tvēriens ar kājām,  

guļot uz vēdera,  

bez redzes kontroles 

- - 

kopā  -  -  - - 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstā ţonglēšana lēcienā  

bez grūtības, bez redzes  

kontroles 

-  - Tvēriens bez roku palīdzības, 

bez redzes kontroles, rotācijas 

elementā 

- - 

2. Asimetriskais metiens bez 

redzes kontroles, līdzsvarā 

ar grūtību E 

-  - Tvēriens bez redzes kontroles - - 

3. Augstais vienas vālītes  

metiens bez redzes kontro-l-l- 

les, bez roku palīdzības,  

rotācijas elementā 

-  - Tvēriens lēcienā ar  

pagriezienu 

- - 

4. Asimetriskais metiens 

 līdzsvarā  

-  - Tvēriens bez redzes  

kontroles rotācijas  

elementā 

- - 

kopā  -  -  - - 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais metiens lēcienā  

ar pagriezienu ar grūtību F 

-  - Tvēriens rotācijas  

elementā 

- - 

2. Augstais metiens C  

grūtības lēcienā,  

bez redzes kontroles 

-  - Tvēriens rotācijas  

elementā ar grūtību  

C (grieziens 720°) 

- - 

3. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez  

roku palīdzības,  

pārmetienā uz priekšu 

-  - tvēriens - - 

4. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

 palīdzības, rotācijas  

elementā bez grūtības 

-  -- Tvēriens rotācijas 

elementā (grieziens 360° uz 

divām kājām) 

- - 

5. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

 palīdzības, rotācijas  

elementā bez grūtības 

-  - Tvēriens bez roku 

palīdzības, piespieţot 

ar kāju pie grīdas 

- - 

kopā  -  -  - - 
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18. tabula 

V.Seļivanovas metiena-tvēriena un riska  elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

palīdzības, rotācijas  

elementā, aiz auklas vidus 

-  - Tvēriens lēcienā ar  

pagriezienu  

ar grūtību A 

- - 

2. Augstais metiens bez roku 

palīdzības, bez  redzes  

kontroles 

-  - Tvēriens lēcienā ar 

 grūtību B auklā 

- - 

3. Augstais metiens lēcienā ar  

grūtību B 

-  - Tvēriens lēcienā ar  

grūtību B auklā 

- - 

4. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

palīdzības rotācijas  

elementā, aiz auklas vidus 

-  - Tvēriens lēcienā ar  

pagriezienu ar  

grūtību B 

- - 

5. Augstais metiens lēcienā  

bez grūtības 

-  - Tvēriens lēcienā ar  

pagriezienu ar  

grūtību D 

- - 

6. Metiens A grūtības lēcienā  0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens bez roku  

palīdzības, bez redzes 

kontroles rotācijas  

elementā bez grūtī- 

bas, sēdus uz grīdas 

0.4 0.8 

kopā  0.1  0.3  0.4 0.8 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez 

grūtības  

0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens pēc kūleľa,  

sēdus uz grīdas,  

ar kājām 

0.2 0.6 

2. Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

0.2 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 Tvēriens ar kājām,  

guļot uz vēdera,  

bez redzes kontroles 

 

0.4 0.9 

3. Apļa metiens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.3  0.6  0.6 1.5 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 
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18.tabulas turpinājums 

 

1. Augstā ţonglēšana lēcienā  

bez grūtības, bez redzes  

kontroles 

- šenē - Tvēriens bez roku  

palīdzības, bez redzes 

kontroles, rotācijas 

elementā 

- - 

2. Augstais vienas vālītes  

metiens bez redzes kontroles,  

ar kāju, rotācijā (ritenī)  

-  - Tvēriens D grūtības 

lēcienā ar pagriezienu  

- - 

kopā  -  -  - - 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

 

-  - Tvēriens   izpildot D grūtī- 

bas griezienu 

- - 

2. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ izpildot „illusion” 

-  - Tvēriens rotācijās  

kustībā uz grīdas 

(uz ceļiem) 

- - 

kopā  -  -  - - 

 

Analizējot 18.tabulā iekļautos metiena-tvēriena elementus redzam, ka sacensību 

kombinācijās V.Seļivanova ir iekļāvusi no 2 līdz 6 metiena-tvēriena elementiem, no kuriem 3 var 

kvalificēt par riska elementiem. Doto elementu sagatavojošo darbību fāzē sportiste gūst no 0,1 līdz 

0,2 punktiem; pamatdarbību fāzē līdz 0,3 punktiem un nobeiguma fāzē  - no 0,2 līdz 0,4 punktiem. 

Kopējā riska elementu vērtība ir 0,6 un 0,9 punktu robeţās. V.Seļivanovas sacensību kombinācijās 

uz riska elementu rēķina tiek gūts no 0,8 līdz 1,5 punktiem. 

Kombinācijās ar vālītēm un lentu sportiste iekļāvusi vairākus metiena-tvēriena elementus, 

no kuriem neviens neatbilst riska elementu prasībām. 

19.tabula 

A.Sulojevas metiena-tvēriena un riska elementi un to vērtība 

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

palīdzības, rotācijas  

elementā, aiz auklas vidus 

- 3 šenē - Tvēriens lēcienā ar  

pagriezienu ar  

grūtību A 

- - 

2. Augstais metiens lēcienā  

ar grūtību B 

- 1pārmetiens uz 

 priekšu 

- Tvēriens lēcienā ar  

grūtību B auklā 

- - 

3. Metiens A grūtības lēcienā  -  - Tvēriens bez roku  

palīdzības, bez  

redzes kontroles,   

sēdus uz grīdas 

- - 
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19.tabulas turpinājums 

 

kopā  -  -  - - 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  bez 

grūtības  

0.1 3 kūleľi 0.4 Tvēriens 3 kūleľa 

beigās ar kājām, 

sēdus uz grīdas  

0.2 0.7 

2 

2. 

Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

0.2 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 Tvēriens ar kājām,  

guļot uz vēdera,  

bez redzes kontroles 

0.4 0.9 

3. Apļa metiens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.3  0.7  0.6 1.6 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstā ţonglēšana lēcienā  

bez grūtības 

-  - Tvēriens bez roku  

palīdzības,  rotācijas 

elementā, bez redzes 

 kontroles 

- - 

2. Augstais vienas vālītes  

metiens pāri plecam bez  

redzes kontroles  

- 3 šenē - Tvēriens bez grūtības  - - 

3. Vienas vālītes metiens D  

grūtības rotācijas  lēcienā 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības 

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  -  -  - - 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

- 2 šenē - Tvēriens   izpildot  

griezienu 

- - 

2. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ izpildot „illusion” 

-  - Tvēriens rotācijas 

kustībā uz grīdas 

(pārvēliens)  

- - 

kopā  -  -  - - 

 

19.tabulā redzam, ka A.Sulojevas sacensību kombinācijās ir iekļāvusi no 2 līdz 3 

metiena-tvēriena elementiem, no kuriem tikai  kombinācijā ar apli daţi ir kvalificējami par riska 

elementiem. Riska elementu sagatavojošo darbību fāzē tiek gūti no 0,1 līdz 0,2 punktiem, 

pamatdarbību fāzē sportiste gūst no 0,3 līdz 0,4 un nobeiguma fāzē – no 0,2 līdz 0,4 punktiem. 

Kopējā riska elementu vērtība ir 0,7 līdz 0,9 punktu robeţās. Kombinācijās ar vālītēm un ar lentu 

no iekļautajiem  metiena –tvēriena elementiem neviens neatbilst riska elementu prasībām, līdz ar 

to arī punkti netiek gūti. 

Arī šīs sportistes izpildīto riska elementu pamatdarbības fāzē ir gūts lielāks punktu 

skaits par sagatavojošo darbību un nobeiguma fāzēs gūtajiem punktiem, kaut gan otrā riska 

elementa nobeiguma fāzē ir vērojams skaitliskais pārsvars (0,4 punkti) pār pamatdarbību fāzē 

gūtajiem punktiem (0,3 punkti).       
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20.tabula 

A.Sidenko metiena-tvēriena un riska elementi un to vērtība  

 

kompozīcija ar auklu 

 Sagatavojošo darbību fāze Pamatdarbību fāze       Nobeiguma fāze  

                        1                    2                     3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais metiens bez  

redzes kontroles, bez roku 

palīdzības, rotācijas  

elementā, aiz auklas vidus 

0.4 2 pārmetieni  

uz priekšu 

0.3 Tvēriens lēcienā ar  

pagriezienu bez 

grūtības 

0.2 0.9 

2. Augstais metiens lēcienā  

ar grūtību C 

- ritenis - Tvēriens lēcienā ar  

grūtību A auklā 

- - 

3. Metiens A grūtības lēcienā  - 2 šenē - Tvēriens bez roku 

palīdzības, bez redzes 

 kontroles, rotācijas  

elementā bez grūtības, 

- - 

kopā  0.4  0.3  0.2 0.9 

kompozīcija ar apli 

 1    2    3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. 1. Apļa  metiens lēcienā  ar  

grūtību C 

0.1 2 kūleľi 0.3 Tvēriens 2 kūleľa  

beigās, sēdus uz  

grīdas, ar kājām 

0.2 0.6 

2 

2. 

Apļa metiens D grūtības 

lēcienā  ar rotāciju 

- 2 šenē - Tvēriens ar kāju  

piespieţot apli 

pie grīdas 

 

- - 

3. Apļa metiens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- D grūtības lēciens  

ar rotāciju 

- Tvēriens D grūtības  

lēcienā ar rotāciju 

- - 

kopā  0.1  0.3  0.2 0.6 

kompozīcija ar vālītēm 

                      1                   2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 

1. Augstais divu vālīšu  

paralēlais metiens lēcienā  

bez grūtības 

- 2 šenē - Tvēriens bez roku  

palīdzības, bez redzes 

 kontroles, rotācijas  

elementā 

- - 

2. Augstais vienas vālītes  

metiens pāri plecam bez  

redzes  kontroles  

- Pārmetiens  

uz priekšu 

- Tvēriens pārmetienā 

 uz priekšu  

- - 

3. Divu vālīšu paralēlais 

 metiens 

0.2 2 kūleľi 0.3 Tvēriens sēdus uz  

grīdas 

0.1 0.6 

kopā  0.2  0.3  0.1 0.6 

kompozīcija ar lentu 

                       1                    2                      3  

              darbība vērt.         darbība vērt.          darbība vērt. kopā 
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20.tabulas turpinājums 

 

1. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ 

 

- 2 šenē - Tvēriens   izpildot D 

grūtības griezienu 

 

- - 

2. Lentas metiens ar kāju  

atpakaļ izpildot „illusion” 

0.3 2 kūleľi 0.3 Tvēriens ar kājām, 

 sēdus uz grīdas 

0.2 0.8 

3. Lentas metiens ar kāju 

pārmetienā uz priekšu 

- 1 pārmetiens  

uz priekšu 

- Tvēriens pagriezienā uz  

ceļiem 

- - 

kopā  0,3  0,3  0,2 0,8 

 

20.tabulā redzams, ka A. Sidenko sacensību kombinācijās ir iekļāvusi līdz 3 metiena-

tvēriena elementiem, no kuriem atsevišķus savienojumus var kvalificēt par riska elementiem. 

Riska elementu sagatavojošo darbību fāzē sportiste gūst no 0,1 līdz 0,4 punktiem, pamatdarbību 

fāzē – līdz 0,3 punktiem un nobeiguma fāzē līdz 0,2 punktiem. Kopējā riska elementu vērtība ir 

no 0,6 līdz 0,9 punktu robeţās. 

 

Izvērtējot metiena-tvēriena un riska elementus mūsu republikas spēcīgāko vingrotāju 

kombinācijās (skat.15.-20.tab.) ar priekšmetiem, var izdarīt secinājumu : Latvijas vadošās 

vingrotājas iekļauj savās kombinācijās pietiekamu metiena-tvēriena elementu skaitu, taču riska 

elementu skaits ir nepietiekams.  

Redzam, ka J.Mejerzone nav iekļāvusi riska elementus savās kombinācijās, 

M.Kisluhina izpilda riska elementus tikai kombinācijās ar apli un vālītēm, V.Seļivanova – 

kombinācijās ar auklu un apli, A.Sulojeva – kombinācijā ar apli un tikai A.Deičmane un 

A.Sidenko izpilda riska elementus katrā sacensību kombinācijā. 

Analizējot riska elementu vērtību, varam droši teikt, ka Latvijas vadošās vingrotājas 

gūst nelielu punktu skaitu uz riska elementu rēķina. Riska elementu  pamatdarbību fāzē tiek gūts 

lielāks punktu skaits par sagatavojošo un nobeiguma fāzēs gūtajiem.  

Par vienu no svarīgākajām riska elementu sastāvdaļām var uzskatīt sagatavojošo 

darbību fāze. Jo, bez sekmīga šīs fāzes izpildījuma, nav iespējams kvalitatīvi veikt pamatdarbību 

fāzi. 

Pamatdarbību fāzes laikā, sportistēm rodas iespēja izmantot to laika posmu, kad 

priekšmets atrodas lidojumā un rokas ir atbrīvotas no priekšmeta. Pārsvarā, visas sportistes 

izmanto šo iespēju, lai demonstrētu savas fiziskās un speciālās sagatavotības pārākumu. Jo 

lielāks atšķirīgu rotācijas elementu skaits tiek izpildīts priekšmeta lidojuma fāzē, jo vairāk pieaug 

riska elementa vērtība. 

 Vērojot tabulas 9. – 20., redzam, ka sportistes izpilda vairākus akrobātikas elementus 

priekšmeta lidojuma laikā. Visi tie ir rotācijas elementi. Vingrotājas izpilda sekojošus 

savienojumus: lēciens – pārmetiens uz priekšu – kūlenis, grieziens – divi kūleľi uz priekšu, 

“illusion” – kūlenis uz priekšu, un vairāki citi. Tikai trīs sportistes izpilda trīs un četrus kūleľus 

uz priekšu, kas arī raksturo šī elementu savienojuma sareţģītības pakāpi. Visu laiku, kamēr 

vingrotāja izpilda rotācijas elementus,spēcīgi tiek kairināts vestibulārais aparāts un viľai nav 

redzes kontakta ar priekšmetu, kas, savukārt, prasa no sportistes ļoti augsti attīstītu telpas un 

priekšmeta lidojuma trajektorijas izjūtu. 

Nevar noliegt arī nobeiguma fāzes nozīmi riska elementu izpildījumā. Priekšmeta 

tvēriens riska elementa laikā, kas ir izpildīts bez redzes kontroles ļauj sportistei iegūt papildus 

0,2 punktus, turpretī priekšmeta metiens, izpildīts bez redzes kontroles, ļauj iegūt 0,1 punktu. 

FIG noteikumos mākslas vingrošanā ir aprakstīti visi iespējamie  tvērienu kritēriji, par kuriem 
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tiek piešķirti papildus punkti. Priekšmeta tvēriens, kas ir izpildīts ar tehnisko kļūdu , kā arī 

priekšmeta zaudējums, dzēš visa izpildītā riska elementa vērtību. 

 

Aplūkojot 21.tabulu redzam, ka metiena-tvēriena elementu skaits pasaules spēcīgāko 

vingrotāju kombinācijās ir tikai nedaudz lielāks par Latvijas vingrotāju izpildīto metiena-tvēriena 

elementu skaitu. Kombinācijās ar auklu doto elementu skaits ir vienāds, kombinācijās ar apli 

pasaules sportistes ir iekļāvušas uz pusi vairāk metiena-tvēriena elementus par Latvijas 

sportistēm. Kombinācijās ar vālītēm un lentu  šo elementu skaits praktiski neatšķiras. Savukārt, 

riska elementu skaits mūsu vingrotāju kombinācijās ir ievērojami mazāks par pasaules spēcīgāko 

vingrotāju kombinācijās iekļauto riska elementu skaitu. Pasaules sportistes kombinācijās ar auklu 

un ar lentu ir iekļāvušas četras reizes vairāk riska elementu par Latvijas sportistēm, kombinācijās 

ar apli un ar vālītēm vairāk nekā divas reizes.  

 

21.tabula 

Metiena-tvēriena un riska elementu skaits pasaules un LR spēcīgāko vingrotāju 

kombinācijās 

 

       Iniciāļi        aukla         aplis        vālītes         lenta 

 m.-tv.el. riska el. m.-tv.el. riska el. m.-tv.el. riska el. m.-tv.el. riska el. 

O.Kapranova      4      3      6       2      5      2      5      2 

A.Jusupova      4      2      7      3      3      -      3      2 

N.Godunko      5      4      7      5      4      2      3      3 

A.Garajeva      4      2      7      3      3      1      3      2 

N.Rivkin      3      1      7      3       5      3      4      3 

V.Sessina      3      1      6      2      7      1      2      1 

kopā     23     13     30     18     27      9     20     13 

M.Kisluhina      4      -      3       1      7      1      2      - 

A.Deičmane      4      1      4      2      4      2      3      2 

J.Mejerzone      3      -      2      -      4      -      5      - 

V.Seļivanova      6      1      3      2      2      -      2      - 

A.Sulojeva      3      -      3      2       3      -      2      - 

A.Sidenko      3      1      3      1      3      1      3      1 

kopā     23      3     18     8     23      4     17      3 

  

Apskatot 22.tabulu, redzam pasaules spēcīgāko un Latvijas spēcīgāko vingrotāju riska 

elementu vērtību. Kombinācijās ar auklu pasaules sportistes uz riska elementu rēķina ir guvušas 

par 9,7 punktiem vairāk par Latvijas sportistēm. Kombinācijās ar apli  pasaules sportistes 

guvušas par 8,2 punktiem vairāk, kombinācijās ar vālītēm  par 4,7 punktiem vairāk un 

kombinācijās ar lentu par 6,8 punktiem vairāk par Latvijas spēcīgākajām sportistēm. Starpība ir 

ievērojama.  

Varam secināt, ka Latvijas vingrotājām nepieciešams pievērst lielāku uzmanību riska 

elementu izpildījumam un iekļaut tos sacensību kombinācijās lielākā skaitā. 

Analizējot iegūto punktu skaitu riska elementu darbību fāzēs redzam, ka pamatdarbību 

fāzē tiek iegūts lielāks punktu skaits par sagatavojošo un nobeiguma fāzēs gūtajiem punktiem, 

kas liecina par pamatdarbības fāzē veikto rotācijas kustību nozīmīgumu.   
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22.tabula 

Riska elementu vērtība pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju kombinācijās 

 

Iniciāļi             aukla              aplis            vālītes              lenta 

 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

O.Kapranova 0.9 1.1 0.9 2.9 0.3 0.9 0.6 1.8 0.6 0.7 0.5 1.8 0.3 0.6 0.2 1.1 

A.Jusupova 0.2 0.8 0.5 1.5 0.4 1.4 0.5 2.3 0.2 0.4 0.1 0.7 0.4 0.7 0.2 1.3 

N.Godunko 1.0 1.8 1.1 3.9 1.2 2.3 0.7 4.2 0.3 0.9 0.3 1.5 0.6 1.2 0.3 2.1 

A.Garajeva 0.5 0.8 0.7 2.0 0.4 1.5 0.6 2.5 0.2 0.3 0.1 0.6 0.5 0.8 0.2 1.5 

N.Rivkin 0.4 0.3 0.3 1.0 0.4 0.9 0.8 2.1 0.4 1.2 0.3 1.9 0.5 1.0 0.2 1.7 

V.Sessina 0.1 0.4 0.2 0.7 0.3 0.6 0.3 1.2 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.3 0.0 0.5 

kopā 3.1 5.2 3.7 12.00 3.0 7.6 3.5 14.1 1.9 3.8 1.5 7.2 2.5 4.6 1.1 8.2 

M.Kisluhina - - - - 0.1 0.3 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 0.7 - - - - 

A.Deičmane 0.3 0.3 - 0.6 0.4 0.8 0.4 1.6 0.5 0.6 0.1 1.2 0.3 0.3 - 0.6 

J.Mejerzone - - - - - - - - - - - - - - - - 

V.Seļivanova 0.1 0.3 0.4 0.8 0.3 0.6 0.6 1.5 - - - - - - - - 

A.Sulojeva - - - - 0.3 0.7 0.6 1.6 - - - - - - - - 

A.Sidenko 0.4 0.3 0.2 0.9 0.1 0.3 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.6 0.3 0.3 0.2 0.8 

kopā 0.8 0.9 0.6 2.3 1.2 2.7 2.0 5.9 1.0 1.2 0.3 2.5 0.6 0.6 0.2 1.4 

 

Pasaules spēcīgākās vingrotājas kombinācijā ar auklu pamatdarbību fāzē gūst par 2,1 

punktiem vairāk par sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 1,5 punktiem vairāk par 

nobeiguma fāzē gūto punktu skaitu. Latvijas labākās sportistes kombinācijā ar auklu 

pamatdarbību fāzē gūst par 0,1 punktu vairāk par sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 0,3 

punktiem vairāk par nobeiguma fāzē gūto punktu skaitu. Atsevišķos gadījumos var redzēt 

vienādu punktu skaitu sagatavojošo darbību fāzē un pamatdarbību fāzē ( skat. 22.tab. 

A.Deičmanes kombināciju ar auklu), kur abās fāzēs tiek gūts vienāds punktu skaits. 

V.Seļivanovas kombinācijā ar auklu redzam, ka nobeiguma fāzē gūto punktu skaits  ir nedaudz 

lielāks par pamatdarbību fāzē gūto punktu skaitu.  

 Sekojošā tendence vērojama arī pārējo pasaules spēcīgāko vingrotāju kombinācijās ar 

citiem priekšmetiem un arī Latvijas spēcīgāko vingrotāju kombinācijās. Kombinācijās ar apli 

pasaules spēcīgākās vingrotājas pamatdarbību fāzē gūst par 4,6 punktiem vairāk par sagatavojošo 

darbību fāzē gūtajiem un par 4,1 punktiem vairāk par nobeiguma fāzē gūto punktu skaitu. 

Latvijas labākās sportistes kombinācijā ar apli pamatdarbību fāzē gūst par 1,5 punktu vairāk par 

sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 0,7 punktiem vairāk par nobeiguma fāzē gūto punktu 

skaitu.  

Kombinācijās ar vālītēm pasaules spēcīgākās vingrotājas pamatdarbību fāzē gūst par 

1,9 punktiem vairāk par sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 2,3 punktiem vairāk par 

nobeiguma fāzē gūto punktu skaitu. Latvijas labākās sportistes kombinācijās ar vālītēm 

pamatdarbību fāzē gūst par 0,2 punktiem vairāk par sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 

0,9 punktiem vairāk par nobeiguma fāzē gūto punktu skaitu.  

Kombinācijās ar lentu pasaules spēcīgākās vingrotājas pamatdarbību fāzē gūst par 2,1 

punktu vairāk par sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 3,5 punktiem vairāk par nobeiguma 

fāzē gūtajiem. Latvijas labākās sportistes kombinācijā ar lentu pamatdarbību fāzē gūst vienādu 

punktu skaitu ar sagatavojošo darbību fāzē gūtajiem un par 0,4 punktiem vairāk par nobeiguma 

fāzē gūto punktu skaitu.  

Visas pasaules spēcīgākās vingrotājas pamatdarbību fāzē izpilda papildus rotācijas 

elementus ar rotācijas ass un līmeľa maiľu, kas nav novērojams Latvijas vingrotāju kombinācijās 

iekļautajos riska elementos. 
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O.Kapranova, spēj ne tikai izpildīt sareţģītus griezienus, bet arī savienot tos ar 

līdzsvariem, nemainot atbalsta kāju, kas prasa no sportistēm ļoti augstu līdzsvara izjūtas līmeni.    

N.Godunko un V.Sessina, riska elementu izpildīšanas laikā, pielieto priekšmeta nestabilo balansu 

uz ķermeľa daļām un garās priekšmeta ripināšanas, kas prasa no tām lielisku priekšmeta un sava 

ķermeľa izjūtas. 

No mūsu aprakstošās analīzes varam skaidri redzēt, ka visas sportistes cenšas izmantot 

nobeiguma darbību fāzi atzīmes palielināšanai un noteikti pielieto kādu no noteikumos 

aprakstītajiem riska tvērienu veidiem. Jebkāda, kaut vismazākā kļūda pamatdarbību fāzes laikā, 

nenoliedzami noved pie kļūdas nobeiguma fāzē. 

Priekšmets tiek tverts bez redzes kontroles, bez roku palīdzības, sēdus un guļus uz 

grīdas, kas stipri ierobeţo pārvietošanās iespējas, kā arī apvienojot daudzus no šiem 

nosacījumiem. Visu šo tvērienu iekļaušana kompozīcijās  prasa no sportistēm lielu kustību 

izpildīšanas precizitāti, augstu priekšmeta izjūtas līmeni, kā arī  labi attīstītu telpas un ķermeľa 

izjūtas. 

Pieļaujot kļūdu nobeiguma fāzē, iet zudumā visi elementi, kuri tika izpildīti 

sagatavojošās un pamatdarbību fāzes laikā. Līdz ar to, jāizdara secinājums, ka nobeiguma fāze 

ieľem vadošo pozīciju riska elementu izpildīšanas laikā. 

Kā galveno darbību nobeiguma fāzē varam minēt priekšmeta sekmīgu tvērienu. 

N.Godunko, I.Rizenson un A.Jusupova pamatdarbību fāzē izpilda sareţģītus rotācijas elementu 

savienojumus, kurus ir ļoti grūti izpildīt tehniski. Jo, rotējot ap savu asi 1020° un vairāk, tiek 

spēcīgi kairināts vestibulārais aparāts. Šo sareţģīto griezienu laikā ar priekšmetu jāveic 

visdaţādākās manipulācijas, kas, savukārt, izvirza paaugstinātas prasības vingrotāju priekšmeta 

izjūtām. 

Pasaules spēcīgākās vingrotājas sacensību kombinācijās ar auklu uz riska elementu 

rēķina  gūst par 9,7 punktiem vairāk par Latvijas spēcīgākajām vingrotājām, kombinācijās ar apli 

– par 8,2 punktiem, kombinācijās ar vālītēm – par 4,7 punktiem un kombinācijās ar lentu – par 

6,8 punktiem vairāk. Doto rādītāju starpība skaidri norāda uz atšķirībām tehniskajā sagatavotībā. 

Arī vienādas tehniskās meistarības līmenī, priekšroku gūst tās vingrotājas, kuru 

kombinācijas ir izteiksmīgākas, gan muzikālajā, gan tehniskajā ziľā. Par ko liecina arī 

skaitliskais rotācijas elementu daudzums, kuri tiek izpildīti priekšmeta lidojuma fāzes laikā. 

Pasaules spēcīgāko vingrotāju kombinācijās ir vērojams pietiekami liels šo elementu pārsvars, 

kas arī liecina par pašmāju sportistu nepietiekamu tehnisko sagatavotību. 

Aplūkojot labāko vingrotāju metiena-tvēriena elementu aprakstošo analīzi noskaidrojām, 

ka sacensību kombinācijās tiek iekļauti arī dinamiskie savienojumi. Doto savienojumu vērtība ir 

augsta un tehniskā izpildījuma prasības ir konkretizētas sacensību noteikumos, respektīvi: 

priekšmeta metiens un tvēriens tiek izpildīts dinamiskās ķermeľa elementu sērijas laikā, kad tiek 

izpildīti trīs (visi ar grūtību) un vairāk rotācijas elementi  bez pārejas uz grīdu.  

Pie bieţāk izmantotiem ķermeľa grūtības elementiem dinamiskajos savienojumos ir 

noteikti pieskaitāmi visi lēcieni ar rotāciju horizontālajā plaknē. Dinamiskā savienojuma vērtībai, 

kas norādīta noteikumos, tiek pieskaitīta metienā un tvērienā izmantoto kritēriju summa. 

Piemēram : metiens ar kāju aiz auklas vidus F grūtības lēcienā ar rotāciju– F grūtības lēciens ar 

rotāciju - tvēriens uz aizmugurējās kājas F grūtības lēcienā ar rotāciju. Dinamiskajos savienojumos 

noteikumi paredz lēcienu iekļaušanu ar rotāciju ne mazāk par 360°.  

45.attēlā parādīts dinamisko savienojumu skaitliskā satura atšķirības pasaules un Latvijas 

spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijās ar daţādiem priekšmetiem. 

Analizējot to varam secināt, ka visas pasaules labākās vingrotājas iekļauj savās sacensību 

kombinācijās vismaz vienu dinamisko savienojumu ar katru priekšmetu. Turpretī, Latvijas labāko 
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pasaules

Latvijas

vingrotāju doto savienojumu skaits sacensību kombinācijas ir ļoti zems. Tikai M.Kisluhina un 

A.Sulojeva iekļauj dinamisko savienojumu kombinācijās ar auklu, apli un vālītēm. Kombinācijās 

ar lentu dinamiskie savienojumi netiek iekļauti (skat.45.att.). Kopējais dinamisko savienojumu 

skaits  pasaules labāko vingrotāju kombinācijās ar auklu ir par 4 savienojumiem vairāk par Latvijas 

vingrotāju kombinācijās esošajiem dinamiskajiem savienojumiem, kombinācijās ar apli – par 2 

savienojumiem vairāk, kombinācijās ar vālītēm - par 1 savienojumu, kombinācijās ar lentu – par 5 

savienojumiem. Skaidri redzama atšķirība sacensību kombināciju kvantitatīvajā saturā, kas, 

savukārt, nenoliedzami liecina par pasaules vingrotāju labāku tehnisko sagatavotību salīdzinājumā 

ar mūsu vingrotājām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

45.attēls. Dinamisko savienojumu kvantitatīvais saturs pasaules un Latvijas 

labāko vingrotāju kombinācijās 

 

Tieši rotācijas elementi spilgti demonstrē tehnisko grūtību un nepieciešamo koordinācijas 

līmeni, bet spēja veikt rotācijas kustību lēcienā tiek uzskatīta par precizitātes galveno rādītāju 

sareţģīta kustību uzdevuma veikšanā. Spēja veikt rotācijas kustību lēcienā tiek saukta par 

dinamisko līdzsvaru jeb dinamisko koordināciju, taču neviena no iepriekš minētajām definīcijām 

pilnībā neatspoguļo šī uzdevuma sareţģītības pakāpi. Aizvien vairāk mākslas vingrošanā ienāk 

elementi ar rotāciju lēcienā  180°, 360° un 720°. Jo lielāks apgriezienu skaits tiek izpildīts viena 

lēciena laikā, jo sportistu kustību koordinācijas līmenis ir augstāks, ko arī demonstrē pasaules 

labākās mākslas vingrotājas savās sacensību kombinācijās. 

 

3.1.2. Riska elementu izkārtojums mākslas vingrošanas kombinācijās 

 

Analizējot pasaules un Latvijas labāko vingrotāju kombinācijas pēc izkārtojuma laikā  

varam secināt, ka visas kombinācijas ir sastādītas ievērojot galvenos principus. Mākslas 

vingrošanas kombinācijas ilgums ir 1minūte 30sekundes, kuras laikā ir jāpagūst izpildīt noteiktu 

tehniskās grūtības elementu skaitu un prasības darbā ar priekšmetu, kā arī demonstrēt savu 

pārākumu tehniskajā, mākslinieciskajā un psiholoģiskajā sagatavotībā. Par mākslas vingrošanas 

sacensību kombinācijas kompozīciju uzskata elementu izkārtojumu laikā un telpā saskaľā ar 

muzikālo pavadījumu. Analizējot kombināciju kvalitatīvo saturu varam izdarīt secinājumu, ka to 

stilu un arhitektoniku nosaka muzikālais pavadījums. Veiksmīga risinājuma gadījumā, mūzika 

palīdz izcelt elementa oriģinalitāti un atsedz vingrotājas spilgtākās individuālās spējas un 

īpatnības.  
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Muzikālajā pavadījumā jābūt ievadam, galvenai daļai un finālam. Kombinācijas 

sākumā visas vadošās sportistes izpilda kādu efektīgu savienojumu vai elementu, kas piesaistītu 

tiesnešu un skatītāju uzmanību. Galvenajā daļā ir kulminācija, pretējā gadījumā rodas 

vienveidības un monotonas darbības iespaids. Kombināciju noslēdz fināls, kas ir sareţģīts un 

efektīgs galvenās daļas nobeigums. Elementi kombinācijā izkārtoti atbilstoši noteiktiem 

principiem. Pirmkārt, tie pakārtoti atbilstoši muzikālajam pavadījumam, otrkārt – ievērots 

tehniski sareţģīto elementu vienmērīgs sadalījums visas kombinācijas garumā, treškārt – 

vērojama  loģiska savienojumu veidošana. 

Tehniskās grūtības elementu secība mākslas vingrošanas  kombinācijās ir atkarīga no 

mūzikas, tās struktūras un izteiksmes līdzekļiem. Elementi un to savienojumi izvēlēti tā, lai 

vingrotājas kustību amplitūda, raksturs un ritms būtu atbilstošs mūzikas raksturam, tempam, 

ritmam un dinamikai, bet visas kombinācijas uzbūve atbilstoša muzikālā pavadījuma struktūrai, 

tā muzikālajām daļām un frāzēm. 

Sacensību kombinācijas ir fiziskas darbības, kuras tieši iedarbojas uz vingrotāju 

organismu un tām jāsekmē meiteľu harmoniska attīstība. Līdz ar to par svarīgu principu 

jāuzskata tehniskās grūtības elementu vienmērīgu sadalījumu kombinācijās. Sekojot šim 

principam, augstākās grūtības elementi ir iekļauti vienmērīgi  visās kombinācijas daļās. 

Kulminācijas daļā  iekļauti dinamiskie savienojumi, kuri sastāv no 2-3 augstākās grūtības 

elementiem. 

 Aplūkojot 46.attēlu ir redzams metiena-tvēriena elementu izkārtojums pēc laika 

pasaules un Latvijas labāko mākslas vingrotāju kombinācijās ar auklu. 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.attēls. Pasaules un Latvijas labāko mākslas vingrotāju metiena-tvēriena un 

riska elementu izkārtojums pēc laika kombinācijās ar auklu. 

 

1 – Kapranova   2- Jusupova     3- Godunko     4- Garajeva        5- Rivkin        6- Sessina 

7- Kisluhina       8- Deičmane   9- Mejerzone   10- Selivanova   11- Sulojeva   12 - Sidenko 
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Uz X ass ir redzams laiks (sekundēs), kad tiek izpildīts metiena-tvēriena un riska 

elements vai dinamiskais savienojums. Skaidri redzams vienmērīgs elementu izkārtojums visas 

kombinācijas garumā, kaut gan saskatāmas arī kulminācijas daļas, kad tiek secīgi izpildīti vairāki 

metiena-tvēriena elementi. Arī kombinācijās ar citiem priekšmetiem ir vērojama līdzīga aina. 

Kaut arī Latvijas vingrotāju kombinācijās ir mazāk doto elementu, tie ir izkārtoti atbilstoši 

galvenajiem kompozīcijas veidošanas principiem. Var redzēt, ka visas sportistes iekļauj metiena-

tvēriena  elementus gan kombinācijas sākumā jau 2-3 sekundē, gan beigās 85 – 89 sekundē, gan 

arī izmanto muzikālā pavadījuma kulminācijas daļas mākslinieciskā efekta pastiprināšanai.  

Praktiski visas sportistes pielieto kontrasta principu – pēc augstā metiena un lēcieniem 

priekšmeta lidojuma fāzē bieţi vērojami tvērieni guļus vai sēdus uz grīdas, kas nenoliedzami 

pastiprina kombinācijas vizuālo efektu. Katrs akords muzikālajā pavadījumā tiek izmantots kā 

izteiksmes līdzeklis. Vērojami loģiski tehniskās grūtības elementu savienojumi, kad vingrotāja 

pagūst sagatavoties nākamā elementa izpildījumam. Parasti tās ir skaistas ķermeľa kustības –asas 

vai plastiskas, atbilstoši muzikālajam pavadījumam, deju soļi un daţāda veida pārvietošanās pa 

laukumu. 

 Sacensību noteikumi paredz visa laukuma izmantošanu sacensību kombinācijas laikā. 

Līdz ar to vingrotājām,  pārvietošanās laikā, ir vienmērīgi jāizmanto sacensību laukums, kas ir 

12x12m liels. Kustību darbības jāizkārto tā, lai tās būtu skaistas dotajā skatpunktā. Vingrotājai 

jāpārvietojas izmantojot visas laukuma pamatlīnijas – taisnes, diagonāles un lokus, neizmantojot 

tos atkārtoti. Vingrotājas pārvietošanās veidam ir jābūt konkrētam, skaidram un dinamiskam.  

Tomēr no mākslinieciskā viedokļa tas nav pietiekami. Svarīgi pārvietošanās veidu un 

virzienu pakļaut izteiksmes uzdevumiem. Taisnvirziena vingrotājas pārvietošanās pa laukumu 

akcentē atturību; kustība pa apli – viengabalainību, pabeigtību; diagonāle – daudzveidīga; lauztā 

līnija paredz pārsteigumu; strauja virzienu maiľa rada trauksmainības efektu; mierīga virzienu 

maiľa raksturīga lirikai; ar muguru pret galveno virzienu demonstrē pārvarēšanu. 

Saskaľā ar loģikas principu, elementu savienojumu saikne ir tāda, lai katra nākamā 

kustība izriet no iepriekšējās, lai katra iepriekšējā elementa nobeiguma stāvoklis būtu atbilstošs 

nākamā elementa sākumstāvoklim. Sastādot mākslas vingrošanas kombinācijas ir ieteicams 

ievērot arī mākslinieciskās izteiksmības likumus. Kombinācijas elementu izvēli jāpakļauj 

vienotai idejai un stilam; pakāpeniski jāpalielina emocionālā spriedze, temps un tehniskā grūtība; 

jāpielieto kontrasta un pretrunas paľēmieni – statisku un dinamisku kustību maiľa, augstu un 

zemu priekšmetu un ķermeľa stāvokļu iekļaušana, asu un plastisku kustību maiľa; analoģijas un 

nianses- atkārtojumi, motīvu izspēle. Visi šie paľēmieni ir lieliski palīglīdzekļi kombinācijas 

veidošanā. Noteikumi paredz obligātu daţādu deju soļu iekļaušanu mākslas vingrošanas 

kombinācijās, kā papildus kritēriju darbam ar priekšmetu. Veicot  darbības ar priekšmetu, kas ir 

saskaľotas ar deju soļiem, vingrotāja iegūst papildus 0,1 punktu pie vērtējuma. Tieši deju soļi 

vislabāk izsaka mūzikas raksturu un piešķir kombinācijai neatkārtojamu iespaidu.  

 

Analizējot pasaules un Latvijas labāko vingrotāju sacensību kombināciju saturu tika 

izdalīti trīs kompozīciju pamatstili - sportiskais, deju un etīdveida.  

Mākslas vingrošanas kombināciju sportiskais stils orientēts uz augstu tehnisko 

meistarību, izpildījuma virtuozitāti. Tikai tādā gadījumā sportistei ir iespēja uzvarēt sāncenses. 

