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LSPA SLĒPOŠANAS KATEDRA – 2013 



VISPĀRĒJIE  NORĀDĪJUMI 

 

1.  Ziemas nometne bakalaura studiju programmas 3.studiju gada studentiem darbojas atbilstoši 

„Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedras nolikumam” (apstiprināts 

LSPA Senātā 2004.gada 5.februārī 2.2.3. un 3.8.punktiem),  LSPA Nolikumam par studentu  

nometnēm (apstiprināts LSPA Senātā 2010.g. 10 februārī, ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA 

Senātā 08.03 2012. un stājas spēkā ar 08.03.2012.), LSPA un Slēpošanas katedras studiju plāniem, 

grafikiem un līgumsaistībām, kas noslēgtas starp nometnes dalībnieku un nometnes organizētāju - 

Slēpošanas katedru. 

2. Ziemas nometnes studiju plānā paredzēti studiju kursi “Distanču slēpošana” un “Nometnes mācība”. 

3. Ziemas nometnē piedalās tikai tie 3.studiju gada Neklātienes nodaļas studenti, kuri: 

- iekļauti LSPA rīkojumā „Par ziemas nometnes organizēšanu”; 

- ierodoties nometnē aizpildījuši un nometnes vadībai nodevuši ar savu parakstu apstiprinātas 

līgumsaistības 2 eksemplāros; 

- izpildījuši mājas uzdevumus studiju kursos “Slēpošana” un “Nometnes mācība”  

- veikuši obligāto nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Apdrošināšanas polisēm jābūt pie katra 

    nometnes dalībnieka vai grupas vecākā un jāuzrāda Ziemas nometnes iebraukšanas dienā.  

   (Sadarbība  LSPA ir ar apdrošināšanas kompānija „Balta”- Mob.telefons: 29297189 Elita Svikle  

E-pasts: elitabalta@inbox.lv, ) Piezīme:apdrošināšanu var veikt jebkurā kompānijā. 

4. Ziemas nometnes vieta:      Ērgļu profesionālā vidusskola,  Oškalna iela 10, Ērgļi, 

Madonas rajons LV-4840, Latvija 
Ierodoties Ērgļu profesionālā vidusskolā, nometnes dalībnieki ar skolas administrāciju noslēdz 

materiālās atbildības līgumu.  

5. Nometnes norises laiks: 25.01. – 30.01.01.2014.g. 

6. Izbraukšana un atpakaļceļš: 

  - Ar autobusu no LSPA 25.01.plkst. 9.00  

  - Atpakaļceļš ar autobusu 30.01. ap plkst. 16.00 

                 Maksa par  transportu vienā virzienā  4,00 EUR  

7. Nometnes izdevumi: 

     7.1. Profesionālās vidusskolas viesnīcas un telpu īre: 

           7.1.1. Dzīvošana un telpu īre  ar gultas veļu - 4,50 EUR x 5 diennaktis= 22,50 EUR 

           7.1.2. Dzīvošana un telpu īre  ar savu gultas veļas  - 3,60 EUR x 5 diennaktis = 18,00 EUR              

             Maksājumi par dzīvošanu veicami nometnes iebraukšanas dienā ( pretī saņemsiet kvītiņu) 

           7.2. Distanču slēpošanas inventāra (slēpes, nūjas, zābaki)  īre uz visu nometnes laiku 23,00 EUR 

Cenā ietilpst inventāra sagatavošanas un kopšanas līdzekļi un izdales materiāli st.k. “Nometņu mācība. 

     Inventāra īre uz vienu atsevišķu dienu – 4,60 EUR.  
Piezīme: Ja ir savs inventārs un savi slēpju sagatavošanas un kopšanas līdzekļi (jāuzrāda sporta ierīču 

                  meistaram), maksa 0,50 EUR, ja nav, maksa 1,00 EUR  

       Inventāra īres pakalpojumus maksāt bankā līdz 20. janvārim 2014.g.  

  Maksājums – inventāra īre 

  Unibanka, bankas kods UNLALV2X 

  Konta Nr.LV28UNLA 0034105973100  

  Biedrība „Altius” Reģ.Nr. 40008035706 

  Rīga, Brīvības 333 LV – 1006 

     7.3. Ēšanas izdevumi (brokastis, pusdienas, vakariņas arodvidusskolas ēdnīcā)   

8. Ieteicamais personīgais inventārs: 

    1) Āra sporta tērps- 2 kompl.             8) Apģērbs iekštelpām un sadzīvei. 

    2) Cimdi 2-3 pāri.                         9) Higiēnas piederumi. 

    3) Vēja aizsargtērps.                      10) Rakstāmpiederumi, burtnīcas, klades. 

