
"Ziemas peldēšana" 
 Soļi mūsu veselības ieguvumiem! 



Mūsu planētu Zeme par 71% klāj ūdens! 
Ikvienam jāzina, kā sazināties ar ūdeni un 

jāprot peldēt! 

 



Uz Zemes daudz auksta ūdens, kas ir īpaša vide.  
Cilvēks var uzreiz nomirt ledus ūdenī! 

Mācīties un gūt pieredzi ledus ūdenī ir ļoti vērtīgi! 



Ūdens siltumvadītspēja ir 28 reizes lielāka nekā gaiss, 
tāpēc aukstā ūdens ietekme uz cilvēka ādu ir gandrīz 

tūlītēja 



Mūsu galvenais mērķis ir popularizēt  
ziemas peldēšanu kā veselīgu dzīvesveidu! 

Ilgtermiņa pieredze ziemas peldētāju dažādās valstīs ir ļoti 

svarīga un nepieciešama 



Kāpēc tagad? Pēdējo 30 gadu laikā ziemas peldēšana ir kļuvusi ļoti 
populāra. Daudziem oficiālajiem ziemas peldēšanas klubiem un 
centriem visā pasaulē ir sava bāze. Klubi ir uzkrājuši vērtīgu pieredzi, 
kas tiks izmantota šim nolūkam, lai uzlabotu cilvēka dzīvi. 



12 ieguvumi, lietojot katru dienu aukstu dušu 
 medicaldaily.com  

 

1. Veicina tauku zudumu (vienkārši ledus auksta ūdens ieliešana ķermenī var palīdzēt samazināt 

svaru. Vēsas dušas aktivizē brūnos taukus, kas rada siltumu ap ķermeni, norāda Menprovement. 
Palielināta “labu tauku” aktivitāte sadedzina kalorijas, lai ķermenis būtu silts. Pētījumi parādīja, ka aukstā 
temperatūra var palielināt brūnos taukus par 15 reizes lielāku par parasto daudzumu.) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uzlabo imunitāti (Anglijā veikts pētījums parādīja, ka regulāras aukstās dušas izraisa vielmaiņas 

ātruma pieaugumu un leikocītu daudzumu organismā, kas pēc tam palīdz cīnīties ar slimībām.) 

 

 



3. Piešķir labāku asins cirkulāciju (uzlabota cirkulācija nozīmē labāku vispārējo sirds un asinsvadu 

veselību. Starp auksto dušu uzņemšanas priekšrocībām ir laba asins plūsma. Tas ļauj asinīm nonākt 
orgānos, lai saglabātu siltumu.) 
 
 
 
 
 
 
 

4. Iztukšo limfātisko sistēmu (aukstās dušas palīdz palielināt limfātiskās sistēmas darbību, kas 

darbojas, lai izvadītu šūnas. Tas samazina infekciju risku.) 

  
 



5. Veicina emocionālo noturību (Pētījums parādīja, ka aukstā duša var palīdzēt attīstīt nervu 

sistēmu, kas ir izturīga pret stresu. Pūles vien kalpo kā neliela oksidatīvā stresa forma, kuru ķermenis 
pielāgotu virsstundām un iemācītu smadzenēm sagatavoties stresam.) 
 

 
 
 
 
 
 
6. Pazemina stresu (Kad smadzenes uzzina, kā rīkoties stresa situācijās, aukstās dušas arī 

varētu palīdzēt samazināt urīnskābes līmeni un palielināt glutationa līmeni asinīs, kas palīdz mazināt 
stresu.) 

 
 



7. Pazemina depresijas iespējas (ir konstatēts, ka aukstā duša atvieglo depresijas simptomus, 

stimulējot smadzenēs esošo “zilo plankumu”, kas atbrīvo noradrenalīnu - ķīmisku vielu, kas spēlē lomu 
depresijas mazināšanā.) 

 
 
 
 
 
 
8. Palielina testosterona līmeni (vīriešiem pat neliels siltuma daudzums var ietekmēt sēklinieku DNS, 

RNS un olbaltumvielu sintēzi. Viens pētījums atklāja, ka 15 minūtes paaugstināts siltums žurku sēkliniekos 
izraisīja ievērojamu testosterona samazināšanos. Kas pēc tam ieteica, ka aukstā temperatūra varētu mainīt 
efektu.) 

 



9. Uzlabo auglību (Ir konstatēts, ka aukstā duša palielina spermatozoīdu skaitu un palielina auglību. 

Pētnieki teica, ka tas varētu arī mainīt karsto vannu iedarbību, kuras tiek uzskatītas par efektīvu vīriešu 
kontracepcijas līdzekli. Iepriekšējā eksperimentā vīrieši, kuri lietoja pusstundu karstu vannu katru otro dienu 
trīs nedēļas kļuva neauglīgi sešus mēnešus.) 

 
 
 
 
 

 
10. Veicina ātrāku muskuļu atjaunošanos (2009. gada pētījums parādīja, ka ledus vanna pēc 

intensīvas apmācības uzlabo asinsriti un palīdz noņemt pienskābi, kas varētu paātrināt ķermeņa 
atveseļošanos.) 