Vingrotājas izteiksmīgums dotā stila kombinācijās nav noteicošais. Par sportiskā stila 

kombināciju muzikālo pavadījumu nereti izvēlas bungas, kastaľetes un citus sitamos 

instrumentus. Par spilgtu sportiskā stila kombināciju pārstāvi varētu uzskatīt Natāliju Godunko 

un Netu Rivkin, Alīnu Sulojevu, Marinu Kisluhinu, kuras kombinācijas ir ārkārtīgi ātras, tehniski 

komplicētas un virtuozas.      

Etīdveida stils, līdzās augstai tehniskai sagatavotībai, prasa no sportistēm augstu 

izteiksmīguma līmeni, artistiskumu, spēju iedzīvināt kombinācijas ideju. Šāda stila kombinācijas 
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vienmēr piesaista pastiprinātu tiesnešu un skatītāju uzmanību, ilgi paliek atmiľā un bieţi noved 

izpildītājas uz pjedestāla. Dotais stils prasa ārkārtīgi rūpīgu muzikālā pavadījuma izvēli, tā izpēti, 

komponista ieceres izpratni un izteiksmes līdzekļu pieskaľošanu. Veras Sessinas, Olgas 

Kapranovas, Alijas Jusupovas sacensību  kombinācijas ir spilgts etīdveida stila paraugs. Arī LR 

sportistes lieliski tiek ar šo uzdevumu galā – Marina Kisluhina, Viktorija Seļivanova, Anna 

Sidenko. 

Deju stilā vingrotājām jādemonstrē muzikalitāte un dejot prasme, ritma izjūta, 

atbilstošas raksturdejas ( krievu, čigānu, spāľu, rokenrola un citu) īpatnību un deju soļu tehnikas 

izpratni. Deju stils atrodas it kā pa vidu starp sportisko un etīdveida, tas var pietuvoties gan 

vienam, gan otram. Šo stilu varam novērot visu sportistu analizētajās kombinācijās. 

Svarīga ir muzikālā pavadījuma atbilstība individuālajām vingrotājas īpatnībām – 

izskatam, vecumam, tehniskām un emocionālām spējām. Muzikālajam pavadījumam jāpalīdz 

atsegt sportistes labākās īpašības un attīstīt tās individualitāti, kļūt atšķirīgai no citām, īpašai. 

 

 

Pētījuma rezultātā noskaidrojām, ka Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību 

kombinācijas salīdzinājumā ar pasaules spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijām 

kompozicionālajā ziľā ir līdzvērtīgas, tajās ir iekļauts pietiekams daudzums metiena-tvēriena 

elementu, tomēr nepietiekams rotācijas elementu un riska elementu skaits. Konstatējām, ka riska 

elementu skaits Latvijas vingrotāju kombinācijās ir divas un ar atsevišķiem priekšmetiem  trīs 

reizes mazāks.  

Uz riska elementu rēķina iegūto punktu skaits Latvijas sportistēm  ir krietni mazāks par 

pasaules spēcīgāko vingrotāju gūto punktu skaitu. Pašmāju vingrotājas sacensību kombinācijās 

iegūst no 0,6 līdz 0,9 punktiem uz riska elementu rēķina, turpretī pasaules sportistes gūst no 0,7 

līdz 4,2 punktiem, kas liecina par nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību doto elementu 

apgūšanai. 

Riska elementu izpildījums prasa no sportistēm ārkārtīgi lielu kustību ātrumu un 

lielisku telpas izjūtu, kā arī priekšmeta lidojuma trajektorijas izjūtu. Riska elementu izpildījuma 

laikā rodas iespēja demonstrēt savu lielisko tehnisko sagatavotību, kā arī veiksmīgu 

kompozicionālo risinājumu, jo augstie metieni ir lielisks izteiksmes veids, kas pastiprina 

muzikālo pavadījumu un palīdz atklāt kombinācijas saturu. Līdz ar to sportistes sniegums iegūst 

spilgtu un neatkārtojamu, tikai viľai raksturīgu izpildījumu. Doto jautājumu un atziľu kopums 

liek treneriem meklēt jaunus ceļus ne tikai tehniskās un fiziskās sagatavotības uzlabošanā, bet arī  

radošas personības izveidošanā. 
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3.2. Fiziskās īpašības, kuras nepieciešams attīstīt sekmīgai riska 

elementu izpildīšanai un to attīstīšanas līdzekļu un paņēmienu saturs 

 
Treniľprocesa mērķis, ľemot vērā sporta veida aktuālākās fiziskās īpašības un sportista 

sagatavošanas galvenos virzienus, ir: vispārējā fiziskā sagatavotība, speciālā fiziskā sagatavotība, 

augsti koordinētu vingrinājumu veikšana, taktiskā un psiholoģiskā sagatavotība, kas 

nepieciešamas sekmīgam riska elementu izpildījumam mākslas vingrošanā. 

Vispārējo fizisko sagatavotību raksturo audzēkľa potenciālās un realizētās iespējas, kas 

nosaka viľa gatavību veikt daţādas nepieciešamās darbības. 

Speciālās fiziskās spējas parādās mākslas vingrošanas  darbībās. 

Par fizisko spēju specifiskajām izpausmēm var runāt saistībā ar to iekšējo struktūru 

veidojošiem komponentiem.  

 

3.2.1. Specifiskās īpašībās, kuras raksturīgas mākslas vingrošanai 

 

Par speciālās fiziskās sagatavotības pamatprincipiem uzskatījām: līdzsvarotu fizisko 

īpašību attīstīšanu, saistību ar mākslas vingrošanai tuviem sporta veidiem, apsteidzošu fizisko 

īpašību attīstīšanu attiecībā pret tehnisko sagatavotību. Kā galvenos līdzekļus varam minēt: 

vispārattīstošos un akrobātikas vingrinājumus, klasiskās horeogrāfijas elementus, mākslas 

vingrošanas vingrinājumus, kā arī speciālos vingrinājumus veiklībai, lokanībai, spēkam, 

ātrumam, atsperīgumam, līdzsvaram, izturībai. Speciālajā fiziskajā sagatavotībā bieţāk 

pielietojām atkārtojumu, apļa, rotaļu un sacensību metodes. 

Pielietojot vingrinājumu kompleksus praksē, ievērojām fizisko īpašību savstarpējās 

ietekmes principu. Veiklību, ātrumu un atsperīgumu nevar attīstīt uz noguruma fona. Noguruma 

ietekmē samazinās aktīvā lokanība, bet kvalitatīvam lokanības, ātruma un atsperīguma  

vingrinājumu izpildījumam ir nepieciešama laba iesildīšanās. 

Darbaspēju svarīgākās pārbaudes - sacensību rezultāts vai būtiskāko darba spēju 

pārbaudes testi - spēka, fiziskās sagatavotības, utt.  

        Fiziskās sagatavotības rādītājus noteicām katra pusgada sākumā un beigās, 

sacensības rudens un pavasara sezonās, SFS testi katru mēnesi, pārejas periodā - kontroltreniľi 

reizi mēnesī. Veicot speciālās fiziskās attīstības pārbaudes ľēmām vērā labvēlīgos (sensitīvos) 

fizisko īpašību attīstības vecumposmus. Ľemot vērā sensitīvos attīstības posmus fizisko spēju 

attīstīšanā, radās iespēja izbēgt no funkcionālo sistēmu pārslodzes – nervu sistēmas pārslodzes, 

psihiskās un fiziskās attīstības traucējumiem. Pirmskolas un jaunākajā skolas vecumā ( 6-10gadi) 

ieteicams pastiprinātu uzmanību veltīt koordinācijas un veiklības, pasīvās lokanības un ātruma 

īpašību attīstīšanai un pilnveidošanai. Vidējā skolas vecumā (11-14gadi) pastiprināti jāattīsta 

spēks, atsperīgums, aktīvā lokanība un līdzsvars. Vecākajā skolas vecumposmā (15-17 gadi) labi 

attīstīt spēku un izturību. 

Par speciālās fiziskās sagatavotības galvenajiem uzdevumiem uzskatījām to īpašību un 

iemaľu priekšrocīgu attīstīšanu, kuras ir specifiskas tieši mākslas vingrošanai. Kā arī to muskuļu 

un muskuļu grupu attīstīšanu, kuriem ir galvenā nozīme izpildot sacensību kombinācijas. Dotajā 

brīdī izdalījām 7 speciālās fiziskās sagatavotības pamatīpašības: 1) koordinācija –mērķtiecīgas 

muskuļu darbības organizēšanas spēja un veiklība – spēja apgūt jaunas kustību darbības un 

pārveidot tās saskaľā ar apstākļiem; 2) lokanība – locītavu kustīgums, spēja izpildīt kustības ar 

lielu amplitūdu pasīvi un aktīvi; 3) spēks – spēja pārvarēt ārējo pretestību ar statisku vai 

dinamisku muskuļu darbību; 4) ātrums – spēja ātri reaģēt un izpildīt kustības ar lielu bieţumu un 

ātrumu; 5) atsperīgums – ātrumspēka īpašība, kas izpauţas atspēriena augstumā; 6) līdzsvars – 

spēja saglabāt stabilu ķermeľa stāvokli statiskos un dinamiskos vingrinājumos; 7) izturība – 

spēja pretoties nogurumam. 
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1. Koordinācijas spējas mākslas vingrošanā varam raksturot ar spēju diferencēt daţādus 

kustības parametrus – laika, spēka, telpiskos; spēju orientēties telpā, līdzsvara spējām, spējām 

pārkārtot un kombinēt kustības, spējām pielāgoties mainīgai situācijai un neierastam 

uzdevumam, spēju izpildīt uzdevumu noteiktā ritmā un laikā, spēju paredzēt partneru kustību 

izmaiľas, kā arī spēju apzināti atslābināt muskuļus. 

Apkopojot vairāku literatūrā sastopamo pedagoģisko eksperimentu rezultātus, ir 

pierādījies, ka koordinācijas spēju attīstības līmenis visstraujāk pieaug no 7 līdz 11-12 gadiem. 

Šajā vecumposmā neizmantotās iespējas nevar aizstāt ar pastiprinātu darbu citos vecumposmos. 

Koordinācijas spējas var sekmīgi attīstīt visos skolas vecumos, tomēr vislielākais treniľu efekts 

tiek panākts 7 - 11-12 gadu vecumposmā, vidējs - no 14 - 16-17 un viszemākais efekts - no 12 

līdz 14 gadiem. 

Svarīgākās koordinācijas spējas, kas ir specifiskas tieši mākslas vingrošanā, ir: ritma 

izjūta, līdzsvars, muskuļu sasprindzinājuma diferencēšana, telpas un laika izjūta. 

Pat vislabākie sportisti nav spējīgi uzlabot savu rezultātu specifisko koordinācijas spēju 

nepietiekamās attīstības dēļ. Tāpēc plānveidīgi un mērķtiecīgi jāattīsta tieši nepieciešamās 

koordinācijas spējas. 

Intensīva un vispusīga koordinācijas spēju attīstīšana bērniem 7 - 10 gadu vecumā ļauj 

ātrāk un kvalitatīvāk apgūt sareţģītas kustības, startējot vecākās sporta klasēs. 

Pedagoģiskie eksperimenti pierādīja, ka vienlaikus attīstot fiziskās un koordinācijas 

īpašības, ievērojami uzlabojas ne tikai koordinācijas spējas un fizioloģiskās funkcijas 

(atdarināšanas precizitāte un telpisko, laika un spēka parametru diferencēšana, sareţģīto kustību 

reakciju ātrums un precizitāte, utt.), bet pieaug pašu fizisko īpašību attīstības līmenis.  

 

2. Pie lokanības izpausmes formām mākslas vingrošanā pieskaita vispārējo un speciālo 

lokanību, statisko, ballistisko un dinamisko , aktīvo un pasīvo lokanību. Labi attīstīta lokanība 

dod vingrotājām iespēju veikt kustības maksimālā amplitūdā jeb apjomā Lokanība, kā fiziskā 

spēja, attīstās visagrāk un straujākās attīstīšanās periods ir vecumā no 6 līdz 10 gadiem. 

Par galvenajiem lokanības attīstīšanā uzskatījām vingrinājumus, kas ir vērsti uz kustību 

amplitūdas palielināšanu pēdas un gurnu, mugurkaula un plecu locītavās – muskuļu pasīvā un 

aktīvā iestiepšana, vēzieni, daţādu pozu fiksācija, kā arī atbrīvošanās vingrinājumi. Lokanības 

vingrinājumiem ir lielāka efektivitāte, izpildot tos iesildošās daļas nobeigumā un treniľa beigās 

noguruma ietekmē. 

 

3. Mākslas vingrošanā spēks tieši vai netieši ietekmē pārējo īpašību izpausmes iespējas. 

Piemēram, spēkam ir vistiešākā ietekme uz vingrotājas pārvietošanās ātruma līmeni. Saistībā ar 

to, ka katrā sporta veidā spēku uzrāda daudzos un atšķirīgos variantos, tam ir arī ļoti daudzas 

izpausmes formas. Spēks ar muskuļu piepūli ļauj pārvarēt ārējo pretestību, pārvaldīt vingrošanas 

priekšmetus un savu ķermeni.Vispārējais spēks raksturo visa ķermeľa kopējo spēku un to attīsta 

apvienojot daţādas treniľa metodes. Specifiskais spēks ir spēks, kuru uzrāda muskuļi katram 

sporta veidam raksturīgajās kustībās atbilstoši specifiskajām prasībām un tā attīstīšanas metodēm 

ir jānodrošina visas sporta veida prasības. Sportā spēka izpausmes formas ir dinamiskais spēks, 

statiskais spēks, maksimālais spēks, absolūtais spēks, relatīvais spēks, ātrspēks un spēka izturība. 

Mākslas vingrošanā specifiskā spēka attīstīšana ir kombinējama ar izcilu koordinācijas spēju 

attīstīšanu un vingrinājumiem jābūt saistībā gan ar statiskā gan dinamiskā spēka attīstīšanu.  

 

 

4. Ātrums ir viena no svarīgākajām īpašībām mākslas vingrošanā. Ātrums kā motorā 

spēja iekļauj sevī trīs sastāvdaļas – reakcijas ātrumu, atsevišķu kustību ātrumu un kustību 

bieţumu jeb tempu. Ātru kustību veikšanā būtiska nozīme ir iedzimtībai, tomēr lielākā faktoru 

daļa, kas ir saistīta ar ātrumu, ir trenējama. Vingrotājām ātruma un kustību bieţumu (tempu) 
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limitē tehniskā meistarība. Augsta līmeľa tehniskā sagatavotība raksturojas ar ķermeľa stāvokļu 

vieglumu un ekonomiskumu, ar labu neiromuskulāro koordināciju, kas ietekmē efektīvu 

enerģijas realizēšanu un līdz ar to kustību ātrumu. Lai vingrotāja spētu realizēt nepieciešamās 

kustības maksimālā ātrumā ir ļoti svarīga kustību amplitūda. 

Par ātruma attīstīšanas galvenajiem līdzekļiem uzskatījām vingrinājumus, kuru 

izpildījums prasa ātru reakciju: uz kustīgu objektu – priekšmeta apturēšana, tvēriens, atsitiens vai 

atripināšana; izvēles – ko darīt? Visi vingrinājumi, kurus nepieciešams izpildīt ātri – kūleľi, 

pārmetieni, griezieni priekšmeta lidojuma fāzes laikā. Kustības, kas jāizpilda ar maksimālo 

bieţumu- auklas apļošana, lentas spirāles, vālīšu ţonglēšana. 

 Ātruma attīstīšana ir efektīva, ja tiek izpildīti labi apgūti uzdevumi, kurus izpilda 

īslaicīgi bez noguruma ietekmes. Slodzes ilgums svārstās no daţām sekundēm līdz 25 sekundēm. 

Slodzes ap 30 sekundēm un vairāk attīsta ātruma izturību. Atpūtas intervālam starp 

vingrinājumiem jānodrošina vingrotājai iespēju veikt uzdevumu ar maksimālo intensitāti. 

Vingrinājums jāpārtrauc, tiklīdz samazinās izpildījuma ātrums. Veicamo uzdevumu sareţģītībai 

jāpieaug pakāpeniski.  

 

5. Lai vingrotāja spētu demonstrēt noteiktu atsperīguma līmeni ir nepieciešama 

diferencēta piepūles precizitāte pie liela kustību izpildīšanas ātruma. Šis nosacījums nodrošina 

kustību ritmu, kas veicot daţādas kustības ir atšķirīgs. Lēcienos ritmu nosaka dotās kustību 

darbības katra atsevišķā fāze: ieskrējiena ritms, nodrošinot soļu stabilitāti un atspēriena 

precizitāti, ievērojami atšķiras no atspēriena izpildīšanas ritma. Ritma traucējumi jebkurā lēciena 

fāzē noved pie kustību darbības neefektivitātes. Līdz ar to, atsperīguma struktūru veido trīs 

pamatkomponentes: eksplozīvais spēks, kustību ātrums un ritms. 

Atsperīgumam piemīt savas struktūrīpatnības un komponentes, tā attīstīšana cieši 

saistīta ar kustību koordinācijas īpašībām, kas noteikti jāievēro mācību treniľu procesā. 

Atsperīguma izpausmei ir nepieciešams eksplozīvais spēks. Izpildot lēciena atspērienu 

ir nepieciešama maksimāla piepūle ļoti īsā laika sprīdī. Ātram un spēcīgam atspērienam ir 

nepieciešama muskuļu strauja kontrakcija pie liela sasprindzinājuma. Varam secināt, ka 

eksplozīvais spēks ir sportistu spēja demonstrēt maksimālo spēku minimālajā laika sprīdī.  

Attīstot atsperīgumu rēķinājāmies ar vairāku faktoru ietekmi. Viens no tiem ir 

starpmuskuļu un iekšmuskuļu koordinācija. Starpmuskuļu koordinācija ir raksturīga saskaľotai 

konkrētu muskuļu grupas vai atsevišķu muskuļu darbībai, kuri veic pamatdarbu. Lielu nozīmi 

iegūst precīza  noteiktu muskuļu iekļaušana darbībā, kā arī  to  optimālais sasprindzinājums. 

Par nākamo faktoru, kas nosaka atsperīguma attīstīšanu, var uzskatīt nervu centru 

augstu labilitāti, kā rezultātā vingrotājai rodas iespēja minimālā laikā koncentrēt spēkus galvenās 

darbības veikšanai. 

Būtiska ietekme atsperīguma attīstīšanā ir locītavu saišu un muskuļu aparāta 

morfofunkcionālās īpatnības. Muskuļšķiedru elastīgums un lokanība  nosaka to saraušanās spēju. 

Sasprindzinājuma pieauguma ātrums muskuļšķiedrās ietekmē aktivēto kustību vienību skaitu. Jo 

lielāks to skaits ir iesaistīts darbībā, jo lielāku sasprindzinājumu spēj attīstīt. 

Atsperīgumam , kā jebkurai kustību koordinācijas īpašībai, piemīt vairākas izpausmes. 

Lēciena augstums un tālums ir atkarīgs no sportista spējas veikt maksimāli ātru muskuļšķiedru 

piepūli. Ar roku darbībām tiek radīts kustības sākuma impulss, kas nodrošina noteiktu kustību 

ātrumu, kas, savukārt, veicina eksplozīvā spēka izpausmi. Pateicoties optimālajai vertikālā un 

horizontālā ātruma attiecībai, sportista ķermenis sasniedz maksimālo lidojuma augstumu.  

Piekrītot vairāku autoru domām, par sareţģītāko lēciena fāzi jāuzskata pāreju no ieskrējiena uz 

atspērienu. Sportista darbību efektivitāti dotajā fāzē nosaka atspēriena beigu momenta saskaľa ar 

ķermeľa vertikālo stāvokli virs atbalsta.  
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6. Mākslas vingrošanā ir nozīmīga spēja saglabāt līdzsvaru. Vingrotājām labi jāpārvalda 

gan statisko (pozu), gan dinamisko (kustību) līdzsvaru, kā arī priekšmetu balansēšanu. Lielāka 

daļa vingrošanas uzdevumu ir saistīti ar ietekmi uz vestibulāro aparātu. Vingrotājas ar labu 

dinamisko līdzsvaru ne vienmēr tikpat labi spēj saglabāt statisko līdzsvaru un otrādi. Lielāko 

slodzi vestibulārais aparāts izjūt rotācijas kustībā. Rotācijas slodze izraisa daţādas organisma 

atbildes reakcijas: veģetatīvās ( pulsa izmaiľas, arteriālais spiediens, ādas temperatūra), 

somatiskās ( ķermeľa stāvokļa izmaiľas, acu ābolu kustības) un sensorās (pretgrieziena ilūzija). 

Pēc šo reakciju izpausmes un ilguma sprieţ par vestibulārā aparāta funkcionālo stabilitātes 

līmeni. Vestibulārās funkcijas pētījumi rāda, ka pieaugot vecumam vestibulārā stabilitāte arī 

pieaug. Meitenēm 11-12 gadu vecumā tā ir vienāda ar pieauguša cilvēka vestibulāro stabilitāti. 

Vestibulārā aparāta stabilitāte mainās rotācijas virziena ietekmē. Lielākās grūtības sportistiem 

sagādā rotācija ap frontālo ķermeľa asi, nedaudz mazākas grūtības rodas rotējot ap sagitālo 

ķermeľa asi. Labākos rezultātus varēja novērot  rotējot ap vertikālo asi. 

Ilgstoša paātrinājumu iedarbība uz cilvēka organismu rada vestibulārā aparāta 

pāruzbudinājumu, kā rezultātā vērojami veģetatīvo funkciju  un koordinācijas traucējumi, zūd 

orientēšanās spējas. Šādas parādības bieţi vērojamas vingrotājām iesācējām pēc akrobātisku 

elementu sērijas izpildījuma. Vairāku autoru pētījumu rezultātā ir pierādīta sareţģītu vingrošanas 

uzdevumu izpildīšanas kvalitātes atkarība no vestibulārā aparāta stabilitātes. Arī kustību iemaľu 

veidošanās kvalitāti un kustību precīzu diferencēšanu laikā un telpā nosaka vestibulārās 

stabilitātes līmenis. 

Pētot mākslas vingrošanas nodarbību ietekmi uz vestibulārās sistēmas stāvokli ir 

noskaidrots – ilgstošām nodarbībām ir trenējoša rakstura iedarbība. Jaunajām vingrotājām ir  

konstatēta roku un kāju kustību precizitātes atkarība no ķermeľa stāvokļa telpā, savukārt, 

vingrotājām ar ilgāku treniľu stāţu šāda atkarība nav novērota.  Paaugstinoties sporta 

kvalifikācijai pieaug arī vestibulārā aparāta funkcionālā stabilitāte, pie kam pieaugums ir 

nevienmērīgs un pakāpeniski samazinās. Lēcienveida vestibulārās stabilitātes attīstība ir novērota 

jaunajām vingrotājām pēc pirmā mācību-treniľu gada. Uzlabojās vestibulārās reakcijas uz 

rotācijas kustībām visos virzienos. Lielākie uzlabojumi vestibulārajā stabilitātē vērojami rotācijas 

slodzē ap frontālo asi uz priekšu, nedaudz zemāki rādītāji pie rotācijas atpakaļ. Noteicošais bija 

fizisko vingrinājumu trenējošais efekts, jo lielākā daļa jauno vingrotāju uzdevumu ir tieši ar 

rotāciju ap frontālo asi uz priekšu. Rotācijas kustību virziens tieši ietekmē telpas izjūtas  

precizitāti vecāko sporta klašu vingrotājām. Vairumā gadījumu augstas klases sportistes labāk 

novērtē sava ķermeľa stāvokli telpā pēc rotācijas kustībām uz priekšu, un ievērojami sliktāk pēc 

rotācijas kustībām atpakaļ. Kļūdu daudzums mainās atkarībā no rotācijas kustības virziena, tas 

pieaug sekojoši: uz priekšu, pa labi, pa kreisi, atpakaļ. 

Līdzsvaru mākslas vingrošanā attīsta galvenokārt ar divām metodēm - lietojot līdzsvara 

vingrinājumus, un ar speciāliem līdzekļiem, pilnveidojot vestibulāro aparātu un kustību 

analizatorus. 

Vestibulārais analizators ir ātrs un specifisks ķermeľa stāvokļa informators, kas 

nodrošina ķermeľa orientāciju telpā un muskuļu tonusa pārdalīšanu. Vestibulārais analizators, 

kas reaģē uz nelieliem leľķiskajiem un taisnvirziena paātrinājumiem, kuri rodas pie kustībām, 

kļūst par refleksu veidošanās iemeslu: somatisko (nistagma), tonisko (pozas nodrošināšana), 

veģetatīvo (pulsa izmaiľas, spiediena izmaiľas), sensoro (rotācijas kustības izjūta). Pie 

vestibulārā analizatora kairinājuma ievērojami izmainās daudzas veģetatīvās un somatiskās 

funkcijas, kā arī kustību iemaľu veidošanās process noris savādāk nekā parasti. Tā rezultātā 

veidojas nepatīkamas sajūtas, kuras novērš uzmanību. Vestibulārās funkcijas nepietiekamība 

negatīvi ietekmē kustību darbības kvalitāti, pasliktinās darbaspējas. 

Kustību izpildījuma precizitāte vestibulārā kairinājuma ietekmē atkarīga no vestibulārās 

stabilitātes. 
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Refleksi, kas rodas sportistēm ar nepietiekamu vestibulāro stabilitāti, nelabvēlīgi 

ietekmē organismu un neļauj uzrādīt augstu rezultātu. Tieši vestibulārās stabilitātes 

nepietiekamība rada traucējumus kustību diferencēšanā pēc laika, telpiskiem un dinamiskiem 

parametriem. 

Par vienu no mākslas vingrošanas uzdevumu īpatnībām var uzskatīt to telpisko 

parametru ierobeţojumu. Līdz ar to, tehniskā grūtība kombinācijās pieaug uz jaunu rotācijas 

kustību rēķina. Šajā sakarā vestibulārā analizatora loma nemitīgi pieaugs. 

 

7. Izturība ļauj sportistēm saglabāt darba spējas nepieciešamā līmenī treniľu nodarbības 

laikā. Jebkura veida izturība ir relatīva atkarībā no daudziem faktoriem: spēka, ātruma, slodzes, 

sasprindzinājuma, tehniskās meistarības, muskuļu adaptācijas līmeľa un tamlīdzīgi. Atkarībā no 

fiziskās slodzes veida un rakstura izturību iedala:  

1) statiskā un dinamiskā izturībā, atkarībā no darba veikšanas reţīma – statiskā vai 

dinamiskā; 

2) lokālā un globālā izturība – ja darba veikšanā piedalās 2/3 un vairāk no kopējās 

muskuļu masas, tā ir globālā slodze, ja mazāk – lokālā;  

3) spēka izturība – spēja ilgstoši veikt vingrinājumus ar lielu muskuļu piepūli; 

4) aerobā un anaerobā izturība – organisma spēja ilgstoši veikt globālu slodzi ar 

enerģētiskās vielmaiľas nodrošinājumu aerobā vai anaerobā veidā. 

Sportista fiziskās darbaspējas un veselības stāvokli raksturo tā vispārējā izturība, kas 

demonstrē sportista spēju ilgstoši veikt mērenas intensitātes slodzi. Par speciālo izturību mākslas 

vingrošanā uzskata vingrotājas spēju veikt slodzi anaerobos apstākļos. 

Izturības treniľā efektīvākas ir slodzes, kuru jauda ir tuva anaerobas jaudas slieksnim. 

Izturības treniľš paaugstina sportistu organisma maksimālās aerobās iespējas un nodrošina 

organisma darbības efektivitāti standarta slodzēs.  

Regulāru izturības aerobu treniľu rezultātā sportista asinsrites sistēmā cirkulē dabiski 

palielināts asiľu daudzums ( apmēram par vienu litru vairāk asiľu salīdzinājumā ar maztrenētu), 

kas nodrošina labāku skābekļa apgādi visām organisma sistēmām un audiem. 

 

Pēdējos gados speciālajā literatūrā izdala vēl trīs sagatavošanas veidus: 1) speciālo 

kustību,  2) funkcionālo un  3) rehabilitējoši-atjaunojošo sagatavotību. 

 

Speciālā kustību sagatavotība ietver visu specifisko īpašību attīstīšanu, kuras saistītas ar 

priekšmetu darbībām mākslas vingrošanas kombinācijās. Pie šāda veida specifiskajām īpašībām 

pieskaita vairākas psihomotorās spējas:  

 

1) propriaceptīvā sajūta - attīstīšanā  svarīga loma  vingrinājumiem, kas vērsti uz 

muskuļu izjūtu pastiprināšanu, balstoties uz priekšmetu svara un izmēra izmaiľu; lai vingrotājas 

iegūtu spēju izpildīt sareţģītus elementus ar priekšmeta metieniem un tvērieniem, viľām jāattīsta 

visas īpašības, kuras balstās uz propriaceptīvām, dzirdes un redzes sajūtām; 

 

2) telpas izjūta - spēja ķermeľa kustību koordinēt ar priekšmeta kustībām, sadalīt 

uzmanību uz ķermeľa un priekšmeta kustību, uz diviem priekšmetiem, uz sevis un partnera 

kustībām, uz savu un partneru priekšmetiem, precīzi novērtēt un savlaicīgi izmainīt ķermeľa 

stāvokli vajadzīgajā virzienā, izpildot kustības; šai īpašībai ir ļoti  liela nozīme mākslas 

vingrošanā. Sportistēm jāmāk ātri novērtēt ne tikai sava ķermeľa stāvokli, bet arī priekšmeta 

stāvokli telpā. Orientēšanās spēja telpā lielā mērā ir atkarīga no uztveres ātruma un drošības 

apstākļu novērtēšanas, kas tiek panākta vairāku analizatoru mijiedarbībā. Svarīgākā nozīme, 

neapšaubāmi, ir redzes analizatoriem. Laika un telpas uztveres problēmām pagājušā gadsimta 

vidū lielu uzmanību veltīja profesors V.Farfelis [200]. Telpas un laika izjūta ir labi trenējama, un 
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pēc speciāliem treniľiem sportisti spēj apbrīnojami precīzi vērtēt savas kustības un tās apzinīgi 

vadīt. Par galveno metodi, kas speciāli vērsta uz telpas izjūtas attīstīšanu, uzskata sistemātisku 

vingrinājumu izpildīšanu ar pieaugošām prasībām pret ātru un precīzu orientēšanos telpā. Šīs 

īpašības attīstīšanai lieti noder rotaļu metode ; 

 

3) ātra un adekvāta reakcija uz kustīgu objektu  (priekšmetu)- labākos rezultātus gūst 

pielietojot vingrinājumus, kas ir saistīti ar  metienu attālumu un augstumu izmaiľām, metiena 

sākuma un beigu stāvokļa un paľēmiena izmaiľām, darbību veikšana pēc skaľas signāla. 

 

Funkcionālā sagatavotība attīsta spēju veikt lielus treniľu apjomus augstā darba 

intensitātē nesamazinot izpildījuma kvalitāti. Funkcionālā sagatavotība ir cieši saistīta ar mācību- 

treniľu procesa racionālu plānošanu, iedalot to makrociklos, periodos, mezociklos un 

mikrociklos. Sacensību stress 1,5 – 2 reizes palielina slodzi, līdz ar to  vingrotājām nepieciešama 

tāda funkcionālā sagatavotība, lai viľas spētu sacensību dienā veikt no 9 līdz 20 sacensību 

kombinācijām. Par galvenajiem līdzekļiem kalpo skriešana, peldēšana, kross, 15-20 min garas 

deju un aerobikas nodarbības, ilgstošas lēcienu sērijas, sacensību kombināciju secīga izpildīšana 

ar nelielām atpūtas pauzēm. 

Ar rehabilitējoši–atjaunojošo sagatavotību saprot organizētu procesu, kas vērsts uz 

paaugstinātas slodzes nelabvēlīgās ietekmes likvidāciju. Mākslas vingrošanā īpaša uzmanība 

jāvelta pasīvā kustību aparāta (mugurkaula, pēdas, ceļa un gūţas locītavu) rehabilitācijas 

procedūrām un vingrotāju nervu sistēmas atjaunošanai. 

 

Mākslas vingrošanā nav iespējams īpaši izdalīt kādu no fiziskajām īpašībām, kurai būtu 

jāpiešķir prioritāte. Vingrojumu daudzveidība prasa no sportistēm daţādu fizisko īpašību 

izpausmi. Mākslas vingrošanā speciālās fiziskās sagatavotības mērķis ir kustību harmonija, līdz 

ar to vingrinājumus jāizvēlas tā, lai vienlaikus attīstīt vairākas fiziskās īpašības un sareţģītas 

kustības tiktu izpildītas tehniski precīzi. Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem var uzskatīt 

sportistu fiziskās attīstības trūkumu novērtēšanu, kuri traucē pareizas izpildījuma tehnikas 

veidošanos, kā arī kļūdu labošanu tehnikā. 

Gan VFS , gan SFS kopumā jābūt pakļautām tehniskās pilnveidošanas un augstākās 

meistarības sasniegšanas uzdevumiem. 

Organismā nav specializētu fizioloģisko mehānismu, kas atbild par kustības 

izpildīšanas ātrumu, parādītās piepūles lielumu vai ilgstošu darbību. Daţādas kustības notiek ar 

vienu muskuļu līdzdalību, tiek regulētas ar vieniem un tiem pašiem nervu centriem un perifēriem 

mehānismiem, tiek nodrošinātas ar funkcionālo atbalstu no visām ( bez izľēmuma ) 

fizioloģiskām sistēmām. 

Tas iespējams tāpēc, ka katra no šīm sistēmām ir spējīga darboties ar pietiekami plašu 

piemērošanās diapazonu, kuru mobilizācija atkarībā no radušās situācijas atļauj organismam 

risināt jebkuru kustību uzdevumu. 

Katra kustība ir muskuļu sasprindzināšanās un atbrīvošanās rezultāts. Daţreiz muskuļu 

sasprindzinājums ir liels un kavē kustību racionālu veikšanu. Ar koordinācijas sasprindzinājumu 

saprot procesu, kad atslābuma fāzes laikā muskulis paliek vairāk vai mazāk uzbudināts. Tas 

mēdz būt atsevišķais un vispārējais. Vispārējo koordinācijas sasprindzinājumu sastop cilvēkiem, 

kas nenodarbojas ar sportu. Atsevišķais koordinācijas sasprindzinājums parasti vērojams 

mācīšanas pirmajā posmā, kas var ievērojami apdraudēt izpildījuma kvalitāti. Cīľai ar to 

jāizmanto speciāli vingrinājumi (atslābināšanās). 

Starp daţādām fiziskajām spējām pastāv cieša mijiedarbība. Parādību, kad vienas 

fiziskās īpašības attīstības līmeľa izmaiľas rada izmaiľas citas fiziskās īpašības līmenī, sauc par 

fizisko īpašību pārnesumu. Fizisko īpašību pārnesums var būt pozitīvs vai negatīvs, viendabīgs 

vai neviendabīgs, savstarpējs vai vienpusīgs un tiešs vai netiešs. Pozitīvs fizisko īpašību 
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pārnesums ir tad, ja vienas fiziskās īpašības attīstības sekmēšana veicina citas pilnveidi. 

Negatīvam fizisko īpašību pārnesumam raksturīgs tas, ka vienas fiziskās īpašības attīstības 

sekmēšana bremzē citas fiziskās īpašības pilnveidi vai arī pazemina tās attīstības līmeni. 

Viendabīgā pārnesumā ir vērojama vienas fiziskās īpašības attīstības līmeľa paaugstināšanās 

pielietotajos un arī citos vingrinājumos, savukārt, neviendabīgā pārnesumā treniľš virzīts, lai 

sekmētu vienas fiziskas īpašības attīstību, bet rodas izmaiľas šīs fiziskās īpašības attīstības līmenī 

un arī citās fiziskajās spējās. Pārnesums var būt savstarpējs (attīstot spēku, palielinās ātrums, bet 

attīstot ātrumu , palielinās spēks)  vai vienpusīgs (attīstot kustību ātrumu, samazinās reakcijas 

laiks, bet vingrinājumi, kas uzlabo reakcijas  ātrumu, neietekmē kustību ātrumu). Ja pārnesums ir 

tiešs, tad vienas fiziskās īpašības attīstības sekmēšana nepārprotami ietekmēs citas fiziskās 

īpašības attīstību. Bet ja pārnesums ir netiešs, tiek radīti priekšnoteikumi kādas citas fiziskās 

īpašības attīstības sekmēšanai. Mūsdienās ir svarīgi atklāt atsevišķu fizisko īpašību attīstības 

pieauguma savstarpējo saikni pozitīva pārnesuma gadījumā. 

 

 

3.2.2.  Specifisko īpašību, kuras nepieciešamas riska elementu sekmīgam 

izpildījumam  noteikšana pēc riska elementu kustību darbību fāzēm 

 

Analizējot riska elementu izpildījumu ieguvām nepieciešamo informāciju par tām 

darbībām, kas ir svarīgākās šo elementu izpildījumā. Detalizēta analīze palīdz noskaidrot, kādas 

īpašības ir nepieciešams attīstīt vingrotājām šo elementu apgūšanai. 

Balstoties uz veikto pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību kombināciju 

analīzes rezultātus, Rīgas rajona BJSS mākslas vingrošanas bāzē šī darba autore organizēja un 

veica paralēlo pedagoģisko eksperimentu.  

Eksperimentālās grupas mācību-treniľu procesā tika iekļauti autores izstrādātie 

vingrinājumu kompleksi un metodiskie pasākumi. Eksperimenta sākumā abu izveidoto grupu 

audzēknes izpildīja raksturīgākos riska elementus šajā sporta klasē “ priekšmeta metiens – 

kūlenis – tvēriens”, “ priekšmeta metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens”, “ priekšmeta 

metiens – “ šenē” – tvēriens” un dinamisko savienojumu „metiens lēcienā ar rotāciju 360° - 

lēciens ar rotāciju 360°-tvēriens lēcienā ar rotāciju 360° „. Katrai audzēknei katrs elements bija 

jāizpilda atkārtoti 10 reizes.  

Ekspertu grupa, kuras sastāvā tika iekļautas 6 senioru sporta klases vingrotājas, vērtēja 

augstāk minēto elementu izpildījuma kvalitāti saskaľā ar FIG mākslas vingrošanas noteikumiem 

un tehnikas etalonu prasībām: pareizu metiena un tvēriena tehniku, noteiktas trajektorijas un 

līdzsvara saglabāšanu no elementa sākuma līdz beigām (rezultāti redzami 6-14.pielikumā).    

 Izpildījuma laikā tika izmantota aprakstošā šo elementu analīze, kas palīdzēja noteikt 

kustību darbību fāzi, kuras laikā tika pieļauta kļūda. Visu elementa darbību mēs sadalījām 3 

fāzēs : sagatavojošo darbību fāzē, pamatdarbību izpildīšanas fāzē un nobeiguma fāzē. Tabulā tika 

reģistrētas kļūdas noteiktās fāzes laikā ( skat. 7,8.pielikumu). 

Analizējot rezultātus, varam noteikt kustību darbību fāzi, kuras laikā tika pieļauts 

lielākais kļūdu skaits ( skat.47.attēlu).  