    4) Vilnas zeķes 2-3 pāri. 11) Termoss (uz 2 dalībniekiem 1 gab.). 

    5) Slēpošanas cepurītes – 2 gab.     12) Mazā mugursoma. 

    6) Sporta jaka (siltā).                        13) Ieteicams - digitālā foto vai video 

  7) Krosa kurpes, istabas apavi.       kamera 1 gab. uz 10 cilvēkiem. 

mailto:elitabalta@inbox.lv,


 

 

 

STUDIJU DARBS 

SLĒPOŠANA 

 

1. Studiju saturs:  

 Studijās studentus iepazīstina ar slēpošanas sporta veidiem - distanču slēpošanu, biatlonu, kalnu 

slēpošanu, frīstailu, ziemas divcīņu, lēkšanu ar slēpēm no tramplīna vēsturi un attīstību; slēpju 

evolūciju; slēpošanas sporta veidu rašanos; Latvijas un pasaules labāko sportistu sasniegumiem. 

 Studiju teorētiskajā un praktiskajā daļā studējošie teorētiski tiek iepazīstināti un praktiski apgūst 

distanču slēpošanu:  

1) Distanču slēpošanas pārvietošanās veidus, to terminoloģiju, praktiski apgūst distanču 

slēpošanas klasiskos soļus un slidsoļus, un kalnu tehnikas veidus;  

2) Distanču slēpošanas pārvietošanās veidu tehniku, tehnikas analīzi un  mācīšanas metodiku; 

3) Drošības tehnikas noteikumus, nodarbības vietas izvēli, sagatavošanu, vietas iekārtošanu un 

noformēšanu; 

4) Slēpošanas inventāra izvēli un sagatavošanu nodarbībām un sacensībām; 

5) Distanču slēpošanas sacensību un slēpošanas pārgājiena organizēšanas un vadīšanas 

pamatnoteikumus. 

2. Nodarbību formas: lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, semināri, kontroldarbi, grupu 

darbs, sacensības un aktīvās atpūtas un brīvā laika pasākumi. 

3. Zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudes formas:  

1) Zināšanu pārbaude - kontroldarbi testu veidā un rakstiski par tekoši apgūto teoriju un 

praktiskās nodarbībās iegūtām zināšanām; 

2) Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas demonstrējums; 

3) Piedalīšanās slēpošanas sacensībās, aktīvās atpūtas pasākumā (pārgājienā); 

4) Patstāvīgā darba vērtējums (mājas uzdevums, skatīt 5 lpp). 

4.Vērtēšana:  
 Studiju vērtēšanā tiek iekļauti šādi parametri: 

1) Prasmes: tehnikas demonstrējums -pārmaiņus divsolis, vienlaikus viensolis (ātrais v.), 

vienlaikus divsolis, pārejas, vienlaikus divsoļa slidsolis, pārmaiņus divsoļa slidsolis, 

pagrieziens kustībā arklā, pagrieziens kustībā, slēpes pārcilājot. 

2) Zināšanas: sporta veidu klasifikācija, raksturojums; slēpošanas sporta veidu attīstības vēsture; 

inventāra sagatavošana nodarbībām un sacensībām; traumas, to profilakse, pirmās palīdzības 

sniegšana; sacensību noteikumi; sacensību tiesāšana. 

3) Mācīšanas didaktika: slēpošana skolā; slēpošanas nodarbību organizēšana; slēpošanas 

pārvietošanās veidu mācīšanas metodika; slēpošanas pārvietošanās veidu klasifikācija; 

slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas analīze, terminoloģija, treniņu metodika. 

4) Piedalīšanās pārgājienā. 

5) Piedalīšanās slēpošanas sacensībās (3km sievietēm, 5km vīriešiem brīvajā stilā); 

6) Individuālā dinamika: vērtē studenta izaugsmi slēpošanas tehnikas apgūšanā, fiziskā un 

taktiskā sagatavotībā.  

7) Attieksme: vērtē studentu uzcītību, ieinteresētību kursa apguvē, kā arī uzvedību, disciplīnu 

dienas un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu mācību nodarbībās un  skolas telpās. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Literatūra: 

1. Grants J.Mācīsimies slēpot.- Rīga:RAKA, 2007.-157 lpp. 

2. Krauksta D., Šūtavs V., Grants J., Ukins V. Slēpošana I daļa. - Rīga: LSPA, 1999.-78 lpp. 

3.Grants J., Ukins V. Slēpošana II daļa. - Rīga: LSPA, 2001. – 96 lpp. 

4.Krauksta D., Rudzītis R., Grants J., Ukins V. Slēpošana III daļa. - Rīga: LSPA, 

   2002. - 50 lpp.    