 
 



11. Uzlabo ādu un matus (Aukstās dušas lietošanas priekšrocības ne tikai uzlabo veselību, bet arī 

liek cilvēkiem izskatīties labāk. Ledus auksts ūdens var palīdzēt samazināt pārāk daudz dabisko eļļu 
zaudēšanas risku uz ādas un matiem, norāda dermatoloģe Džesika Kranta. Tas arī palīdz matiem izskatīties 
spīdīgiem un stiprina to saķeri ar galvas ādu.)  

 
 
 
 
 
 
12. Nodrošina labāku miegu naktī (10 minūšu ledus vanna varētu palīdzēt cilvēkiem naktī 

neticami gulēt, teikts grāmatā “Četru stundu ķermenis”. Grāmatā teikts, ka auksta duša dod ziloņiem 
trankvilizatoram līdzīgu efektu, kas radīs jūs taisni gulēt.) 

 



Kā sazināties ar aukstu ūdeni  
un 

uzlabot Jūsu dzīves kvalitāti? 



Kā sākt ziemas peldēšanu? 
12 soļi 

  
1. Jautājiet savam ārstam, vai jūs varat 

peldēties aukstā ūdenī 
 

2. Atrodiet motivāciju, nospraudiet mērķi,  
sagatavojiet sevi garīgi   



3.Solis 
 

 Vispieejamākā metode saskarei 
ar aukstu ūdeni ir duša mājās. 
Lietojiet dušu mājās, katru reizi 
pazeminot temperatūru līdz 
aukstam un ļoti aukstam vai 
ielejiet ūdeni spainī (spaiņos), lai 
tos lietotu - kas ir efektīvāka 
metode kontaktam ar aukstu 
ūdeni, tā ir labāka rīcība 
pozitīvām emocijām! 

 

 

       



4. Solis 
 
 Atrodiet drošu ūdenstilpni 
ar zināmu dziļumu un tīru 
dibenu, vēlams, 
sabiedriskās vietās. 
Uzticamākais ir izmantot 
vietējo ziemas peldēšanas 
kluba peldvietu. 

 

 



5. Solis 
Kādam jābūt blakus, vēlams, ziemas peldētājam  

ar pieredzi - ļoti svarīgi! 

 

 



6.Solis 
 
Sagatavojiet siltas drēbes 
(čības, dvieli, peldmēteli 
vai sporta tērpu). 
Iemērcieties ledusaukstā 
ūdenī peldcepurē un turiet 
to, līdz esat pārģērbies. 
Labāk izmantot arī vilnas 
cepuri. 



7.Solis  
Viegli iesildieties, lai palielinātu asins plūsmu 

organismā 



8.Solis 
 
Pirms iegremdēšanās  
ledus ūdenī, veiciet 3-5 
dziļas ieelpas un izelpas, 
iegremdējieties izelpojot! 



9.Solis 
 

Atrodoties ūdenī, izlemiet, cik sekundes vai minūtes (atkarībā 
no ūdens temperatūras un laika apstākļiem) jums ir ērtas ar 

labām izjūtām 

 

 



10.Solis 
 
Pēc iegremdēšanas 
stāviet uz čībām, labi 
elpojiet, ja jūtaties silti - 
lieliski, ja auksti - 
nosusiniet ar dvieli un 
uzvelciet siltas drēbes, 
paturot peldcepuri, līdz 
tiekat pārģērbies! 



11.Solis 
Ir ļoti noderīgi paņemt termosu ar karstu tēju vai gaļas / 
vistas buljonu, izdzert un pēc iegremdēšanās sasildīties. 



12.Solis 
 
Atkārtojiet nodarbību, ja 
iespējams, 1, 2 vai vairāk 
reizes nedēļā. Ir labi to 
darīt no rīta un vakarā 
pēc darba ar draugiem. 
«Mazliet peldiet, bet 

bieži!» 



Somijas  klubu pieredze un vēsture  
Ziemas peldēšana ar norūdīšanās 

aktivitātēm  “Avantouinti Suomi” un 

saunu https://fi.wikipedia.org/wiki/Avantouinti 

www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/talviuinti ir 

senas tradīcijas un valsts 

stratēģija. Šodien Somijā ir vairāk 

nekā 200 tūkstoši roņu (Somijas 

iedzīvotāju skaits - 5,5 miljoni, 3,6% roņi). 

Lielākā daļa no tiem ir apvienoti 

klubos, kuros ir dalības maksa un 

atbalsts no vietējām pašvaldībam. 

Pamatā tās ir telpas ar 

nepieciešamo infrastruktūru pie 

ūdens (ezers, upe, jūra). Gandrīz 

katrā lielakajā pilsētā ir viens vai 

vairāki norūdīšanās centri. 
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Pievienojies mums!           Baudiet ziemas peldēšanu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo tas ir labi jūsu ķermenim un prātam! 