Sagatavojošo darbību fāzē pieļautais kļūdu skaits ir 3,3; 3,2 ; 3,9 un 6,4, kas ir ievērojami 

lielāks par pieļauto kļūdu skaitu pamatdarbību fāzē – 1,4;1,0; 2,2 un 3,8. Nelielais kļūdu skaits 

pamatdarbību fāzē ir izskaidrojams ar to, ka priekšmeta lidojuma laikā vingrotāja var brīvi 

kustēties, koncentrējot uzmanību attiecīgā elementa izpildīšanai. Parasti šie elementi pietiekami 

labi apgūti pirms izpildīšanas ar priekšmetu, līdz ar to arī kļūdas novērojamas ļoti reti. Lai 

izpildītu akrobātiskos elementus ir nepieciešams noteikts vestibulārās stabilitātes līmenis, 

telpiskā un laika izjūta. 

47.attēlā parādīts audzēkľu pieļauto kļūdu skaits riska elementu izpildījuma laikā. 

Kļūdas tika reģistrētas atsevišķās savienojumu kustību darbību fāzēs. 
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47.attēls. Pieļauto kļūdu skaitliskais raksturojums riska elementos: 1-“ priekšmeta 

metiens – kūlenis – tvēriens”, 2-“ priekšmeta metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens”, 

3-“ priekšmeta metiens – “ šenē” – tvēriens”, 4-dinamisko savienojumu „metiens lēcienā ar 

rotāciju 360° - lēciens ar rotāciju 360°-tvēriens lēcienā ar rotāciju 360° „. 

 

Turpretī sagatavojošo darbību fāzē ir diezgan daudz kļūdu sakarā ar nepietiekamu 

speciālo koordinācijas spēju attīstīšanu. Izpildot riska elementus, sagatavojošo darbību fāzes 

laikā metienus ļoti bieţi izpilda ar redzes kontroles ierobeţojumu, vai arī priekšmets tiek mests ar 

kājām. Šāda metiena izpildījums prasa no vingrotājām augstu propriaceptīvo sajūtu attīstības 

līmeni. Visu priekšmetu metiena principus mēs jau apskatījām sīkāk I. nodaļas 2. apakšdaļā. 

Lai vingrotāja varētu sekmīgi izpildīt lielos priekšmeta metienus ir nepieciešams apgūt 

tehniku  ar  priekšmetu pietiekami augstā līmenī. 

Vislielākais kļūdu skaits novērots nobeiguma darbību fāzē. To daudzums ir 5,2; 4,0 ; 

6,3 un 9,2 kļūdas, kas ievērojami pārsniedz pieļauto kļūdu skaitu sagatavojošo darbību un arī 

pamatdarbību fāzēs. 

Analizējot 47.attēlu ir redzama ievērojama atšķirība 1 un 2 elementa  no 3 un 4 

elementa kļūdu skaitā. Visi dotie riska elementi ir saistīti ar ķermeľa rotāciju, bet 1 un 2 riska 

elementa laikā vingrotāja izpilda rotāciju ap ķermeľa horizontālo asi, savukārt, 3 un 4 elementa 

laikā rotācija tiek izpildīta ap ķermeľa vertikālo asi. Lielākais kļūdu skaits ir pieļauts 4 riska 

elementa – dinamiskā savienojuma izpildījuma laikā, jo tā tehniskā sareţģītība ir lielāka. Trešā 

savienojuma laikā priekšmeta lidojuma fāzē tiek izpildīts viens elements ar rotācijas kustību, bet 

4 savienojumā tiek izpildīti trīs elementi ar rotāciju. Gan metiens, gan tvēriens tiek veikts lēciena 

ar rotāciju 360° laikā un arī priekšmeta lidojuma fāzē tiek izpildīts lēciens ar rotāciju 360°, kas 

nenoliedzami prasa no vingrotājām lielu prasmi kā tehniskā, tā arī fiziskā sagatavotībā. Tieši 

rotācijas kustības nosaka tehnisko grūtību, kā arī nepieciešamo koordinācijas līmeni. Rotācija 

lēcienā prasa no sportistēm visu koordinācijas pamatīpašību izpausmi. Kustību pamatīpašības 

nevar būt savstarpēji izolētas. Sportistes lielais spēka potenciāls var realizēties tikai pie 

nepieciešamā lokanības, precizitātes, ātruma un citu īpašību attīstības līmeľa. Tas nozīmē, ka 

nepietiekami attīstot koordināciju nevar pilnībā realizēties sportistu fiziskās īpašības. 

Lai sekmīgi izpildītu lēcienus, vingrotājām nepieciešams attīstīt atsperīguma svarīgākās 

komponentes – muskuļu spēku un kontrakciju ātrumu. Kā zināms, lēciena kustībai ir 
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amortizācijas un aktīvā atspēriena fāze. Amortizācijas brīdī smaguma centrs virzās uz leju – pie 

atbalsta, un muskuļu darbībai ir piekāpšanās raksturs. Aktīvā atspēriena brīdī ķermeľa kopējais 

smaguma centrs attālinās no atbalsta un muskuļu darbības raksturs kļūst pārvarošs. Par noteicošo 

kļūst ne tikai racionāla spēka un kustību ātruma attiecība, bet abu īpašību apvienošanās momenta 

precīza noteikšana kā sagatavojošās kustībās, tā arī pamatdarbību veikšanā. Līdz ar to, par 

svarīgu atsperīguma komponenti var uzskatīt kustību ritmu.  

Kustību ātrumu nodrošina nervu centru funkcionālā labilitāte, kas attiecīgi saistīta ar 

ierosas un kavēšanas procesu ātru maiľu, tātad arī ar muskuļu saraušanos un atbrīvošanos. Līdz 

ar to, liela nozīme ir muskuļu sinerģistu un muskuļu antagonistu labi koordinētai darbībai, 

pareizai  aktivēto muskuļu sinerģistu izvēlei ierobeţojot konkrētās locītavas muskuļu antagonistu 

aktivitāti. 

Viens no svarīgākajiem faktoriem ir fizisko un koordinācijas spēju izpausmes līmenis. 

Zināms, ka mācību treniľu sākumposmā ir svarīgi attīstīt spēku, kas ir eksplozīvā spēka  

pieauguma būtiskākā sastāvdaļa. Kustību ātrumu nosaka muskuļšķiedru kontrakciju spēja. 

Ilgstošā un mērķtiecīgā treniľu procesā atsperīguma attīstīšanai un pilnveidošanai ir 

nepieciešama izturība. Ieskrējiena un atspēriena ritma apgūšana, kā arī kustību darbību veikšana 

lidojuma fāzē prasa no vingrotājām augstu veiklības līmeni.  

Laba mugurkaula lokanība ļauj vingrotājām efektīvi izpildīt ķermeľa kustības lidojuma 

fāzē. Daţādu ķermeľa daļu nepieciešamā kustību amplitūda ir svarīgs nosacījums lēciena 

izpildīšanā.  

Ritmiskuma attīstības līmenim ir noteicošā loma kustību sinhronizācijā  jebkurā lēciena 

izpildījuma fāzē. 

Līdzsvara saglabāšana ieskrējiena laikā un īpaši bezatbalsta stāvoklī ievērojami ietekmē 

sportistu rezultātu. Ar ķermeľa palīgkustībām, augšējo un apakšējo ekstremitāšu palīdzību,  

izpildot lēcienu, iespējams pagarināt lidojuma fāzi un saglabāt noturīgu līdzsvaru bezatbalsta 

fāzē.  

Atsperīguma īpašība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tai skaitā optimālā ķermeľa 

atspēriena leľķa un vēziena darbību ātruma, kas izvirza paaugstinātas prasības kustību darbību 

ritmiskumam. Nesasniedzot pilnīgu visu ķermeľa daļu kustību darbību saskaľu katrā lēciena 

fāzē, tā sekmīgs izpildījums kļūst neiespējams. 

Lielākais kļūdu skaits pieļauts nobeiguma darbību fāzē: pirmajā savienojumā -5,2 

kļūdas, otrajā – 4,0 kļūdas, trešajā – 6,3 kļūdas un ceturtajā – 9,2 kļūdas . To daudzums 

ievērojami pārsniedz pieļauto kļūdu skaitu sagatavojošo darbību fāzē( pirmajā -3,3 kļūdas, otrajā 

– 3,2 kļūdas, trešajā – 3,9 kļūdas, ceturtajā – 6,4 kļūdas) un arī pamatdarbību fāzē (pirmajā -1,4 

kļūdas, otrajā – 1,0 kļūda, trešajā – 2,2 kļūdas, ceturtajā – 3,8 kļūdas). 

Tāpēc pievērsīsim lielāku uzmanību tvērieniem, jo gala rezultātā visas darbības tiek 

vērstas uz veiksmīgu priekšmeta tvērienu. Priekšmeta tvēriens paredz vairāku speciālo uzdevumu 

atrisināšanu. Pirmais uzdevums ir liekās kinētiskās enerģijas, kas piemīt priekšmetam tvēriena 

brīdī, dzēšana un priekšmeta kustības transformācija saskaľā ar turpmākām vingrotājas 

darbībām. 

Vērtēšanas noteikumi, tātad arī tehnikas pamati, paredz pakāpenisku, mierīgu 

priekšmeta brīvās kustības pāreju uz kustību rokā. 

Pretējā gadījumā elements netiek izpildīts un sportiste par zaudējumu tiek bargi sodīta 

(līdz 1,0 punktam). Neizpildot kvalitatīvi tvērienu nobeiguma fāzē, sportistei netiek ieskaitīta arī 

tā tehniskā grūtība, kura tika izpildīta sekmīgi iepriekšējās fāzēs.  

Analizējot priekšmetu tvēriena darbības izdalījām četras priekšmeta tveršanas fāzes : 1) 

pirmā fāze ir saistīta ar orientāciju uz priekšmetu, tas ir ar sistēmas "vingrotāja - priekšmets" 

telpisko regulāciju; 2) otro fāzi raksturo sportistes pirmais kontakts ar priekšmetu, kad viľai 

parasti nav iespējas mērķtiecīgi iedarboties uz priekšmeta kustības raksturu; 3) trešajā fāzē ir 

pilnīgs kontakts ar priekšmetu, kaut gan tas turpina kustību iepriekš uzdotajā trajektorijā; 4) 
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ceturtajā fāzē kustības trajektorija tiek pārveidota saskaľā ar turpmāko darbību mērķiem. 

Sportiste pārveido priekšmeta kustības trajektoriju, zināmā mērā saglabājot priekšmeta inerces 

kustību, pakļaujot to nākošo elementu izpildījumam. 

Līdz ar to izdalījām galvenās fiziskās īpašības, pie kurām vajadzētu strādāt rūpīgāk un 

vairāk.  

Par svarīgāko pirmajā fāzē varam uzskatīt redzes kustību reakciju, kas nosaka sportistes 

darbību. Sportiste fiksē priekšmetu ar redzes palīdzību un orientējas uz tā tvērienu. Otrajā fāzē 

par vadošo kļūst taktīlā reakcija un mazākā mērā kustību reakcija. Abos gadījumos ir ļoti svarīgs 

atbildes reakcijas ātrums, lai būtu iespējams veikt turpmākās darbības. Līdz ar to tieši šiem 

momentiem jāpievērš lielāka uzmanība. 

Lai vingrotāja varētu sekmīgi izpildīt lielos priekšmeta metienus, tvērienus aiz muguras 

un citus oriģinālus elementus, ir nepieciešams apgūt priekšmetu tehniku pietiekami augstā 

līmenī. 

Apskatot riska elementu pamatdarbību izpildīšanas fāzi, varam secināt, ka pārsvarā tie 

ir akrobātiskie elementi, kurus izpilda priekšmeta lidojuma fāzes laikā. 

Lai izpildītu akrobātiskos elementus ir nepieciešams noteikts vestibulārās stabilitātes 

līmenis, telpiskā un laika izjūta. Noskaidrojām, ka vissareţģītākā koordinācija ir vērojama 

vingrinājumos ar aciklisku kustību struktūru. 

Mākslas vingrošanā vienas kompozīcijas laikā ir vērojamas vairākas pārejas no 

cikliskās vingrinājumu struktūras uz aciklisku, kā arī daudz kustību ar atšķirīgu aciklisku 

struktūru. Šo vingrinājumu sareţģītību nosaka koordinācijas sareţģītība. Līdz ar to koordinācija 

iegūst vadošo lomu sareţģīto vingrinājumu izpildīšanā. 

Lai vingrotājas varētu izpildīt sareţģītus elementus ar priekšmeta metieniem un 

tvērieniem, viľām jāattīsta visas īpašības, kuras balstās uz propriaceptīvām, dzirdes un redzes 

sajūtām. Tā vingrotājām ir nepieciešama lieliska priekšmeta izjūta, sava ķermeľa telpiskā un 

laika izjūta. Reālajā kustību darbībā koordinācija ir kā vesels psihomotors process, kurā cieši 

savijas visdaţādākās komponentes - intelektuālās, sensorās, sensomotorās un motorās. 

Svarīga loma koordinācijas spēju  attīstīšanā (kas balstās uz proprioreceptīvām sajūtām) 

ir vingrinājumiem, kas vērsti uz muskuļu izjūtu pastiprināšanu, kā arī priekšmetu izjūtu. Mainot 

priekšmeta svaru, izmaina metiena vai atsitiena spēku, kas palīdz diferencēt muskuļu piepūli. 

Labu rezultātu sniedz metodiskā pieeja, kuras pamatā ir paaugstinātas prasības citiem 

analizatoriem. Piemēram, bumbas metieni un atsitieni ar aizsietām acīm vai nedzirdot atsitienus. 

Protams, redzes un dzirdes kontroli drīkst izslēgt tikai būdams pārliecībā par pilnīgu drošību. 

Telpas izjūtas spējām ir būtiska nozīme mākslas vingrošanā. Sportistēm jāmāk ātri 

novērtēt sava ķermeľa stāvokli un arī priekšmeta stāvokli telpā. Spēja orientēties telpā ir lielā 

mērā atkarīga no uztveres ātruma un drošības apstākļu novērtēšanas, kas tiek panākta vairāku 

analizatoru mijiedarbībā. Dotajā gadījumā svarīgāko nozīmi, neapšaubāmi, iegūst redzes 

analizatori. Pēc daudzu autoru datiem un mūsu pieredzes telpas un laika izjūta ir pietiekami labi 

trenējama, un pēc speciālo paľēmienu pielietojuma mācību – treniľu procesā audzēkľi spēj 

apzinīgi vadīt un precīzi novērtēt savas kustības.  

 

Balstoties uz riska elementu analīzi pēc kustību darbību fāzēm, radās iespēja detalizēti 

izpētīt tehnisko kļūdu rašanās iemeslus, kā arī noteikt specifiskās īpašības, kuras nepieciešamas 

riska elementu sekmīgam izpildījumam. 

 Analizējot riska elementu izpildījumu, ir redzamas svarīgākās koordinācijas spējas, kas 

ir specifiskas tieši mākslas vingrošanā, tās ir: ritma izjūta, līdzsvars, muskuļu sasprindzinājuma 

diferencēšana, telpas un laika izjūta. Pat vislabākie sportisti nav spējīgi uzlabot savu rezultātu 

specifisko koordinācijas spēju nepietiekamās attīstības dēļ. Tāpēc ir plānveidīgi un mērķtiecīgi 

jāattīsta tieši nepieciešamās koordinācijas spējas. 
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3.2.3. Speciālie līdzekļi un paņēmieni riska elementu apgūšanai  un to pielietojums 

 

Apkopojot iegūtos no literatūras un eksperimentiem datus, izdarījām secinājumu, ka ir 

ļoti svarīgi jau treniľu sākumposmā, līdzās vispārīgo fizisko īpašību attīstīšanai, vairāk laika 

veltīt speciālo koordinācijas spēju izkopšanai. 

Lai atrisinātu jautājumu par riska elementu apgūšanas pilnveidošanu, tika izveidots 

vingrinājumu kopums, kurš sekmētu ātrāku speciālo koordinācijas spēju attīstību. Īpaši 

pievēršoties sekojošu elementu apgūšanai: " priekšmeta metiens- kūlenis- tvēriens ", „priekšmeta 

metiens-šenē-tvēriens”, „priekšmeta metiens-pārmetiens-tvēriens” un „priekšmeta metiens 

lēcienā ar rotāciju –lēciens ar rotāciju-tvēriens lēcienā ar rotāciju” II sporta klases audzēknēm. 

Vingrinājumi tika atlasīti, vadoties no nepieciešamības attīstīt pēc iespējas vairāk īpašību 

vienlaikus, akcentējot specifisko īpašību attīstīšanu. 

Izveidotas 6 vingrinājumu grupas specifisko fizisko īpašību attīstīšanai :  

1) Līdzsvara izjūtas pilnveidošanai ( 8 vingrinājumi),  

2) Vestibulārā aparāta funkcionālās stabilitātes pilnveidošanai (9 vingrinājumi),  

3) Precizitātes un laika izjūtas pilnveidošanai ar priekšmetiem (12 vingrinājumi),  

4) Precizitātes un telpas izjūtas pilnveidošanai ķermenim (6 vingrinājumi),  

5) Sagatavojošie vingrinājumi riska elementu apgūšanai (5 vingrinājumi),  

6) Darbam ar daţādu vingrošanas priekšmetu izmantošanu (70 vingrinājumi). 

 

Balstoties uz pētījumā gūtajām atziľām, konstatēts, ka mākslas vingrošanā nav 

principiālu atšķirību no vispārpieľemtajām metodēm motorās mācīšanas jomā, sadalījām 

mācīšanas procesu trijos etapos: 

1)   sākotnējās apgūšanas posms - priekšstata radīšana par mācāmo kustību, 

2)   padziļinātās un detalizētās mācīšanas (prasmju veidošanas) posms, 

3)   nostiprināšanas un tālākas pilnveidošanas (iemaľas veidošanas) posms.  

Pirmā posma uzdevumu nevar veikt, ja nav pilnīga priekšstata par kustības būtību. 

Vispārējā priekšstata radīšanu balstījām uz raksturīgām metodēm un paľēmieniem. 

Pirmkārt, sniedzām īsu un konkrētu vārdisku paskaidrojumu (ir svarīgi veidot pareizu 

terminoloģiju), tā kvalitāte atkarīga no skolotāja zināšanām un pedagoģiskās meistarības. 

Otrkārt, tika veikts vingrinājuma priekšzīmīgs demonstrējums, kas izveido kustības vizuālo tēlu. 

Treškārt, mācot, galvenā uzmanība tika veltīta tehnikas detaļām, izteiksmīguma elementiem un 

citām niansēm. Ceturtkārt, veicām mēģinājuma izpildījumu, sareţģītās kustības tika mācītas ar 

dalītās mācīšanas metodi. 

Tieši mākslas vingrošanā plaši tiek pielietota demonstrējuma metode. To dara gan pats 

treneris, vai arī kāda no vecākajām audzēknēm, kas ir spējīga demonstrēt vajadzīgo kustību bez 

kļūdām. Tāpat var izmantot arī kinogrammas, videoierakstus. Paskaidrojot izpildījuma tehniku, 

rūpīgi analizējām katru darbību, lai nepieļautu kļūdu rašanos. 

Mākslas vingrošanai raksturīgi, ka vingrinājuma apgūšana apgrūtinās, ja tā mācīšanai pieiet 

tīri racionālā veidā, jo zūd saikne starp atsevišķām daļām un veselo kustību (piemēram mācot 

viļľus ar rokām). Turpretī, sākot mācīt veselo kustību un pielietojot tās tēlainu aprakstu, tiek 

sasniegts vēlamais rezultāts. Vispārējā priekšstata izveidošanās posms, bez spilgti vērojamas 

robeţas pāriet padziļinātas un detalizētas mācīšanas posmā. Ľemot vērā mākslas vingrošanas 

vingrinājumu augstu pieejamību, var uzskatīt, ka sākotnējās apgūšanas posms ir relatīvi neliels. 

Kā tikai ir izveidojies priekšstats par mācāmo kustību un novērstas raksturīgākās kļūdas, var 

uzskatīt, ka vingrotāja ir nonākusi pie pilnveidošanas posma. 

Kustību pilnveidošana - visdarbietilpīgākais posms. Tas ietver sevī gan tehnikas slīpēšanu, 

gan izteiksmīguma izkopšanu, izpildījuma precizitāti, utt. Sareţģīto vingrinājumu pilnveidošana 

var turpināties ilgus mēnešus un gadus, pie kam ne tikai treniľos, bet arī sacensību laikā. 
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Pētījuma gaitā tika noskaidrotas divas galvenās mācīšanās metodes, tās ir - vingrinājuma 

apgūšanas sintētiskā metode un analītiski konstruktīvā, jeb dalītā. 

Sintētiskā metode tika plaši pielietota nodarbībās, jo vingrinājumi ir relatīvi pieejami. 

Praktiski jebkurš vingrinājums ir apgūstams ar sintētiskās metodes palīdzību, ja tā grūtība atbilst 

vingrotājas sportiskās sagatavotības līmenim. Ľēmām vērā, ka šīs metodes pielietojums prasa 

attiecīgu kustību bāzi, kas jau ir apgūta. Šajā kustību bāzē ietilpst nepieciešamie vingrošanā 

horeogrāfijas elementi un sagatavotības speciālie elementi bez priekšmeta, uz kuru bāzes 

veidojām sareţģītās kombinācijas (piemēram, līdzsvaru ar kāju priekšā vai atpakaļ mācījām ar 

sintētisko metodi, kaut gan šis elements bāzējas uz veselu kustību sistēmu - battment tandue, 

battement jete, utt. 

Analītiski konstruktīvo, jeb dalīto metodi, pamatā pielietojām ļoti sareţģītu vingrinājumu 

mācīšanā. Īpaši tas attiecas uz vingrinājumiem ar priekšmetiem, kā arī tad, kad runa iet par 

kustības prasmju korekcijām, kļūdu labojumu atsevišķās vingrinājuma fāzēs. Kā tipisku var 

minēt riska elementu - priekšmeta metiens, kūlenis, tvēriens. Šis elements var būt sadalīts vismaz 

trijās daļās: priekšmeta metiens noteiktā augstumā un attālumā, kūleľa izpildījums tempa un 

attāluma ziľā, tvēriena apgūšana. 

Mākslas vingrošanas vingrinājumi ir pieskaitāmi pie tieši vadāmām kustībām. Tas ļauj 

plaši pielietot analītisko metodi visdaţādāko kustību apgūšanā. Praktiski jebkuru vingrotājas 

kustību var apturēt kādā no izpildījuma fāzēm, lai precizētu darbību, uzlabotu izpildījuma 

tehniku. Protams, tas nevar būt iespējams tad, kad darbība nav tieši vadāma, piemēram, metiena 

kustības ar priekšmetiem un analoģiskas kustību situācijas. 

Vingrinājuma apgūšanas laikā izmantojām daţādas darba metodes.  

Viena no tām ir paskaidrojums un operatīvais komentārs. Norādījumiem, ko izsaka treneri 

kustības apgūšanas laikā, ir milzīga nozīme. Tie palīdz vingrotājai izprast un pareizi novērtēt 

savas darbības. Un arī pie nelielu vai rupju kļūdu labošanas tiem ir svarīga loma. 

Muzikālo pavadījumu var apskatīt kā mācīšanās faktoru. Mainot tempu un ritmu, 

akcentējot atsevišķas kustības, var pārvaldīt vingrotājas darbību, izmainot tās raksturu. Pareiza 

mūzikas pielietošana veicina kustību prasmju apgūšanu. Šo metodi pielietojām demonstrējumā 

un tad, kad kustība pilnīgi apgūta. Detalizētā mācīšanās notika bez muzikālā pavadījuma. 

Palīdzības paľēmienus izmantojām, lai audzēkľi varētu pastiprināti izjust kādas kustību 

fāzes īpatnības (piemēram, lēciena laikā - pagarinot lidojuma fāzi). 

Ne mazāk svarīga ir vingrotājas darbību paškontrole. Neatkarīgi no ārējo faktoru 

iedarbības, vingrotājai jāmāk pēc iespējas precīzāk izjust un operatīvi analizēt savas darbības. 

Šeit ir ārkārtīgi liela nozīme redzes analizatoram. Saľemot informāciju par ārējiem apstākļiem 

(redzes analizators), par kustību izpildījumu (vestibulārais un taktilais analizatori), tā tiek 

salīdzināta ar darbības programmu, pēc kuras to realizē. Ja viss notiek atbilstoši tai, tad no 

motoro instrukciju bloka nāk neapzināts darbības apstiprinājums un darbība turpinās. Ja parādās 

kaut kādas nesaskaľas, vai ārējo apstākļu neatbilstība izpildījumam, no motoro instrukciju bloka 

nāk koriģējošas komandas un darbībā tiek veikti labojumi. Daţreiz pat tiek dota komanda 

darbības pārtraukšanai. Pētījumā apstiprinājās, ka liela nozīme vingrojumu apgūšanā ir 

neapzināto kustību refleksu pareizai izmantošanai, jo tie nosaka ķermeľa statisko pozu 

noturēšanu, kā arī muskuļu grupu tonusa izmaiľas ķermenim pārvietojoties telpā. Tas ir 

izskaidrojams ar to, ka vingrotājas kustību darbība ir saistīta ar nepārtrauktām ķermeľa stāvokļa 

izmaiľām telpā, ar neparastām pozām un kustību savienojumiem, kuri nav sastopami ikdienas 

darbībā. 

Visu sešu grupu vingrinājumus pielietojām daţādās treniľnodarbību daļās – gan treniľa 

sākumā, gan beigās, gan sadalot fragmentos visas nodarbības garumā (skat.18.pielikumu). Visu 

sešu grupu vingrinājumi tika iekļauti treniľnodarbībās galvenajā daļā 3 reizes nedēļā.  Pirmās un 

otrās grupas vingrinājumi 1 reizi nedēļā tika iekļauti treniľnodarbības nobeiguma daļā noguruma 

faktora ietekmē. 
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Trešās un ceturtās grupas vingrinājumus bija iespējams 6 reizes nedēļā sekmīgi iekļaut 

nodarbības galvenajā daļā, laikā starp piegājieniem vai pauzēs, kad notiek priekšmetu maiľa. 

Izpildot šo divu grupu vingrinājumus ir iespējams sekmīgi pielietot visas vingrošanas iespējas, 

kas rada labu emocionālo fonu audzēkľu darbībai.  

Turpretī piektās grupas vingrinājumi tika iekļauti 2 reizes nedēļā galvenās daļas 

sākumā, jo tie ir sareţģītas koordinācijas vingrinājumi, kuri prasa no sportistēm pietiekami lielu 

koncentrēšanos. 

Sestās grupas vingrinājumus iekļāvām treniľa nodarbību ievaddaļā 4 reizes nedēļā, kas 

palīdzēja audzēknēm ātrāk koncentrēt uzmanību uz konkrētu darbību. 

 Speciālo līdzekļu kopuma pirmo vingrinājumu grupu sastādījām balstoties uz 

literatūras analīzē gūto informāciju, ka spēja saglabāt līdzsvaru nepieciešama daţādu kustību 

izpildīšanā: ciklisku, aciklisku, metiena-tvēriena kustībās, akrobātiskajās un sporta spēļu. Ľemot 

vērā šīs spējas nozīmi, varam runāt par to, kā par specifisku koordinācijas īpašību, kura jāattīsta 

ar speciālo līdzekļu un metodisko paľēmienu kopumu. Lai savu ķermeni noturētu līdzsvara 

stāvoklī, sportistam jāpieliek zināmas muskuļu piepūles, kas ir saistītas ar spēka īpašību 

izpausmi. Negatīvie spēki, kas jāpārvar, lai saglabātu līdzsvaru, izpauţas paša sportista darbībās, 

kas saistītas ar ķermeľa izvešanu no līdzsvara, kā arī ārējo faktoru iedarbība. 

7 – 10 gadu vecumposms ir īpaši labvēlīgs dotās spējas attīstīšanai. Tādēļ arī īpaši 

izdalījām vingrinājumu grupu līdzsvara pilnveidošanai (skat.23.tabulu). 

23.tabula 

1. Vingrinājumi līdzsvara pilnveidošanai 

 

 Vingrinājuma apraksts Dozēšana Metodiskie norādījumi 

 1         2 3 

1. Stāja uz galvas 4 x 8 sek Pareizs atbalsta roku stāvoklis, 

kājas taisnas, pēdas nostieptas 

2. Līdzsvars ("karodziľš") uz 

paaugstinājuma (60 cm) 

4 x 30 sek Jāizpilda pārmaiľus ar labo un 

kreiso kāju 

3. 2 pārmetieni uz priekšu un 2 pārmetieni 

atpakaļ uz vingrošanas sola platās 

virsmas + līdzsvars, kāja atpakaļ 

10 x Līdzsvaru noturēt 4 sek(vismaz), 

ar laiku jāizpilda uz sola šaurās 

virsmas 

4. Pēc 3 kūleľiem līdzsvars uz vienas 

kājas, otru saliecot pie ceļa 

5 x Līdzsvaru izpildīt ar aizvērtām 

acīm 

5. Daţādi pagriezieni 360° ,720° ,ar 

sekojošu līdzsvara noturēšanu, kāja 

saglabā grieziena formu 

5 x 2 Līdzsvaru izpilda ar aizvērtām 

acīm 

6. Pārmetiens uz priekšu, piecelties pie 

kājas,  līdzsvars ("karodziľš") uz 

priekšu, vēzējot kāju uz leju atpakaļ 

izpilda pārmetienu uz otru kāju, pieceļas 

pie kājas utt. 

8 x Izpildīt pa taisni, līdzsvaru 

noturēt 2”  

7. Pēc 3 kūleľiem izpilda 3 „tourlent” 

(lēnos pagriezienus uz pilnas pēdas) 

8 x Kūleľus izpildīt maksimālā 

tempā, pagriezienos sekot kāju 

un ķermeľa stāvoklim 

8. Darbs uz palīglīdzekļa (platforma uz 

kustīga pamata). Darbību sareţģītības 

pakāpe pieaug attiecīgi apgūtajām 

darbībām. 

3 x 2 min 1.Līdzsvaru izpilda brīvi, 

balansējot ar rokām 

2.Līdzsvaru izpilda ar noteiktu 

roku un kāju stāvokli un 

ar aizvērtām acīm 
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Vispārattīstošo un speciālo vingrinājumu klāsts līdzsvara pilnveidošanai ir 

neizsmeļams, un, izpildot tos ir rūpīgi sekojām izpildījuma precizitātei. Katrā jaunā nodarbībā 

atkārtojām iepriekšējā nodarbībā apgūtos, kā arī izpildījām labi apgūtos vingrinājumus jaunā 

interpretācijā – mainot sākumstāvokli, roku, kāju un ķermeľa stāvokli, izpildījuma  ātrumu, 

tempu un ritmu, izpildījām vingrinājumus Nr. 1, 5, 6 uz ierobeţotas atbalsta virsmas, kuras 

izmēri tika mainīti atbilstoši katra audzēkľa iespēju līmenim. 

Sevišķu uzmanību pievērsām ķermeľa smaguma centra trajektorijai kustību izpildījuma 

laikā. Lai izvairītos no bīstamās smaguma centra pārvietošanās nevēlamā virzienā, cilvēks var 

pārnest ķermeľa smaguma centru, izdarot kompensējošas kustības. Kompensējošās kustības 

rodas vienlaicīgi ar kustībām, kas draud izjaukt līdzsvaru. Balansēšana ir kustības, kas pārvieto 

ķermeľa smaguma centru un atbalstu vienu pret otru. Tas palielina ķermeľa stabilitāti. Pielietojot 

doto nosacījumu praksē, izveidojām palīglīdzekli – platformu uz kustīga pamata : 30 cm gara un 

12 cm diametrā metāla caurule, uz kuras tiek novietota 30 cm plata un 80 cm gara koka 

platforma ar ierobeţotājiem ( skat.48.attēlu).  

 

 
 

48.attēls. Palīglīdzeklis līdzsvara pilnveidošanai 

 

Eksperimenta sākumā tika veikts statiskā līdzsvara pārbaudījums. Kontrolgrupas un 

eksperimentālās grupas katra audzēkne izpildīja mākslas vingrošanas pamatelementu līdzsvars 

“karodziľā” ar aizvērtām acīm. Tika fiksēts, cik ilgu laiku sportiste bija spējīga saglabāt 

līdzsvaru tehniski pareizajā formā. Kontrolgrupas audzēkľu uzrādīto rezultātu laika diapazons 

bija no 0 sekundēm līdz 3 sekundēm, vidēji 2 sekundes tika noturēts līdzsvars pareizā tehniskā 

formā un eksperimentālās grupas audzēkľu uzrādīto rezultātu diapazons bija no 0 sekundēm līdz 

4 sekundēm, bet vidēji 2 sekundes tika fiksēts līdzsvars. Tātad uz eksperimenta sākumu abas 

grupas bija līdzvērtīgas.  

Trīs mēnešu garumā, trīs reizes nedēļā (5 līdz 7 minūtes) eksperimentālās grupas 

audzēknes strādāja ar mūsu pašu izgatavoto palīglīdzekli. Sākumā darbības tika izpildītas turoties 

ar rokām pie stangas, pamazām pārejot uz bezatbalsta darbībām. Visu eksperimenta laiku 

darbības uz palīglīdzekļa tika pilnveidotas un piedāvāti aizvien jauni un neparasti darbību veidi. 

Tika mainīts gan balansēšanas veids un virziens, tika izpildīti pietupieni, piecelšanās puspirkstos, 

kā arī balansēšana stājā uz rokām. Kad grupas lielākā daļa bija sekmīgi apguvusi iepriekš 

minētās darbības, vingrinājumu izpildījumam tika pievienotas darbības ar priekšmetiem: bumbas 

ripināšanas, atsitieni un metieni, vālīšu ţonglēšana, daţādu darbību izpildīšana ar lentu, apli un 
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auklu. Visas šīs darbības veicināja audzēkľu uzmanības pastiprinātu koncentrēšanos uzdevuma 

izpildei, kas, savukārt, sekmēja iekšējo sajūtu mobilizāciju un analīzi. Vingrinājumu izpilde uz 

kustīgās platformas izraisīja pastiprinātu interesi audzēkľu vidū, kas sekmēja emocionāli-

psiholoģiskā stāvokļa uzlabošanos mācību treniľu laikā. Treniľa galvenajā daļā  darbs uz 

palīglīdzekļa tika veikts individuāli ar konkrētu uzdevumu, starp sacensību kombināciju 

izpildīšanas piegājieniem noguruma ietekmē. Līdz ar to arī relatīvo atpūtas pauzi izmantojām 

audzēkľu specifisko spēju pilnveidošanai. 

Pēc eksperimenta tika veikts atkārtots pārbaudījums un  iegūtie rezultāti tika salīdzināti 

un analizēti. Eksperimenta beigu posmā praktiski visas audzēknes bija ievērojami uzlabojušas 

savu sniegumu. Apskatot 49.attēlā ir redzams, ka uz eksperimenta sākumu abu grupu (gan 

eksperimentālās, gan kontrolgrupas) audzēknes uzrādīja vienādu  vidējo rezultātu, tās bija 2 

sekundes, kad sportistes spēja saglabāt līdzsvaru pareizajā tehniskajā formā (skat.16.pielikumu). 
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49.attēls. Eksperimentālās un kontrolgrupas statiskā līdzsvara rādītāju izmaiņas 

eksperimenta laikā 

 

Pēc eksperimenta ir skaidri redzams rezultāta uzlabojums abu grupu sniegumā. Ja pirms 

eksperimenta eksperimentālās grupas sportistes spēja noturēt līdzsvaru 2 sek, tad pēc 

eksperimenta – 6 sekundes un rezultāti svārstījās no 3 sekundēm līdz 10 sekundēm. Rezultāts 

tika uzlabots vidēji par 4 sek. Kontrolgrupas sportistes pirms eksperimenta  uzrādīja rezultātu 2 

sek., pēc eksperimenta sportistes spēja noturēt līdzsvaru vidēji 4 sekundes un rezultātu svarstības 

notika diapazonā no 2 sekundem līdz 7 sekundēm. Arī kontrolgrupas sportistēm ir vērojams 

rezultāta uzlabojums, tomēr ir skaidri saskatāma  abu grupu uzrādīto rezultātu starpība, kura 

sastāda 2 sek. 

Rezultāti tika apstrādāti un aprēķini veikti pēc LSPA asoc. profesora J.Dravnieka 

izstrādātās statistikas programmas LSPA datorklasē.  

Lai apstiprinātu kontroles un eksperimentālās grupas atšķirības eksperimenta gaitā, 

izmantojām Stjūdenta kritēriju. Kā redzams 16.pielikumā, pirms eksperimenta starpība grupu 

uzrādītajos rezultātos nav statistiski ticama (α >0,05). Savukārt pēc eksperimenta atšķirība ir 

statistiski ticama (α<0,05).  

Līdz ar to varam izdarīt secinājumu, ka mūsu pielietotais palīglīdzeklis ir noderīgs 

statiskā līdzsvara treniľā un dod iespēju īsākā laika sprīdī uzlabot sportistu rezultātu. 

Otrajā grupā (skat.24.tabulu) iekļāvām vingrinājumus vestibulārā aparāta funkcionālās 

stabilitātes pilnveidošanai, jo statokinētiskā stabilitāte nosaka spēju precīzi un stabili izpildīt 

kustību darbības vestibulārā kairinājuma ietekmē. Dotās grupas vingrinājumi tika iekļauti katrā 
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treniľu nodarbībā. Audzēkľi ar augstu statokinētiskās stabilitātes līmeni ir spējīgi ilgstoši 

saglabāt stabilu līdzsvara funkciju, telpas izjūtu un darbaspējas, veicot aktīvas un pasīvas 

pārvietošanās telpā. Pretējā gadījumā, pietiekami spēcīgs vestibulārā aparāta kairinājums 

pazemina koordinācijas spējas un kustību precizitāti. Daţādos uzdevumos daţāda vecuma 

bērniem šīs spējas ievērojami samazinās.  

Mākslas vingrošanai ir raksturīga kustību darbību veikšana vestibulārā aparāta 

kairinājuma ietekmē, jo vienas kombinācijas laikā tiek izpildīti vairāki akrobātiskie rotācijas 

elementi, griezieni, lēcieni ar rotāciju. Vienā savienojumā drīkst iekļaut neierobeţotu skaitu 

viena veida akrobātikas elementus, par katru saľemot papildus 0,1 punktu. Līdz ar to, vingrotājas 

izpilda trīs un četras rotācijas pēc kārtas, kas prasa pietiekami augstu vestibulārā aparāta funkciju 

stabilitāti. Ilgstoša taisnvirziena un leľķisko paātrinājumu ietekme rada arī citus sensora, 

veģetatīva un somatiska rakstura traucējumus. Līdz ar to vestibulārā stabilitāte iegūst svarīgu 

vietu speciālajā sagatavotībā. 

