sabiedrība
Rīgā pēc rekonstrukcijas atklāts Elektrum
Olimpiskā centra peldbaseinu komplekss, kas
kļuvis par plašāko pilsētā. Jaunie peldbaseini
primāri paredzēti bērnu peldētprasmju attīstībai un
izpratnes veidošanai par drošību ūdenstilpju
tuvumā. Īpaša programma sagatavota arī zīdaiņiem.
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aptuveni tik daudz cilvēka ķermenis
spēj uzņemt no dzelzs, kas ir gaļā.
No dzelzs augu valsts produktos
organismā uzsūcas 5–10%

ums kaklam un raksturam

gan bērni, gan viņu vecāki, gan tie, kas jau spēlē hokeja komandās

0 Pateikt, cik ilgu laiku prasīs pamatprasmju apgūšana labā līmenī, ir grūti, jo katram tas
ir individuāli. Daudz kas ir atkarīgs arī no cilvēka rakstura un mērķtiecības, norāda slidošanas
trenere Lauma Jēkabsone.

Dažas no āra
slidotavām
Rīgā*

em.
eris.
Foto – K r i sta p s K a l n s , Di e nas m e di j i

izdarīt arī to, kas ir grūti, tas
rūda raksturu, personību –
un tad bērniem ir vieglāk visās dzīves jomās, viņi aug
stiprāki.»
Iemācīties slidot ir vieglāk
tiem, kam jau piemīt dabas
dota koordinācija un attīstīts
vestibulārais aparāts, – viņi
jau pēc mēneša to darīs visai
labi. Savukārt, ja redzams, ka
cilvēkam šādu dabisku dotību nav un slīdēšana pa ledu
pat pēc vairākām mēģināšanas reizēm viņu drīzāk biedē
nekā iepriecina, ar varu viņu
uz to spiest nevajadzētu – pat
ja kāds no vecākiem lolo sapni, ka bērns kļūs par ledus
pavēlnieku.

Kājām slidās jāstāv taisni
Slidošana ir slidena, ledus ir
ciets, kritieni gadās, tomēr
no traumām var izvairīties, ja
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5 Pie Kongresu nama
5 Lido slidotava (Krasta ielā
76)
5 Pie Rīgas Daugavgrīvas
vidusskolas (Parādes ielā 5c)
5 Rīgas ziemas sporta un
atpūtas parkā (Uzvaras
bulvārī 15)
5 Reģionālajā sporta centrā
Sarkandaugava (Sarkandaugavas ielā 24)
5 Rīgas 84. vidusskolas
sporta kompleksā (Lielvārdes ielā 141)
5 Slido.lv slidotava Grīziņkalnā (Pērnavas ielā 42)
5 Pie Rīgas Anniņmuižas
vidusskolas (Kleistu ielā 14)
5 Pie Rīgas Ķengaraga
vidusskolas (Maskavas ielā
273)
*Jāseko līdzi to darbībai dažādos
laikapstākļos!

savas prasmes attīsta pamazām, soli pa solim, nedarot
sev pāri, klausot treneri un
nemēģinot taisīt, piemēram,
griezienus vai lēcienus, pirms
esi tiem gatavs, saka L. Jēkabsone. «Ir jāmācās pārredzēt
laukumu, jo traumu var dabūt, vienkārši ar kādu saskrienoties, kad neredzi, kur
slido. Tu uz ledus neesi viens,
ir jārēķinās ar pārējiem,» viņa saka un piebilst, ka drošības nolūkos bērni Dzintara
slidās mācās slidot ķiverēs.
Arī pieaugušie, ja vēlas, tās
var lietot.
Dažkārt pēc treniņa cilvēkiem ar plakano pēdu var sāpēt pēdas. Ja jūtamas sāpes

vai pārlieks saspringums potītēs, tad gan vaina drīzāk
meklējama slidzābakos – tie
ir vai nu par šauru, vai par
platu, vai nav kārtīgi sašņorēti, tāpēc nesatur kāju.
Labas slidas ir ļoti svarīgas.
«Nopērkot nekvalitatīvas slidas, nevar pat iemācīties slidot, jo kājas ir šķības, neturas
uz ledus pareizi, un tu neko
nevari izdarīt. Kājai, uzvelkot
slidu un to sašņorējot, uz grīdas vai ledus ir jāstāv taisni.
Ja kājas sāk gāzties uz iekšu
vai āru, tas nozīmē, ka slidas
nav pareizi pieliktas, ka zābaki ir pārāk mīksti utt.,» norāda trenere un iesaka – bērniem, kas grib slidot nevis
vienreiz uz dīķa, bet regulāri
un nodarbībās, labāk pirkt
nevis lielveikalos atrodamās
lētās slidas, bet gan nopietnu
firmu ražojumus par 50–100
eiro (iesācējiem) vai 100–200
eiro (tiem, kas kādu laiku jau
slido). Pieaugušo slidu cena
būs atkarīga arī no citiem
faktoriem. Tiesa, labas slidas
arī jāsargā, no ģērbtuves līdz
laukumam velkot slidu apvalkus; publiskajās slidotavās tās var sabojāt smiltis vai
akmentiņi. Slidojot pa aizsalušu dīķi vai publiskajās slidotavās, slidas var nākties
asināt biežāk – ik nedēļu.
Runājot par pareizu apģērbu, kādā būtu jādodas uz ledus halli paslidot, galvenais
ir nepārtuntulēties – lai, aktīvi kustoties, nav jāsvīst. Noderēs arī cimdi (bērniem labāk dūraiņi), pēc vēlēšanās –
cepure, bet pavisam mazajiem, kas ar slidošanu iepazīstas pirmo reizi un sākumā
pa ledu vairāk rāpo un vāļā-

0 Skolu slidošanas sacensībās Ledus gladiatori Vidzemes Olimpiskajā centrā skolu komandas apgūst slidošanas
pamatus un savstarpēji mērojas veiklībā un ātrumā uz ledus. 
Foto – Ra i vo Sa r e l a i n e n s


jas, – sniega bikses.

