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Studiju kursam Cikliskie sporta veidi – distanču slēpošana notiks : 5. februārī, 

2014.g. plkst. 9.00 Slēpošanas katedrā! 

Gatavoties teorētiskām nodarbībām un praktiskām āra nodarbībām 

  

Studiju kursa mērķis: teorētiski iepazīties un gūt praktisku priekšstatu par distanču 

slēpošanu kā rekreācijas, relaksācijas, veselības atjaunojošo (rehabilitācijas) un fiziskās 

sagatavotības līdzekli 

Stundu skaits: 8 stundas, no tām: lekcijas – 1 st., praktiskās – 7 st. 

Vērtēšana: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 1) Slēpošanas pārvietošanās veida -  pārmaiņu divsoļa demonstrējumu  vērtē 4 līmeņos: 0,25 punkti; 0,5 punkti; 0,75 punkti; 1 punkts 

         1) Slēpošanas pārvietošanās veidu demonstrējumu vērtē 4 līmeņos:  0,25 punkti; 0,5 punkti; 0,75  

                 punkti; 1 punkts 

2) Mājas darbu vērtē 4 līmeņos: 0,25 punkti; 0,5 punkti; 0,75 punkti; 1 punkts 

 3) Tests – vērtē 4 līmeņos: 0,25 punkti; 0,5 punkti; 0,75 punkti; 1 punkts 

 4) Līdzdalība un aktivitāte praktiskās nodarbībās – vērtē 2 līmeņos: 0,5 punkti; 1 punkts 

Piezīme: Lai iegūtu pozitīvu vērtējumu, katrā no saturā vērtējumiem jāiegūst vismaz 

    minimālais punktu skaits 

 

 

 

     Vērtējuma skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. S a t u r s Max punkti Min punkti 

1. Slēpošanas pārvietošanās soļu demonstrējums   

 - pārmaiņus divsolis 1 0,25 

 - vienlaiku viensolis 1 0,25 

2. Mājas darbs 1 0,25 

2. Zināšanas (tests) 1 0,25 

3. Līdzdalība un aktivitāte studiju procesā, attīstības 

dinamika 

1 0,5 

 KOPĀ  5 1,5 
    

Punkti Vērtējums 

5- 4,75 10 

4,5 9 

4 8 

3,5 7 

3 6 

2 5 

1,5 4 



 

Mājas darba tēmas:   
  - Slēpošanas slodzes veselības uzlabošanā   

  - Slēpošana un meteoroloģiskie laika apstākļi, to ietekme uz slēpotāju 

  - Slēpošana, vide un  daba, to ietekme uz cilvēka organismu un veselību 

  - Slēpošana  ķermeņa muskulatūras attīstīšanai 

  - Slēpošana fiziskā sagatavotībā (fizisko īpašību attīstīšanā) 

  - Slēpošana un vestibulārais aparāts 

  - Slēpošana un garīgās darba spējas 

  - Slēpošana un enerģijas patēriņš 

  - Slēpošana kā līdzeklis sirds asinsvadu funkcionālās sistēmas uzlabošanā  

  - Slēpošana kā līdzeklis elpošanas funkcionālās sistēmas uzlabošanā 

  - Slēpošana, norūdīšanās un imūnsistēma 

  - Slēpošana un līdzsvars, kustību koordinācija 

- Slēpošana un stress 

Noformējums: 1) Times Ne Roman12 Regular 2) teksts -1 - 2 lpp.3) Literatūras saraksts 

 Piezīme: Mājas darba tēmu, saistībā ar studiju kursa mērķi , var izvēlēties arī citu.  

 Mājas darbus jānodod 5. februārī, 2014.g. vai arī atsūtīt līdz 5.02. 2014. g. uz e-pastu: 

Daina.Krauksta.lspa.lv  
 

Literatūra: 
1. Grants J. Mācīsimies slēpot.- Rīga: RAKA.-2007.-142 lpp. 

2. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. - Rīga: Mācību grāmata, 1997. - 215 lpp. 

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

4. Krauksta D., Krauksts V. Slēpošanas treniņa pamati. - Rīga: Drukātava, 2006.  

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

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

7. Interneta resursi 
  

Nodarbību organizēšana:  

1.Praktiskām slēpošanas nodarbībām nepieciešams distanču slēpošanas inventārs. 

2. Slēpošanas katedrā 5.02. būs iepēja komplektu (slēpes, nūjas, zābaki, sagatavošanas 

līdzekļi)  izīrēt – 4,00 EUR  visa diena  

 

Rekomendējam pirms studiju kursa izmantot laika apstākļus un paslēpot! 

 

Slēpošanas katedra 
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