24.tabula 

2.Vingrinājumi vestibulārā aparāta funkcionālās stabilitātes pilnveidošanai 

 

 1 2 3 

1. Lēcieni uz vietas ar pagriezienu apkārt 

par 360° un vairāk (uz abām kājām) 

10 - 12 x Izpildīt ar aizvērtām acīm, 

zemskarei jābūt atspēriena 

vietā, izpildīt pārmaiľus uz 

abām pusēm 

2. Lēcieni pāri vingrošanas solam ar 

pagriezienu no 180° līdz 360° ,grieţoties 

pa labi un pa kreisi 

10 x Viena piegājiena laikā 

pagriezties tikai uz vienu pusi, 

uz vienas vai divām kājām ( 5 

-6 soli) 

3. Lēcieni uz vingrošanas sola ar muguru 

pret solu (ar laiku pāri solam atmuguriski 

un uzreiz uz priekšu) 

30 x Ātrā tempā ar vienu un abām 

kājām 

4. Kūlenis uz priekšu – atpakaļ, piecelties, 

turēt līdzsvaru uz abām kājām, rokas aiz 

galvas 

10 x pa 5 

– 25 sek 

Kūleľus jāizpilda maksimālā 

tempā, līdzsvarā acis ciet 

5. Guļot uz muguras pārvēlieni sānis ar 

atliekšanos, pēc tam stāja uz galvas 

5 sek stājā Velšanos izpildīt maksimālā 

tempā 

6. Lēcieni pāri daţādā augstumā novilktajai 

gumijai 

10 x 8 Izpildīt mainot virzienus, ar 

rotāciju un bez tās. Atsperoties 

ar vienu un abām kājām. 

7. Darbs uz diska „Veselība”. Griezieni  līdz 

pilnīgai apstāšanai ar noteiktu roku un 

kāju stāvokli (pietupienā, noliecoties pie 

taisnām kājām, utt.) 

10 x 4 Pēc apstāšanās jāsaglabā 

līdzsvars, izpildīt pārmaiľus uz 

abām pusēm 

8. Darbs uz batuta: daţāda veida lēcieni, tai 

skaitā ar rotāciju daţādos virzienos un 

plaknēs 

10 x 20 Darbības veikt precīzi uzdotajā 

virzienā 

9. Vingrošanas elementu savienojumi, kuros 

iekļautas rotācijas ap daţādām ķermeľa 

asīm ( pārmetiens uz priekšu, tourlent ar 

kāju aplī, illusion, kūlenis, grieziens 

kazakā 720°) 

10 x 5 Elementus izpildīt konkrētā 

secībā, tehniski pareizi 
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Rotācijas virziens ievērojami ietekmē sportistu telpas izjūtas precizitāti. Lielākā daļa 

augsti kvalificētu sportistu labāk novērtē sava ķermeľa stāvokli telpā pie rotācijas uz priekšu un 

krietni sliktāk – pie rotācijas atpakaļ. Tātad, neskatoties uz tehniskās izpildījuma meistarības 

pieaugumu, vestibulārā stabilitāte pie rotācijas atpakaļ ir zemāka par vestibulāro stabilitāti pie 

rotācijas citos virzienos. Šis apstāklis skaidro kādēļ mācību process, kas ir saistīts ar rotācijas 

kustību atpakaļ, noris ilgāk. Bet pieaugot sportistu klasei, pieaug elementu daudzums, kas ir 

saistīti ar rotācijas kustību atpakaļ.  

Līdz ar to secinām, ka vestibulārā aparāta funkcijas disproporciju jāmazina jaunāko 

sporta klašu mācību treniľu procesā. Tieši tādēļ iekļāvām mūsu 2.vingrinājumu grupā daţādas 

kustību darbības, kas  saistītas ar rotāciju un kustību izpildījumu virzienā atpakaļ. Aktīvo 

mācīšanās metodi papildinājām ar pasīvo, veidojot jaukto treniľmetodi. Dotās metodes 

pielietojums neprasa noteikta vingrinājumu kompleksa iegaumēšanu, kura vienveidība rada 

audzēkľiem negatīvas emocijas. 

Vestibulārās stabilitātes  trenēšanai pielietojām pamatlīdzekļus ( fiziskie vingrinājumi) 

un palīglīdzekļus( mehāniskās ierīces). Mūsu gadījumā izmantojām disku „veselība”, kā arī  

atsevišķu nodarbību ietvarā notika darbs uz batuta. Vestibulārā aparāta pilnveidošanai  

pielietojām lēcienus ar ilgstošu lidojuma fāzi un ātru virzienu maiľu. Dotās grupas 

vingrinājumus iekļāvām visās nodarbības daļās – iesildošajā un galvenajā daļā lēcienus uz vietas 

un kustībā, kūleľus, ritentiľus un pārmetienus daţādos virzienos un savienojumos. 

Treniľnodarbības nobeigumā vingrinājumi tika iekļauti stafetēs un rotaļās. 

Analizējot labāko pasaules un Latvijas mākslas vingrotāju sacensību kombinācijas 

secinājām, ka to tehniskā grūtība pieaug uz rotācijas elementu rēķina. Vairāki autori norāda uz 

rotācijas lēcienu  sareţģītību, kuru izpildījums prasa visu koordinācijas spēju izpausmi. Tādēļ 

2.grupā tika iekļauti lēcieni ar ķermeľa rotāciju, kas palīdzētu pilnveidot gan atsperīgumu, gan 

koordināciju. Atsperīgums pieskaitāms pie ilgstoši trenējamām un pilnveidojamām īpašībām, 

pārtraucot regulārus mērķtiecīgus treniľus ir novērota ātra atsperīguma rādītāju samazināšanās. 

Lai rastu iespēju vienlaicīgam šo īpašību treniľam pielietojām lēcienu sērijas pāri nostieptai 

gumijai. Šim nolūkam starp atbalstiem tika novilktas 6-8 gumijas. Atkarībā no uzdevuma tika 

mainīts gumiju augstums un attālums starp tām, kas savukārt, palīdz vingrotājām diferencēt 

atspēriena un zemskares spēku. Doto lēcienu sērijas var pieskaitīt pie amortizācijas lēcieniem, 

kurus uzskata par visietekmīgāko līdzekli kustību reakcijas ātruma attīstīšanā. Izpildot pāri 

gumijai sareţģītos lēcienus ar rotāciju daţādos virzienos, kā arī lēcienus virzienā atpakaļ, 

mazinās audzēkľu baiļu sajūta un traumēšanās iespējas. Līdz ar to rodas iespēja veikt 

vingrinājumus ar maksimālu piepūli nesamazinot kustību ātrumu noguruma ietekmē, jo viena 

piegājiena izpildījuma ilgums nepārsniedz  8 – 10 sekundes.  

Vienas mākslas vingrošanas sacensību kombinācijas laikā tiek izpildīti vairāki rotācijas 

elementu savienojumi, tādēļ 2.vingrinājumu grupā iekļāvām secīgi savirknētus daţādus mākslas 

vingrošanas elementus ar ķermeľa rotāciju ap daţādām asīm, kurus izpildot rodas spēcīgs 

vestibulārā aparāta kairinājums, kas nenoliedzami sniedz lielisku trenējošo efektu. 

Dotās grupas vingrinājumus iekļāvām treniľnodarbības galvenajā un nobeiguma daļās. 

Galvenajā daļā vingrinājumi tika izpildīti starp piegājieniem, noguruma faktora ietekmē, 

sekmēdams izturības attīstību.  

Trešās un ceturtās vingrinājumu grupas saturs veidots specifisko, balstīto uz 

proprioreceptīvām sajūtām, īpašību  attīstīšanai un pilnveidošanai. 

Sajūtas ir viena no psihiskās atspoguļošanas vienkāršākajām formām, kura piemīt kā 

cilvēkiem, tā arī dzīvniekiem un sniedz informāciju par priekšmetu vai parādību noteiktām 

atsevišķām īpašībām. Sajūtas veidojas nervu sistēmas darbības rezultātā, kad tiek analizēts 

iekšējā vai ārējā vidē radies kairinājums. Pēc analizatoru specializācijas var izdalīt redzes, 

dzirdes, oţas, garšas, taustes, spiediena, temperatūras, kustību sajūtas. Pēc receptoru atrašanās 

vietas un atspoguļošanas objekta var izdalīt trīs sajūtu veidus: interoreceptīvās – apzīmē arī kā 
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organiskās sajūtas, kas sniedz informāciju par organisma iekšējiem kairinājumiem sāpju, bada, 

slāpju veidā; proprioreceptīvās jeb kinestētiskās sajūtas – rodas muskuļu, cīpslu un saišu 

receptoru kairinājuma rezultātā un sniedz informāciju par ķermeľa stāvokli telpā un visu kustību 

un balsta orgānu darbību; eksteroreceptīvās – sniedz informāciju par apkārtējo pasauli. 

Īpašības, kas balstās uz proprioreceptīvajām sajūtām,  ir specifiskas māsklas 

vingrošanai. Tā ir spēja atdarināt, novērtēt attāluma un laika parametrus, diferencēt kustību 

veikšanas ātruma un spēka parametrus. Ar daţādu proprioreceptoru palīdzību tiek vadītas kustību 

darbības. Parametru diferencēšanas spējas pamatā ir balstītas uz precizitātes un telpas izjūtas 

īpašībām, kas nereti ir saistītas ar redzes un dzirdes receptoriem.    

 7-10 gadu vecuma audzēkľu motorā pieredze nav liela un uztvere neprecīza, nepilnīgi 

izprotama, kā rezultātā tiek pieļautas kļūdas kustību atdarināšanā, laika, telpas un spēka 

parametru diferencēšanā. Katrā sporta veidā fiziskiem vingrinājumiem un kinestētiskajām 

sajūtām  ir specifisks raksturs. Tas ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem un izmantotajiem 

priekšmetiem, kas liecina par katrā sporta veidā nepieciešamajām specifiskajām sajūtām. 

Mākslas vingrošanā par galveno uzskata priekšmeta sajūtu. Kaut gan šīs sajūtas var apskatīt 

atsevišķi, izolēti tās tomēr sastopamas ārkārtīgi reti. Tās atrodas konkrētā saistībā ar citām 

specifiskajām koordinācijas īpašībām, kā arī ar fiziskām un psihiskām spējām. Doto saistību 

nosaka reālās kustību darbības koordinācija, kā vienots psihomotors process, kurā iesaistītas 

intelektuālās, sensorās, sensomotorās un motorās komponentes.  

Spilgtākā mākslas vingrošanas izpausme ir vingrojumi ar priekšmetiem. Tie sastāda 

tehniskās sagatavotības galveno daļu. Pilnveidošanas process ir garš, sareţģīts un prasa racionālu 

mācīšanas metodiku.Priekšmetu tehnikas apgūšanas metodes ir plaši apskatītas literatūrā un 

ieteikumi ir sekojoši: priekšmeta tehniku sāk mācīt tad, kad ir iemācītas pamatkustības bez 

priekšmeta.Uzsāk mācīšanu no vingrojumiem ar bumbu, pēc tam pāriet pie auklas, lai gan nereti 

rīkojas arī otrādi. Sākumposmā lietderīgi izmantot arī vālītes, jo relatīvi lielais priekšmeta svars 

ļauj precīzāk diferencēt roku stāvokli un kustības. 

Darbības ar priekšmetiem sākām mācīt atvieglotos stāvokļos : uz vietas, lēni, 

izmantojot imitācijas vingrinājumus. Priekšmetu svaram un izmēriem ir jābūt atbilstošiem 

sportistu iespējām. Tas ļauj vieglāk un ātrāk apgūt nepieciešamās kustību iemaľas. Vingrinājumu 

izpildīšana vienādā apjomā ar labo un kreiso roku veicina funkcionālās kustību asimetrijas 

ierobeţošanu un paaugstina abu roku iespējas. Pēc pētījumu datiem funkcionālo asimetriju 

vieglāk koriģēt 8-9 gadu vecumā, pie kam vienkāršo elementu mācīšanu jāsāk ar kreiso roku. Tas 

palīdz izvairīties no izteiktas roku kustību asimetrijas. 

Vingrinājumus ar priekšmetiem izpildījām stundas galvenajā daļā, pie kam mācīšanas 

vingrinājumi bija iepriekš jau apgūti. Pēc pamatu apgūšanas, kustības tika pilnveidotas un 

nostiprinātas, mainot amplitūdu un metienu augstumus; papildus izpildot kustības ar ķermeni; 

ķermeľa smaguma centra pārnešana no vienas kājas uz otru vēzienos, astotniekos, ripināšanās; 

apgrūtinājumus tvērienos (aiz muguras, zem kājām, krustojot rokas). Tālākā pilnveidošana notika 

savienojot elementus sērijās : vienādi elementi sērijā un atšķirīgu struktūrgrupu elementi. 

Vingrojumos ar priekšmetu ir svarīgi sagatavot sportistes kustību aparātu atbilstoši 

mainīgajām noteikumu prasībām. Ir pierādīts, ka bāzes elementu nepietiekamais izpildījuma 

līmenis, kļūst par iemeslu daudzajām tehnikas kļūdām sacensībās. Tai pašā laikā elementi ir tik 

ļoti sareţģījušies un nepārtraukti mainās, ka bez speciālu mācīšanas paľēmienu pielietojuma to 

izpilde ir vienkārši neiespējama. 

Viens no problēmas atrisinājuma ceļiem ir noteiktās treniľnodarbību sistēmas izstrāde 

tehnikas ar priekšmetiem mācīšanā. Par pamatu tehnikas ar priekšmetiem apguvei 

treniľnodarbībās ir ľemts cikliskuma princips, apgrūtinājumi, variēšana, mijiedarbības principi. 

Šīs metodikas saturs paredz bāzes elementu apgūšanu, to turpmāko izmantošanu savienojumu 

variantos, kas nodrošinātu izpildījuma precizitāti sacensību apstākļos. 
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Sastādot treniľnodarbības shēmu, ľēmām vērā metodiskos norādījumus, kas ir 

specifiski šim nodarbību veidam : 

1. Treniľnodarbību sākām ar bāzes iemaľām priekšmeta tehnikā, kuras nav apgrūtinātas ar 

ķermeľa kustībām. 

2. Par perspektīvu sākumapmācībā uzskatījām daţādu struktūrkustību mācīšanu ar to 

priekšmetu, kurš visvairāk atbilst to specifikai: metieni un atsitieni - ar bumbu; apļošana un 

palēcieni - ar auklu; apļošana un ţonglēšana -ar vālītēm; ripināšana - ar apli. Šāda pieeja ļauj 

izmantot vairākus priekšmetus vienā treniľnodarbībā. 

3. Treniľnodarbības izstrādē ľēmām vērā visas specifiskās struktūrgrupas dotajam 

priekšmetam, to atkārtošanas un variēšnas nepieciešamību. 

4.  Pēc atšķirīgu struktūrgrupu izpildīšanas tīrā veidā, noteikti pārgājām pie to savienojumu 

izpildīšanas. Vienā nodarbībā nav iespējams apgūt visus iespējamos savienojumus, līdz ar to 

periodiski atgriezāmies pie katra iepriekšējā. Tieši šis moments nodrošina iemaľu daudzveidību. 

5.  Uzskatījām par svarīgu iekļaut horeogrāfijas un citās nodarbībās bez priekšmeta elementus 

un kustības rokām, galvas pagriezienus un noliekšanās, skatiena fiksācijas vingrinājumus, kāju 

darbību ar apgrūtinošu roku darbību, utt. Vingrinājumu izpildījums ar priekšmetu neļauj izmantot 

papildkustības ar rokām, piemēram, lēciena laikā, apgrūtina koordināciju, līdz ar to ir 

nepieciešama specifiska fiziskā sagatavotība. 

6.  Treniľu norises laikā pievērsām īpašu uzmanību roku darbībai un   priekšmeta   

pārvietojumam,  dinamiskās   stājas   precizitātei,  līdzsvara saglabāšanai, radījām situācijas, 

kuras prasa no sportistēm ievērojamu piepūli izpildot pat elementāras darbības. 

 7. Lielais atkārtojumu skaits ļauj padarīt ļoti sareţģītus elementus vienkāršus, bet tikai tad, ja 

tiek kontrolēta izpildījuma kvalitāte. Pretējā gadījumā var izveidot neracionālu kustību tehniku. 

Tādēļ veltījām lielu uzmanību uz nepārtrauktu sportistes koncentrēšanos. 

Viena no prioritātēm darbā ar priekšmetu ir visas grupas audzēkľu augsta darba 

intensitāte, jo vingrinājumi tiek izpildīti bez pauzēm un atpūtas. Svarīgs ir arī improvizācijas 

faktors, kas rada emocionālo fonu un bieţi noved pie oriģinālu kustību un elementu izveidošanas. 

Šīs stundas ļauj izvērtēt vingrotājas panākumus darbā ar priekšmetiem. Tās radina strādāt 

sinhroni, saskaľoti ar mūziku. Pārsvarā vienas treniľnodarbības ietvaros izmantojām divus, trīs 

priekšmetus. Katras struktūrgrupas elementi tika izpildīti pietiekoši ilgi, kustības tika izpildītas 

uz abām pusēm ar labo un kreiso roku. Atkārtojumu skaits parasti ir vienāds abām rokām, 

daţreiz pārsvarā nedominantai rokai. Arī mācīšanu kādreiz ir izdevīgāk sākt ar kreiso roku. 

Kontrastējošo struktūrgrupu  vingrinājumus izpildījām secīgi, piemēram, pēc metieniem 

izpildījām ripināšanas, pārtvērienus pēc atsitieniem, variējot tos un izpildot ar apgrūtinājumiem. 

Pēc mācīšanas cikla, kurā ietvertas visas kustību struktūrvienības, to atkārtojām vēlreiz izmainītā 

veidā: cits metiena veids, cits sākumstāvoklis, ar citu ķermeľa daļu utt. Otrajā ciklā uzsvars ir uz 

daţādu struktūrkustību savienojumiem daţādos variantos. Treniľnodarbības nobeigumā 

izpildījām elementus maksimāli pietuvinātus klasifikācijas programmām, ar pārvietojumu pa 

laukumu, ar griezieniem, lēcieniem, līdzsvariem. Tomēr lielāka uzmanība tika pievērsta tieši 

tehnikai ar priekšmetu, precizitātei. Dabiski, sākumsagatavotības posmā treniľnodarbības 

nevarējām veidot pēc piedāvātās shēmas, bet kvalificētu vingrotāju treniľš notiek intensīvi, 

atkārtojumu skaits palielinās pateicoties tempa pieaugumam un pauţu samazināšanās rezultātā. 

Sistemātiski pielietojot vispārattīstošos un speciālos fiziskos vingrinājumus rodas 

iespēja attīstīt spēju precīzi novērtēt, atdarināt un diferencēt kustību parametrus. Pedagoģiskās 

iedarbības efektivitāti ir iespējams paaugstināt  pateicoties metodiskajiem paľēmieniem, kas 

vērsti uz šo īpašību attīstīšanu. Minēto paľēmienu būtībā ir paaugstinātas prasības uz izpildījuma 

precizitāti konkrētai kustību darbībai vai tās daļai. Varam izdalīt divus veidus: analītisko – 

uzdevumi uz atdarināšanas precizitāti, kāda konkrēta parametra noteikšana(spēka, telpas, laika); 

sintētisko – vispārīgā kustību darbību veikšanas precizitāte. Dotos uzdevumus var risināt ar 

fizisko vingrinājumu, kuriem raksturīga standarta kinemātiskā struktūra, palīdzību ( akrobātiskie 
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vingrinājumi un vispārattīstošie). Ciešā saistībā ar iepriekš minētajiem vingrinājumiem 

pielietojām uzdevumus, kuri prasa konkrētu kustību parametru precīzu novērtējumu. 

Kustību parametru diferencēšanas uzdevumi sagādāja lielākās problēmas izpildītājiem. 

Dotā veida uzdevumus izpildījām pēc kontrastveida vingrinājumu metodikas, kas neprasa īpaši 

smalkas diferences vai arī  satuvinātu vingrinājumu metodikas, kur nepieciešama laba diferences 

sajūta. Pirmais minētās metodikas aprakstīja V.Farfeļa vadītais zinātnieku  kolektīvs [200].  

25.tabulā redzam, ka kontrastmetodē izmantojām pēc kāda koknkrēta parametra krasi 

atšķirīgu vingrinājumu secīgu izpildīšanu ( 3.grupas 1.uzdevums). Satuvinātu uzdevumu metodē 

izmantojām konkrēta vingrinājuma veikšanu ar minimālām izmaiľām (3.grupas 3.uzdevums). 

Specifisko īpašību, kas balstās uz proprioreceptivām sajūtām, pilnveidošanā ir  

nozīmīgi  pielietot vingrinājumus muskuļu sajūtu precizitātei. Lielu nozīmi iegūst vingrinājumi 

ar telpisko robeţu maiľu, priekšmetu svaru un izmēru maiľu. Lielisku rezultātu iegūst strādājot 

vienlaikus ar daţāda izmēra un svara priekšmetiem.  

25.tabula 

3. Vingrinājumi precizitātes un laika izjūtas pilnveidošanai (ar priekšmetiem) 

 

 1     2 3 

1. Priekšmeta metieni kastē (mainot 

attālumu 2 m, 4 m, 6 m)  (h = 60cm, h = 

200 cm, h = 120 cm) 

3 x 10x Metienus izpilda ar vienu pēc tam 

ar otru roku, ar kāju, bez redzes 

kontroles 

2 Priekšmeta metieni mērķī (cauri 

iekārtam aplim), mainot attālumu un 

apļa augstumu 

10 x Metienus izpilda ar vienu un otru 

roku, ar kāju, bez redzes kontroles  

3. Metieni (noteikta platuma koridorā - 1 

m , 60 cm, 40 cm) mainot attālumu 

10x10 x Jācenšas izpildīt  tvērienu neizejot 

no koridora, pielietojot daţādus 

metienu veidus 

4. Priekšmeta metiens mērķī (uz grīdas 

noteiktā attālumā : 4m,6m, 8m atrodas 

vingrošanas aplis), kustīgā mērķī 

20x Uzmanības koncentrēšana uz 

metiena izpildījuma tehniku 

5. Metieni sasitot plaukstas 3 x (priekšā, 

aiz muguras, priekšā), tvēriens 

 10 x Nedrīkst iziet no vietas, izpilda ar 

vienu roku, pēc tam ar otru 

6. Ţonglēšana ar 2-3 vingrošanas bumbām 

vai apļiem, vālītēm 

5 min Izpilda metot aiz muguras un 

priekšā, ar vienu vai abām rokām 

7. Metieni un atsitieni ar divām bumbām 

vienlaikus 

5 min Izpilda ar palēcienu vai pietupienu, 

nedrīkst iziet no vietas 

8. Viena roka izpilda bumbas atsitienus, 

otra vidējos metienus 

2x10x Darbības tiek izpildītas vienlaikus   

9. Ţonglēšana ar divām tenisa bumbiľām 

ar vienu roku 

2x3min Nedrīkst iziet no vietas, izpilda ar 

vienu roku, pēc tam ar otru 

10. Ţonglēšana ar trijām un četrām tenisa 

bumbiľām ar abām rokām 

3 min Jāveic darbības bez priekšmeta 

zaudējumiem, saglabājot pareizu 

ķermeľa stāvokli 

11. Darbs ar palīglīdzekli ( koka lāpstiľa 

garā kātā ar bumbiľu) 

5 min Lāpstiľa jātur pie kāta gala 

12. Bumbas atsitieni ar ritma maiľu ar 

vienu roku, veicot cita rakstura darbības 

ar otru roku (tenisa bumbiľu pārlikšana 

no kastes kastē, kluču krāmēšana tornī, 

u.c.) 

2x2 min Jāveic darbības bez priekšmeta 

zaudējumiem, saglabājot pareizu 

ķermeľa stāvokli 
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Pielietojām metodikas, kas izvirza paaugstinātas prasības citiem analizatoriem – redzes 

un dzirdes. Ierobeţojām redzeslauku darbībā ar  priekšmetu, vai  pilnībā izslēdzām redzes 

kontroli, iepriekš pārliecinoties par pasākuma drošību. Arī dzirdes kontroles samazināšana 

sniedza ievērojamus uzlabojumus. Mākslas vingrošanā ļoti svarīga ir kustīgā priekšmeta 

pārvietošanās izjūta. Tādēļ iekļāvām 3.vingrinājumu grupā arī šāda veida uzdevumus 

(4.uzdevums). Uzdevumi ir aprakstīti vispārinātā veidā, tos izmaina attiecīgi konkrētajam 

mērķim un treniľnodarbības saturam (skat.25.tabulu).  

 

Spēja noteikt priekšmeta svaru un atrašanos telpā ir salīdzinoši viegli trenējama īpašība, 

kas sevišķi izpauţas daţādās sareţģītās motorās darbībās un pakļaujama cilvēka gribai un 

saprātīgai rīcībai. Visbieţāk sastopama ir sportista nespēja noteikt attālumu līdz kādam mērķim, 

ko viľš ir izraudzījies par sava trāpījuma mērķi. Taču daudzkārtīgu atkārtojumu rezultātā šī 

nespēja izzūd. Tieši šī iemesla dēļ trešajā kopuma grupā ir iekļauti vairāki vingrinājumi dotās 

īpašības pilnveidošanai. 

Trešās grupas vingrinājumus Nr.9., 10. un 11.(skat.25.tabulu) iekļāvām kā individuālos 

uzdevumus starp individuālo sacensību kombināciju vai to daļu izpildīšanas piegājieniem.  

Īpašu interesi un piekrišanu ieguva 11.vingrinājums, kuru audzēknes veica ar lielu 

prieku, kas, savukārt, palīdzēja atjaunot un saglabāt labu emocionālo fonu treniľa nodarbības 

gaitā.  

Mūsu izveidotais palīglīdzeklis (skat.50.attēlu) -  koka lāpstiľa 90 cm garā kātā ar atveri 8 

cm ø vienā lāpstiľas malā, kur iesieta 90 cm garā diegā bumbiľa 6 cm ø . Turot lāpstiľu pie gala 

tiek iešūpota otrā galā iesietā bumbiľa tā, lai krītot lejā trāpītu galā esošajā atverē. Vingrinājums 

jāizpilda līdz visa aukliľa ir satīta ap priekšējo atveres malu. Lāpstiľa tiek apgriezta un 

vingrinājumu turpina izpildīt auklu attinot un bumbiľai ejot cauri atverei pretējā virzienā. Dotais 

vingrinājums ir lielisks rotaļu metodes pielietojums mācību procesā, kas ļauj treniľā apvienot 

atpūtas momentu ar priekšmeta izjūtas pilnveidošanu. 

 

 
 

50.attēls. Palīglīdzeklis priekšmeta izjūtas attīstīšanai 

 

Cilvēka spēju orientēties, noteikt un savlaicīgi izmainīt ķermeľa stāvokli telpā un veikt 

kustību vajadzīgajā virzienā sauc par telpas izjūtu. Par vadošo metodi dotās īpašības 
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pilnveidošanā uzskatījām tādu vingrinājumu un uzdevumu pielietošanu, kuru izpildījums izvirza 

pieaugošas prasības ātrai un precīzai orientēšanās spējai telpā. Pielietojot konkrētus uzdevumus 

ľēmām vērā audzēkľu tehniskās un koordinācijas sagatavotības līmeni, kā arī vecumposma 

īpatnības. 

Par galveno paľēmienu koordinācijas spēju attīstīšanai tika izmantotas jaunas, 

daudzveidīgas kustības. Šis process ir nepārtraukts, veiklības attīstīšanai ir noderīgs jebkurš 

vingrinājums, ja tajā tiek iekļauti jauni mazpazīstami vai nepazīstami elementi. Pilnībā apgūtas 

kustības koordinācijas spējas un veiklību neattīsta. Organizējot stafetes centāmies iekļaut tādas 

darbības, kuras sekmētu ierosas – bremzes mehānisma treniľu. Pirmsskolas vecumposmā 

audzēknēm lielas grūtības sagādā tieši pārslēgšanās no vienas darbības uz citu, piemēram – 

skrien uz mērķi, kur jāizpilda normēts uzdevums – nevar saskaitīt! Tika veicināta audzēkľu 

koncentrēšanās uzdevuma izpildei, neļaujot apkārtējai videi ietekmēt izpildījumu.  

Trešās un ceturtās grupas vingrinājumus (skat.26.tabulu) bija iespējams sekmīgi iekļaut 

treniľu nodarbības sākumā, galvenajā daļā, laikā starp piegājieniem vai pauzēs, kad notiek 

priekšmetu maiľa, kā arī nobeigumā. Rotaļu metodes pielietojums treniľa nobeiguma daļā 

veicināja izturības attīstīšanu. 

26.tabula 

4. Vingrinājumi precizitātes un telpas izjūtas pilnveidošanai (ķermenim) 

 

 1 2 3 

1. Šķēršļu joslas pārvarēšana 5 x  Uzdevums jāveic iespējami 

īsākā laikā 

2. „Mednieki un pīles” 5 min Ar 2-4 bumbām 

3. Staigāšana uz rokām ( stājā uz rokām un 

tiltiľā) 

3 x 10m Saglabāt pareizu ķermeľa 

stāvokli 

4. Rotācijas lēcieni ar konkrētu uzdevumu 

(pagriezieni 90°,180°,240°,360°, 540°, 

720°) 

10 x 5  Maksimāli precīzi veikt 

pagriezienu 

5. Tiltiľā – soļošana apkārt ar rokām, 

kājas uz vietas un otrādi – soļošana 

apkārt ar kājām, rokas uz vietas 

5 x 2 Precīzi diferencēt virzienu un 

darbību 

6. Stājā uz rokām - soļošana apkārt ar 

rokām, kājas uz vietas un otrādi –

apļveida darbības ar kājām, rokas uz 

vietas 

5 x 2 Saglabāt pareizu ķermeľa 

stāvokli un precīzi diferencēt 

virzienu un darbību 

 

Izpildot šo divu grupu vingrinājumus ir iespējams radoši pielietot visas vingrošanas 

iespējas, kas veido labu emocionālo fonu audzēkľu darbībai un vienlaikus uzlabo vispārējo un 

speciālo sagatavotību. 

Mākslas vingrošanā, izpildot riska elementu savienojumus, ir svarīgi precīzi koordinēt 

sava ķermeľa un priekšmeta kustību. Tā, piemēram, vingrotājai pēc kūleľa tverot priekšmetu, 

viľas darbībā ir sekojoši posmi – 1) priekšmeta ieraudzīšana; 2) priekšmeta virziena un ātruma 

novērtēšana; 3) darbības plāna izstrādāšana; 4) darbības plāna realizēšanas sākums. No šiem 

momentiem sastāv reakcijas slēptais periods. Perioda ilgums ir no 0,25 līdz 1,00 sek, pie tam 

visvairāk laika prasa priekšmeta ieraudzīšana. Reakcijas slēptā perioda sensorā daļa ilgst tikai ap 

0,05 sek. Tādēļ galvenokārt izkopām spēju ieraudzīt kustīgo priekšmetu. Par svarīgu uzskatījām 

arī kustīga priekšmeta pārvietošanās izjūtu. Pilnveidojoties reakcijas precizitātei, pilnveidojas arī 

reakcijas ātrums.  
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Vingrinājumu kopuma piektās grupas elementi tika sastādīti ar nolūku pilnveidot ne 

tikai audzēkľu individuālo tehniku, bet arī sekmēt meiteľu darbību komandā. Izpildot 

vingrinājumus pāros, tiek panākta uzmanības koncentrācija, kas ir ļoti noderīga darbojoties grupu 

vingrojumos. Individuāli startējošās II sporta klases audzēknes grupu vingrojumos startē pēc III 

sporta klases programmas. Grupu vingrojumā ir jābūt vismaz vienam A grūtības pārmetienam, 

kad dalībnieces apmainās ar priekšmetiem. Ja metienu un sekmīgu tvērienu nevar izpildīt 50 % 

no komandas dalībniecēm, elements netiek ieskaitīts. Labā grupu vingrojuma kompozīcijā ir 

jābūt 4 sadarbības elementiem, kad sportistes sadarbojas pāros, trijniekos vai visa komanda 

vienlaikus. 

Līdz ar to 5.vingrinājumu grupā, kas redzami 27.tabulā, iekļāvām uzdevumus, kuri 

veicami ar partnera līdzdalību, kas dod iespēju sportistēm pastiprināti koncentrēt uzmanību uz 

kādu konkrētu uzdevuma izpildīšanas fāzi, nevis uz visu uzdevumu kopumā. Audzēknēm 

veidojas partnera izjūta un attīstās perifērā redze, pilnveidojas telpiskā izjūta. 

Tā, partnere, kura izpilda metienu, no vienas puses veic tehnisko paľēmienu 

pilnveidošanu, no otras pilnveido telpisko izjūtu un muskuļu darbības izjūtu. Turpretī, sportistes, 

kas izpilda kūleni un tvērienu, vienlaikus atrisinot tvēriena tehnikas uzdevumu, pilnveido arī 

savu telpisko izjūtu un veic precīzāku kustību kontroli kūleľa un priekšmeta tvēriena izpildīšanas 

tehnikā. 

27.tabula 

5.Sagatavojošie vingrinājumi „metiens – rotācijas elements – 

tvēriens” savienojuma apgūšanai 

 

 1 2 3 

1 Pāros: viena vingrotāja izpilda priekšmeta 

metienu uz doto attālumu, otra izpilda kūleni 

un tvērienu (partneri atrodas viens otram aiz 

muguras) 

5 x viena 

5 x otra 

Vingrinājumu izpilda no 

daţādiem stāvokļiem 

2. Pāros: (partneri stāv ar seju viens pret otru), 

viens izpilda metienu, otrs kūleni un 

tvērienu 

5 x viena 

 5 x otra 

Izpilda ar apgrūtinājumu 

 

3. Pāros: (partneri stāv ar seju viens pret otru), 

priekšmeta metiens mērķī (pie griestiem 

noteiktā attālumā 4m,6m, 8m un augstumā 

iekārts vingrošanas aplis) 

20x Metienu izpilda cauri 

aplim, seko izpildījuma 

tehnikai 

4 Pāros: aizmugurējais met bumbu pret sienu 

mērķī, priekšējais tver pēc kūleľa 

10 x Met ar vienu roku, ar kāju 

5. Pāros: darbs ar divām lentām vienlaikus (pie 

viena kociľa ir divas lentas) viens izpilda 

metienu, otrs kūleni un tvērienu 

15 x 

15 x 

Izpildot jāmaina metiena 

un tvēriena veidi un 

priekšmeti 

 

Piektās grupas vingrinājumi tika izmantoti tehnikas apgūšanai ar visiem mākslas 

vingrošanas priekšmetiem. Šajā gadījumā kustību iemaľu pārnesumam ir labvēlīga ietekme, jo 

notiek papildus muskuļu sajūtu diferencēšana pateicoties priekšmetu formas un svara daţādībai.  

 

Pēdējā laikā jaunās mākslas vingrotājas jau 8 – 9 gadu vecumā piedalās daudzcīľā ar 

vairākiem sacensību veidiem. Trešajā sporta klasē sportistes izpilda kombināciju bez priekšmeta 

un ar priekšmetu pēc izvēles, bet otrajā sporta klasē jau ar trijiem konkrētiem priekšmetiem – 

auklu, bumbu un vālītēm. Daţu gadu laikā meitenēm ir jāapgūst darbs ar priekšmetiem, kas ir 

atšķirīgi pēc vairākiem parametriem. Cilvēka kustību aparāta uzbūve ir simetriska, bet attīstoties 

cilvēka organisms pārcieš asimetriskas izmaiľas. Funkcionālā asimetrija ir cieši saistīta ar 
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morfoloģisko, un, vienas ekstremitātes ilgstošs noslogojums noved pie tās muskuļu un kaulu 

strukturālajām izmaiľām. Sporta darbība prasa simetrisku attīstību, īpaši roku kustību darbībās. 

Mākslas vingrošanā dotā uzdevuma aktualitāte ir izteikta. Tādēļ radās nepieciešamība izstrādāt 

mācīšanās paľēmienus, kuri ļautu optimizēt bāzes iemaľu ātrāku veidošanos darbā ar 

priekšmetiem. Labu rezultātu deva vingrinājumu izpildījums ar diviem priekšmetiem vienlaikus.  

Izpildot iepriekš apgūtās kustību darbības ar diviem priekšmetiem, piemēram, izpildot palēcienus 

ar bumbas atsitieniem ( sportistei katrā rokā ir viena bumba), uzmanība tiek izkliedēta, līdz ar to 

pilnveidojās ķermeľa un priekšmeta izjūta. Strādājot ar daţāda svara vai lieluma bumbām, sajūtu 

diference tiek pastiprināta vēl vairāk, un rezultātā tiek panākts lielāks trenējošais efekts. 

Pielietojot  šāda veida vingrinājumus labi attīstījās arī reakcijas ātrums, kā arī telpiskā izjūta. 

Darbs vienlaikus ar abām rokām palīdzēja mazināt atšķirības vadošās un otras rokas veiklībā.  

Darbība ar daţāda svara, izmēra un formas priekšmetiem palīdzēja audzēknēm izjust piepūles 

spēku, kas ir nepieciešama noteiktas darbības veikšanai ar priekšmetu. Uzmanība tiek sadalīta uz 

atšķirīgām kustību darbībām, kas veicināja pārslēgšanās mehānismu attīstību. 

Sestās grupas vingrinājumi (skat.28.tab.) tika veidoti un mācīti balstoties uz kustību 

iemaľu pozitīvo pārnesumu, jo daudzām bāzes kustību darbībām ir līdzīgi izpildījuma 

mehānismi. Izmantojot praksē šo sistēmu darbā ar priekšmetiem, audzēknēm radās iespēja ātrāk 

un efektīvāk apgūt galvenās kustību iemaľas darbā ar priekšmetiem, kā arī veidojās lieliska bāze 

tālākajās sporta gaitās. Izpildot kustību darbības ar diviem daţādiem priekšmetiem jānorāda uz 

atšķirībām plaukstas un plecu locītavas stāvoklī, kas palīdzēja sportistēm diferencēt iekšējas 

muskuļu izjūtas un pastiprināti izjust atšķirības priekšmetu formā. 

