
 
 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk tekstā - LSPA) aicina piedalīties sporta 
speciālistus, trenerus un sportistus unikālā tiešsaistes seminārā  

“Trenera iespējas sportistu izturības, muskuļu spēka un jaudas inovatīvā 
novērtēšanā” 

 
 
Seminārs notiks:  Zoom pltaformā, 2021. gada 26. februārī no 9.00 – 15.10 
Pieteikšanās:  elektroniski līdz 20. februārim  

https://docs.google.com/forms/d/1NuHDycJkhlpheil2CLBpVPft0G6mt7kWJmjclxbDfI0/edit 
Semināra mērķis:  Prast pielietot sporta treniņa teoriju un zinātnes iespējas ikdienas 

treniņa procesā. 
Mērķauditorija:   Treneri, sporta funkcionāri, sportisti. 
Dalības maksa:   30 eiro  
Kontaktpersona:  Ilona Blekte ilona.blekte@lspa.lv  tel.27800435 

Una Gūtmane una.gutmane@lspa.lv tel.26455655 
Veicamās darbības:  
1. Elektroniski piesakies un norādi precīzus datus! 
2. Uz norādīto e-pastu nosūtīsim rēķinu! 
3. Atmaksā rēķinu, maksājuma mērķī norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, rēķina nr.! 
4. Saņem e-pastā pieslēgšanās saiti! 
5. Tiekamies seminārā tiešsaistē! 
6. Atceries – klausoties izslēdz mikrofonu! 
 
Semināra apraksts: 
 

Seminārā tiks apskatīti gan fundamentālie, gan dažādu sporta veidu specifiskie izturības 
novērtēšanas aspekti laboratorijas apstākļos uz slīdceliņa. Pievērsta uzmanība iekārtām un to 
praktiskajai pielietošanai, dažādām niansēm korektu datu ieguvei un analīzei. Salīdzināti testu 
veikšanas protokoli un interpretēti iegūtie rezultāti izmantošanai sporta praksē.  

Uzzināsiet, kādas muskuļu grupas attīstītā spēka, jaudas, spēka izturības deficīts vai 
asimetrija var palielināt sāpju un pārslodžu traumu attīstības risku attiecīgajam atlētam. 
Diagnosticējot tos saviem audzēkņiem, treneris var rekomendēt un treniņa laikā izpildīt papildus 
vingrinājumus spēka nelīdzsvarotas darbības un asimetrijas novēršanai. 
 

Semināra dalībniekiem būs unikāla iespēja iepazīties ar LSPA moderno Izpētes centra 
aparatūru. Iegūtās zināšanas par sporta zinātni veicinās treniņa procesa daudzveidību un 
zinātnisku pieeju izturības attīstīšanai. 
 
 
 
 
 
 
Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības 
programmas apguvi 8 stundu apjomā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai. 
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Semināra programma: 

 
9:00  Reģistrēšanās, tiešsaistes pieslēgšanās Zoom platformā. 

Saite tiks nosūtīta klausītājiem e-pastā.  
(Lūgums reģistrēšanās anketās norādīt precīzus datus!) 

9:10  LSPA Veselības aprūpes sportā izpētes centra iespējas. 
Vada: LSPA Attīstības un zinātņu prorektors, profesors Jānis Žīdens un 
Veselības aprūpes sportā izpētes centra vadītāja, vadošā pētniece Anna Zuša 

         9:50 Izturības spēju novērtēšana laboratorijas apstākļos. 
Vada: LSPA Zinātnes daļas pētnieks Edgars Bernāns 
LSPA Zinātnes daļas zinātniskais asistents Raivo Saulgriezis 

 
10:50  Pārtraukums. 
 
11:00 Izturības spēju novērtēšana laboratorijas apstākļos. 

Vada: LSPA Zinātnes daļas pētnieks Edgars Bernāns 
LSPA Zinātnes daļas zinātniskais asistents Raivo Saulgriezis 

 
12:30  Pārtraukums. 
 
12.50 Izokinētiskās dinamometrijas praktiska izmantošana balsta un kustību 

  sistēmas izmeklēšanā. 
Vada: LSPA Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadītāja,  
Medicīnas doktore, profesore Inese Pontaga 

 
13.50 Pārtraukums. 
 
14:00 Izokinētiskās dinamometrijas praktiska izmantošana balsta un kustību 

  sistēmas izmeklēšanā. 
Vada: LSPA Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadītāja,  
Medicīnas doktore, profesore Inese Pontaga 

 
15:10 Semināra noslēgums. 
  

 
 
 
 
 
 
Una Gūtmane 
Una.gutmane@lspa.lv 
 

 
 
 
 
 


