ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada apakšpasākuma
“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Projekta “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS.” praktiskais seminārs
treneriem/jātniekiem.
Praktisko semināru norises laiks no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim piecās VRG teritorijās, katrā
teritorijā tiks organizētas 6 nodarbības:
Biedrība Ropažu Garkalnes partnerība – Maira Leja,
Partnerība laukiem un jūrai – Maira Leja,
Stopiņu, Salaspils partnerība – Krista Kliesmete,
Partnerība Daugavkrasts – Maira Leja,
Lauku partnerība Lielupe – Krista Kliesmete.

Praktisko nodarbību dienas kārtības secība:
Laiks
No
16:30
16:45
17:00
17:40
18:00

Darbība
Zirgu ierašanās, seglošanās 1.grupai
dalībnieku, skatītāju/klausītāju reģistrācija
praktiskās nodarbības sākums 1.daļa
seglošanās 2.grupai
praktiskās nodarbības sākums 2.daļa

Piezīmes:

Apmācību nobeigumā
diskusijas, treneru norādījumu,
ieteikumi.

”Apmācība treneriem/Jauniešu apmācība” nodarbību datumi un norises
vietas jūnijam:
Datums,
laiks
*3.jūnijs
pl.17.00
10.jūnijs
pl.17:00
*17.jūnijs
pl.17.00
17.jūnijs
pl.17.00

Nodarbība

VRG teritorija

Norises vieta

kontaktpersona

2.nodarbība
Praktiskā apmācība –
jātnieka uzsēdes korekcija
2.nodarbība
Praktiskā apmācība –
jātnieka uzsēdes korekcija
3.nodarbība
Praktiskā apmācība- zirga
ritms

Partnerība laukiem
un jūrai

Jānis Ramiņš

2.nodarbība
Praktiskā apmācība –
jātnieka uzsēdes korekcija

Lauku partnerība
Lielupe

JSK “Tukums”,
Smārdes pagasts,
Engures novads
Agates Sports
Katlakalns,
Ķekavas nov
JJSK “Meždruvas-1”,
Mežmalas iela 2A,
Langstiņi, Garkalnes
pagasts
Biedrība ‘’Tīreļu staļļi’’

Partnerība
Daugavkrasts
Biedrība Ropažu
Garkalnes
partnerība

Ligija
Biteniece
Natālija
Dreimane
Jolanta Lapiņa

19.jūnijs
pl.17.00

2.nodarbība
Praktiskā apmācība –
jātnieka uzsēdes korekcija

Stopiņu, Salaspils
partnerība

JSK “EquiLat”,
Piķurgas, Salaspils
pagasts, Salaspils
novads

Ilze Krūmiņa

*Ar zvaignīti atzīmētās nodarbības būs garākas, jo tika pievienotas nodarbības no
6.05. un 13.05.
3. Jūnija apmācībām klāt nāks teorētiskā apmācība, kas atbilst pirmajām teorētisko
nodarbību dienas kārtībai.
17. jūnija apmācībām, kas notiks Ropažu Garkalnes teritorijā klāt nāks vēl viena
praktiskā apmācība, dalībniekiem kuriem nesanāca ierasties uz 13.maija apmācībām,
apmācības būs praktiskas, kā tas bija plānots 13.05. un ir darba kārtība būs saskaņā ar
praktisko apmācību darba kārtību.

”Apmācība treneriem/Jauniešu apmācība” nodarbību datumi un norises
vietas jūlijam:
Nodarbība

VRG teritorija

Norises vieta

kontaktpersona

4.nodarbība
Praktiskā apmācība –
trajektoriju jāšana

Biedrība Ropažu
Garkalnes
partnerība

Natālija
Dreimane

15.jūlijs
pl.17:00

3.nodarbība
Praktiskā apmācība – zirga
ritms

Partnerība
Daugavkrasts

JJSK “Meždruvas-1”,
Mežmalas iela 2A,
Langstiņi, Garkalnes
pagasts
Biedrība ‘’Zelta rati’’
‘’Strauti’’, Ķekavas
novads

15.jūlijs
pl.17.00

3.nodarbība
Praktiskā apmācība- zirga
ritms
3.nodarbība
Praktiskā apmācība – zirga
ritms

Lauku partnerība
Lielupe

Biedrība ‘’Tīreļu staļļi’’

Jolanta Lapiņa

Stopiņu, Salaspils
partnerība

JSK “EquiLat”,
Piķurgas, Salaspils
pagasts, Salaspils
novads
JSK “Tukums”,
Smārdes pagasts,
Engures novads

Ilze Krūmiņa

Datums,
laiks
8.jūlijs
pl.17.00

17.jūlijs
pl.17.00
22.jūlijs
pl.17.00

3.nodarbība
Praktiskā apmācība – zirga
ritms

Partnerība laukiem
un jūrai

Zane Krūmiņa

Jānis Ramiņš

”Apmācība treneriem/Jauniešu apmācība” nodarbību datumi un norises
vietas augustam:
Datums,
laiks
12.augusts
pl.17.00

Nodarbība

VRG teritorija

Norises vieta

kontaktpersona

4.nodarbība
Praktiskā apmācība –

Partnerība
Daugavkrasts

Agates Sports
Katlakalns,

Ligija
Biteniece

12.augusts
pl.17:00
15.augusts
pl.17.00

26.augusts
pl.17.00

trajektoriju jāšana
4.nodarbība
Praktiskā apmācība –
trajektoriju jāšana
4.nodarbība
Praktiskā apmācībatrajektoriju jāšana
4.nodarbība
Praktiskā apmācība –
trajektoriju jāšana