28.tabula 

 

6.Vingrinājumi ar divu dažādu priekšmetu izmantošanu 

 

Aukla - aplis 

 1 2 3 

1. Apļa un auklas apļošana 8x15 sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina 

apļošanas virzienu un plakni, arī 

asimetriski 

2. Apli apļo uz labās rokas, ar kreiso 

izpilda auklas metienu - tvērienu 

4x10 Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, izpildot jāmaina 

tvēriena stāvokļi 

3. Apļojot apli ar labo roku , izpilda 

lēcienus pāri dubulti locītai auklai, 

apļojot to horizontālajā plaknē 

4x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina 

apļošanas virzienu un 

plakni(apli apļo virs galvas, 

blakus, priekšā) 

4 Apli apļojot ar kāju skrējienā, izpilda 

auklas metienu - tvērienu 

2x10  Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī kāju 

5. Ar labo roku izpilda apļa metienu-

tvērienu, vienlaikus izpildot lēcienus 

pāri horizontālā plaknē apļotai auklai 

2x10 Darbības izpilda ar kreiso un 

labo roku 

6. Ar vienu roku izpilda auklas metienu-

tvērienu, ar otru roku izpilda lēcienus 

aplī 

2x10 Darbības izpilda ar kreiso un 

labo roku 

7. Ar vienu roku izpilda auklas metienu-

tvērienu, vienlaikus otra roka ar apli 

izpilda „skrūvi” 

2x10 Darbības izpilda ar kreiso un 

labo roku 
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8. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, 

otra apli apļo 

2x30sek Darbības izpilda ar kreiso un 

labo roku 

9. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, 

otra ar apli izpilda metienu-tvērienu 

2x30sek Darbības izpilda ar kreiso un 

labo roku 

10. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, 

otra ar apli izpilda „skrūvi” 

2x30sek Darbības izpilda ar kreiso un 

labo roku 

Aukla – bumba 

1. Auklu apļo uz priekšu ar labo roku, 

kreisā roka izpilda bumbas atsitienus 

pret grīdu 

2x30 sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

2. Auklu apļo uz priekšu ar labo roku, 

kreisā roka izpilda bumbas metienus 

2x10x Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

3. Izpildot lēcienus pāri dubulti locītai 

auklai, apļojot to horizontālajā plaknē, 

ar labo roku izpilda atsitienus ar bumbu 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina 

apļošanas virzienu  

4.  Izpildot lēcienus pāri dubulti locītai 

auklai, apļojot to horizontālajā plaknē, 

ar labo roku izpilda vidējos vai augstos 

bumbas metienus 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina 

apļošanas virzienu un plakni 

5. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, 

otra- bumbas atsitienus 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

6. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, ar 

otru- bumbas metienu-tvērienu 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

7. Izpildot auklas metienu-tvērienu, ar otru 

roku izpilda bumbas atsitienus 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, atsitienus izpilda ar 

rokām un kājām 

8. Izpildot auklas metienu-tvērienu, izpilda 

bumbas ripināšanu 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, mainot ripināšanu 

veidu 

9. Izpilda auklas un bumbas metienu-

tvērienu (augstā ţonglē-šana) 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, mainot metiena veidu 

10. Izpilda auklas un bumbas metienu-

tvērienu 

2x10x Darbības izpilda vienlaikus – 

auklu met ar roku, bumbu ar 

kāju un otrādi 

Aukla - lenta 

1. Auklu apļo uz priekšu ar labo roku, 

kreisā roka izpilda lielos apļus ar lentu 

(līkločus, spirāles, „ešapē”) 

 

2x30 sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

2. Apļojot auklu uz priekšu ar vienu roku, 

ar otru izpilda skrējienu pāri lentas 

līklocim 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

3. Izpildot lēcienus pāri dubulti locītai 

auklai, apļojot to horizontālajā plaknē, 

ar labo roku izpilda lentas 

zīmējumu(līkločus, spirāles) 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina 

apļošanas virzienu  

4.  Izpildot auklas metienu-tvērienu, ar 

otru roku izpilda skrējienu lentas zīm. 

2x30sek izpilda ar vienu un otru roku, 

maina lentas zīmējumu,  plakni 
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5. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, 

otra- spirāles, līkločus ar lentu 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, maina lentas 

zīmējumus 

6. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, ar 

otru- lentas „ešapē” 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

Aukla - vālīte 

1. Auklu apļo uz priekšu ar labo roku, 

kreisā roka izpilda lielos apļus ar vālīti 

 

2x30 sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

2. Apļojot auklu uz priekšu ar vienu roku, 

ar otru izpilda vālītes zemos metienus 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

3. Izpildot lēcienus pāri dubulti locītai 

auklai, apļojot to horizontālajā plaknē, 

ar labo roku izpilda vālītes metienus 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina metienu 

veidu  

4.  Izpildot auklas metienu-tvērienu, ar 

otru roku izpilda mazos apļus ar vālīti 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina vālītes  

apļošanas plakni 

5. Ar vienu roku izpilda auklas „ešapē”, ar 

otru- vālītes metienu-tvērienu 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, mainot metienu 

augstumu 

6. Izpilda auklas un vālītes metienu-

tvērienu (augstā ţonglēšana) 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, mainot metiena veidu 

7. Izpilda auklas un vālītes metienu-

tvērienu 

2x10x Darbības izpilda vienlaikus – 

auklu met ar roku, vālīti ar kāju 

un otrādi 

8. Apļojot auklu uz priekšu ar vienu roku, 

ar otru izpilda ţonglēšanu ar divām 

vālītēm 

2x1min Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku  

9. Izpildot lēcienus pāri dubulti 

locītai auklai, apļojot to horizontālajā 

plaknē, ar labo roku izpilda ţonglēšanu 

ar divām vālītēm 

2x1min Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku  

10. Ar vienu roku izpilda auklas 

„ešapē”, ar otru- izpilda ţonglēšanu ar 

divām vālītēm 

2x1min Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

Aplis - bumba 

1. Apli apļo uz priekšu ar labo roku, kreisā 

roka izpilda mazos metienus ar bumbu 

 

2x30 sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, maina apļošanas 

plakni un virzienu 

2. Apļojot apli uz priekšu ar vienu roku, ar 

otru izpilda bumbas atsitienus 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

3. Izpildot „skrūvi” ar apli, ar otru roku 

izpilda bumbas atsitienus  

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina atsitienu 

veidu  

4.  Apļojot apli uz priekšu ar vienu roku,  

lēcienā ar kājām izpilda bumbas 

atsitienus 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku un kāju, kā arī maina 

apļa apļošanas plakni 
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5. Apļojot apli uz kājas, ar roku izpilda 

bumbas atsitienus 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru kāju un roku, mainot 

atsitienu veidu 

6. Apļojot apli uz kājas, ar roku izpilda 

bumbas garo ripināšanu 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru kāju, mainot ripināšanas  

7. Izpilda apļa un bumbas metienu-

tvērienu 

2x10x Darbības izpilda vienlaikus – 

apli met ar roku, bumbu ar kāju 

un otrādi 

8. Izpilda apļa un bumbas metienu-

tvērienu 

2x10x Darbības izpilda vienlaikus ar 

abām rokām  

9. Izpildot lēcienus aplī, ar otru roku 

izpilda bumbas atsitienu 

2x1min Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku  

10. Izpildot lēcienus aplī, ar otru roku 

izpilda bumbas augstos metienus 

2x1min Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

Aplis - lenta 

1. Apli apļo uz priekšu ar labo roku, kreisā 

roka izpilda lielos apļus ar lentu 

 

2x30 sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, maina apļošanas 

plakni un virzienu 

2. Apļojot apli uz priekšu ar vienu roku, ar 

otru izpilda zīmējumus ar lentu(spirāles, 

līkločus) 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 

3. Izpildot „skrūvi” ar apli, ar otru roku 

izpilda spirāli ar plaknes maiľu  

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina lentas 

zīmējuma veidu  

4.  Apļojot apli uz priekšu ar vienu roku,  

izpilda skrējienu pāri lentas līklocim 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku un kāju, kā arī maina 

apļa apļošanas plakni 

5. Apļojot apli uz kājas, ar roku izpilda 

lentas zīmējumu(spirāles, līkločus) 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru kāju un roku, mainot 

zīmējuma veidu 

6. Apļojot apli uz kājas, ar roku izpilda 

lentas metienu-tvērienu 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku un kāju, mainot 

metiena  veidu 

7. Izpilda apļa metienu-tvērienu, skrienot 

pāri lentas līklocim 

2x10x Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku , mainot metiena veidu 

8. Izpilda apļa metienu-tvērienu ar kāju, ar 

lentu zīmējot spirāli 

2x10x Darbības  izpilda ar vienu un 

otru kāju un roku, mainot 

zīmējuma veidu 

9. Izpildot „skrūvi” ar apli, ar otru roku 

izpilda lentas „ešapē” 

2x1min Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku  

10. Apļojot apli uz kājas, ar roku izpilda 

lentas „ešapē” 

2x10x Darbības izpilda ar abām rokām  

Aplis - vālītes 

1. Apli apļo uz priekšu ar labo roku, kreisā 

roka izpilda mazos apļus ar vienu vālīti 

2x30 sek Darbības izpilda ar abām rokām, 

maina apļošanas plakni, virzienu 

2. Apļojot apli uz priekšu ar vienu roku, ar 

otru izpilda mazos metienus ar vālīti  

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku 
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3. Izpildot „skrūvi” ar apli, ar otru roku 

izpilda izpilda mazos metienus ar vālīti 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku, kā arī maina vālītes 

metienu veidu  

4.  Apļojot apli uz priekšu ar vienu roku,  

izpilda augsto metienu-tvērienu ar vālīti 

2x30sek Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku un kāju, kā arī maina 

apļa apļošanas plakni un vālītes 

metienu veidu 

5. Apļojot apli uz kājas, ar divām vālītēm 

izpilda ţonglēšanu 

2x30sek Darbības  izpilda ar vienu un 

otru kāju un roku, mainot 

ţonglēšanas veidu( augstā, 

zemā, bez redzes kontroles) 

6. Apļojot apli uz kājas, ar roku izpilda 

abu vālīšu paralēlo metienu-tvērienu 

2x30sek Darbības  izpilda mainot 

metiena  veidu 

7. Izpilda apļa metienu ar kāju, izpildot 

dzirnaviľas ar vālītēm 

2x10x Darbības izpilda mainot metiena 

un dzirnaviľu veidu  

8 Izpilda apļa metienu-tvērienu , ar vienu 

roku ţonglējot ar divām vālītēm 

2x10x Darbības  izpilda ar vienu un 

otru roku, mainot metiena veidu 

9. Izpildot „skrūvi” ar apli, ar vienu roku 

ţonglējot ar divām vālītēm 

2x1min Darbības izpilda ar vienu un 

otru roku  

10. Ripinot apli pa grīdu, ar vienu roku 

ţonglējot ar divām vālītēm 

2x10x Darbības izpilda ar abām rokām, 

maina ţonglēšanas veidu  

 

 

6.grupas vingrinājumus pielietojām nodarbības sākumā, jo tie prasīja no audzēkľiem 

paaugstinātu uzmanību un koncentrēšanos darbību veikšanai, kas savukārt, palīdzēja ātrāk 

mobilizēties mācību-treniľu procesam. Visi šie vingrinājumi izraisīja pastiprinātu audzēkľu 

interesi, kas uzlaboja emocionālo fonu visas nodarbības laikā, kā arī lieliski attīstīja audzēkľu 

koordinācijas spējas un priekšmetu izjūtu. Eksperimenta gaitā noskaidrojās optimālais dotās 

vingrinājumu grupas izpildījuma laiks. Balstoties uz novērojumiem izvēlējāmies 10-15 min garas 

nodarbības, jo ilgākā laikā iestājas psiholoģiskais nogurums uzdevuma neveiksmīga izpildījuma 

gadījumā. Šāda veida vingrinājumu izpildi izmantojām arī starp piegājieniem, kas palīdzēja 

meitenēm ātrāk pārslēgties no vienas darbības uz otru, kā arī paaugstināja darba intensitāti – visa 

grupa strādāja vienlaikus. 

Visa eksperimenta noritēšanas laikā visu grupu vingrinājumi tika pilnveidoti un izpildīti 

ar apgrūtinājumiem. Piemēram, izpildot līdzsvara pilnveidošanas grupas pirmo vingrinājumu tika 

dots papildus uzdevums mainīt kāju stāvokli – atverot špagatā, savienojot, saliecot un iztaisnojot. 

Otrā vingrinājuma izpildījumā – līdzsvars uz paaugstinājuma – pievienota darbība ar priekšmetu 

( bumbas atsitieni vai mazie metieni, ripināšanas, zīmējumi ar lentu). Līdzīgā veidā tika 

apgrūtināti visi šīs grupas vingrinājumi. 

Arī vestibulārā aparāta funkcionālās stabilitātes pilnveidošanas grupas vingrinājumi tika 

izpildīti ar apgrūtinājumu. Piemēram, lēcieni pāri vingrošanas soliem tika izpildīti ar bumbas 

atsitieniem vai metieniem un lēcieniem ar auklu, kā arī eksperimenta nobeiguma posmā bija 
iespējams veikt savstarpējo sadarbību, izpildot šos vingrinājumus ( lecot pāri solam pāros, 

audzēknes apmainās bumbām , izpildot atsitienu pret grīdu lēciena laikā).  

Izpildot kūleľus un pārvēlienus, tika pievienota bumbas ripināšana pa grīdu, kas 

savukārt palīdzēja ne tikai nostiprināt vestibulārā aparāta funkcionālo stabilitāti, bet vienlaikus 

ļāva attīstīt arī telpisko un priekšmeta kustības trajektorijas izjūtu.  



 143 

Trešās un ceturtās grupas vingrinājumi, kuri sekmēja precizitātes un laika izjūtas 

pilnveidošanu, eksperimenta beigu posmā arī tika izpildīti ar apgrūtinājumiem. Piemēram, 

priekšmetu metieni mērķī, tika izpildīti ar aizsietām acīm (katrs trešais metiens), kā arī stāvot uz 

paaugstinājuma vai izpildot metienu ar kājām.  

Pielietojot vingrinājumu izpildījumā apgrūtinājumus, izdevās palielināt audzēkľu 

interesi par mācību treniľu procesu, kas, savukārt, palīdzēja atrisināt galvenos treniľa 

uzdevumus un sekmēja audzēkľu radošo spēju izaugsmi.  

 

 

 

Konstatēts, ka neapzināto kustību refleksu pareizai izmantošanai ir liela nozīme 

vingrojumu apgūšanā, jo tie nosaka ķermeľa statisko pozu noturēšanu un muskuļu grupu tonusa 

izmaiľas ķermenim pārvietojoties telpā. Tas skaidrojams ar to, ka vingrotājas kustību darbība ir 

saistīta ar nepārtrauktām ķermeľa stāvokļa izmaiľām telpā, ar neparastām pozām un kustību 

savienojumiem, kuri nav sastopami ikdienas darbībā. 

Visu izstrādāto grupu vingrinājumi tika pielietoti treniľa sākumā, beigās, un, sadalot 
fragmentos visas nodarbības garumā (skat.18.pielikumu). Vingrinājumi tika iekļauti treniľu 

nodarbībās galvenajā daļā vismaz trīs reizes nedēļā. Pirmās un otrās grupas vingrinājumi  reizi 

nedēļā tika iekļauti treniľu nodarbībās nobeiguma daļā noguruma faktora ietekmē. 

Konstatēts, ka trešās un ceturtās grupas vingrinājumus bija iespējams sekmīgi iekļaut 

galvenajā daļā, laikā starp piegājieniem vai pauzēs, kad notiek priekšmetu maiľa. Izpildot šo 

divu grupu vingrinājumus ir iespējams radoši pielietot visas vingrošanas iespējas, kas rada labu 

emocionālo fonu audzēkľu darbībai.  

Turpretī piektās grupas vingrinājumi tika iekļauti galvenās daļas sākumā, jo tie ir 

sareţģītas koordinācijas vingrinājumi, kuri prasa no sportistēm pietiekami lielu koncentrēšanos. 

Sestās grupas vingrinājumus iekļāvām treniľa nodarbības ievaddaļā, kas palīdzēja 

audzēknēm ātrāk koncentrēt uzmanību uz konkrētu darbību. 
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3.3. Speciālo paņēmienu un līdzekļu kopums, kas balstīts uz pozitīvās 

attieksmes pret mācību treniņu procesu veidošanu un tā pielietojums 
 

Mākslas vingrošana ir viens no nedaudzajiem sporta veidiem, kas paver plašas iespējas 

audzēkľu pozitīvās attieksmes veidošanai pret mācību treniľu procesu. Tieši tādēļ izmantojām šo 

iespēju un pielietojām praksē vairākas vingrinājumu – uzdevumu grupas, kas sekmētu sportistu 

pozitīvās attieksmes attīstīšanu, emocionālā fona uzlabošanu treniľa laikā, kā arī pastiprinātu 

interesi par mācību treniľu darbu. Uzdevumu izpildīšana deva iespēju audzēknēm parādīt savas 

zināšanas un spējas ne tikai sporta jomā, bet arī izdomu un izpratni par notiekošo. 

Augstas klases sportista sagatavošanas procesa pedagoģiskā būtība ir harmoniskas 

personības izveidošana, kura spēj sasniegt visaugstāko rezultātu sīvas konkurences apstākļos. 

Personība veidojas indivīda piedalīšanās rezultātā kādā konkrētā darbībā. Mūsu gadījumā nevar 

ľemt vērā jebkādu indivīda darbību, jo vai tad var salīdzināt cilvēku, kurš atdod savam darbam 

visus fiziskos un radošos spēkus lai tikai varētu uzlabot sava darba rezultātus, ar cilvēku, kurš tik 

tikko tiek galā ar saviem pienākumiem. Abos gadījumos tiek novērota mērķtiecīga darbība, 

tomēr pēc psiholoģiskās un funkcionālās struktūras tie ir stipri atšķirīgi procesi. Īpaši svarīgi tas 

ir mākslas vingrošanā, kur uzvaru nevar gūt bez maksimālā fizisko un garīgo spēku patēriľa 

treniľos un sacensībās. 

Mākslas vingrošanā, atkarībā no audzēkľu vecuma, motivācijai ir savas specifiskas 

īpatnības. Nosacīti  izdalījām vairākus periodus: a) sākumperiods jeb veidošanās (4-10 gadi); b) 

augstāko sasniegumu( 10 -18 gadi); c) sporta darbības nobeigums ( pēc 18 gadiem). Sākuma 

periodā par iemeslu sporta nodarbībām var būt: vēlme pilnveidoties – veselības nostiprināšana, 

ķermeľa uzbūves uzlabošana, fizisko un gribas īpašību attīstīšana; vēlme izpausties un 

pašapliecināties – būt labākam par citiem, līdzināties kādai slavenībai sportā, gūt sabiedrības 

uzmanību; garīgo un materiālo vajadzību apmierināšana – būt komandas biedram, komunicēt ar 

draugiem, gūt jaunus iespaidus un materiālos labumus. Atkarībā no konkrēta sportista vērtību 

orientācijas šiem iemesliem ir liela nozīme. Tomēr daţi motivatori ir vadošie vairākumam  

iesācēju: bauda, ko gūst sporta nodarbībās, tieksme uzlabot veselību un fizisko attīstību, 

pašrealizācijas tieksmes. Lielākā daļa sportistu iesācēju apmeklē nodarbības kolektīva dēļ, lai 

varētu komunicēt ar draugiem un būt to vidū. Nevis interese par konkrētu sporta veidu un 

tieksme uz augstu rezultātu sasniegumu viľus notur sekcijās, bet gan savstarpējās simpātijas un 

kontaktēšanās nepieciešamība. 

Bērni iedomājas savu nākotni, nedomājot par sapľa sasniegšanas līdzekļiem. To 

nākotnes vīzijas  ir vērstas uz rezultātu, nevis tā sasniegšanas procesu. Šie sapľi rada zināmas 

grūtības darbā ar bērniem, tai pašā laikā var kļūt par milzīgu stimulu augstai aktivitātei 

nodarbībās. Par galveno trenera uzdevumu kļūst bērna sapľa īstenošana.  

Pirmkārt, trenerim jāpanāk, lai audzēkľi paši, bez piespiešanas, gribētu veikt fiziskās 

aktivitātes, pilnveidojot intelektuālās un fiziskās spējas. Tātad jāatrod tāds motīvs, interese un 

stimuls, kas rosinātu bērnu brīvprātīgi un ieinteresēti pakļauties fiziskām un intelaktuālām 

darbībām.  

Otrkārt, fiziskām aktivitātēm labvēlīgi jāietekmē mukuļus un iekšējos orgānus, veicinot 

veselības saglabāšanu un uzlabošanu.  

Treškārt, jāveido mērķtiecīga interese par mācību – treniľu procesu.  

 

Mākslas vingrošana ir cieši saistīta ar sava ķermeľa pārvaldīšanas iespējām, tā ir 

izteiksmīgu kustību māksla. 
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Bērnam augot, mainās tā estētiskās vajadzības, kuras visos vecumposmos ir īpaši 

izteiktas meitenēm. Mākslas vingrošana ir viens no tiem sporta veidiem, kas dod iespēju 

audzēknēm pilnveidot un apmierināt tieši estētiskās vajadzības.  

 

Mākslas vingrošanas vingrinājumi ir tieši vadāmas kustības. Tas ļauj plaši pielietot 

analītisko metodi visdaţādāko kustību apgūšanā. Svarīga ir vingrotājas darbību paškontrole. 

Neatkarīgi no ārējo faktoru iedarbības, vingrotājai jāmāk pēc iespējas precīzāk izjust un operatīvi 

analizēt savas darbības. 

Liela nozīme vingrojumu apgūšanā ir neapzināto kustību refleksu pareizai 

izmantošanai, jo tie nosaka ķermeľa statisko pozu noturēšanu, kā arī muskuļu grupu tonusa 

izmaiľas ķermenim pārvietojoties telpā. Tas ir izskaidrojams ar to, ka vingrošanas kustību 

darbība ir saistīta ar nepārtrauktām ķermeľa stāvokļa izmaiľām telpā, ar neparastām pozām un 

kustību savienojumiem, kuri nav sastopami ikdienas darbībā . Visas darbības ir saistītas ar  

atmiľu un uzmanību. Lai izpildīt sareţģītas un oriģinālas sacensību kombinācijas vingrotājai ir 

nepieciešama laba atmiľa un uzmanības koncentrēšanās spējas. Mākslas vingrošanas kustību 

struktūras sareţģītība rada nepieciešamību atcerēties lielu apjomu savstarpēji nesaistītu kustību 

darbību, kas, savukārt, izvirza prasības vingrotājas kustību atmiľai un kustību izpildījuma 

precizitātei. Treniľprocesa efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no precīzas kustību darbības 

uztveres.  

 

Arī muzikālo pavadījumu var apskatīt kā mācīšanās faktoru. Mainot tempu un ritmu, 

akcentējot atsevišķas kustības, var pārvaldīt vingrotājas darbību, izmainot tās raksturu. Pareiza 

mūzikas izvēle veicina kustību prasmju apgūšanu. Mūzikai piemīt milzīgs emocionālās 

iedarbības spēks, kurš ietekmē sportistu darba produktivitāti un mērķu sasniegšanu.  

Tomēr muzikālais pavadījums treniľnodarbībās nav tikai fons, kurš rada emocionālo 

noskaľojumu un modru pašsajūtu, bet gan līdzeklis kustību izpildīšanas mācīšanā saskaľā ar tās 

ritmu, dinamiku un raksturu. Muzikālais ritms nes sevī ne tikai laika attiecības starp atsevišķām 

skaľām, bet arī īpašu iekšējo saturu, nokrāsu, kas izteikta mūzikas raksturā, tās dinamikā. 

Atainojot muzikālā ritma īpatnības, kustības iegūst iekšējo saturu un emocionālo nokrāsu, 

paliekot brīvas un nepiespiestas. 

Muzikāli – ritmiskās sagatavotības nozīmi pilnībā var izteikt ar vārdiem: „Tur, kur nav 

mūzikas, nevar būt mākslas vingrošanas!” [111]. Mākslas vingrošana paver iespējas efektīvi 

ietekmēt estētisko audzināšanu. 

Mūzika ir kā metodiskais paľēmiens, ne tikai ritmiski regulējošais kustības, bet tāds, 

kas palīdz piešķirt kustībām izteiksmi un emocionālo nokrāsu. Mūzikas loma mākslas vingrošanā 

ir pilnvērtīga, kad tiek atrasta organiska tās saite un saskaľotība ar kustībām. 

Vingrotājai nepieciešams iemācīties klausīties mūziku, iemīlēt to un izprast. Lai pareizi 

un saskaľoti kustēties ar mūziku nepieciešams sistemātiski attīstīt dzirdi, zināt muzikālās 

izteiksmes veidus, jāmāk tos atšķirt. Tikai šajā gadījumā vingrotājas varēs savas muskuļu izjūtas 

un mūziku apvienot. 

Humānistiskās sporta pedagoģijas galvenais princips ir pieeja cilvēkam kā vienotam 

veselumam. Katru audzēkni uzskata par unikālu individualitāti, ko nosaka savdabīgu spēju 

sakopojums. Treniľu mācību uzdevums ir palīdzēt skolēnam atklāt savu apdāvinātību, savas 

spējas, stiprināt ticību un paļāvību tām. Rūpējoties par spēju attīstību un mērķu sasniegšanu, 

nedrīkst neievērot svarīgāko no tām- spēju jebkuros apstākļos palikt cilvēkam, personībai.  

Sporta panākumi saistās ar ilgstošām un monotonām slodzēm, kas negatīvi ietekmē 

emocionālo un psihisko meiteľu stāvokli. Meklējot paľēmienus emocionālā fona uzlabošanai 

mākslas vingrošanas nodarbībās pievērsām pastiprinātu uzmanību audzēkľu radošo spēju 

izpausmei un attīstībai. 
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Mūsdienu sporta nodarbību mērķis ir audzēkľa spēju vispusīga attīstība. Pedagogi- 

radošās mācību izziľas darbības pētnieki noskaidroja, ka radošā darbība ir dabatbilstīga, jo atbilst 

skolēna interesēm un prasībām pēc pašrealizācijas, pašapliecināšanas un pašidentifikācijas, tādā 

nozīmē būdama brīva. 

Mūsdienu didaktisko pētījumu rezultāti ļauj secināt, ka reprodukcijas un jaunrades 

saikne ir iespējama mācīšanās jebkurā posmā. 

Šī ir tāda mācību procesa stratēģiska uzbūve, kurā noteicošā ir mācību procesa 

dalībnieku virzība uz jaunradi, uz pašattīstīšanos, kad nepieciešamie reproduktīvie komponenti 

tiek izprasti kā jaunrades procesa daļa. Ja mācību treniľu darbība ir vērsta uz personības attīstību 

un tās potenciālajām iespējām, darbība tiek raksturota kā radoša. Tas nozīmē, ka jaunrade 

mācībās jāizprot ne tikai kā audzēkľu darbības nepieciešamo veidu apguve, bet arī kā attīstības 

process, kam ir nozīme personības īpašību jaunradē. Svarīgs ir priekšstats par radošo darbību kā 

pašstimulējošu procesu, ko raksturo personības centieni realizēt un īstenot sevi. Radošajā darbībā 

personība rada pati sevi. Savu īpatnību dēļ radošā darbība veido audzēkľu pašattīstības optimālo 

sfēru. Radošajā izziľas darbībā skaidri izpauţas divi mehānismi: loģiskais un intuitīvais. Radošā 

mācību izziľas darbība sniedz dabatbilstības telpu gan "mākslinieku", gan "domātāju" attīstībai. 

Pedagoģiskais process kā sevišķa sociāla parādība iegūst savu dzīvotspēju radošo 

pamatu attīstības un padziļināšanas rezultātā darbības sistēmas radīšanas ceļā, kur tiek realizētas 

potenciālās cilvēka iespējas, notiek viľa pilnveidošanās. 

Jaunrade tiek aplūkota kā personības attīstības universāls mehānisms, kas nodrošina 

personības ieiešanu mūsdienu kultūras pasaulē ar pašīstenošanos.    

Radošā mācību treniľu izziľas darbība izceļas ar attiecību bagātību. Mācību treniľu 

procesā attiecības "treneris-audzēknis" nav reducējamas uz izziľas attiecībām, kaut arī rada un 

regulē tās. Treniľu attiecības bagātinās ar tikumiskajām attiecībām. Par vērtību kļūst ne tik daudz 

vērtējums kā apguves process, bet pats cilvēks ar visu savu individualitātes bagātību. Radošā 

saskarsme, humānistiskais attiecību tips savā procesā rada jaunu "telpu" personības attīstībai, 

paplašina iespējas pašrealizācijai. Audzēkľi paši veido humānistiskās attiecības. 

Mācību treniľu process kļūst radošs ne tikai attiecībā pret priekšmeta saturu, bet arī pret 

katra audzēkľa iekšējo pasauli. Katrs no tiem strādā pie savas pilnveidošanas, nosaka savu 

radošo aicinājumu. 

Radošā izziľas darbība paplašina audzēkľu iespējas radošo spēju attīstībā un pozitīvās 

attieksmes veidošanā. Radošās spējas ir arī radošās mācību treniľu darbības rezultāts un 

nosacījumi, turklāt radošo spēju attīstība īstenojas uz audzēkľa radošā izziľas potenciāla 

tapšanas bāzes. 

7-10 gadu  vecumā mākslas vingrotājām jau ir pietiekama vispārīgā fiziskā, speciālā 

fiziskā un horeogrāfiskā sagatavotība, kā arī tehnika darbā ar priekšmetiem. Tomēr prevalē 

sasnieguma motivācija, kas liek pamest sporta nodarbības, ja nav ievērojamu rezultātu. Tieši šajā 

vecumā motivācijas jautājumi kļūst aktuāli, jo bērni neizprot sasniegumu īsto jēgu, kā pamatā ir 

apnicīgs un ilgstošs darbs. Par galveno trenera uzdevumu kļūst intereses radīšana un 

nostiprināšana, padarot monotono treniľu darbu par aizraujošu.  

Balstoties uz iepriekš minēto, katrā treniľnodarbībā pozitīvās attieksmes veidošanai tika 

atvēlēts konkrēts laiks atkarībā no mācību  treniľu perioda īpatnībām.  Audzēknēm bija iespēja 

izvēlēties līdzekļus, veidot uzdevumus, definēt darbības nosacījumus. Brīvība kā izvēles iespēja. 

Izvēles veidu brīvība pavēra ceļu radošai pašizpausmei, augstas pakāpes aktivitātes 

attīstībai. Taču, ja nākas izvēlēties no tā, kas audzēkľiem tiek ieteikts, tas var kļūt par izvēles 

nepieciešamību, par nebrīvi, kas palēnina to radošā potenciāla izpausmi un radošo spēju attīstību. 



 147 

Aplūkojot brīvību kā jaunradi, kā pašradīšanu,  neparādās vienkārši izvēles iespēja, kas 

ieteikta no ārienes, kā brīvības Iīmeľa izvēle, bet notiek personiskas darbības, tās mērķu, veidu, 

savas attīstības nosacījumu izveide. Šādas radīšanas rezultātā darbība tiek uztverta kā brīva, tajā 

ir skaidri izteiktas audzēkľu individuālās īpatnības. 

Radošā darbība, kurā audzēknis vadās pēc paša prasībām, ir tiešām brīva darbība. Tieši 

tā sniedza plašas iespējas individualitātes, radošo spēju attīstībai un pozitīvas attieksmes 

veidošanai. 

Pastiprinātas pašizzināšanas rezultātā, iedziļinoties savā iekšējā pasaulē, audzēknes 

apzinājās sevi kā personību, kas atšķiras no citām, ir pašvērtīga savā neatkārtojamā savdabībā. 

Tas prasīja pastiprinātu mācību individualizāciju, kas virzīta uz katra indivīda optimālu attīstību, 

ievērojot viľa īpatnības un spējas. 

Individualizācija tika īstenota, paplašinot izvēles brīvību, jaunrades brīvību, personības 

attīstību. Mācību treniľu procesa individualizācijas pamatā bija audzēkľu individuālo īpatnību 

izpētīšana, kas raksturoja indivīda motivāciju, darbaspējas, darba tempu, sporta pieredzi. 

Augsta darba tempa uzturēšana, atbilstoši katra individuālajam tempam, realizējās, 

elastīgi savienojot aktuālo un perspektīvo motivāciju, balstītu uz pozitīvu profesionālo 

motivāciju. 

Mēs saskatījām pedagoģiskās vadības būtību brīvības izpratnes veicināšanā un 

pozitīvās attieksmes veidošanā, kas rada priekšnosacījumus audzēkľu intelektuālās, tikumiskās 

un sportiskās pieredzes bagātināšanai. 

Radošās spējas tika konstatētas katram, tās attīstījās, izceļot katras audzēknes īpašo 

apdāvinātību. Radošās spējas atklāja katra potenciālās iespējas, to veidu un attieksmju bagātību 

un savdabīgumu. 

Vingrojumu uzdevumi tika veidoti, vadoties no nepieciešamības vienlaikus attīstīt pēc 

iespējas vairāk īpašību, akcentējot pozitīvās attieksmes pret mācību treniľu procesu veidošanu. 

29.tabulā ir ievietoti 1. grupas uzdevumi. 

29.tabula 

1.uzdevumu grupa 

 

 Uzdevuma apraksts Dozēšana Metodiskie norādījumi 

1. S.st.–guļus uz muguras, acis aizvērtas 

Ar roku kustībām parādīt atskaľotās  

mūzikas raksturu 

2 x 45sek. Sekot pareizam ķermeľa  

stāvoklim, kā arī roku kustību atbilstībai 

mūzikas saturam 

2. S.st.–guļus uz muguras, acis aizvērtas 

Ar kāju kustībām parādīt atskaľotās  

mūzikas raksturu 

 

2 x 30sek. Pēdas nostieptas, kā arī  

kustībām jāatbilst mūzikas  

saturam 

3. S.st.–guļus uz muguras, acis aizvērtas 

Ar roku, kāju un ķermeľa( drīkst  

piecelties sēdus) kustībām parādīt  

atskaľotās mūzikas raksturu 

2 x 60sek. Mainīt mūzikas fragmentus 

Izpildīt tikai ar 

aizvērtām acīm 

 

Radošās spējas tika aplūkotas kā personīgās pieredzes un garīguma izpausmes veids. 

Audzēknes izcēlās ar perspektīvu mērķu, oriģinālu plānu un ideju izstrādāšanu, realizēja tos, 

sasniedzot augsti efektīvus rezultātus. Viľu veidotās kombinācijās bija vērojama izpratne par 

kompozīcijas struktūru, māksliniecisko izpildījumu un ar praktisku vērtību. Sacensību periodā 

šīm darbībām tika atvēlētas 5 līdz 10 minūtes,  pārejas periodā – līdz 30 minūtēm. 
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Šādu uzdevumu iekļaušana treniľu nodarbībās ļauj audzēknēm radoši domāt, izmantot 

savu pieredzi, būt atbildīgām. Dotā veida uzdevumi rosina iedomātā tēla saistīšanu ar mūziku un 

kustību, kas nākotnē palīdz meitenēm brīvi un emocionāli izpildīt sacensību kombinācijas. 

Pielietojot praksē uzdevumu grupu, kas redzama 26.tabulā, varēja novērot audzēkľu 

pastiprinātu interesi par nodarbībām, kas savukārt  sekmēja audzēkľu centību un koncentrēšanos 

uzdevuma izpildīšanai. Tas, protams, stipri atviegloja trenera darbību, kas atrisināja trenera un 

audzēkľu sadarbības jautājumu. Uzdevumu izpildījumā regulāri tika iekļauts sacensību elements. 

Stress, jaunums un sacensību elements veicināja meiteľu aktivitātes dabisku paaugstināšanos, kā 

arī motivācijas nostiprināšanos.  

Šīs grupas uzdevumus pārsvarā iekļāvām atbrīvošanās vingrinājumu vietā, jo tie ļāva 

audzēknēm atpūsties gan fiziski, gan garīgi, pārslēdzoties uz savām iekšējām sajūtām. Izpildot 

šīs darbības pirmo reizi, tika novērots diezgan liels sasprindzinājums, nedrošības sajūta, kura 

izgaisa jau otrā – trešā atkārtojuma laikā. Protams, katrai audzēknei bija nepieciešams atšķirīgs 

laiks iekšējo barjeru pārvarēšanai, tomēr, veicot aptauju, noskaidrojām, ka visām audzēknēm šie 

uzdevumi šķita interesanti un patīkami, par ko liecināja arī turpmākā treniľa nodarbības gaisotne. 

 

 Otrās grupas uzdevumi, kas vērojami 30.tabulā, tika iekļauti treniľa nodarbībās 3 līdz 4 

reizes nedēļā atbilstoši nodarbību plāniem.                                                                                               

 

 

30.tabula 

2.uzdevumu grupa 

 

 Uzdevuma apraksts Dozēšana Metodiskie norādījumi 

1. Veidot  vingrošanas kustību kompozīciju 

 atbilstoši skaľdarba  fragmenta saturam, 

 iekļaujot norādītos kustību elementus  

2 x 45sek. Sekot  kustību atbilstībai 

 mūzikas saturam 

2. Veidot  vingrošanas kustību kompozīciju 

 atbilstoši skaľdarba  fragmenta saturam, 

 iekļaujot kustību elementus pēc izvēles 

2 x 30sek. Pēdas nostieptas, kā arī  

kustībām jāatbilst mūzikas 

 saturam 

3. Veidot  vingrošanas kustību kompozīciju 

 ar noteiktu priekšmetu atbilstoši  

skaľdarba  fragmenta saturam 

2 x 60sek. Mainīt mūzikas fragmentus  

 

4. Veidot  vingrošanas kustību kompozīciju 

 ar vairākiem priekšmetiem atbilstoši 

 skaľdarba  fragmenta saturam, iekļaujot 

 norādītos kustību elementus 

2 x 60sek. Sekot kompozīcijas likumsa- 

karībām, kustību atbilstībai  

mūzikas saturam 

 

 

Visas audzēknes ar lielu interesi un atsaucību darbojās gan individuālajos uzdevumos, 

gan grupu vingrojumos. Arī treneriem bija ļoti interesanti un noderīgi vērot šīs nodarbības, jo 

radošākie bērni momentāni izcēlās, parādījās līderi un organizatori, līdz ar to trenerim radās laba 

iespēja analizēt mācību treniľu grupas sastāvu un izmantot savā darbā labākās audzēkľu 

īpašības. Arī paši audzēkľi, piedaloties vērtēšanas procesā, gūst labu pieredzi un paplašina 

kustību un arī mūzikas izpratni. Meitenes mācās sadarboties, attīsta pašcieľu, veiksmīgi 

pārbaudot savus spēkus un apgūstot personiskās, intelektuālās un sociālās iespējas. Doto 

uzdevumu pielietošana nevar kalpot par jaunu kustību darbību mācīšanās veidu. Drīzāk tas ir 

mehānisms jau apgūto kustību darbību pārveidošanai un pieredzes bagātināšanai. 
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Apskatot 31.tabulu, ir redzami trešās grupas uzdevumi, kas tika iekļauti iepriekš 

konkrēti norādītajā nodarbībā, jo sagatavošanās prasa no audzēknēm ieguldīt pietiekami lielu 

sagatavošanās darbu un laiku.                                                                                               

 

 

31.tabula 

3.uzdevumu grupa 

 

 Uzdevuma apraksts Dozēšana Metodiskie norādījumi 

1. Veidot  vingrošanas kustību kompozīciju 

atbilstoši uzdotajam tematam, patstāvīgi 

izvēloties muzikālo fragmentu un tēlu 

~60sek. Sekot  kustību un tēla 

atbilstībai mūzikas saturam 

2. Veidot  vingrošanas kustību  

kompozīciju atbilstoši uzdotajam  

tēlam, patstāvīgi izvēloties muzikālo 

 fragmentu  

~60sek. 