5.Slēpošana sākumskolā. - Rīga: LSPA, 1994. - 61 lpp. 

6. Slēpošana pamatskolā. -  Rīga: LSPA, 1995. - 62 lpp.   

7.Slēpošana vidusskolā. - Rīga: LSPA, 1996. - 34 lpp. 

8.Šūtavs V. Slēpju ziedes un to pielietošana. - Rīga: LSPA, 1994. - 31 lpp. 

9.Krauksta D. Slēpošanas nodarbību organizēšana. - Rīga: LSPA, 1998. - 49 lpp.  

10.Grants J. Rotaļas un spēles uz slēpēm. - Rīga: LSPA, 1995. - 60 lpp. 

11.Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - Rīga: Mācību grāmata, 

    1997. - 215 lpp. 

12. Krauksta D. Distanču slēpošanas sacensību noteikumi.-Rīga: LSPA, 1997.- 48  lpp. 

Papildus literatūra: 
1. Kops K. Distanču slēpošana. - Rīga: Zvaigzne,1989. - 152 lpp. 

2. Krauksta D. Latvijas distanču slēpošanas meistarsacīkšu un čempionātu 1.-  

    3.vietu ieguvēju rezultāti. - Rīga: Digitālās drukas centrs, 2004.- 144 lpp 

3. Krauksta D., Krauksts V. Slēpošanas treniņa pamati. - Rīga: Drukātava, 2006.257 lpp. 

4. Mācīsimies sadarbojoties. - Rīga: Mācību grāmata, 1998. - 129 lpp. 

5. Rusko H. Cross Country Skiing.- Blackwell.Science Ltd., 2003. 

6. Fritsch W.,Wilmann T.Skilanglauf Methodik und Technik. Meyer&Meyer  

    Vorlag, 2005. 

7. Бутин И.М. Лыжный спорт. - Москва: Просвещение, 1988 - 189 c. 

8. Latvijas Slēpošanas savienības mājas lapa: http://www.infoski.lv 

9. Starptautiskās slēpošanas federācijas mājas lapa: http://www.fis-ski.com 

 

Mājas uzdevumi studiju kursā “SLĒPOŠANA” 

Neklātienes nodaļas profesionālās programmas 3.studiju gada studentiem 

1. Uzrakstīt vienam no zemāk dotajiem distanču slēpošanas pārvietošanās veidiem klasifikāciju (ņemot 

vērā klasisko un brīvo stilu): 1) vienlaikus soļi, 2) pārmaiņus soļi, 3) bremzēšana,  4) 

kalnā kāpšana, 5) pagriezieni uz vietas un kustībā. 

2. Raksturot viena (sava izvēlētā pārvietošanās veida - 1.uzd.)  piemēram, bremzēšana: veids – ar  

kritienu: - pielietošanu;  - kustību struktūru; - mācīšanas vingrinājumu secību; 

                      - didaktiskos un metodiskos norādījumus tā izpildei, nepilnības, to labošanu. 

3. Aprakstīt: 1) vienu komandu veidojošo un sadarbības uzdevumu; 2) vienu spēli, rotaļu vai 

stafeti uz slēpēm, katram norādot: 

1) nosaukumu (var būt Jūsu improvizācija, modificēts); 

2) uzdevums (kādas slēpošanas pārvietošanās prasmes un iemaņas tiks apgūtas vai 

pilnveidotas); 

3) kāda vecuma dalībniekiem paredzēts; 

4) vietas sagatavošana un nosacījumi; 

5) apraksts;  

6) vērtēšana un praktiski sagatavoties vienu no tām novadīt.  

   Piezīmē: vērtēšanas pamatkritērijs: radoša pieeja un izdoma jau zināmās un literatūrā aprakstītās 

rotaļās, spēlēs, prasme pielāgot tās atbilstošam vecumam, skolēnu sagatavotībai un ziemas 

apstākļiem – slēpošanas stundās   

 Piezīmes: 

1.Darbā nedrīkst būt kopijas. Vienādu darbu gadījumā, mājas uzdevums netiks ieskaitīts.  

2.Patstāvīgais darbs (mājas darbs) ir iekļauts studiju vērtējumā sadaļā – zināšanas un mācīšanas 

didaktika. 

http://www.infoski.lv/
http://www.fis-ski.com/


   3.Darbus jānodod Nometnes pirmajā dienā – 25. Janvārī, 2014.g vai sūtīt uz e-pastu : 

daina.krauksta@lspa.lv līdz 25.janv. 

 
 

NOMETŅU MĀCĪBA 

  

1. Studiju saturs 

Studijās studentus iepazīstina ar dažāda veida bērnu un jauniešu nometnēm, to organizēšanas un 

vadīšanas likumdošanu. 

