
 

NOMETNE PĀRCELTA UZ NENOTEIKTU LAIKU. SEKO LĪDZI INFORMĀCIJAI! 

 

METODISKIE NORĀDĪJUMI UN VĒRTĒŠANA 

      Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma 

„FIZIOTERAPIJA” (kods 42722) pilna laika klātienes  

1. studiju gada studentiem 

Studiju kursā  

Cikliskie sporta veidi – DISTANČU SLĒPOŠANA 

 

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI 

 

1.  Ziemas nometne Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „FIZIOTERAPIJA” 

(kods 42722) pilna laika klātienes 1. studiju gada studentiem tiek organizēta pamatojoties uz 

LSPA studiju grafiku.  

2.  Ziemas nometne darbojas atbilstoši LSPA Nolikumam par studentu ziemas un vasaras nometnēm 

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

Slēpošanas katedru, kas noslēgtas ierodoties nometnē.  

3.  Ziemas nometnes studiju plānā paredzēts studiju kurss “Distanču slēpošana”  

4.  Ziemas nometnes vieta: Ērgļu arodvidusskola Oškalna iela 10,  

                                  Ērgļi, Madonas rajons LV-4840, Latvija  

Ierodoties Ērgļu arodvidusskolas viesnīcā, nometnes dalībnieki iepazīstas ar viesnīcas 

iekšējās kārtības noteikumiem un parakstās par to ievērošanu. 

5. Nometnes norises laiks:  Pārcelts uz nenoteiktu laiku!  

 

6. Nometnes izdevumi: 

  6.1. Obligāta nelaimes gadījumu apdrošināšana. Apdrošināšanas polisēm jābūt pie katra  nometnes 

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

kompānija „Balta”- Mob.telefons: 29297189 Elita Svikle  e-pasts: elitabalta@inbox.lv) 

Piezīme:apdrošināšanu var veikt jebkurā kompānijā. 

     6.2. Profesionālās vidusskolas viesnīcas un telpu īre: 

       6.2.1. Dzīvošana un telpu īre  ar viesnīcas gultas veļu - 4,50 EUR x 2  d.n. = 9,00 EUR 

            6.2.2. Dzīvošana un telpu īre  ar savu gultas veļas  - 3,60 EUR x 2 d.n. = 7,20 EUR                

            Maksājumi par dzīvošanu veicami nometnes iebraukšanas dienā  

 

      6.3. Distanču slēpošanas inventāra (komplekts) īre uz visu nometnes laiku= 9,00 EUR 

         Cenā ietilpst inventāra sagatavošanas un kopšanas līdzekļi.  

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

  nometnē.         Maksājums bankā: Maksājums – inventāra īre 

    Unibanka, bankas kods UNLALV2X 

    Konta Nr.LV28UNLA 0034105973100  

    Biedrība „Altius” Reģ.Nr. 40008035706 

    Rīga, Brīvības 333 LV – 1006 

     6.4. Ēšanas izdevumi (brokastis, pusdienas, vakariņas arodvidusskolas ēdnīcā)   
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  7. Ieteicamais personīgais inventārs: 
     1) Āra sporta tērps-  kompl.             7) Apģērbs iekštelpām un sadzīvei. 

     2) Cimdi 2 pāri.                                8) Higiēnas piederumi. 

     3) Vilnas zeķes 2 pāri.                     9) Rakstāmpiederumi, burtnīcas, klades. 

      4) Slēpošanas cepurītes – 2 gab.     10) Termoss (uz 2- 4 dalībniekiem 1 gab.). 

             5) Sporta jaka (siltā).                       11) Mazā mugursoma  

             6) Krosa kurpes, istabas apavi                   . 

   

            Ieteicams – uz grupu vai individuāli  foto vai video kamera  

                                           …un labs garastāvoklis! 

                                         
STUDIJU KURSA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN VĒRTĒŠANA 

 
Studiju kursa mērķis: teorētiski iepazīties un gūt praktisku priekšstatu par distanču slēpošanu kā rekreācijas, 

relaksācijas, veselības atjaunojošo (rehabilitācijas) un fiziskās sagatavotības līdzekli. 

Uzdevumi:  
1. Zināt slēpošanas nozīmi veselības atjaunošanās, fizisko spēju paaugstināšanas, aktīvās atpūtas un 

profilakses līdzekli dažāda vecuma cilvēkiem.  

2. Spēt novērtēt fizisko slodžu ietekmi uz slēpotāja organismu dažādos mainīgos ārējās vides 

apstākļos un pie dažāda distances reljefa. 

3. Veidot grupas sadarbības un komunikācijas spējas, gūt priekšstatu par nometnes dzīvi un  režīmu. 

Stundu skaits: 10 stundas, no tām: lekcijas - 3 st.(slēpošanas inventārs; slēpošana kā fiziskās aktivitātes un 

veselību veicinošs līdzeklis); praktiskās -7 st.(slēpošanas pārvietošanās veidu mācīšana un pilnveidošana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vērtēšana: 
1) Slēpošanas pārvietošanās veidu demonstrējums:  

   -pārmaiņus divsolis; 

    -vienlaikus viensolis; 

   -kalnu tehnikas viena veida demonstrējums*(atkarībā no  laika apstākļiem un nogāzes 

kvalitātes  vai nu viens no pagriezieniem  kustībā veidiem vai viens no bremzēšanas veidiem)  

 Katru pārvietošanās veidu vērtē 4 līmeņos: 0,25 punkti; 0,5 punkti; 0,75 punkti; 1 punkts 

 2) Zināšanas (tests) – vērtē 4 līmeņos: 0,25 punkti; 0,5 punkti; 0,75 punkti; 1 punkts 

3) Līdzdalība un aktivitāte slēpošanas praktiskās nodarbībās un nometnes organizētajos pasākumos– 

vērtē 4 līmeņos: 0,5 punkti; 1 punkts; 1,5 punkti, 2 punkti 

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

minimālie punkti. 

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

1. Slēpošanas pārvietošanās soļu demonstrējums   

 - pārmaiņus divsolis 1 0,25 

 - vienlaikus viensolis 1 0,25 

 - kalnu tehnikas veida demonstrējums* 1 0,25 

2. Dalība slēpošanas pārgājienā 1 1 

3. Dalība stafešu slēpojumā  1 1 

4. Zināšanas (tests) 1 0,5 

5. Līdzdalība un aktivitāte praktiskās nodarbībās un 

nometnes organizētajos pasākumos, attīstības 

dinamika   

2 0,5 

 KOPĀ  8 3,75 



 

Vērtējuma skala 
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Punkti Vērtējums 

8 10 

7,5 9 

7 8 

5,5 – 6,5 7 

5 6 

4 5 

3,5 4 
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