3. Veidot  vingrošanas kustību 

 kompozīciju atbilstoši uzdotajam  

tēlam, patstāvīgi izvēloties muzikālo 

 fragmentu un tērpu 

~60sek. Sekot  kustību, tēla un tērpa 

atbilstībai mūzikas saturam 

Trešās grupas uzdevumu demonstrējumi notika konkursa ietvaros. Kompozīcijas vērtēja 

gan treneri, gan audzēkľi, vienlaikus analizējot pieļautās kļūdas un labākos risinājumus. Šādi 

konkursi izpelnījās lielu piekrišanu audzēkľu vidū, jo tajos nav ierobeţojumu viľu fantāzijas 

lidojumam. Pateicoties šādiem uzdevumiem, audzēknes var izbaudīt diezgan stiprus dvēseles 

pārdzīvojumus un radīt spilgtus tēlus. Viľas vienlaikus ir improvizatori, aktrises un reţisori. Savā 

fantāzijā viľas rada vajadzīgo apkārtni un dekorācijas, izmantojot jebkādus sadzīves priekšmetus 

un pielietojot tos, kā vingrošanas priekšmetus. Šādi uzdevumi – konkursi stipri paplašina 

meiteľu redzesloku, modina ārējās pasaules novērošanas tieksmes un liek pamatus pašizziľai.  

 

Konstatējām, ka bērnam augot, mainās tā estētiskās vajadzības, kuras visos 

vecumposmos ir īpaši izteiktas  meitenēm. Mākslas vingrošana ir viens no tiem sporta veidiem, 

kas dod iespēju audzēknēm pilnveidot un apmierināt tieši estētiskās vajadzības. Mākslas 

vingrošana ir cieši saistīta ar sava ķermeľa pārvaldīšanas mākslu, tā ir izteiksmīgu kustību 

māksla.  

Tika konstatēts, ka iekļaujot pirmās grupas uzdevumus mācību treniľu nodarbībās katru 

dienu kādā no nodarbības daļām atbrīvošanās vingrinājumu vietā, tika novērota audzēkľu 

pozitīva attieksme pret mācību treniľu procesu, paātrināta pārslēgšanās uz nākamajiem 

uzdevumiem, kas liecina par emocionālās spriedzes mazināšanos un darba spēju ātrāku 

atjaunošanos. 

Otrās un trešās grupas uzdevumus iekļaujot nodarbībās atbilstoši sagatavošanās 

periodam, audzēkľi demonstrē pastiprinātu interesi par nodarbībām, kā arī pieaug nodarbību 

apmeklējuma līmenis.  

Audzēkľu pozitīvās attieksmes pret mācību treniľu procesu veidošana uzskatāma par 

treneru darba svarīgu sastāvdaļu.   
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3.4. Izstrādāto speciālo līdzekļu un paņēmienu kopuma 

aprobācijas rezultāti 
 

3.4.1. Fizisko īpašību dinamika eksperimenta laikā 

 

Lai pārbaudītu speciālā vingrinājumu kopuma efektivitāti riska elementu paātrinātai 

apgūšanai tika veikts paralēlais pedagoģiskais eksperiments. 

Uz eksperimenta sākumu tika nokomplektētas divas līdzvērtīgas meiteľu grupas. 

Analizējot grupu individuālos raksturojumus ( skat.1.pielikumu) varam izdarīt secinājumu, ka 

grupas ir sākotnēji līdzvērtīgas un neatšķiras pēc galvenajiem tipiskajiem raksturojumiem.  

 Abu grupu audzēknes tika salīdzinātas ar sekojošo testu palīdzību, kuru rezultātu (skat. 

2. pielikumu) salīdzināšana pierāda grupu līdzvērtību, jo starpība nav ticama. 

Izvērtējot  grupu salīdzināšanas rezultātus pirms eksperimenta (skat. 2.pielikumu), ir 

redzams, ka abu grupu koordinācijas testa vidējais rezultāts ir vienāds, vidējo aritmētisko 

rezultātu starpība ir 0, kas liecina par grupu līdzvērtību ( α>0,05).  

Veiklības testa eksperimentālās grupas vidējais rezultāts ir par 1 sek sliktāks par 

kontrolgrupas vidējo rezultātu.  

Abu grupu līdzsvara testa rezultāti liecina par grupu līdzvērtību, vidējie rezultāti 

atšķiras par 1 sek.  

Arī lokanības testa rezultāti parāda, ka starpība grupās nav ticama. Vidējais testa 

rezultāts eksperimentālajā un kontroles grupās ir vienāds.  

Starpība grupu rezultātos nav statistiski ticama ( α>0,05). 

Redzam (skat.51.att.), ka uz eksperimenta sākumu grupās nav vērojama atšķirība visu 

veikto testu rezultātos, kas norāda uz grupu līdzvērtību un varam secināt, ka starp izvēlētajām 

grupām nav statistiski ticamu kontroles kritērija atšķirību uz eksperimenta sākuma brīdi. 
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51.attēls. Grupu testēšanas rezultāti pirms eksperimenta 

 

 

Analizējot grupu salīdzināšanas rezultātus pēc eksperimenta (skat.3.pielikumu) redzam, 

ka testu rezultāti ir ievērojami mainījušies. 

Eksperimentālās grupas koordinācijas testa vidējais rezultāts ir par 2 sek labāks par 

kontrolgrupas vidējo rezultātu. Van der Vardena kritērijs liecina par starpības ticamību( α<0,05). 

Veiklības testa vidējais rezultāts abām grupām ir vienāds, tomēr eksperimentālās grupas 
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audzēkľu vidējais rezultāts ir uzlabots par 3 sek un kontroles grupas audzēknes ir labojušas 

vidējo rezultātu tikai par 1 sek. Līdzsvara testa vidējais rezultāts eksperimentālajā grupā ir 

uzlabots par 12 sek un kontrolgrupā – par 3 sek. Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība 

liecina par atšķirības ticamību ( α<0,05). Abu grupu lokanības testa rezultātos ievērojamu 

izmaiľu nav ( α>0,05), kas  liecina par statistisku atšķirību neesamību. 
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52.attēls. Grupu testēšanas rezultāti pēc eksperimenta 

 

Aplūkojot 52.attēlu ir labi saskatāmas atšķirības grupu testēšanas rezultātos pēc 

eksperimenta. Koordinācijas testa vidējo rezultātu starpība ir 2sek, veiklības testa rezultāti ir 

vienādi, līdzsvara testa vidējo rezultātu starpība ir 10sek., lokanības testa vidējo rezultātu 

starpība ir 1cm. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

53.attēls. Eksperimentālās grupas testēšanas rezultātu dinamika eksperimenta 

gaitā 

Izvērtējot eksperimentālas grupas testēšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta ir 

vērojama īpašību attīstības dinamika (skat.53.attēlu un 4.pielikumu). Ievērojami tika uzlaboti 

visu testu rezultāti. Lielākais pieaugums vērojams līdzsvara testa rezultātos. 
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Līdz ar to varam secināt, ka mūsu pielietotais vingrinājumu kopums ir sekmējis testēto 

īpašību attīstību un palīdzējis sportistēm uzlabot personīgos testu rezultātus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.attēls. Kontrolgrupas testēšanas rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 

Analizējot 54.attēlā redzamos kontrolgrupas testēšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta rodas iespēja sekot testēto īpašību attīstības dinamikai (skat.5.pielikumu). 

Eksperimenta gaitā kontroles grupas sportistes koordinācijas testa vidējo rezultātu ir labojušas 

par 1 sek. Vidējais veiklības testa rezultāts arī tika uzlabots par 1sek. Līdzsvara testa vidējais 

izpildījuma rezultāts tika uzlabots par 3 sek. Arī lokanības testa vidējais rezultāts tika labots par 

1cm. Izvērtējot 54.attēlā vērojamos rezultātus ir redzams rezultātu uzlabojums arī kontroles 

grupas sportistēm. 

Salīdzinot abu grupu rezultātu izmaiľas eksperimenta gaitā redzamas ievērojamas 

atšķirības visu testu rezultātos (skat.55.attēlu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.attēls. Eksperimentālās un kontrolgrupas testēšanas rezultātu dinamikas 

salīdzināšana eksperimenta gaitā 

 

Analizējot eksperimentālās un kontroles grupas testēšanas rezultātu izmaiľas 

eksperimenta gaitā skaidri saskatāms eksperimentālās grupas sportistu testēšanas rezultātu 
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pārākums. Eksperimentālās grupas dalībnieces, attiecībā pret kontroles grupas dalībniecēm, 

eksperimenta gaitā uzlabojušas koordinācijas testa izpildījuma laiku un veiklības testa rezultātu 

par 2 sek. vairāk. Līdzsvara testa rezultātu starpība sastāda 9 sek par labu eksperimentālās grupas 

sportistēm. Arī  lokanības testa rezultāti eksperimentālajā grupā ir par 2 cm labāki.        

Neskatoties uz to, ka abas grupas ir labojušas testu rezultātus, redzam, ka starpība 

rezultātu labojumos ir ievērojama, kas liecina par mūsu pielietotā vingrinājumu kopuma 

lietderīgumu. Īpaši liels pieaugums ir vērojams eksperimentālās grupas līdzsvara testa rezultātos, 

kas liecina par mūsu pielietotās metodes efektivitāti vestibulārā aparāta stabilitātes un vestibulārā 

aparāta jūtīguma paaugstināšanai jaunajām vingrotājām.  

 

 

3.4.2. Speciālo līdzekļu un paņēmienu  lietderīgums riska elementu apgūšanā 

 

Pirms eksperimenta sākuma katra grupas dalībniece izpildīja 10 reizes augstāk minētos 

savienojumus "priekšmeta  metiens - kūlenis - tvēriens" , "priekšmeta metiens - pārmetiens - 

tvēriens" un "priekšmeta  metiens - šene - tvēriens".  Izpildot kūleni priekšmeta lidojuma fāzē 

sportistei jāveic rotācija ap horizontālo ķermeľa asi uz grīdas (līmeľa maiľa), izpildot 

pārmetienu – rotācija ap ķermeľa horizontālo asi bez pārejas uz grīdu un, izpildot šene, 

vingrotājai jāveic rotācija ap ķermeľa vertikālo asi.  Apskatot iegūtos rezultātus (skat. 6.,7. un 8. 

pielikumu), ir acīm redzams, ka grupas pēc sava fiziskā un speciālā sagatavotības līmeľa ir 

līdzvērtīgas. 

Visas meitenes eksperimenta laikā - no 03. oktobra 2006.gada līdz 03.aprīlim 2007. 

gadam trenējās 6 reizes nedēļā pa trim stundām. Ziemas brīvlaikā tika organizēta treniľnometne, 

kā rezultātā bija iespējami treniľi divas reizes dienā. 

Izstrādātie līdzekļi un paľēmieni tika pielietoti eksperimentālās grupas mācību 

programmā, turpretī kontroles grupa strādāja pēc iepriekšējās programmas, kas ir apstiprināta 

sporta skolā. 

Pielietojot praksē sastādīto speciālo vingrinājumu kopumu varēja novērot audzēkľu 

pastiprinātu interesi par nodarbībām, kas savukārt sekmēja audzēkľu centību un koncentrēšanos 

uzdevuma izpildīšanai. Tas, protams, stipri atviegloja trenera darbību, kā arī rosināja audzēknes 

radošai darbībai. Līdz ar to tika atrisināti svarīgi trenera un audzēkľu sadarbības jautājumi. 

Kad tika apgūti speciālo vingrinājumu kopuma sākuma kustību iemaľas, vingrinājumu 

izpildījumā tika regulāri iekļauts sacensību elements. Stress, jaunums un sacensību elements 

veicināja audzēkľu aktivitātes dabisku paaugstināšanos, kā arī motivācijas nostiprināšanos. 

Līdz ar mūsu vingrinājumu kopuma iekļaušanu treniľu nodarbībās eksperimentālās 

grupas audzēknēm krietni paaugstinājās treniľnodarbības intensitāte, jo liela vingrinājumu daļa 

tika sekmīgi pielietota individuāli, laikā starp sacensību kombināciju izpildījumiem.  

Atsevišķus speciālo vingrinājumu kopuma elementus bija iespējams izmantot arī 

rotaļās, kas, savukārt, ievērojami uzlaboja treniľnodarbības emocionālo fonu. 

 

2007. gada 3.aprīlī tika veikts nobeiguma tests savienojumu "metiens - kūlenis - 

tvēriens", "priekšmeta metiens - pārmetiens - tvēriens " un "priekšmeta  metiens - šene - 

tvēriens" izpildījumā. Šos savienojumus abu grupu dalībnieces izpildīja ar pieciem priekšmetiem. 

Grupas uzrādīja rezultātus, kuri redzami 6.- 8. pielikumā. 

32.tabulā parādīts pieļauto atsevišķās darbību fāzēs kļūdu skaita salīdzinājums 

eksperimentālajā un kontroles grupā, izpildot savienojumu „metiens – kūlenis – tvēriens”. 
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32.tabula 

Pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – kūlenis – tvēriens” izpildījuma 

atsevišķās darbību fāzēs 

 

 

      1. – sagatavojošo darbību fāze     2. – pamatdarbību fāze      3. – nobeiguma darbību fāze 

 

Analizējot tabulā apkopotos datus redzam, ka arī atsevišķu darbību fāzēs ir vērojams 

rezultātu uzlabojums abu grupu izpildījumā. Izpildot savienojumu „metiens – kūlenis – tvēriens” 

ar auklu, eksperimenta gaitā eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums sagatavojošo 

darbību fāzē ir samazinājies par 1,6, savukārt, kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,6. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 1,0 un kontroles grupas- par 0,3. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas 

vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 2 un kontroles grupas – par 1,2. Skaidri saskatāma 

starpība rezultātos, kas liecina par eksperimentālās grupas pārākumu. 

Izpildot doto savienojumu ar apli eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums 

sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 1,2 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,5. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,2 un kontroles grupas- par 0,3. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas 

vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,8 un kontroles grupas – par 1,0. Pamatdarbību 

fāzē ir vērojams kontroles grupas rezultāta neliels pārākums, tomēr sagatavojošo darbību un 

nobeiguma darbību fāzēs eksperimentālās grupas pārākums ir skaidri redzams. 

Līdzīga aina vērojama izpildot savienojumu ar bumbu. Eksperimentālās grupas vidējais 

kļūdu daudzums sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 1,1 un kontroles grupas vidējais 

kļūdu daudzums ir samazinājies par 0,2. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais 

kļūdu daudzums ir samazinājies par 0,2 un kontroles grupas- par 0,1. Nobeiguma fāzē 

eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,4 un kontroles grupas 

izpildījumā rezultāta uzlabojums nav vērojams. 

Ar vālītēm eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums sagatavojošo darbību fāzē 

ir samazinājies par 0,7 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 0,3. 

Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 0,4 un 

kontroles grupas sniegumā uzlabojuma nav. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas vidējais 

kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,2 un kontroles grupas – par 0,5. 

Dotā savienojuma izpildījumā ar lentu eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums 

sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 0,6 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,3. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

 Pirms eksperimenta Pēc eksperimenta 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

aukla Eksp.grupa 3 1.8 4 1.4 0.8 2 

kontrolgrupa 2.8 2.0 3.8 2.2 1.7 2.6 

aplis Eksp.grupa 3 1.6 3.8 1.8 1.4 2 

kontrolgrupa 2.9 1.8 3.6 2.4 1.5 2.6 

bumba Eksp.grupa 3.2 1.4 3.7 2.1 1.2 2.3 

kontrolgrupa 2.8 1.3 3.3 2.6 1.2 3.3 

vālītes Eksp.grupa 3.2 1.9 4 2.5 1.5 2.8 

kontrolgrupa 3.1 1.8 3.8 2.8 1.8 3.3 

lenta Eksp.grupa 3 1.9 4.1 2.4 1.7 2.8 

kontrolgrupa 3.1 2.0 3.6 2.8 1.9 3.2 
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samazinājies par 0,2 un kontroles grupas- par 0,1. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas 

vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,3 un kontroles grupas – par 0,4. 

Redzam, ka analizējot kļūdu daudzumu savienojuma „metiens – kūlenis – tvēriens”  

atsevišķās darbību fāzēs ir labi saskatāms eksperimentālās grupas rezultātu ievērojams pārsvars 

pār kontroles grupas rezultātu pēc eksperimenta. 

No rezultātiem skaidri redzams, ka uz eksperimenta sākuma brīdi abas grupas ir 

līdzvērtīgas ( α>0,05) arī tehniskās sagatavotības ziľā. Savukārt, salīdzinot rezultātus 

eksperimenta beigās starpība ir ticama ( α<0,05). 

Tātad varam izdarīt secinājumu, ka pielietotais vingrinājumu kopums ir devis paredzēto 

efektu savienojuma "metiens - kūlenis - tvēriens" izpildījumā. 

 56. attēlā redzami eksperimentālās un kontrolgrupas vidējo rezultātu pieaugumi, 

izpildot savienojumu "metiens - kūlenis - tvēriens",  kas liecina par tehniskās sagatavotības 

līmeľa izmaiľām eksperimenta norises laikā.  

Redzam, ka eksperimenta sākumā, izpildot savienojumu ar auklu grupas uzrāda 

praktiski vienādu rezultātu –statistiski ticama atšķirība nav ( α>0,05) (skat.6.pielikumu).   

Vidējais aritmētiskais pieaugums, izpildot "metiens - kūlenis - tvēriens" ar auklu, 

eksperimentālajā grupā ir par  3 sekmīgi izpildītiem mēģinājumiem lielāks par kontrolgrupas 

vidējo pieaugumu. (skat.56.attēlu). Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība ir lielāka par tā 

teorētisko vērtību, kas apliecina starpības ticamību. Eksperimentālās grupas dalībnieku sniegums 

ir kļuvis divas reizes labāks par kontroles grupas dalībnieku sniegumu . 
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56.attēls. Eksperimentālās un kontrolgrupas vidējo rezultātu pieaugumu 

salīdzināšana eksperimenta laikā ("metiens - kūlenis - tvēriens" izpildījumā) 

 

Veicot šo elementu savienojumu ar apli vērojama neliela atšķirība : kontrolgrupas 

vidējais pieaugums ir par 1 sekmīgi izpildītu mēģinājumu lielāks par kontrolgrupas vidējo 

pieaugumu. Pirms eksperimenta starpība nav ticama. Eksperimenta beigās redzama atšķirība 

grupu uzrādītajos rezultātos ( α<0,05).  
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Ar bumbu eksperimenta sākumā kontrolgrupas un eksperimentālās grupas vidējais 

rezultāts ir vienāds, kas liecina par abu grupu vienādu tehniskās sagatavotības līmeni darbā ar šo 

priekšmetu ( α>0,05) . Taču pēc eksperimenta ir vērojams eksperimentālās grupas pieauguma 

pārsvars  salīdzinājumā ar kontroles grupas pieaugumu. Starpība ir statistiski ticama ( α<0,05). 

Sekmīgo mēģinājumu vidējais pieaugums eksperimentālajā grupā ir par 1 lielāks par 

kontrolgrupas pieaugumu, tātad abas grupas ir uzlabojušas rezultātu, taču eksperimentālas grupas 

dalībnieku rezultāts ir sekmīgāks. Savienojuma izpildījumā ar vālītēm  un ar lentu vērojamā 

līdzīga aina. Eksperimenta gaitā sekmīgo mēģinājumu skaits abās grupās ir pieaudzis un pēc 

eksperimenta kontrolgrupas rezultātu pieaugums  ir par 1 sekmīgu mēģinājumu mazāks  par 

eksperimentālās grupas rezultātu pieaugumu, atšķirības ir statistiski ticamas ( α<0,05).  

Apskatot iegūtos rezultātus (skat. 6. pielikumu), varam redzēt, ka ar lentu meiteľu 

tehniskās sagatavotības līmenis ir nedaudz zemāks par tehnisko sagatavotības līmeni ar citiem 

priekšmetiem. Izskaidrojums meklējams mācību programmas nepilnībās, jo kompozīcijas ar 

lentu ir iekļautas sacensību programmā tikai ar I. sporta klasi. Līdz ar to treneri uzsāk tehnikas 

mācīšanu ar lentu nedaudz vēlāk par tehnikas mācīšanu ar citiem priekšmetiem. Domāju, ka tieši 

šī iemesla dēļ, tehnika ar lentu ir ievērojami zemākā līmenī un prasa no sportistēm lielāku 

koncentrēšanos un atdevi mācību treniľu procesa laikā. 

Līdz ar to var izdarīt secinājumu, ka eksperimentālā grupa, kura strādāja šo laiku ar 

izmainīto treniľu programmu, salīdzinot ar kontroles grupu, kuras programmā netika iekļauts 

mūsu izstrādātais speciālo vingrinājumu kopums, apguva uzdevumu krietni ātrāk un labāk. 

Apkopojot eksperimenta datus, var secināt, ka speciālo vingrinājumu kopuma 

pielietošana ļāva attīstīt nepieciešamās spējas daudz efektīvāk par vispārpieľemto metodi, kā 

rezultātā arī izvirzītā elementa apgūšana notika efektīvāk. 

 

Abu grupu audzēknes izpildīja savienojumu "priekšmeta metiens - pārmetiens - 

tvēriens" ar daţādiem priekšmetiem. Katra sportiste izpildīja 10 atkārtojumus, no kuriem tika 

skaitīti tikai sekmīgi izpildītie, bez tehniskām kļūdām visās elementa izpildījuma fāzēs. Dotajā 

savienojumā iekļāvām pārmetienu uz priekšu, jo jaunās mākslas vingrotājas 7-9 gadu vecumā ir 

apguvušas doto akrobātikas elementu pilnībā. Turpretī pārmetiens atpakaļ priekšmeta lidojuma 

fāzē vēl aizvien sagādā grūtības. 
Arī šo rezultātu apstrādei tika pielietota neatkarīgu paraugu kopu salīdzināšana ar Van 

der Vardena kritēriju un saistītu paraugkopu atšķirību novērtēšana ar Vilkoksona kritēriju (skat. 

7.pielikumu).  

Uz eksperimenta sākuma brīdi abu grupu vidējais rezultāts ar visiem priekšmetiem ir 

praktiski vienāds ( skat.7.pielikumu). Kontrolgrupas sniegums ar auklu un apli divas reizes 

labāks par eksperimentālās grupas, ar pārējiem priekšmetiem grupu rezultāti ir identiski. Turpretī  

pēc eksperimenta ir vērojama pietiekami liela abu grupu tehniskās sagatavotības līmeľa atšķirība 

(skat.7.pielikumu). Eksperimentālās grupas rādītāji ir lielāki par kontrolgrupas rādītājiem. Tātad 

eksperimentālā grupa sasniedza kontrolgrupas līmeni un arī pārsniedza to, kas liecina par mūsu 

vingrinājumu kopuma efektivitāti.  

Analizējot iegūtos datus par savienojuma izpildīšanu, varam secināt, ka uz 

eksperimenta sākumu abas grupas ir līdzvērtīgas un starpība tehnikā nav ticama. Turpretī, pēc 

eksperimenta skaidri redzama atšķirība, kas ir statistiski apstiprināts.  

33.tabulā ir redzams pieļauto atsevišķās darbību fāzēs kļūdu skaita salīdzinājums 

eksperimentālajā un kontroles grupā, izpildot savienojumu „metiens – pārmetiens – tvēriens”. 

Izvērtējot kļūdu skaita izmaiľas atsevišķās darbību fāzēs pirms un pēc eksperimenta, rodas 

iespēja detalizēti izsekot izpildījuma uzlabojumu. No apkopotajiem tabulā datiem redzam, ka arī 

atsevišķu darbību fāzēs ir vērojams rezultātu pieaugums abu grupu izpildījumā, tomēr skaidri 

saskatāmas to atšķirības.  
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33.tabula 

 

Pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – pārmetiens – tvēriens” izpildījuma 

atsevišķās darbību fāzēs 

 

 

      1. – sagatavojošo darbību fāze     2. – pamatdarbību fāze      3. – nobeiguma darbību fāze 

 

Izpildot savienojumu „metiens – pārmetiens – tvēriens” ar auklu, eksperimenta gaitā 

eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 

1,3 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 0,9. Pamatdarbību fāzē 

eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 0,7 un kontroles grupas- par 

0,2. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,3 un 

kontroles grupas – par 1,2. Skaidri saskatāma starpība rezultātos, kas liecina par eksperimentālās 

grupas pārākumu. 

Izpildot doto savienojumu ar apli eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums 

sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 0,8 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,3. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,4 un kontroles grupas- par 0,2. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas 

vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,7 un kontroles grupas – par 0,6. Pamatdarbību 

fāzē ir vērojama rezultātu neliela atšķirība, tomēr sagatavojošo darbību un nobeiguma darbību 

fāzēs eksperimentālās grupas pārākums ir skaidri redzams. 

Augstāk minētajā savienojumā ar bumbu eksperimentālās grupas vidējais kļūdu 

daudzums sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 0,7 un kontroles grupas vidējais kļūdu 

daudzums ir samazinājies par 0,4. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu 

daudzums ir samazinājies par 0,4 un kontroles grupas- par 0,2. Nobeiguma fāzē eksperimentālās 

grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,7 un kontroles grupas –par 0,6. 

Ar vālītēm eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums sagatavojošo darbību fāzē 

ir samazinājies par 0,7 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir palicis bez izmaiľām. 

Pamatdarbību fāzē eksperimentālās un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies 

par 0,5. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,3 

un kontroles grupas – par 0,8. 

Dotā savienojuma izpildījumā ar lentu eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums 

sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 0,7 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,1. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,3 un kontroles grupas- par 0,4. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas 

vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 0,9 un kontroles grupas – par 0,5. Kaut gan 

 Pirms eksperimenta Pēc eksperimenta 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

aukla Eksp.grupa 2.8 1.8 3.8 1.5 1.1 2.5 

kontrolgrupa 2.9 1.4 4.2 2.0 1.2 3.0 

aplis Eksp.grupa 2.8 1.7 4.0 2.0 1.3 2.3 

kontrolgrupa 2.7 1.8 3.8 2.4 1.6 3.2 

bumba Eksp.grupa 2.8 1.9 4.1 2.1 1.5 2.4 

kontrolgrupa 2.8 1.6 3.6 2.4 1.4 3.0 

vālītes Eksp.grupa 3.2 1.6 4.5 2.5 1.1 3.2 

kontrolgrupa 3.0 1.8 4.8 3.0 1.3 4.0 

lenta Eksp.grupa 3.2 1.7 4.1 2.5 1.4 3.2 

kontrolgrupa 2.9 1.9 4.1 2.8 1.5 3.6 
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pamatdarbību fāzē vērojams kontroles grupas rezultāta neliels pārsvars, sagatavojošo un 

nobeiguma darbību fāzēs eksperimentālās grupas rezultāti ir pārliecinoši augstāki. 

Redzam, ka arī savienojuma „metiens – pārmetiens – tvēriens”  apgūšanā ir labi 

saskatāms eksperimentālās grupas ievērojams pārsvars pār kontroles grupu, kas apliecina 

speciālā vingrinājumu kopuma pielietošanas lietderīgumu.  

Apskatot 57.attēlu redzam eksperimentālās un kontrolgrupas vidējo rezultātu 

pieaugumu salīdzinājumu izpildot savienojumu "metiens - pārmetiens - tvēriens".   
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57.attēls.  Eksperimentālās un kontrolgrupas vidējo rezultātu pieaugumu 

salīdzināšana eksperimenta laikā  ("metiens - pārmetiens - tvēriens" izpildījumā) 
 

 Analizējot 57.attēla rezultātus ir redzams, ka eksperimenta gaitā dotā savienojuma 

izpildījumā ar auklu eksperimentālās grupas audzēknes uzrāda 2 reizes labāku  rezultātu par 

kontroles grupas audzēkľu rezultātu.  Veicot šo elementu savienojumu ar apli kontrolgrupas 

vidējais rezultātu pieaugums ir 3 reizes mazāks par eksperimentālās grupas vidējo pieaugumu.  

Kontrolgrupas vidējo rezultātu pieaugums ar bumbu ir 2 reizes mazāks par 

eksperimentālās grupas rezultātu pieaugumu. Abas grupas uzlabojušas rezultātu, taču 

eksperimentālās grupas sniegums ir augstākā līmenī. 

Izpildot savienojumu ar vālītēm un lentu vērojamā līdzīga aina. Eksperimentālās grupas 

vidējo rezultātu pieaugumi ir 2 reizes lielāki par kontroles grupas rezultātu pieaugumu, kas 

liecina par eksperimentālās grupas audzēkľu labāku sagatavotības līmeni. 

Uz eksperimenta sākuma brīdi abas grupas ir līdzvērtīgas tehniskās sagatavotības ziľā 

(skat.7.pielikumu). Savukārt, eksperimenta beigās ir vērojamas izmaiľas grupu tehniskajā 

sagatavotībā ( α<0,05). Līdz ar to varam secināt, ka pielietotais vingrinājumu kopums ir 

palīdzējis eksperimentālās grupas audzēknēm uzlabot savienojuma izpildījumu "priekšmeta 

metiens - pārmetiens – priekšmeta tvēriens" daudz efektīvāk par vispārpieľemto metodi. 

 

Abos savienojumos priekšmeta lidojuma fāzē tiek izpildīts akrobātiskais elements ar 

ķermeľa rotāciju uz priekšu, kas dotajā vecumposmā vairs nesagādā īpašas grūtības. Līdz ar to 

treneriem ir iespēja koncentrēt audzēkľu uzmanību uz priekšmeta metiena un tvēriena 
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izpildījuma tehniskajām īpatnībām, kas, ľemot vērā pozitīvo kustību iemaľu pārnesumu, veido 

bāzi sareţģītāku elementu izpildījumam. 

Lai pāliecināties par izstrādāto metoţu lietderību iekļāvām pārbaudījumos savienojumu 

ar rotācijas elementu ap vertikālo ķermeľa asi. 

Arī doto savienojumu katra sportiste izpildīja 10 atkārtojumos, no kuriem tika skaitīti 

tikai sekmīgi izpildītie (skat.8.pielikumu), bez tehniskām kļūdām visās elementu izpildījuma 

fāzēs. Savienojumā iekļāvām „priekšmeta metienu – šene - priekšmeta tvērienu”. Šene izpilda 

puspirkstos pagrieţoties par 360° ap vertikālo ķermeľa asi. Izpildot šāda veida pagriezienu ātrā 

tempā lielu nozīmi iegūst vestibulārā stabilitāte, pretējā gadījumā vingrotāja nespēj saglabāt 

precīzu ķermeľa kustības virzienu, kas būtu saskaľots ar priekšmeta lidojuma virzienu. Līdz ar 

to, izpildot šādu savienojumu, var iegūt precīzākus datus par audzēkľu funkcionālo un tehnisko 

sagatavotības līmeni. 

34.tabulā ir ievietots pieļauto atsevišķās darbību fāzēs kļūdu skaita salīdzinājums 

eksperimentālajā un kontroles grupā, izpildot savienojumu „metiens – šene – tvēriens”. No 

tabulas datiem redzam, ka arī atsevišķu darbību fāzēs ir vērojams rezultātu uzlabojums un 

atšķirības abu grupu izpildījumā.  

34.tabula 

Pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – šene – tvēriens” izpildījuma 

atsevišķās darbību fāzēs 

 

 

      1. – sagatavojošo darbību fāze     2. – pamatdarbību fāze      3. – nobeiguma darbību fāze 

 

Analizējot kļūdu daudzumu savienojuma „metiens – šene – tvēriens” savienojuma  

izpildījumā ar auklu redzam, ka eksperimentālās grupas dalībnieces labojušas vidējo rezultātu 

sagatavojošo darbību fāzē par 2,3 sekmīgo izpildījumu reizēm  un kontroles grupas dalībnieces 

par 0,7 reizēm. Pamatdarbību fāzē vērojams nedaudz mazāks uzlabojums: eksperimentālajā 

grupā par 0,7  un kontroles grupā par o,4. Eksperimentālajā grupā nobeiguma fāzē vērojamais 

uzlabojums ir 1,6 un kontroles grupā 1,0. Atšķirība ir statistiski ticama ( α<0,05). 

Izpildot doto savienojumu ar apli eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums 

sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies par 1,0 un kontroles grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,3. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas vidējais kļūdu daudzums ir 

samazinājies par 0,7 un kontroles grupas- par 0,3. Nobeiguma fāzē eksperimentālās grupas 

vidējais kļūdu daudzums ir samazinājies par 1,0 un kontroles grupas – par 0,9. Nobeiguma 

darbību fāzē ir vērojama rezultātu neliela atšķirība, tomēr sagatavojošo darbību un pamatdarbību 

fāzēs eksperimentālās grupas pārākums ir ievērojams. 

 Pirms eksperimenta Pēc eksperimenta 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

aukla Eksp.grupa 3.8 1.6 3.9 1.5 0.9 2.3 

kontrolgrupa 2.9 1.9 3.4 2.2 1.5 2.4 

aplis Eksp.grupa 3.0 1.9 3.5 2.0 1.2 2.5 

kontrolgrupa 2.8 1.8 3.9 2.5 1.5 3.0 

bumba Eksp.grupa 2.6 2.0 3.6 2.2 1.4 2.6 

kontrolgrupa 2.7 1.8 3.8 2.4 1.6 3.2 

vālītes Eksp.grupa 2.7 2.3 4.3 2.2 1.6 3.0 

kontrolgrupa 3.2 2.0 3.8 2.9 2.0 3.3 

lenta Eksp.grupa 2.8 2.3 4.0 2.1 1.6 2.7 

kontrolgrupa 2.8 1.7 4.2 2.5 1.5 3.6 
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Kļūdu labojums, izpildot doto savienojumu ar bumbu, sagatavojošo darbību fāzē 

eksperimentālajā grupā ir 0,4 un kontroles grupā 0,3. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas 

audzēknes ir labojušas vidējo rezultātu par 0,6 un kontroles grupas audzēknes par 0,2. 

Nobeiguma fāzē eksperimentālajā grupa kļūdu ir kļuvis mazāk par 1,0 un kontroles grupā par 

0,6. Abu grupu sniegumā ir vērojams uzlabojums, taču eksperimentālajā grupā rezultāts ir krietni 

augstākā līmenī. 

Eksperimenta gaitā, kontroles grupas dalībnieces ar vālītēm sagatavojošo darbību fāzē 

ir uzlabojušas sniegumu par 0,3 sekmīgi izpildītiem mēģinājumiem un eksperimentālās grupas 

audzēknes par 0,6. Pamatdarbību fāzē eksperimentālās grupas kļūdu daudzuma labojums ir 0,7 

un kontroles grupā kļūdu daudzums paliecis nemainīgs. Nobeiguma fāzē eksperimentālā grupa 

labojusi rezultātu par 1,3 un kontroles grupa par 0,5. Arī ar vālītēm izpildot minēto savienojumu 

uzlabojums vērojams abu grupu sniegumā, tomēr eksperimentālās grupas rezultāts ir krietni 

sekmīgāks un atšķirība ir ticama ( α<0,05). 

Izvērtējot kļūdu daudzumu „metiens – šene – tvēriens” savienojuma  izpildījumā ar 

lentu redzam, ka eksperimentālās grupas dalībnieces labojušas vidējo rezultātu sagatavojošo 

darbību fāzē par 0,7 sekmīgo izpildījumu reizēm  un kontroles grupas dalībnieces par 0,3 reizēm. 

Pamatdarbību fāzē vērojams nedaudz mazāks uzlabojums: eksperimentālajā grupā par 0,7  un 

kontroles grupā par 0,2. Eksperimentālajā grupā nobeiguma fāzē vērojamais uzlabojums ir 1,3 un 

kontroles grupā 0,6. Atšķirība ir statistiski ticama ( α<0,05). Kaut gan rezultātu uzlabojums ir 

novērots abu grupu sniegumā, skaidri redzam eksperimentālās grupas pārākumu. 

Aplūkojot 58.attēlu ir skaidri saskatāma izmaiľu dinamika eksperimenta laikā. Tā, 

izpildot minēto savienojumu ar auklu kontrolgrupas vidējā rezultāta pieaugums ir 2 reizes 

mazāks par eksperimentālās grupas vidējā rezultāta pieaugumu. Starpība ir statistiski ticama, ko 

apliecina Van der Vardena kritērija vērtību izmaiľas. 
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58.attēls. Eksperimentālās un kontrolgrupas vidējo rezultātu pieaugumu 

salīdzināšana eksperimenta laikā  ("metiens - šene - tvēriens" izpildījumā) 
 

Ar apli eksperimentālās grupas vidējā rezultāta pieaugums ir par 1/3 lielāks par 

kontroles grupas pieaugumu. Starpība ir statistiski ticama ( skat.8.pielikumu). Līdz ar to varam 

secināt, ka eksperimentālā grupa uzrādīja augstāku rezultātu pateicoties mūsu izstrādātā 

vingrinājumu kopuma pielietojumam. 
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Savienojuma „metiens – šene – tvēriens” izpildījumā ar bumbu un vālītēm vērojama 

līdzīga aina. Atšķirība rezultātos ir ievērojama. Eksperimentālās grupas vidējo rezultātu 

pieaugums ir 2 reizes lielāks par kontroles grupas vidējo rezultātu pieaugumu. Starpība ir 

statistiska ticama ( α<0,05). 

Izpildot doto savienojumu ar lentu, eksperimentālās  grupas vidējo rezultātu pieaugums 

ir 3 reizes lielāks par kontroles grupas vidējo rezultātu pieaugumu. Starpība ir statistiski ticama   

( α<0,05) (skat.8.pielikumu). 

Analizējot iegūtos rezultātus ir redzams, ka izpildot savienojumu "metiens - šene - 

tvēriens" ar visiem priekšmetiem abas grupas ir ievērojami uzlabojušas savu sniegumu. Tomēr 

eksperimentālās grupas sportistes spēja vienādā mācību treniľu posma laikā uzrādīt ievērojami 

augstākus rezultātus, kas liecina par mūsu izstrādātā kopuma lietderīgumu. 

Salīdzinot katras grupas izmaiľas tehniskā sagatavotībā ar auklu, apli, bumbu, vālītēm 

un lentu varam izdarīt secinājumu, ka ar auklu, apli, un lentu abu grupu audzēknes ir sasniegušas 

labāku tehniskās sagatavotības līmeni. Tātad šī priekšmeta pārvaldīšanas tehnikas apgūšana 

sportistēm ir bijusi pieejamāka.  

Salīdzinot savstarpēji dotā savienojuma izpildījumu ar daţādiem priekšmetiem varam 

izdarīt secinājumu, ka lielākais kļūdu skaits ir novērots izpildījumā ar bumbu un vālītēm. Acīm 

redzot priekšmetu formas īpatnībām ir liela nozīme veicot darbības ar tiem. Bumbai, apaļas 

formas dēļ, ir grūtāk piešķirt nepieciešamo spēku un virzienu metiena brīdī, savukārt vālītes ir 

divi atsevišķi priekšmeti, kas prasa no vingrotājām visu specifisko koordinācijas spēju izpausmi. 

Līdz ar to varam secināt, ka tehnikas pilnveidošanai ar šiem priekšmetiem ir 

nepieciešams lielāks laika posms, vai arī būtu nepieciešams uzsākt tehnikas mācīšanu līdzās 

tehnikas pamatu mācīšanai ar citiem priekšmetiem un šo priekšmetu tehnikas apgūšanai jāpievērš 

vairāk uzmanības. 