 Studiju teorētiskajā un praktiskajā daļā studējošiem jāapgūst: 

1) Nometne kā pedagoģiska darba forma. Nometņu veidi, to rašanās un attīstība Latvijā un 

pasaulē. 

2) Nometņu organizēšana: nometņu darbības regulējošie normatīvie akti  vietas izvēle un 

iekārtošana nosacījumi. 

3) Nometņu plānošanas un organizēšanas pamatprincipi. Personāla sastāvs, to pienākumi, 

plānošana un izvēle. 

4) Nometņu satura plānošana pamatnosacījumi un satura izstrāde dažāda veida nometnēm. 

5) Grupu attīstības fāzes, to saistība ar nometnes veiksmīgu norisi. 

6) Aktīvās atpūtas un brīvā laika pasākumu organizēšana, plānošana un vadīšana. 

7) Nometņu projektu veidošana, balstoties uz praktiski realizējamu pilnu nometnes darbību, 

iekļaujot visus nometnes rīkošanas specifiskos noteikumus, izvēršot satura un darba 

metodikas sadaļu, pilnībā atspoguļojot finansiālo, materiāli tehnisko, organizatorisko un 

dokumentālo pusi, pamatojot un aizstāvot projekta realizācijas iespēju. 

8) Nometnes rezumēšanas un izvērtēšanas pamatprincipi, atskaišu un satura analīžu veidošana 

dažādām organizācijām. 

9) Nometnes informācijas un reklāmas veidošanas iespējas un pamatprincipi, iespējas Latvijā. 

 

2. Zināšanu, prasmju un iemaņu apguves formas: lekcijas; teorētiskās un praktiskās nodarbības, 

projekta metode; rotaļu metode; grupu darbs; diskusijas; patstāvīgais darbs. 

   

3. Zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudes formas: kontroldarbi-testi  teorētisko zināšanu pārbaudei; 

nometnes brīvā laika dažādu pasākumu praktiskā realizācija; nometņu satura projekta izstrāde un 

prezentācijas veidošana grupās, pašvērtējums. 

   

4.Vērtēšana 

Vērtēšanas parametrus veido: 

 Zināšanas – testi (nometnes projekta (finansu pieprasījuma) sadaļas un saturs; nometnes budžets; 

nometnes mērķi un uzdevumi; finansu pieprasījuma vēstule un sadaļas; noslēguma kontroldarbs - 

studentu zināšanu pārbaude par visu studiju programmu. 

 

Ieteicamā literatūra: 

1. Brūders A. Nometņu mācība. Metodiskais izdales un darba materiāls LSPA 2.un 3.kursa 

studentiem.- LSPA: Rīga, [b.i.], 2000.- 71 lpp. 

2. Bonda A., Kušnere I. Spēļu grāmata. - Rīga: Jumava, 2000. - 215 lpp. 

3. Kornels Dž. Spēles dabā. - Rīga: Bērnu vides skola, 1994. 

4. Nometņu vadītāja rokasgrāmata. Metodiskais materiāls. - Rīga: LR IZM, VJIC, LNA, 2003. - 179 

lpp. 

6. Rokasgrāmata jaunatnes vadītājiem. Palīglīdzeklis apmācības semināriem. - Rīga: Bērnu Vides skola, 

1995. - 89 lpp. 

7. Nometņu vadītāju rokasgrāmata. Metodiskais materiāls. (2.papildināts izdevums). - Rīga: VJIC, 2003. 

- 168 lpp. (darbs skatāms LSPA lasītavā) 

8. Nometņu vadītāju rokasgrāmata. Metodiskais materiāls. - Rīga: VJIC, 2002. - 142 lpp. (darbs skatāms 

LSPA lasītavā). 

mailto:daina.krauksta@lspa.lv


 

 

Mājas darbs studiju kursā “Nometnes mācība” 

 

Mājas darbs nepilna laika studentiem 

1. Diennakts (7 dienu) piedzīvojumu un izglītojošās nometnes apraksts:  

- Nometnes nosaukums; 

- Nometnes mērķi un uzdevumi; 

- Nometnes veids pēc dalībnieku izmitināšanas; 

- Nometnes vieta;  

- Norises laiks; 

- Mērķa auditorija; 

2.  Nometnes nepieciešamības pamatojums  

 3. Nometnes satura plāna tabula pirmajai, trešajai un sestajai nometnes dienai.    

 

(Darba noformējums: Titullapa, saturs, literatūras avoti, teksts - Times new roman 12) 

Darbi jāiesniedz Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedrā : 

Klātienes un neklātienes studentiem:  līdz 22.01.2014. 

 