Ķekavas nov
Lauku partnerība
Lielupe
Stopiņu, Salaspils
partnerība
Partnerība laukiem
un jūrai

Jolanta Lapiņa
Biedrība ‘’Tīreļu staļļi’’
JSK “EquiLat”,
Piķurgas, Salaspils
pagasts, Salaspils
novads
JSK “Tukums”,
Smārdes pagasts,

Ilze Krūmiņa

Jānis Ramiņš

”Apmācība treneriem/Jauniešu apmācība” nodarbību datumi un norises
vietas septembrim:
Datums, laiks
9.septembris
pl.17.00

9.septembris
pl.17:00

12.septembris
pl.17.00

16.septembris
pl.17.00

23.septembris
pl.17:00

30.septembris
pl.17:00

30.septembris
pl.17:00

Nodarbība
5.nodarbība
Praktiskā apmācība –
dažādi vingrinājumi
mobilitātei
5.nodarbība
Praktiskā apmācība –
dažādi vingrinājumi
mobilitātei
5.nodarbība
Praktiskā apmācībadažādi vingrinājumi
mobilitātei
5.nodarbība
Praktiskā apmācība –
dažādi vingrinājumi
mobilitātei
5.nodarbība
Praktiskā apmācība –
dažādi vingrinājumi
mobilitātei
6.nodarbība
Praktiskā apmācībaMaršruta izpilde
6.nodarbība
Praktiskā apmācībaMaršruta izpilde

VRG teritorija
Partnerība
Daugavkrasts

Lauku partnerība
Lielupe
Stopiņu, Salaspils
partnerība

Norises vieta
Biedrība ‘’Zelta rati’’
‘’Strauti’’, Ķekavas
novads

kontaktpersona
Zane Krūmiņa

Jolanta Lapiņa
Biedrība ‘’Tīreļu
staļļi’’
JSK “EquiLat”,
Piķurgas, Salaspils
pagasts, Salaspils
novads
JJSK “Meždruvas-1”,
Mežmalas iela 2A,
Langstiņi, Garkalnes
pagasts
JSK “Tukums”,
Smārdes pagasts,

Ilze Krūmiņa

Partnerība
Daugavkrasts

Agates Sports
Katlakalns,
Ķekavas nov.

Ligija
Biteniece

Lauku partnerība
Lielupe

“Ķirpju staļļi”, Baltās
mājas, Līvbērzes
pagasts, Jelgavas
novads

Biedrība Ropažu
Garkalnes
partnerība
Partnerība laukiem
un jūrai

Natālija
Dreimane
Jānis Ramiņš

Laimdota
Tīse

”Apmācība treneriem/Jauniešu apmācība” nodarbību datumi un norises
vietas septembrim:
Datums, laiks
2.oktobrī
pl.17.00

Nodarbība
6.nodarbība
Praktiskā apmācība –
maršruta izpilde

VRG teritorija
Stopiņu, Salaspils
partnerība

Norises vieta
JSK “EquiLat”,
Piķurgas, Salaspils
pagasts, Salaspils
novads

kontaktpersona
Ilze Krūmiņa

7.oktobrī
pl.17:00

6.nodarbība
Praktiskā apmācība –
maršruta izpilde
6.nodarbība
Praktiskā apmācībamaršruta izpilde

Partnerība laukiem
un jūrai

JSK “Tukums”,
Smārdes pagasts,

Jānis Ramiņš

Biedrība Ropažu
Garkalnes
partnerība

JJSK “Meždruvas-1”,
Mežmalas iela 2A,
Langstiņi, Garkalnes
pagasts

Natālija
Dreimane

14.oktobrī
pl.17.00

Apmācības treneriem tiek organizētas ar mērķi uzlabot staļļu darbību, celt esošo
pakalpojumu kvalitāti, palielinātu un uzlabotu treneru zināšanas un darba kvalitāti.
Tas vairos staļļa konkurētspēju, cels pakalpojumu kvalitāti un palielinās klientu loku.
Galvenokārt bērnu, jauniešu un iesācēju.
Praktiskās apmācības dos zināšanas kā veidot treniņu sistēmu, kā plānot tos, kā dot
izpratni par zirga un jātnieka attīstības dinamiku, kā pasniegt informāciju iesācējam
jātniekam, kā veidot sadarbību iesācējs jātnieks – zirgs.
Daļa apmācību būs jau pieredzējušiem treneriem un zirgu speciālistiem, kas savukārt
ļaus uzlabot zināšanas un pakalpojumu kvalitāti dalībai sacensībās, lai trenētu jau citus
sportistus ar pieredzi un sniegtu treneru un konsultantu pakalpojumus citiem. Apmācības
treneriem ir labs veids ne vien gūt jaunas zināšanas un celt praktisko iemaņu līmeni, bet arī
dalīties pieredzē ar citiem treneriem.
Praktiskās apmācības semināros piedalās treneri, kas mācās no ekspertiem un
speciālistiem un viens no otra. Apmācību laikā tiek apmācību treneri, kā strādāt ar
klientu/iem, taču pārējie tikmēr skatās praktisko apmācību. Apmācības publiski pieejamas
interesentiem.
Dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots – 8 jātnieki plus viņu treneri katrā nodarbībā.
Pārējie interesenti aicināti piedalīties praktiskajos semināros kā klausītāji/skatītāji, gūt vērtīgu
pieredzi un zināšanas.
Vairāk informācija šeit: https://ropazi.lv/lv/novads/jaunumi/o/aicinam-pieteikties-bezmaksasapmacibam-trener-6922