59. attēlā ir parādīta grupu vidējo rezultātu pieaugumu starpību salīdzināšana visu triju 

riska elementu savienojumu izpildījumā eksperimenta gaitā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.attēls. Eksperimentālās un kontroles grupu vidējo rezultātu pieaugumu 

starpība eksperimenta laikā  3 savienojumu izpildījumā 

 

Aplūkojot 59.attēlu redzam, ka eksperimentālās grupas audzēknes ir labojušas 

snieguma kvalitāti visu triju savienojumu izpildījumā. Ar daţādiem priekšmetiem ir sasniegti 

atšķirīgi rezultāti, taču tie visi liecina par eksperimentālās grupas dalībnieču snieguma kvalitātes 
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pārākumu pār kontroles grupu. Līdz ar to iegūstam izstrādātā vingrinājumu kopuma lietderīguma 

apstiprinājumu. 

 

Eksperimentālās un kontroles grupas dalībnieces,  mūsu eksperimenta laikā, regulāri 

piedalījās republikas mērogā sacensībās. 2006.gada oktobrī visas eksperimentālās un kontroles 

grupas audzēknes piedalījās sacensībās „Rudens kauss 2006” un 2007.gada aprīlī „Mazās 

Zvaigznītes”. Minēto sacensību rezultāti tika analizēti un vērota rezultātu dinamika, jo sacensību 

laiki sakrita ar eksperimenta sākuma un beigu laikiem. 

60.attēlā parādītas grupu dalībnieču sacensību rezultātu izmaiľas eksperimenta laikā ar 

auklu, apli un bumbu (skat.15.pielikumu). Sacensību programmā II.sporta klases sportistēm ir 

paredzētas sacensību kombinācijas ar trim konkrētiem priekšmetu veidiem, kurus nosaka 

Latvijas Vingrošanas Federācijas mākslas vingrošanas Tehniskā Komiteja.  
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60.attēls. Eksperimentālās un kontroles grupu sacensību vidējo rezultātu izmaiņas 

eksperimenta laikā 

 

Apskatot 60.attēlu skaidri saskatāmas vidējo rezultātu izmaiľu atšķirības. Izpildot 

sacensību kombinācijas ar auklu eksperimentālās grupas dalībnieces pēc eksperimenta ir 

saľēmušas par 0,225 punktiem lielāku vērtējumu par kontroles grupas dalībniecēm. Pirms 

eksperimenta starpība nav ticama (skat.15.pielikumu). Sacensību kombināciju ar apli 

eksperimentālās grupas dalībnieces izpildīja par 0,055 punktiem un sacensību kombināciju ar 

bumbu par 0,13 punktiem labāk. Lielākā starpība sacensību rezultātos ir vērojama kombinācijās 

ar auklu, nedaudz mazāka kombinācijās ar bumbu un vismazākā starpība vērojama kombinācijās 

ar apli. 

Mūsdienu mākslas vingrošanas attīstības etapā sacensību rezultātu un godalgoto vietu 

likteni izšķir punkta tūkstošdaļas. Eksperimenta laikā visās sacensību kombinācijās 

eksperimentālās grupas vērtējums ir ievērojami augstāks par kontroles grupas vērtējumu, kas ļauj 

izdarīt secinājumu par izstrādātā speciālo vingrinājumu kopuma lietderīgumu.  

Sacensību darbībā bija novērojama lielāka ieinteresētība no eksperimentālās grupas 

meiteľu puses. Labāka tehniskā sagatavotība sekmēja arī stabilāku psiholoģisko stāvokli. Šīs 

grupas dalībniecēm bija vieglāk tikt galā ar pirms starta stresu. Tā rezultātā, dalībnieču sniegums 

tika novērtēts ar augstākām atzīmēm, jo iekļautie riska elementi bija izpildīti sekmīgāk. 

Uzlabojās arī kompozīcijas amplitūda un vizuālais efekts. 
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3.4.3. Paņēmienu, kas balstīti uz pozitīvās attieksmes veidošanu, pielietojuma 

lietderīgums 

Izpētot triju mācību treniľu grupu Rīgas rajona BJSS audzēkľu nodarbību 

apmeklējumu periodā (skat.61.att.), kad šie uzdevumi netika iekļauti mācību  treniľu plānā (tas 

sastāda 65 – 70% no audzēkľu skaita grupā),  un periodā, kad tika pielietoti mūsu izstrādātie 

uzdevumi, secinājām, ka  nodarbību apmeklējums ir ievērojami uzlabojies( nodarbības 

apmeklēja 85 – 90% audzēkľu). Radošo konkursu reizēs apmeklējums ir 100%, izľemot 

nopietnas saslimšanas gadījumus, kuri parasti sastāda ne vairāk par 1% no kopējā audzēkľu 

skaita grupās.  

pirms radošo  uzdevumu iekļaušanas

radošo uzdevumu iekļaušanas laikā
 

61.attēls. Audzēkņu mācību-treniņu nodarbību apmeklējums 

 

Analizējot 61.attēla datus, ir redzams, ka apmeklējuma pieaugums sastāda 20%.  Līdz 

ar to varam izdarīt secinājumu, ka, pielietojot treniľu nodarbībās mūsu izstrādātos uzdevumus 

pozitīvās attieksmes veidošanai, audzēkľu interese par nodarbībām ir krietni augusi, kā arī 

paaugstinājusies darbības motivācija. Tātad šādu paľēmienu būtu ieteicams pielietot sporta skolu 

mācību treniľu nodarbībās. Iekļaujot treniľu nodarbībās radošo darbu konkursus ir iespējams 

paaugstināt bērnu interesi par veicamo darbību. Meklējot apstiprinājumu pielietoto paľēmienu 

lietderīgumam izmantoju aptauju (anketēšanu), kurā piedalījās Rīgas rajona BJSS MT-3, MT-5 

un MT-7 grupu audzēknes.  

Anketēšanas mērķis bija noskaidrot:  

 Audzēkľu domas par mākslas vingrošanas nodarbību saturu. 

 Audzēkľu interesi un attieksmi pret pielietotajiem paľēmieniem. 

Mācību –treniľu procesā pielietoto metoţu un paľēmienu analīzei tika apkopota 

informācija no audzēkľu sniegtajām atbildēm. Respondenti atbildēja uz 15 jautājumiem (skat.17.     

pielikumu). 
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Jautājums: „ Kopš cik gadu vecuma nodarbojies ar mākslas vingrošanu?” 

 

 

 

 

 

 

 

62.attēls. Audzēkņu darbības sākuma vecums mākslas vingrošanā 

Jautājums palīdz noskaidrot vecuma posmu, kad tiek uzsāktas nodarbības dotajā sporta 

veidā. Analizējot 62.attēla datus redzam, ka lielākā audzēkľu daļa ( 33,3 %) uzsāk nodarbības 6. 

gadu vecumā, 20% audzēkľu uzsāk nodarbības 4.un 5.gadu vecumā, 7.un 8.gadu vecumā sporta 

gaitas uzsāk 13,3 %. Meitenes uz nodarbībām ved vecāki, kuri tad arī izvēlās savam bērnam 

sporta veidu. Tātad par galveno trenera uzdevumu kļūst noturīgas bērna intereses radīšana par 

nodarbībām un virzīšana panākumu gūšanā. 

Atbildes uz jautājumu „Kas, pēc tavām domām, ir svarīgākais nosacījums sekmēm 

mākslas vingrošanā?” parāda (skat.63.attēlu), ka 66,6% audzēkľu par galveno nepieciešamo 

īpašību izvirza lokanību, 13,3% pirmajā vietā liek ārējo izskatu, 20% kā galvenās nepieciešamās 

īpašības min darba spējas un vēlmi darboties šajā jomā. Tas norāda uz to, ka audzēknes apzinās 

sporta veida īpatnības un tām ir pietiekami skaidra izpratne par turpmākā mācību-treniľu procesa 

specifiku 

                                                                                        

 

 

 

  

 

63.attēls. Audzēkņu viedoklis par svarīgāko mākslas vingrošanā. 

Uz jautājumu „Kura treniľa nodarbības daļa tev ir vismīļākā?”  86,6% audzēkľu minēja 

treniľa galveno daļu, 13% minēja sākuma – sagatavojošo daļu un tikai 0,4% audzēkľu minēja 

nobeiguma daļu (skat.64.attēlu). Tas norāda uz to, ka audzēknēm nav izpratnes par mācību –

treniľu procesa būtību un secību. Galvenajā daļā tiek strādāts pie individuālās sacensību 
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programmas, kas arī izraisa lielāko interesi audzēkľu vidū. Tas norāda uz to, ka treneriem lielāka 

uzmanība jāvelta darbībām treniľa ievada un nobeiguma daļās, kad audzēkľu motivācija darbam 

ir zemā līmenī. Tieši šajās treniľa daļās jārada labs emocionālais fons, jo veicamajām darbībām 

piemīt fiziski nogurdinošs ciklisks raksturs. Treneriem jāpievērš pastiprināta uzmanība audzēkľu 

interešu motivācijas veicināšanai tieši mācību-treniľu nodarbības ievada un nobeiguma daļās. 

      

  

 

  

 

 

 

 

64.attēls. Audzēkņu izvēle treniņa nodarbību daļās 

Atbildes uz jautājumu „Vai tu piedalies mākslas vingrošanas radošajos konkursos?” 

parāda, ka 100% visas audzēknes piedalās šāda veida konkursos, kas liecina par paaugstinātu 

interesi radošo darbu izpildē. 

Uz jautājumu „ Kādi ir tavi labākie panākumi šajos konkursos?” 26,6% aptaujāto 

atbildēja, ka neatceras savus panākumus un lielākā audzēkľu daļa 73,3% minēja daţādus 

panākumus  (skat.65.attēlu). 

 

 

  

 

  

 

65.attēls. Audzēkņu panākumu novērtējums radošajos konkursos 

Jautājums „Vai tev patīk brīvi izvēlēti konkursu temati vai ar konkrētu uzdevumu?” . 

Lielākai audzēkľu daļai patīk brīvi izvēlēti konkursu temati – 53,3%, nedaudz mazākai daļai 

lielāku interesi izraisa uzdevumi ar konkrētu tematiku – 40% un 6,7 % dalībnieku interesē  visi 

uzdevumi vienādā mērā (skat.66.attēlu).  
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66.attēls.Audzēkņu konkursu tematikas izpēte 

 

Atbildes uz jautājumu: „Vai tev patīk, ja treniľa nodarbībā negaidīti tiek iekļauts 

radošais uzdevums?” parāda, ka lielākajai audzēkľu daļai 53,4% patīk arī negaidīti uzdevumi, 

bet 46,6% audzēkľu šāda veida uzdevumi nepatīk (skat.67.attēlu). Daļa audzēkľu jūtas nedroši 

par savu ideju interpretāciju, baidās no negatīva vērtējuma. Tieši tādēļ trenera darbībai 

personības attīstīšanā ir ievērojama loma, jo šādās reizēs audzēknis ir jāiedrošina darbībai un 

jāmeklē ceļi nedrošības pārvarēšanai, kas palīdzēs arī turpmākajās sporta gaitās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.attēls. Radošo uzdevumu iekļaušanas izvēle 

Uz jautājumu: ”Vai tev uzlabojas noskaľojums, ja treniľa sākumā ir izmantota 

netradicionāla, radoša iesildošā daļa?”  86,6% aptaujāto audzēkľu atbildēja pozitīvi, 6,7% - 

negatīvi un 6,7% minēja - kā kuru reizi (skat.68.attēlu). 



 167 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

p
ro

c
e

n
ti

jā nē kā kuru

reizi

izvēle

0

10

20

30
40

50

60

70

80

90

p
ro

c
e

n
ti

jā nē ne īpaši

izvēle

 

 

 

 

 

 

 

 

68.attēls. Audzēkņu noskaņojuma izmaiņas 

Audzēkľu atbildes norāda uz to, ka treneriem noteikti jāľem vērā , ka audzēkľu 

noskaľojums uzlabojas, ja treniľa sākumā ir izmantota netradicionāla, radoša iesildošā daļa, kas 

veicinātu audzēkľu uzmanības piesaisti darbam treniľā un sekmētu ātrāku pārslēgšanos no 

iepriekšējās darbības uz esošo. 

Jautājums: „Vai tev patīk uzdevumi ar nestandarta priekšmetiem?”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.attēls. Audzēkņu attieksme pret nestandarta priekšmetiem 

 

Izvērtējot 69.attēlā redzamos skaitļus ir saprotams, ka lielākajai audzēkľu daļai 86,6% 

patīk  strādāt arī ar nestandarta priekšmetiem ( nūjām, plīvuriem, cepurēm un citiem). Tikai 6,7% 

dalībnieku šāda veida uzdevumi nepatīk un 6,7% ne īpaši interesē. Darbs ar nestandarta 

priekšmetiem attīsta audzēkľos iztēli un fantāziju, pastiprināti attīstot priekšmeta izjūtas, jo 

darbojas kustību iemaľu pozitīvā pārnesuma princips. 

 

Uz jautājumu: „Vai tev patīk izpildīt vingrinājumus uz palīglīdzekļiem?”  53,4% 

audzēkľu atbildēja pozitīvi, 26,6% atzīmēja – kā kuru vingrinājumu un 20% atbildēja negatīvi. 
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70.attēls. Audzēkņu attieksme pret darbu uz palīglīdzekļiem 

 

Analizējot 70.attēlu skaidri redzama interese par vingrinājumiem uz palīglīdzekļiem, 

kaut gan rūpīgi jāseko drošības noteikumiem un jāpielieto atbilstošu audzēkľu spējām 

vingrinājumu klāstu. 

 

Atbildes uz jautājumu: „ Vai tev šķiet interesanti uzdevumi ar 2 priekšmetiem?” parāda, 

ka 66,7% audzēkľu patīk izpildīt vingrinājumus ar diviem priekšmetiem un tikai 33,3% atbildēja 

negatīvi. 
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71.attēls.Audzēkņu attieksme pret darbu ar diviem priekšmetiem 

 

 

Izvērtējot 71.attēlā redzamos skaitļus, varam teikt, ka lielākai audzēkľu daļai ir 

interesanti strādāt ar diviem priekšmetiem, kas ievērojami palielina motivāciju darbībai, 

vienlaikus uzlabojot koordinācijas spējas. 

 

Jautājums: „Vai tev šķiet interesanti uzdevumi ar abiem vienādiem priekšmetiem vai 

daţādiem?”. Lielākā daļa audzēkľu labprāt strādā ar daţādiem priekšmetiem – 40%, ar 

vienādiem – 26,6%,  20% audzēkľu vienlīdz patīk strādāt ar daţādiem un vienādiem 

priekšmetiem un tikai 13,4% dalībnieku atbildēja negatīvi ( skat.72.attēlu). 
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72.attēls.  Audzēkņu izvēle darbībā ar diviem priekšmetiem   

 

Uz jautājumiem:” Vai tu piedalies pasakas uzvedumos?” un „Vai dari to labprāt?” 

100% audzēkľu atbildēja pozitīvi ( skat. 17. pielikumu). Tas norāda uz to, ka pilnīgi visām 

audzēknēm ir pastiprināta interese par radošo darbību, ko arī izmantojām sastādot treniľu 

nodarbību saturu un vingrinājumu kopumu.  

 

3. nodaļā tika veikta metiena-tvēriena elementu tehniskās grūtības analīze pasaules un 

Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijās ar priekšmetiem. Tika noteikti riska 

elementi sacensību kombinācijās un analizēta to vērtība. Tika salīdzinātas sešu pasaules un 

Latvijas spēcīgāko vingrotāju kombinācijas. Tika noskaidrotas specifiskās īpašības, kuras ir 

nepieciešams attīstīt sekmīgai riska elementu izpildīšanai. Mūsu iegūtie dati pilnībā atbilst citu 

autoru iegūtiem datiem. Veikta pieļauto kļūdu analīze  savienojumu atsevišķās darbību fāzēs. 

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem tika izstrādāts līdzekļu un paľēmienu saturs un veikts 

pedagoģiskais eksperiments, lai pārbaudītu tā rezultativitāti.  

Balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem var izdarīt secinājumu, ka speciālo līdzekļu un 

paľēmienu pielietošana ļauj attīstīt nepieciešamās spējas efektīvāk, kā rezultātā noteikto 

elementu savienojumu apgūšana notika sekmīgāk, līdz ar to, sākotnēji pieľemtā hipotēze darba 

laikā ir apstiprinājusies. 
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SECINĀJUMI 
 

1.secinājums. Veicot pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību kombināciju 

salīdzinošo analīzi ar sacensību novērošanas un videomateriālu  pētīšanas metodēm, apstiprinājās 

riska elementu nozīmīgā vieta kompozīcijās. 

Tika konstatēts, ka pasaules spēcīgāko vingrotāju kombinācijās ir iekļauti no 20 līdz 30 

metiena-tvēriena elementi, no kuriem 9 līdz 18 atbilst riska elementu prasībām. Lielākais riska 

elementu skaits ir konstatēts sacensību kombinācijās ar apli 18 un kombinācijās ar vālītēm 

konstatēts mazākais riska elementu skaits 9. Uz riska elementu rēķina pasaules spēcīgākās 

sportistes vienas kombinācijas laikā gūst no 0,5 punktiem ( kombinācijās ar lentu) līdz 4,2 

punktiem (kombinācijās ar apli). No kopējās riska elementa vērtības lielākais punktu skaits tiek 

gūts pamatdarbību fāzē uz rotācijas elementu skaita rēķina  – no 0,3 punktiem līdz 2,3 punktiem. 

Latvijas spēcīgākās vingrotājas kombinācijās iekļauj no 17 līdz 23 metienus-tvērienus, 

no kuriem riska elementu prasībām atbilst 3 līdz 8 elementi. Lielākais riska elementu skaits 8 ir 

konstatēts sacensību kombinācijās ar apli  un mazākais riska elementu skaits 3 ir konstatēts 

kombinācijās ar lentu un auklu. Latvijas spēcīgākās sportistes uz riska elementu izpildījuma 

rēķina gūst vienas sacensību kombinācijas laikā no 0,6 punktiem līdz 1,6 punktiem. Lielākais 

punktu skaits tiek gūts riska elementa pamatdarbību fāzē – no 0,3 punktiem līdz 0,7 punktiem. 

Salīdzinot pasaules un LR spēcīgāko vingrotāju sacensību kombinācijās iekļauto 

priekšmetu metiena – tvēriena elementu skaitu nav konstatēta būtiska atšķirība, turpretī, riska 

elementu skaits būtiski atšķiras. Sacensību kombinācijās ar auklu, apli un lentu LR sportistes 

iekļauj par 10 riska elementiem mazāk nekā pasaules spēcīgākās sportistes un kombinācijās ar 

vālītēm par 5 riska elementiem mazāk. 

Konstatēta ievērojama atšķirība pasaules un LR spēcīgāko vingrotāju sacensību 

kombinācijās uz riska elementu rēķina gūto punktu skaitā. Pasaules spēcīgākās sportistes vienas 

sacensību kombinācijas laikā uz riska elementu rēķina ar auklu gūst līdz 3 punktiem vairāk, 

kombinācijās ar apli – par 2,6 punktiem vairāk, kombinācijās ar vālītēm un lentu – par 1 punktu 

vairāk par LR spēcīgākajām vingrotājām.  

Pasaules un Latvijas spēcīgāko vingrotāju sacensību kompozīcijās ir ievērotas visas 

FIG noteikumu prasības, riska elementu izkārtojumu pēc laika nosaka muzikālais pavadījums un 

konkrētas kompozīcijas stils. Gan pasaules, gan LR vingrotāju sacensību kombinācijās ir 

vērojama skaľdarbu un stilu daudzveidība, kas liecina par labu māksliniecisko līmeni. 

Līdz ar to varam secināt, ka Latvijas labākajām sportistēm, nenoliedzami, būtu jāiekļauj 

vairāk riska elementu sacensību kombinācijās ar visiem priekšmetiem, kas uzlabotu sacensību 

kombināciju amplitūdu, dinamiku, vizuālo efektu, kā arī rodas priekšnosacījumi nepieciešamībai 

attīstīt visas speciālās fiziskās īpašības, kuras nodrošina riska elementu izpildījumu, kuru 

sekmīgs izpildījums ļautu gūt lielāku punktu skaitu īsākā laikā. 

2.secinājums. Veicot riska elementu analīzi pēc kustību darbību fāzēm, tika detalizēti 

izpētīti tehnisko kļūdu rašanās iemesli, kā arī noteiktas specifiskās īpašības, kuras nepieciešamas 

riska elementu sekmīgam izpildījumam. Analizējot riska elementu izpildījumu, tika izdalītas 

svarīgākās koordinācijas spējas, kas ir specifiskas tieši mākslas vingrošanā, tās ir: ritma izjūta, 

līdzsvars, muskuļu sasprindzinājuma diferencēšana, telpas un laika izjūta. 

Konstatējām, ka izpildot sareţģītus elementus ar priekšmetu metieniem un tvērieniem, 

rotācijas kustībām priekšmeta lidojuma fāzē, jāattīsta visas īpašības, kuras balstās uz 

proprioreceptīvajām, dzirdes un redzes sajūtām. Vingrotājām nepieciešama lieliska sava ķermeľa 

un priekšmeta telpiskā un laika izjūta. Liela nozīme ir vestibulārā aparāta un kustību analizatoru 

pilnveidošanai, jo tas sekmē līdzsvara saglabāšanas spēju un kustību izpildījuma precizitātes 
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attīstīšanu. Balstoties uz literatūras dziļu izpēti un autores personīgo pieredzi, tika izstrādāts   

līdzekļu un paľēmienu kopums riska elementu mācīšanas procesa optimizācijai. 

Izveidotas 6 vingrinājumu grupas specifisko fizisko īpašību attīstīšanai :  

1) Līdzsvara izjūtas pilnveidošanai ( 8 vingrinājumi),  

2) Vestibulārā aparāta funkcionālās stabilitātes pilnveidošanai (9 vingrinājumi),  

3) Precizitātes un laika izjūtas pilnveidošanai ar priekšmetiem (12 vingrinājumi),  

4) Precizitātes un telpas izjūtas pilnveidošanai ķermenim (6 vingrinājumi),  

5) Sagatavojošie vingrinājumi riska elementu apgūšanai (5 vingrinājumi),  

6) Darbam ar daţādu vingrošanas  priekšmetu izmantošanu (70 vingrinājumi). 

1.grupas vingrinājumus iekļāvām katrā treniľu nodarbībā iesildošās daļas nobeigumā, 

bet 8.vingrinājums (darbs uz kustīgās platformas) tika iekļauts arī mācību treniľu nodarbību 

sākumā, galvenajā vai nobeiguma daļā atbilstoši nodarbības plānam. 2.grupas vingrinājumus 

iekļāvām 4 reizes nedēļā daţādās nodarbības daļās, kā arī treniľu nodarbības nobeigumā stafetēs 

un rotaļās. Galvenajā daļā vingrinājumi tika izpildīti starp piegājieniem, noguruma faktora 

ietekmē, sekmēdami izturības attīstīšanu. 3. un 4.grupas vingrinājumi tika iekļauti katrā treniľu 

nodarbībā, izmainot tos attiecīgi konkrētajam mērķim un treniľu nodarbības saturam. 

Vingrinājumus ir iespējams iekļaut visās nodarbības daļās. 5.grupas vingrinājumi tika iekļauti 

nodarbībās 3 reizes nedēļā galvenās daļas sākumā. 6.grupas vingrinājumi tika iekļauti katrā 

nodarbības sākuma daļā vai laikā starp piegājieniem. 

3.secinājums. Trīs uzdevumu grupas tika izveidotas audzēkľu pozitīvās attieksmes 

veidošanai ar mākslas vingrošanas līdzekļu pielietojumu. Konstatēts, ka pielietojot 1.grupas 

uzdevumus mācību treniľu nodarbības laikā atbrīvošanās vingrinājumu vietā, tie ļauj audzēknēm 

atpūsties gan fiziski, gan garīgi, kas, savukārt, dod iespēju paaugstināt nodarbības intensitāti, 

tādēļ tie tika iekļauti katrā nodarbībā. Īpaši labs rezultāts tika novērots iekļaujot šādu 

vingrinājumu veidu nodarbības ievada sagatavojošā daļā. 2. grupas uzdevumi tika iekļauti 

treniľu nodarbībās no 3 līdz 4 reizēm nedēļā galvenās daļas sākumā vai beigās atbilstoši 

nodarbību plānam. 3. grupas uzdevumi tika iekļauti konkrēti norādītajās nodarbībās vienu reizi 

mēnesī konkursu veidā, jo sagatavošanās prasa no audzēknēm pietiekami lielu darbu un laiku. 

Visu grupu vingrinājumi un uzdevumi tika veidoti, vadoties no nepieciešamības vienlaikus 

attīstīt pēc iespējas vairāk īpašību, akcentējot radošo spēju attīstīšanu. Vingrinājumu mācīšanai 

tika izmantotas visas pazīstamās pieejas, paľēmieni un metodes, tās savstarpēji apvienojot un 

papildinot, kā rezultātā izdevās atrast mācīšanās optimālo veidu.  

Konstatēts, ka pielietojot praksē izstrādāto līdzekļu un paľēmienu kopumu, tiek 

novērota audzēkľu pastiprināta interese par nodarbībām, kas savukārt sekmē audzēkľu centību 

un koncentrēšanos uzdevumu izpildīšanai, veido pozitīvu attieksmi pret mācību treniľu procesu, 

kas, protams, stipri atvieglo trenera darbību un atrisina trenera un audzēkľu sadarbības 

jautājumu. Uzdevumu izpildījumā iekļaujot sacensību elementu, notika meiteľu aktivitātes 

dabiska paaugstināšanās, kā arī motivācijas nostiprināšanās.  

4.secinājums. Pētījuma piektajā un sestajā etapos tika pārbaudīts izstrādāto paľēmienu 

un līdzekļu lietderīgums un efektivitāte ar paralēlā pedagoģiskā eksperimenta palīdzību. 

Analizējot testu rezultātus konstatējām, ka grupas ir sākotnēji līdzvērtīgas un neatšķiras 

pēc galvenajiem tipiskajiem raksturojumiem. Pielikuma 2.tabulas rezultāti liecina par grupu 

līdzvērtību ( α>0,05). Turpretī, salīdzinot grupu testēšanas rezultātus pēc eksperimenta ir 

konstatētas ievērojamas atšķirības (skat.3.pielikumu). Eksperimentālās grupas audzēkľi 

koordinācijas un veiklības testu izpildījumā uzrāda par 2 sek labāku laiku salīdzinājumā ar 

kontroles grupas rezultātu, līdzsvara testa - par 9 sek labāku, lokanības testu rezultāti ir par 2 cm 

labāki par kontroles grupā uzrādītajiem testu rezultātiem ( α<0,05).  

Izstrādātie līdzekļi un paľēmieni tika realizēti eksperimentālās grupas mācību 

programmā, turpretī kontroles grupa strādāja pēc iepriekšējās programmas, kas ir apstiprināta 

sporta skolā.  



 172 

Konstatēts, ka eksperimenta sākumā, izpildot 3 riska elementu savienojumus ar visiem  

mākslas vingrošanas priekšmetiem, grupas uzrāda vienādu rezultātu ( α>0,05). Turpretī 

eksperimenta beigās redzama statistiski ticama atšķirība grupu uzrādītajos rezultātos. 

Eksperimentālās grupas audzēkľu „metiena-kūleľa-tvēriena” sekmīgo izpildījumu skaits ar 

auklu, salīdzinoši ar kontroles grupas sniegumu, ir lielāks par 3, ar apli, bumbu, vālītēm un lentu-

par 1; „metiena-pārmetiena-tvēriena” sekmīgo izpildījumu skaits, salīdzinoši ar kontroles grupas 

sniegumu, ar auklu un apli ir lielāks par 2, ar bumbu, vālītēm un lentu-par 1; „metiena-šene-

tvēriena” sekmīgo izpildījumu skaits ar auklu ir lielāks par 2, ar apli, bumbu un vālītēm -par 1, ar 

lentu – par 2 (α<0,05). 

Pirms eksperimenta pieļauto kļūdu skaitā riska elementu atsevišķu darbību fāzēs 

statistiski ticamu atšķirību nav ( α>0,05) Savukārt, salīdzinot rezultātus eksperimenta beigās, 

redzam, ka eksperimentālās grupas pieļauto kļūdu skaits „metiena-kūleľa-tvēriena” izpildījumā 

ar auklu sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies vidēji par 1,4, pamatdarbību fāzē par 1,0 un 

nobeiguma fāzē par 2,0, kad kontroles grupas dalībnieču kļūdu skaits „metiena-kūleľa-tvēriena” 

sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies vidēji par 0,4, pamatdarbību fāzē par 0,3 un 

nobeiguma fāzē par 1,2. Starpība ir statistiski ticama (α<0,05).  

Eksperimentālās grupas pieļauto kļūdu skaits „metiena-pārmetiena-tvēriena” 

izpildījumā ar auklu sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies vidēji par 1,3, pamatdarbību fāzē 

par 0,7 un nobeiguma fāzē par 1,3, kad kontroles grupas dalībnieču kļūdu skaits „metiena-

pārmetiena-tvēriena” sagatavojošo darbību fāzē ir samazinājies vidēji par 0,9, pamatdarbību fāzē 

par 0,2 un nobeiguma fāzē par 1,0. Arī savienojuma „metiens-šene-tvēriens” izpildījumā ar auklu 

eksperimentālās grupas audzēkľu pieļauto kļūdu skaits sagatavojošo darbību fāzē ir mazinājies 

par 2,3, pamatdarbību fāzē par 0,7, nobeiguma darbību fāzē par 1,6. Turpretī, kontroles grupas 

audzēkľu pieļautais kļūdu skaits dotā savienojuma sagatavojošo darbību fāzē ir mazinājies par 

0,7, pamatdarbību fāzē par 0,4 un nobeiguma darbību fāzē par 1,0. Starpība ir statistiski ticama 

(α<0,05). 

Konstatēts abu grupu izpildījuma rezultātu uzlabojums eksperimenta laikā. Salīdzinot 

iegūtos skaitļus, ir redzams, ka eksperimentālās grupas vidējais pieaugums ir lielāks par 

kontroles grupas vidējo pieaugumu visu triju riska elementam pietuvināto savienojumu 

izpildījumā (α<0,05) . 

Konstatētas atšķirības abu grupu sacensību rezultātos pirms un pēc eksperimenta. 

Eksperimentālās grupas dalībnieču sacensību rezultāti ir vidēji par 0,146 punktiem labāki par 

kontroles grupas dalībnieču rezultātiem. Atšķirība ir statistiski ticama (α<0,05). 

Izvērtējot audzēkľu mācību –treniľu nodarbību apmeklējumu pirms un pēc 

eksperimenta tika konstatētas ievērojamas atšķirības. Periodā, kad pozitīvās attieksmes 

veidošanas uzdevumi tika iekļauti nodarbību saturā, nodarbību apmeklējums pieaudzis par 20%. 

Analizējot aptaujas anketās sniegtās atbildes, konstatēts, ka 100% audzēkľu pozitīvi 

vērtē radošo uzdevumu iekļaušanu treniľu nodarbībās. 

Apkopojot eksperimenta datus, secinām, ka izstrādāto līdzekļu un paľēmienu 

pielietošana ļauj ātrāk un efektīvāk attīstīt nepieciešamās specifiskās īpašības, kā arī sekmē 

optimālo riska elementu apgūšanu. 

Sākotnēji pieľemtā hipotēze darba laikā ir apstiprinājusies. 

 

Darbā ieteiktais materiāls var noderēt kā metodisks līdzeklis fiziskās audzināšanas 

pasniedzējiem, kam jau ir kādas zināšanas mākslas vingrošanā, un mākslas vingrošanas 

treneriem vingrošanas sekcijās un bērnu jaunatnes sporta skolās.  
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1. pielikums     

Grupu individuālie raksturojumi 

 

Vārds, 

uzvārds 

Dzimšanas 

gads 

Augums 

( cm ) 

Svars 

( kg ) 

Nodarbību 

stāžs 

Sporta klase 

Kontroles grupa 

K.K. 1991. 128 26 3 II 

A.J. 1991. 130 28 3 II 

E.K. 1991. 133 27 3 II 

U.K. 1991. 125 23 3 III 

E.J. 1991. 127 24 3 II 

I.L. 1991. 129 23 2 III 

D.J. 1991. 135 31 3 II 

L.E. 1991. 140 32 3 II 

I.P. 1992. 125 22 3 II 

E.G. 1992. 121 20 2 III 

M.B. 1992. 127 25 2 III 

R.R. 1992. 123 21 2 III 

M.B. 1992. 118 20 2 III 

N.V. 1992. 125 21 3 II 

D.S. 1993. 116 18 3 II 

 

Eksperimentālā grupa 

E.V. 1991. 134 30 3 II 

A.V. 1990. 138 29 3 II 

K.M. 1991. 132 30 3 II 

A.E. 1991. 137 35 3 II 

L.B. 1991. 129 27 3 II 

H.H. 1991. 122 23 2 III 

A.M. 1991. 151 35 2 III 

L.V. 1991. 122 22 3 II 

L.P. 1991. 131 32 3 II 

S.V. 1992. 117 20 2 III 

S.M. 1992. 122 21 3 II 

V.G. 1992. 125 22 3 II 

A.M. 1992. 123 21 3 II 

E.V. 1993. 117 19 2 III 

K.J. 1993. 120 21 2 III 
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2. pielikums 

Grupu testēšanas rezultāti 

pirms eksperimenta 

Iniciāļi Koord. t. Veiklība Līdzsvars Lokanība 

1 2 3 4 5 

 

E.V. 9 18 38 32 

A.V. 7 19 42 36 

K.M. 11 23 36 29 

A.E. 11 21 38 38 

L.B. 10 20 35 33 

H.H. 10 21 32 30 

A.M. 8 19 35 34 

L.V. 11 18 37 32 

L.P. 12 22 32 30 

S.V. 9 21 35 37 

S.M. 12 20 38 31 

V.G. 11 23 33 35 

A.M. 9 21 39 28 

E.V. 11 22 36 30 

K.J. 10 21 35 33 

 

K.K. 11 22 36 33 

A.J. 10 21 38 30 

E.K. 8 18 34 36 

U.K. 12 20 30 37 

E.J. 13 22 36 35 

I.L. 11 19 39 35 

D.J. 11 19 38 34 

L.E. 10 22 36 31 

J.P. 9 21 34 35 

E.G. 10 18 32 32 

M.B. 9 23 36 32 

R.R. 7 21 36 36 

M.B. 10 21 34 35 

N.V. 10 20 32 31 

D.S. 9 19 36 29 

 
Koordinācijas testa rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 10 10 
Standartnovirze 1 2 
Variācijas koeficients 14,3% 15,1% 
Standartkļūda 0,4 0,4 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,39 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    
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2.pielikuma turpinājums 

Veiklības testa rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 21 20 
Standartnovirze 2 2 
Variācijas koeficients 7,7% 7,6% 
Standartkļūda 0,4 0,4 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,82 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 
Līdzsvara testa rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 36 35 
Standartnovirze 3 2 
Variācijas koeficients 7,5% 7,0% 
Standartkļūda 0,7 0,6 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  2,12 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

 
Lokanības testa rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 33 33 
Standartnovirze 3 2 
Variācijas koeficients 9,2% 7,3% 
Standartkļūda 0,8 0,6 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  1,95 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    
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3.pielikums 

Grupu testēšanas rezultāti 

pēc eksperimenta 

Iniciāļi Koord. t. Veiklība Līdzsvars Lokanība 

1 2 3 4 6 

1. grupa 

E.V. 7 15 46 33 

A.V. 6 14 54 36 

K.M. 8 20 44 30 

A.E. 6 18 48 38 

L.B. 7 17 46 35 

H.H. 5 17 50 33 

A.M. 7 16 45 34 

L.V. 9 17 43 35 

L.P. 9 20 40 32 

S.V. 6 18 44 37 

S.M. 9 17 48 35 

V.G. 8 20 52 38 

A.M. 7 18 56 32 

E.V. 7 20 52 35 

K.J. 8 17 54 36 

2. grupa 

K.K. 10 21 36 33 

A.J. 9 20 38 31 

E.K. 8 18 42 36 

U.K. 11 20 36 37 

E.J. 12 1 38 34 

I.L. 10 18 42 35 

D.J. 9 18 40 34 

L.E. 10 20 38 32 

J.P. 8 19 35 36 

E.G. 9 18 36 33 

M.B. 8 21 38 34 

R.R. 7 21 38 36 

M.B. 9 21 36 35 

N.V. 9 20 34 32 

D.S. 8 19 40 30 

 

Koordinācijas testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 7 9 
Standartnovirze 1 1 
Variācijas koeficients 16,8% 14,3% 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  2 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  8,10 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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3.pielikuma turpinājums 

Veiklības testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Līdzsvara testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 

  
Kopa 

X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 48 38 
Standartnovirze 5 2 
Variācijas koeficients 9,6% 6,3% 

Standartkļūda 1 0,6 

Vidējo aritmētisko starpība  10 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  10,82 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

 
Lokanības testa rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 

  
Kopa 

X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 35 34 

Standartnovirze 2 2 

Variācijas koeficients 6,6% 6,0% 

Standartkļūda 0,6 0,5 

Vidējo aritmētisko starpība  1 

Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  2,33 

Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 

Starpība nav ticama.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 18 18 
Standartnovirze 2 5 
Variācijas koeficients 10,5% 26,9% 
Standartkļūda 0,5 1 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  5,92 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    



 188 

4.pielikums 

Eksperimentālās grupas testēšanas rezultātu dinamika 

eksperimenta gaitā 

 

Iniciāļi Koord. t. Veiklība Līdzsvars Lokanība 

1 2 3 4 6 

1. grupa 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

E.V. 9 7 18 15 38 46 32 33 

A.V. 7 6 19 14 42 54 36 36 

K.M. 11 8 23 20 36 44 29 30 

A.E. 11 6 21 18 38 48 38 38 

L.B. 10 7 20 17 35 46 33 35 

H.H. 10 5 21 17 32 50 30 33 

A.M. 8 7 19 16 35 45 34 34 

L.V. 11 9 18 17 37 43 32 35 

L.P. 12 9 22 20 32 40 30 32 

S.V. 9 6 21 18 35 44 37 37 

S.M. 12 9 20 17 38 48 31 35 

V.G. 11 8 23 20 33 52 35 38 

A.M. 9 7 21 18 39 56 28 32 

E.V. 11 7 22 20 36 52 30 35 

K.J. 10 8 21 17 35 54 33 36 

 
Koordinācijas testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 
Kopa 
X 

Kopa 
Y 

Vidējais aritmētiskais 10 7 

Standartnovirze 1 1 

Variācijas koeficients 14,8% 17,3% 

Standartkļūda 0,4 0,3 

Vidējais pieaugums  -3 
Vilkoksona kritērija empīriskā 
vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā 
vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.   