Konkurence par ledu
Iespējas slidot publiskajās un
atklātajās slidotavās laikam
jau jāvērtē kontekstā ar Latvijā tobrīd valdošajiem laikapstākļiem, savukārt iespējas
apgūt slidotprasmi trenera
vadībā var meklēt Latvijas ledus hallēs – uz to laukumiem
slidošanas skolas un klubi
organizē savas nodarbības.
Diemžēl piedāvājums ir mazāks, nekā gribētos, jo konkurence par laiku uz ledus ir
sīva, stāsta L. Jēkabsone. Pamatā ledu hallēs aizņem hokeja treniņi, spēles un turnīri, slidotāji pie tā tiek galvenokārt brīvdienās. Jārēķinās
arī, ka ledus īre nav lēts
prieks un viena slidošanas
nodarbība cilvēkam maksās
vidēji ap 15 eiro.
Trenera izvēlē L. Jēkabsone iesaka ņemt vērā paša
personīgās izjūtas – vai izdodas ar viņu atrast kopīgu valodu, labu kontaktu. Savukārt tiem, kas varbūt nevar
atļauties regulāri apmeklēt
slidošanas nodarbības, ir
vērts paņemt pāris privātstundu pie trenera vai atnākt
uz pāris treniņiem, lai pierakstītu visu, kas un kā nodarbībā tiek darīts, un tālāk
pie izdevības pamazām mācītos un trenētos patstāvīgi –
kaut vai dārzā uzlietā slidotavā. «Slidošanas prieku vajag iet un baudīt! Ledus tevi
nes uz priekšu, un slīdējuma
sajūta ir lieliska. Un jo vairāk
būsi uz ledus, jo labāk sapratīsi, kā uz tā vieglāk pagriezties, nobremzēt u. tml.,» iedrošina L. Jēkabsone. 5

Slidot iemācās kā
ledus gladiatori
Diāna Kārkliņa
Formula, ar ko slidošanu
var sākt apgūt ikviens pilnīgs
iesācējs, kā iesaka slidošanas
trenere un kluba Dzintara
slidas vadītāja Lauma Jēkabsone, varētu būt šāda: sper
uz ledus divus soļus, tad saliec kājas kopā un paslīdi uz
priekšu; tad atkal divi soļi,
kājas kopā un paslīdi. Kad
jau vari nostāvēt – slīdot pietupies. Kad jau izdodas veikli
tikt uz priekšu – var sākt mēģināt pagriezties utt. Galvenais ir pakāpeniskums.
Iespējams, tieši šādi aizraušanās ar slidošanu sākusies
daudziem bērniem. Tā kā laikapstākļi Latvijas ziemās ir ļoti neprognozējami un bieži
nepavisam ne ziemīgi, izdevība paslidot nereti vairāk ir iespējama mākslīgā ledus slidotavās, piemēram, kādā no
ledus hallēm, kuru mājaslapās meklējama informācija
par laiku, kad ledus atvēlēts
publiskai slidošanai ikvienam
interesentam. Ledus halles,
sevišķi reģionos, aicina nākt
slidot arī klases skolu sporta
stundu ietvaros. Vidzemes
Olimpiskais centrs (VOC) Valmierā atradis vēl kādu veidu,
kā bērniem sniegt iespēju gūt
priekšstatu par slidošanu un
pilnveidot iemaņas šajā ziemas sporta veidā.

Proti, jau septīto sezonu te
notiek skolu slidošanas sacensības Ledus gladiatori, kas
ik gadu pulcē ap 1500 dalībniekiem no Vidzemes reģiona izglītības iestādēm un ir
plašākās šāda veida sacensības Latvijā. Tajās šoziem pieteikušās 122 skolēnu komandas no Vidzemes skolām, kas
ir par 40 vairāk nekā pērn.
Pirmo reizi sacensībās ir pieteikušās Saulkrastu, Jaunpiebalgas, Drustu skolas komandas, savukārt pārējās piesakās jau atkārtoti, apliecinot,
ka sacensības lieliski papildina ierasto skolu programmu.
Patlaban VOC sākušies
skolēnu komandu treniņi, finālsacensības gaidāmas februāra beigās, kad skolēni atrādīs savas prasmes un piecās klašu divīzijās sacentīsies
par uzvarētāju titulu. Sacensību mērķis ir ne tikai noskaidrot ātrākās klašu komandas, bet arī dot iespēju
bērniem apgūt slidošanas
pamatus. Katra komanda
pirms finālsacensībām aizvada trīs treniņus, kuros VOC
slidošanas instruktori palīdz
apgūt Ledus gladiatoru šķēršļu trases un slidošanas tehnikas elementus. Sacensības,
protams, noslēdzas ar dāvanām – tiek apbalvoti skolēni
un pedagogi, kā arī atraktīvākie atbalstītāji. 5
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