Kļūdas varbūtība < 0,05   

 

Veiklības testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 21 18 

Standartnovirze 2 2 

Variācijas koeficients 8,0% 10,8% 

Standartkļūda 0,4 0,5 

Vidējais pieaugums  -3 
Vilkoksona kritērija empīriskā 
vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā 
vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    
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4.pielikuma turpinājums 

Līdzsvara testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 36 48 

Standartnovirze 3 5 

Variācijas koeficients 7,7% 9,6% 

Standartkļūda 0,7 1 

Vidējais pieaugums  12 
Vilkoksona kritērija empīriskā 
vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā 
vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

 

 

 

Lokanības testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 33 35 

Standartnovirze 3 2 

Variācijas koeficients 9,6% 6,8% 

Standartkļūda 0,8 0,6 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  8 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    
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5.pielikums 

Kontrolgrupas testēšanas rezultātu dinamika 

eksperimenta gaitā 

 

Iniciāļi Koord. t. Veiklība Līdzsvars Lokanība 

1 2 3 4 6 

2.grupa 

K.K. 11 10 22 21 36 36 33 33 

A.J. 10 9 21 20 38 38 30 31 

E.K. 8 8 18 18 34 42 36 36 

U.K. 12 11 20 20 30 36 37 37 

E.J. 13 12 22 17 36 38 35 34 

I.L. 11 10 19 18 39 42 35 35 

D.J. 11 9 19 18 38 40 34 34 

L.E. 10 10 22 20 36 38 31 32 

J.P. 9 8 21 19 34 35 35 36 

E.G. 10 9 18 18 32 36 32 33 

M.B. 9 8 23 21 36 38 32 34 

R.R. 7 7 21 21 36 38 36 36 

M.B. 10 9 21 21 34 36 35 35 

N.V. 10 9 20 20 32 34 31 32 

D.S. 9 8 19 19 36 40 29 30 

 
Koordinācijas testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 10 9 

Standartnovirze 2 1 

Variācijas koeficients 15,1% 14,3% 

Standartkļūda 0,4 0,3 

Vidējais pieaugums  -1 
Vilkoksona kritērija empīriskā 
vērtība  1,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā 
vērtība  14 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Veiklības testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 20 19 

Standartnovirze 2 1 

Variācijas koeficients 7,6% 7,0% 

Standartkļūda 0,4 0,3 

Vidējais pieaugums  -1 
Vilkoksona kritērija empīriskā 
vērtība  6,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā 
vērtība  4 

Pieaugums nav ticams.    



 191 

 

5.pielikuma turpinājums 

Līdzsvara testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 35 38 

Standartnovirze 2 2 

Variācijas koeficients 7,0% 6,3% 

Standartkļūda 0,6 0,6 

Vidējais pieaugums  3 
Vilkoksona kritērija empīriskā 
vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā 
vērtība  17 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

 

 

Lokanības testa rezultātu dinamika eksperimenta gaitā 

 

  
Kopa 

X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 33 34 

Standartnovirze 2 2 

Variācijas koeficients 7,3% 6,0% 

Standartkļūda 0,6 0,5 

Vidējais pieaugums  0 
Vilkoksona kritērija empīriskā 
vērtība  6,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā 
vērtība  4 

Pieaugums nav ticams.    
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6. pielikums 

 

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti 

(metiens – kūlenis – tvēriens) 

 

 aukla aplis bumba vāles lenta 

 Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 2 8 0 3 2 6 3 5 1 4 2 3 1 3 0 1 1 3 1 2 

2. 1 6 2 4 1 4 1 4 2 5 2 4 0 3 1 1 1 2 1 2 

3. 1 5 2 5 2 7 2 5 2 6 2 3 1 2 1 2 0 3 1 1 

4. 1 7 1 3 1 5 1 3 2 7 2 4 2 3 2 3 1 4 0 1 

5. 2 6 1 2 1 6 1 3 2 3 2 3 0 2 1 1 1 4 1 2 

6. 1 4 2 5 1 4 1 4 2 4 2 3 1 4 1 4 1 2 1 2 

7. 1 7 1 3 2 7 2 5 2 5 2 3 1 3 1 1 1 3 0 1 

8. 1 7 0 2 2 5 3 4 1 3 1 2 1 3 1 1 0 2 1 0 

9. 2 6 0 3 1 3 1 3 2 5 3 3 0 2 1 2 1 2 1 2 

10. 1 5 2 4 1 3 1 2 2 3 2 4 1 5 1 3 1 1 1 1 

11. 1 6 1 2 2 5 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 

12. 1 6 1 3 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 5 1 3 

13. 1 3 2 4 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 

14. 0 5 2 4 1 4 1 2 2 5 2 3 0 2 1 1 1 5 2 4 

15. 1 4 1 3 2 5 2 3 1 4 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 

X 1 6 1 3 1 5 2 4 2 4 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 

d  5  2  3  2  2  1  2  1  2  1 

 

 

X - vidējais aritmētiskais 

d – vidējo aritmētisko starpība 
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6.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar auklu 

(metiens – kūlenis – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 6 
Standartnovirze 1 2 
Standartkļūda 0,3 0,5 

Vidējais pieaugums  5 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 3 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 

  Kopa X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 6 3 
Standartnovirze 2 1 

Standartkļūda 0,5 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  2 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  8,68 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

  Kopa X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,08 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    
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6.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar apli 

(metiens – kūlenis – tvēriens) 

 

            Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 5 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējais pieaugums  3 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

            Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 4 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējais pieaugums  2 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

  Kopa X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,93 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

  Kopa X 
Kopa 

Y 

Vidējais aritmētiskais 5 4 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  1 

Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  6,08 

Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 

Starpība ir ticama.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    
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6.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar bumbu 

(metiens – kūlenis – tvēriens) 

   

 Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 4 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,4 

Vidējais pieaugums  2 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

            Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 3 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējais pieaugums  1 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  14 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,97 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 4 3 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,4 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  6,02 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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                                                                                    6.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar vālītēm 

(metiens – kūlenis – tvēriens) 

 

           Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 3 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums  2 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

            Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums  1 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  14 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  0 

Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,44 

Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 

Starpība nav ticama.    

  

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 3 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  5,19 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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6.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar lentu 

(metiens – kūlenis – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 3 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums  2 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

                Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējais pieaugums  1 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  14 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

      Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā 
vērtība  0,21 
Van der Vardena kritērija teorētiskā 
vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

  Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 3 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  5,99 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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7.pielikums 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentālās grupas pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – kūlenis – tvēriens” darbību fāzēs 

 

 aukla aplis bumba vālītes lenta 

 Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 3 1 4 0 0 2 3 1 4 1 1 2 4 1 4 2 2 2 4 1 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 

2. 3 2 4 1 0 3 3 2 4 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 2 5 2 1 3 4 1 4 3 2 3 

3. 3 3 3 2 1 2 3 1 4 1 1 1 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 4 1 5 3 2 2 

4. 2 2 5 1 0 2 3 3 3 2 1 2 2 2 4 1 1 1 3 1 4 2 1 3 3 1 5 2 2 2 

5. 2 3 3 1 1 2 4 1 4 1 1 2 3 1 4 2 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 2 2 2 

6. 3 1 5 2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 0 4 2 1 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 

7. 3 2 4 1 0 2 2 2 4 1 0 2 3 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 3 3 1 5 2 2 3 

8. 2 2 5 1 1 1 3 1 4 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 2 3 2 5 2 2 3 

9. 3 1 4 2 0 2 3 3 3 2 2 3 4 0 4 3 0 2 3 2 5 3 2 3 4 1 4 3 2 3 

10. 4 2 3 2 1 2 2 2 5 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 1 2 4 0 5 3 2 4 

11. 4 1 4 1 1 2 3 1 4 2 1 2 4 1 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

12. 3 1 5 1 1 2 4 1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 1 2 

13. 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 

14. 4 1 5 2 1 2 4 1 4 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 2 5 3 1 3 2 3 4 2 0 3 

15. 3 3 3 2 2 2 3 1 4 2 1 2 3 1 5 2 2 2 4 1 5 3 1 3 3 3 3 3 2 3 

X 3 1.8 4 1.4 0.8 2 3 1.6 3.8 1.8 1.4 2 3.2 1.4 3.7 2.1 1.2 2.3 3.2 1.9 4 2.5 1.5 2.8 3 1.9 4.1 2.4 1.7 2.8 

 

1. – sagatavojošo darbību fāze 

2. –pamatdarbību fāze 

3. –nobeiguma darbību fāze 
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8.pielikums 

 

 

 

 

 

Kontroles grupas pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – kūlenis – tvēriens” darbību fāzēs 

 

 

 

1.-     sagatavojošo darbību fāze 

2. – pamatdarbību fāze 

3. –nobeiguma darbību fāze 

 

 aukla aplis bumba vālītes lenta 

 Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 3 2 5 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 1 3 4 1 5 4 1 4 3 3 3 3 2 3 

2. 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 1 4 2 3 3 

3. 3 1 4 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4. 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 

5. 3 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 1 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 

6. 2 2 4 2 1 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 

7. 3 1 5 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 1 4 3 2 4 2 1 3 4 1 5 3 2 4 

8. 4 2 4 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 2 4 

9. 3 2 5 2 2 3 4 1 4 3 1 3 2 2 3 2 1 4 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 1 3 

10. 3 1 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 4 3 1 4 

11. 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 2 2 3 

12. 2 3 4 2 1 4 2 1 5 2 1 3 3 3 3 3 2 4 4 1 5 3 1 5 3 2 4 2 1 4 

13. 3 2 3 3 1 2 4 2 3 3 1 3 4 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 1 3 

14. 2 2 4 2 2 2 3 1 5 2 2 4 3 2 5 3 1 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 2 2 2 

15. 3 3 3 2 2 3 2 1 5 2 2 3 4 1 4 3 1 4 4 1 5 3 2 3 3 3 3 3 1 4 

X 2.8 2 3.8 2.2 1.7 2.6 2.9 1.8 3.6 2.4 1.5 2.6 2.8 1.3 3.3 2.6 1.2 3.3 3.1 1.8 3.8 2.8 1.8 3.3 3.1 2.0 3.6 2.8 1.9 3.2 
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9. pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti 

(metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens) 

 

 aukla aplis bumba vāles lenta 

 Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 1 6 2 6 1 6 2 4 1 5 1 2 1 3 2 2 1 3 1 2 

2. 2 6 2 6 2 5 2 3 2 5 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 

3. 1 5 1 3 2 6 2 3 2 5 2 4 1 2 1 2 1 3 1 2 

4. 1 6 1 3 1 4 1 3 2 5 3 4 1 3 1 1 1 4 1 2 

5. 2 6 2 3 1 5 1 2 2 3 2 3 1 2 0 1 3 4 1 2 

6. 1 5 1 3 1 3 2 2 2 3 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 

7. 1 5 2 2 2 5 2 3 2 5 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 

8. 1 5 1 4 2 4 2 3 1 3 1 2 0 3 1 1 0 2 1 1 

9. 2 6 2 5 1 3 1 2 2 5 3 4 0 2 0 2 1 3 1 2 

10. 1 5 2 4 1 2 1 2 2 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 2 

11. 2 5 2 4 2 5 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 

12. 2 5 2 4 1 2 1 2 2 3 2 3 0 2 1 1 1 3 1 2 

13. 1 6 1 3 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 

14. 2 5 1 3 0 4 1 2 2 5 2 3 0 2 1 1 1 5 3 3 

15. 1 6 1 4 2 3 2 3 1 4 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 

X 1 5 2 4 1 4 2 3 2 4 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 

d  4  2  3  1  2  1  2  1  2  1 

 

X - vidējais aritmētiskais 

d – vidējo aritmētisko starpība 
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                                                                                          9.pielikuma turpinājums 

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar auklu 

(metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 5 

Standartnovirze 1 2 

Standartkļūda 0,3 0,4 

Vidējais pieaugums  4 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 4 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,36 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 5 4 
Standartnovirze 2 1 
Standartkļūda 0,4 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  2 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  6,95 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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9.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar apli 

(metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā 

  

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 4 

Standartnovirze 1 2 

Standartkļūda 0,3 0,4 

Vidējais pieaugums  3 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

                    

                    Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 3 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējais pieaugums  1 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  17 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

           Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 

Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  1,42 

Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 

Starpība nav ticama.    

 

         Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 4 3 
Standartnovirze 2 1 
Standartkļūda 0,4 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  5,50 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,78 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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9.pielikuma turpinājums 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar bumbu 

(metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 4 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 

Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

                Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 3 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējais pieaugums  1 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

            Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  2,02 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

          Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 4 3 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  5,83 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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9.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar vālītēm 

(metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējais pieaugums  1 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  7,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  14 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  1,33 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  5,64 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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9.pilelikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar lentu 

(metiens – pārmetiens uz priekšu – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 3 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējais pieaugums  1 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  11 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  1,17 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 3 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  5,27 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

 



 206 

 

10.pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentālās grupas pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – pārmetiens – tvēriens” darbību fāzēs 

 

 aukla aplis bumba vālītes lenta 

 Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 3 3 3 1 1 2 4 1 4 1 1 2 3 2 4 2 1 2 4 1 4 2 2 3 4 1 4 3 1 3 

2. 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 6 3 0 4 3 2 4 3 2 3 

3. 4 1 4 1 1 3 3 1 4 1 2 2 3 1 4 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 

4. 3 2 4 1 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 1 4 2 3 2 3 2 4 2 1 3 

5. 3 1 4 2 0 2 3 3 3 1 2 2 1 2 5 2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 1 4 3 0 3 

6. 3 2 4 1 1 3 2 2 5 2 2 3 2 1 5 2 2 3 2 1 6 2 1 4 3 2 4 3 1 4 

7. 3 3 3 2 1 2 3 1 4 2 1 2 3 1 4 3 1 1 3 3 3 2 1 3 2 2 5 2 2 3 

8. 4 1 4 2 0 3 3 1 4 2 2 2 3 3 3 3 1 3 4 1 5 2 2 3 3 2 5 3 1 4 

9. 3 1 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 4 2 1 2 3 2 5 3 1 3 4 1 4 3 1 3 

10. 3 3 3 1 1 3 2 2 5 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

11. 3 1 4 1 2 2 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 2 2 3 1 5 2 2 4 4 2 3 2 2 3 

12. 2 2 4 2 1 2 3 1 4 3 2 3 1 3 4 2 2 3 4 1 5 3 1 4 3 1 5 2 1 4 

13. 3 2 4 2 1 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 1 3 2 2 5 2 2 3 

14. 2 2 4 1 1 3 3 2 5 2 2 2 2 1 5 1 1 3 3 2 5 3 2 3 3 2 4 2 1 2 

15. 1 2 5 1 2 3 3 1 4 3 2 2 2 2 5 2 2 2 4 1 5 3 1 4 4 1 4 3 1 4 

X 2.8 1.8 3.8 1.5 1.1 2.5 2.8 1.7 4.0 2.0 1.3 2.3 2.8 1.9 4.1 2.1 1.5 2.4 3.2 1.6 4.5 2.5 1.1 3.2 3.2 1.7 4.1 2.5 1.4 3.2 

 

1. -sagatavojošo darbību fāze 

2. –pamatdarbību fāze 

3. –nobeiguma darbību fāze 
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11.pielikums 

 

 

 

 

Kontroles grupas pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – pārmetiens – tvēriens” darbību fāzēs 

 

 aukla aplis bumba vālītes lenta 

 Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 4 1 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

2. 3 1 4 2 1 1 2 2 4 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 1 5 3 1 4 4 1 4 4 1 4 

3. 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 1 4 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 1 4 3 1 5 3 1 4 

4. 3 1 5 3 1 3 3 2 4 3 1 3 3 1 3 2 1 3 2 3 4 3 2 4 2 2 5 2 2 4 

5. 3 1 4 3 0 4 3 2 4 3 2 3 2 2 4 2 1 4 3 2 5 3 2 4 3 3 3 3 2 3 

6. 4 1 4 2 1 4 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 4 2 3 3 1 4 3 1 5 3 1 4 

7. 3 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 2 5 2 2 4 

8. 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 1 4 4 1 4 3 1 5 3 1 5 

9. 3 2 4 2 1 2 3 1 5 3 1 4 3 1 3 2 1 3 4 2 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 

10. 3 1 5 3 0 4 4 1 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 1 4 3 3 3 3 2 3 

11. 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 1 4 3 1 3 3 1 5 3 1 5 2 3 4 2 2 4 

12. 3 1 4 2 1 3 2 2 5 2 2 4 2 1 5 2 1 4 2 2 5 3 1 5 4 1 4 3 1 4 

13. 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 4 

14. 3 1 5 2 1 4 2 2 5 2 2 4 3 2 3 3 1 3 2 2 5 3 1 5 2 2 3 2 1 3 

15. 2 1 6 1 1 4 3 1 4 2 1 4 4 1 4 3 1 3 3 2 5 3 1 5 4 1 4 4 1 3 

X 2.9 1.4 4.2 2.0 1.2 3.0 2.7 1.8 3.8 2.4 1.6 3.2 2.8 1.6 3.6 2.4 1.4 3.0 3.0 1.8 4.8 3.0 1.3 4.0 2.9 1.9 4.1 2.8 1.5 3.6 

 

 

 

1.   - sagatavojošo darbību fāze 

2. -pamatdarbību fāze 

3. –nobeiguma darbību fāze 
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12. pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti 

(metiens – šene – tvēriens) 

 

 aukla aplis bumba vāles lenta 

 Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

Eksp. 

grupa 

Kontr. 

grupa 

 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 2 5 2 5 2 5 1 4 2 4 1 2 1 4 1 3 1 3 1 2 

2. 1 5 2 4 1 4 2 3 1 5 2 3 0 3 1 2 0 3 1 2 

3. 1 6 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 1 3 1 2 0 3 1 2 

4. 2 6 2 3 1 5 2 3 2 5 2 3 1 3 2 2 1 4 2 2 

5. 2 5 2 4 1 4 1 3 1 3 1 2 1 3 1 1 2 4 2 3 

6. 1 5 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 1 3 1 3 1 4 2 2 

7. 1 6 2 3 2 4 2 4 2 5 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 

8. 1 5 1 3 2 5 2 4 2 3 2 2 0 3 1 2 0 4 1 2 

9. 2 5 2 5 1 4 1 2 2 4 2 2 0 3 1 1 1 4 1 2 

10. 1 6 1 4 1 4 1 2 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 

11. 1 5 2 4 2 5 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 

12. 2 5 2 5 1 4 1 3 1 3 1 2 0 2 1 1 1 4 1 2 

13. 2 5 1 3 1 4 1 3 1 4 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 

14. 1 5 1 5 1 4 1 2 2 4 1 3 0 3 0 1 1 4 1 3 

15. 1 6 2 4 1 3 1 3 1 3 1 2 0 3 1 1 1 3 1 2 

X 1 5 2 4 1 4 1 3 2 4 2 2 1 3 1 2 1 3 1 2 

d  4  2  3  2  2  1  2  1  3  1 

 

 

X - vidējais aritmētiskais 

d – vidējo aritmētisko starpība 
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12.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar auklu 

(metiens – šene – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 5 

Standartnovirze 1 2 

Standartkļūda 0,3 0,5 

Vidējais pieaugums  4 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 4 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējais pieaugums  2 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  1,69 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 5 4 
Standartnovirze 2 1 
Standartkļūda 0,5 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  6,14 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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12.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar apli 

(metiens – šene – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 4 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējais pieaugums  3 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 3 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējais pieaugums  2 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,92 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 4 3 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  7,12 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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12.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar bumbu 

(metiens – šene – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 4 

Standartnovirze 1 2 

Standartkļūda 0,3 0,4 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  21 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums  1 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  17 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 2 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  0,43 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 4 2 
Standartnovirze 2 1 
Standartkļūda 0,4 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  6,08 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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12.pielikuma turpinājums 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar vālītēm 

(metiens – šene – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 3 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums  2 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  25 

Pieaugums ir ticams.    

Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējais pieaugums  1 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  7,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  14 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  2,14 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 3 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  7,05 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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12.pielikuma turpinājums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultāti ar lentu 

(metiens – šene – tvēriens) 

 

Eksperimentālās grupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 

  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 3 

Standartnovirze 1 1 

Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējais pieaugums  3 

Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība   0,0 

Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība   25 

Pieaugums ir ticams.     

Kļūdas varbūtība < 0,05     

 

Kontrolgrupas rezultātu izmaiņa eksperimenta gaitā  

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējais pieaugums  1 
Vilkoksona kritērija empīriskā vērtība  0,0 
Vilkoksona kritērija teorētiskā vērtība  11 
Pieaugums ir ticams.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pirms eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 1 1 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  0 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  3,16 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība nav ticama.    

 

 

Eksperimentālās un kontrolgrupas rezultātu salīdzināšana pēc eksperimenta 

 
  Kopa X Kopa Y 

Vidējais aritmētiskais 3 2 
Standartnovirze 1 1 
Standartkļūda 0,2 0,2 

Vidējo aritmētisko starpība  1 
Van der Vardena kritērija empīriskā vērtība  8,10 
Van der Vardena kritērija teorētiskā vērtība  4,88 
Starpība ir ticama.    
Kļūdas varbūtība < 0,05    
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13.pielikums 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentālās grupas pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – šene – tvēriens” darbību fāzēs 

 

 aukla aplis bumba vālītes lenta 

 Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 2 2 3 

2. 3 3 3 2 1 2 2 2 5 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 5 2 1 4 3 2 5 2 2 3 

3. 4 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 5 2 1 4 2 2 6 2 1 4 

4. 3 1 4 2 1 3 3 2 4 2 1 2 4 1 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 

5. 3 2  3 2 1 2 2 2 5 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 1 3 

6. 2 2 5 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 

7. 3 3 3 1 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 4 2 1 2 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 

8. 3 1 5 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 5 2 1 4 3 2 5 2 1 4 2 2 6 2 1 3 

9. 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 6 2 1 4 3 3 3 2 2 2 

10. 3 1 5 1 1 2 4 1 4 2 1 3 2 1 5 2 1 4 3 3 3 2 2 3 4 1 4 3 1 3 

11. 3 2 4 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 1 4 3 3 3 2 2 3 

12. 3 1 4 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 3 1 3 3 2 5 3 2 3 3 2 4 2 2 2 

13. 4 0 4 2 0 3 3 2 4 2 1 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 

14. 3 1 5 2 0 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 5 2 2 3 2 2 5 1 2 3 

15. 3 1 5 1 1 2 4 1 4 3 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

X 3.8 1.6 3.9 1.5 0.9 2.3 3.0 1.9 3.5 2.0 1.2 2.5 2.6 2.0 3.6 2.2 1.4 2.6 2.7 2.3 4.3 2.2 1.6 3.0 2.8 2.3 4.0 2.1 1.6 2.7 

 

 

1. -sagatavojošo darbību fāze 

2. –pamatdarbību fāze 

3. –nobeiguma darbību fāze 
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14.pielikums 

 

 

 

 

 

Kontroles grupas pieļauto kļūdu skaits savienojuma „metiens – šene – tvēriens” darbību fāzēs 

 

 aukla aplis bumba vālītes lenta 

 Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. Pirms eksp. Pēc eksp. 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

1. 3 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 5 2 2 3 3 2 4 2 1 3 

2. 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 2 4 

3. 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 4 4 1 3 3 1 5 3 1 4 

4. 4 1 3 3 2 2 3 1 4 3 1 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 1 4 

5. 2 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 

6. 3 3 3 2 2 3 2 1 5 2 1 4 3 1 4 3 1 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 1 3 

7. 4 1 3 3 1 3 2 1 5 2 1 3 2 2 4 2 2 3 3 1 5 3 1 4 3 1 5 3 1 4 

8. 3 1 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 1 4 4 1 4 3 1 4 2 2 5 2 2 4 

9. 3 2 3 2 1 2 4 1 4 4 1 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 1 5 3 1 4 

10. 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 1 5 2 1 4 3 1 5 3 1 4 3 1 5 3 1 4 

11. 3 1 4 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 4 3 1 3 4 2 3 3 2 4 2 2 5 2 2 4 

12. 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 

13. 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 1 4 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

14. 2 2 5 2 1 2 2 2 5 2 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 5 3 2 4 3 3 3 2 2 3 

15. 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 1 5 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 

X 2.9 1.9 3.4 2.2 1.5 2.4 2.8 1.8 3.9 2.5 1.5 3.0 2.7 1.8 3.8 2.4 1.6 3.2 3.2 2.0 3.8 2.9 2.0 3.3 2.8 1.7 4.2 2.5 1.5 3.6 

 

1. -sagatavojošo darbību fāze 

2. –pamatdarbību fāze 

3. –nobeiguma darbību fāze 
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                                                                                                                   15.pielikums 

Eksperimentālās un kontrolgrupas sacensību rezultātu izmaiņas eksperimenta gaitā 

 

                                                                Eksperimentālā grupa 

                   aukla                   aplis                 bumba 

      pirms        pēc       pirms        pēc       pirms        pēc 

E.V. 9.500 9.750 11.050 11.650 10.500 10.950 

A.V. 8.700 9.025 10.675 10.900 8.275 8.950 

K.M. 9.025 9.550 10.950 11.200 9.700 10.350 

A.E. 9.200 9.750 9.400 9.500 9.325 9.650 

L.B. 8.800 9.250 9.975 10.150 9.235 9.400 

H.H. 8.850 9.500 9.200 9.325 9.550 9.750 

A.M. 10.125 10.325 9.850 10.350 9.755 9.950 

L.V. 10.600 10.750 9.250 9.450 9.450 9.650 

L.P. 9.400 9.650 10.350 10.500 9.850 10.200 

S.V. 10.300 10.450 10.95 11.250 10.155 10.525 

S.M. 10.000 10.150 9.750 9.850 9.425 9.600 

V.G. 9.350 9.655 8.850 9.300 9.150 9.325 

A.M. 9.750 10.150 9.325 9.450 9.550 9.950 

E.V. 8.950 9.450 9.425 10 9.250 9.450 

K.J. 9.650 10.200 10.250 10.500 9.755 10.050 

 142,2 147,605 149,75 153,375 142,925 147,75 

       

X 9,48 9,84 9,98 10,225 9,52 9,85 

d  0,36  0,245  0,33 

                                                                     Kontrolgrupa 

                   aukla                   aplis                 bumba 

      pirms        pēc       pirms        pēc       pirms        pēc 

K.K. 8.950 9,1 10.950 11,25 9.750 9,825 

A.J. 9.750 9,85 9.400 9,65 8.325 8,4 

E.K. 10.000 10,15 10.675 10,85 10.450 10,625 

U.K. 9.400 9,5 9.875 9,9 9.450 9,6 

E.J. 9.650 9,75 9.300 9,65 9.400 9,5 

I.L. 9.350 9,5 9.850 10 9.825 9,9 

D.J. 10.250 10,3 11.025 11,15 9.350 9,4 

L.E. 9.450 9,55 9.150 9,25 9.900 10,1 

J.P. 10.550 10,45 10.250 10,3 9.995 10,025 

E.G. 10.125 10,35 11.000 11,35 9.300 9,45 

M.B. 8.750 9,15 9.850 10,15 8.950 10,05 

R.R. 8.850 8,95 8.950 9,2 9.550 9,65 

M.B. 9.000 9,225 9.455 9,55 10.050 10,15 

N.V. 9.450 9,6 9.565 9,75 9.250 9,325 

D.S. 8.950 9,125 10.015 10,215 9.800 9,2 

 142,425 144,5 149,285 152,215 142,345 145,2 

  2,075  2,93  2,855 

X 9,495 9,63 9,95 10,14 9,48 9,68 

d  0,135  0,19  0,2 
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                                                                                                                                16.pielikums 

 

 

 

Statiskā līdzsvara izmaiņas trenažiera ietekmē 

 Eksperimentālā grupa  Kontrolgrupa 

 Pirms 

eksperimenta 

Pēc eksperimenta Pirms 

eksperimenta 

Pēc eksperimenta 

1. 2 8 2 6 

2. 3 6 2 7 

3. 2 5 3 5 

4. 2 6 2 3 

5. 2 5 2 5 

6. 2 5 2 2 

7. 2 7 3 5 

8. 2 6 2 5 

9. 2 5 2 3 

10. 2 5 2 2 

15. 2 6 2 3 

 

 

 

 

 

Vidējais aritmētiskais 2 6 2 4 

Standartnovirze 1 2 1 1 

Variācijas koeficients 60,1% 38,6% 56,8% 36,6% 

Standartkļūda 0,3 0,6 0,3 0,4 

Kopas apjoms 15 15 15 15 

Ticamības intervāls (kļūdas 
varbūtība < 0,05) 1 ÷ 2 5 ÷ 7 1 ÷ 2 3 ÷ 5 

Asimetrijas rādītājs 0,452 0,531 -0,531 0,473 

Ekscesa rādītājs -0,357 -0,922 -0,791 -0,467 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 0,780 0,915 0,915 0,815 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,319 0,823 0,706 0,416 

Atbilstība normālajam 
sadalījumam ir ir ir ir 



 218 

                                                                                                                                                                                                                     17.pielikums 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

L. 6 plastiskums galv jā nav konkr nē  jā  jā  jā jā  abi jā  jā  Zvaigžņu stunda 

L. 5 lokanība galv jā labi vienalga  jā jā  jā  Kā kuru jā  vienalga jā  jā  Pasakas 

S. 7 lokanība galv jā neatc brīvi  jā jā  jā  dažreiz jā  dažādiem jā  jā  Zvaigžņu stunda 

K. 6 skaistums galv jā neatc konkr  jā jā  jā  jā jā  dažādiem jā  jā  Mana vasara 

R. 6 lokanība galv jā nezinu konkr  jā jā  jā  jā jā  dažādiem jā  jā  Zvaigžņu stunda 

R. 4 lokanība galv jā cerība brīvi  jā jā  jā  nē jā  dažādiem jā  jā  Mazās zvaigznītes 

D. 4 lokanība galv jā Rom.dz konkr nē  jā  jā  nē  nē vienādiem jā  jā  visi 

R. 6 lokanība galv jā dipl brīvi  jā jā  jā  jā jā  dažādiem jā  jā  krāsas 

S. 8 gribasspēks hor jā Inter sm konkr nē  jā  jā  jā jā  vienādiem jā  jā  visi 

A. 4 darbs galv jā nav brīvi nē   nē  Ne īp jā jā  vienalga jā  jā  visi 

A. 7 gribēšana galv jā Sk.vas konkr  jā jā  jā  dažreiz  nē vienādiem jā  jā  Zvaigžņu stunda 

L. 5 lokanība iesil jā neatc brīvi nē  jā  jā  jā jā  dažādiem jā  jā  Daudzi 

N. 8 augums galv jā 1.v brīvi nē   Kā kuru  nē Kā kuri  nē neviens jā  jā  Zvaigžņu stunda 

S. 5 lokanība VFS jā dipl brīvi nē  jā  jā  jā  nē vienādiem jā  jā  Ziemassvētku pasa 

E. 6 dotumi galv jā daži brīvi  jā jā  jā  nē  nē neviens jā  jā  visi 

                      

                      

                      

 

 

1.jautājums Kopš cik gadu vecuma nodarbojies ar mākslas vingrošanu?  No 4 g.-3,   no5 g.- 3,  no 6 g. – 5,  no 7 g. – 2, no 8 g. - 2 

 

2.jautājums – Kas, pēc tavām domām, ir svarīgākais mākslas vingrošanā?  Lokanība-10   Augums – 2  Darbs un vēlme - 3 

 

3.jautājums – Kura treniņa daļa tev ir vismīļākā?  Galvenā – 13  Sākumsagatavojošā – 2  Nobeiguma - 1 

 

4.jautājums – Vai tu piedalies mākslas vingrošanas konkursos? – Jā -15  Nē - 0 

 

5.jautājums – Kādi tavi labākie sasniegumi šajos konkursos?  Neatceras – 4  Dažādi - 11 

 

6.jautājums – Vai tev patīk brīvi izvēlēti konkursu temati vai ar konkrētu uzdevumu?    Konkrēti uzd. - 6    Brīvi izvēlēti – 8        Vienalga – 1 
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7.jautājums – Vai tev patīk, ja treniņa nodarbībā negaidīti tiek iekļauts radošais uzdevums?  Patīk – 8   Nepatīk – 7 

 

8.jautājums – Vai tev uzlabojas noskaņojums, ja treniņa sākumā ir izmantota netradicionāla, radoša iesildošā daļa?  Uzlabojas – 13  Nē -1  Kā kuru reizi – 1 

 

9.jautājums – Vai tev patīk uzdevumi ar nestandarta priekšmetiem?  Patīk – 13   Ne īpaši – 1   Nē – 1 

 

10.jautājums – Vai tev patīk izpildīt vingrinājumus uz trenažieriem?  Jā -8   Nē – 3   Kā kuru uzdevumu -  4 

 

11.jautājums – Vai tev šķiet interesanti uzdevumi ar 2 priekšmetiem? Jā  - 10    Nē – 5 

 

12.jautājums – Ar abiem vienādiem vai dažādiem?      Vienādiem -4        Dažādiem  -6         Vienalga –3    Nepatīk – 2 

 

13.jautājums – Vai tu piedalies pasakas uzvedumos?   Jā – 15   Nē -0 

 

14.jautājums – Vai dari to labprāt? Jā -15  Nē – 0 

 

15.jautājums – Kāds no konkursiem ir paticis visvairāk?     Visi un dažādi 
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18.pielikums 

 

 

SFS – speciālo fizisko īpašību attīstīšanas vingrinājumi : 1) līdzsvara pilnveidošanai, 2) vestibulārā aparāta funkcionālās stabilitātes pilnveidošanai,  

3) precizitātes un laika izjūtas pilnveidošanai ar priekšmetiem, 4) precizitātes un telpas izjūtas pilnveidošanai ķermenim, 

5) sagatavojošie vingrinājumi riska elementu apgūšanai, 6) ar divu dažādu priekšmetu izmantošanu. 

 

PAV –  vingrinājumi pozitīvas attieksmes veidošanai 

SFS 1.nedēļa 2.nedēļa 

P O T C P S P O T C P S 

1.vingr.grupa 10min 

(nr.1-4 ) 

6min 

(nr.8 ) 

10min 

(nr.5-7) 

6min 

(nr.8 ) 

10min 

(nr.1-4 ) 

6min 

(nr.8) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.5-7) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.1-4 ) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.5-7) 

2.vingr.grupa  5min 

(nr.1-3) 

 10min 

(nr.6-7) 

 40min 

(nr.1-9) 

 10min 

(nr.6-7) 

 5min 

(nr.1-3) 

 40min 

(nr.1-9) 

3.vingr.grupa 5min 

(nr.1,2) 

5min 

(nr.5,8, 

10) 

15min 

(nr.3,4) 

10min 

(nr.6,7) 

10min 

(nr.9,11, 

12) 

5min 

(nr.11) 

10min 

(nr.6,7) 

5min 

(nr.1,2) 

10min 

(nr.9,11, 

12) 

5min 

(nr.5,8, 

10) 

15min 

(nr.3,4) 

 

4.vingr.grupa 5min 

(nr.2) 

3min 

(nr.1) 

10min 

(nr.3-6) 

10min 

(nr.3-6) 

5min 

(nr.1,2) 

5min 

(nr.2) 

10min 

(nr.3-6) 

5min 

(nr.2) 

3min 

(nr.1) 

10min 

(nr.3-6) 

5min 

(nr.1,2) 

5min 

(nr.2) 

5.vingr.grupa  15min 

(nr.1-5) 

   10min 

(nr.1-5) 

  15min 

(nr.1-5) 

   

6.vingr.grupa 10min 

(aukla-

bumba) 

15min 

(aplis- 

lenta) 

 10min 

(bumba- 

vālītes) 

10min 

(aukla -

aplis) 

 15min 

(bumba –

lenta) 

 10min 

(aplis- 

vālītes) 

 10min 

(aukla- 

bumba) 

10min 

(aplis-

vālītes) 

PAV             

1.vingr.grupa 1min 

(nr.2) 

1,5min 

(nr.1) 

1,5min 

(nr.1) 

3min 

(nr.3) 

1min 

(nr.2) 

5min 

(nr.1-3) 

1,5min 

(nr.1,2) 

2min 

(nr.3) 

1,5min 

(nr.1,2) 

5min 

(nr.1-3) 

1,5min 

(nr.1,2) 

2min 

(nr.3) 

2.vingr.grupa    10min 

(nr.1) 

   5min 

(nr.2) 

    

3.vingr.grupa             

 31min 50min 36min 59min 35 min 71min 42min 42min 46min 35min 38min 67min 
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18.pielikuma turpinājums 

 

SFS 3.nedēļa 4.nedēļa 

P O T C P S P O T C P S 

1.vingr.grupa 10min 

(nr.1-4 ) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.5-7) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.1-4 ) 

6min 

(nr.8) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.5-7) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.1-4 ) 

6min 

(nr.8) 

10min 

(nr.5-7) 

2.vingr.grupa  5min 

(nr.1-3) 

 10min 

(nr.6-7) 

 40min 

(nr.1-9) 

 10min 

(nr.6-7) 

 5min 

(nr.1-3) 

 40min 

(nr.1-9) 

3.vingr.grupa 5min 

(nr.1,2) 

5min 

(nr.5,8,10) 

15min 

(nr.3,4) 

10min 

(nr.6,7) 

10min 

(nr.9,11,12) 

5min 

(nr.11) 

5min 

(nr.5,8,10) 

15min 

(nr.3,4) 

5min 

(nr.1,2) 

10min 

(nr.6,7) 

10min 

(nr.9,11,12) 

5min 

(nr.11) 

4.vingr.grupa 5min 

(nr.2) 

10min 

(nr.3-6) 

3min 

(nr.1) 

5min 

(nr.2) 

10min 

(nr.3-6) 

5min 

(nr.1,2) 

10min 

(nr.3-6) 

3min 

(nr.1) 

10min 

(nr.3-6) 

5min 

(nr.2) 

5min 

(nr.1,2) 

5min 

(nr.2) 

5.vingr.grupa  15min 

(nr.1-5) 

   10min 

(nr.1-5) 

  15min 

(nr.1-5) 

  10min 

(nr.1-5) 

6.vingr.grupa 10min 

(aukla-

aplis) 

 15min 

(aplis-

bumba) 

 10min 

(aukla-

bumba) 

10min 

(aplis-

lenta) 

 15min 

(aukla-

bumba) 

10min 

(aplis-

vālītes) 

10min 

(bumba-

lenta) 

10min 

(aukla-

vālītes) 

 

PAV             

1.vingr.grupa 1,5min 

(nr.1) 

1,5min 

(nr.2) 

2min 

(nr.3) 

3min 

(nr.1) 

1,5min 

(nr.2) 

5min 

(nr.3) 

1,5min 

(nr.1,2) 

1,5min 

(nr.1,2) 

2min 

(nr.3) 

5min 

(nr.1-3) 

1,5min 

(nr.1,2) 

5min 

(nr.1-3) 

2.vingr.grupa    10min 

(nr.3) 

   5min 

(nr.4) 

    

3.vingr.grupa             

 

SFS – speciālo fizisko īpašību attīstīšanas vingrinājumi : 1) līdzsvara pilnveidošanai, 2) vestibulārā aparāta funkcionālās stabilitātes pilnveidošanai,  

3) precizitātes un laika izjūtas pilnveidošanai ar priekšmetiem, 4) precizitātes un telpas izjūtas pilnveidošanai ķermenim, 

5) sagatavojošie vingrinājumi riska elementu apgūšanai, 6) ar divu dažādu priekšmetu izmantošanu. 

 

PAV –  vingrinājumi pozitīvas attieksmes veidošanai 


