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2010.gada 7.decembrī
Biedrība „Latvijas Slēpošanas savienība”, turpmāk tekstā “Savienība”, valdes priekšsēdētāja Vaira
Brīzes personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, un biedrība “Latvijas slēpošanas un snovborda
instruktoru asociācija”, turpmāk tekstā “LSSIA”, valdes priekšsēdētāja Jura Žagara personā,
ievērojot sekojošo:
Savienība Latvijas Republikā ir vienīgā valsts atzītā sporta federācija, kas realizē valsts politiku
slēpošanas sporta veidos visās sporta disciplīnās, kuras ir atzinusi Starptautiskā slēpošanas
federācija ( FIS - Interantional Ski Federation). Savienība ir Starptautiskās slēpošanas federācijas
biedrs un vienīgais Latvijas pārstāvis Starptautiskajā slēpošanas federācija,
LSSIA ir biedrība, kas apvieno sertificētus slēpošanas un snovborda instruktorus Latvijas
Republikā. LSSIA ir Starptautiskās slēpošanas instruktoru asociācijas (Internatioal Ski Instructors
Association ISIA) biedrs novērotāja statusā un vienīgais Latvijas pārstāvis Starptautiskajā
slēpošanas instruktoru asociācijā. LSSIA pilda Starptautiskās slēpošanas instruktoru asociācijas
biedra uzņemšanas procesā paredzētos nosacījumus ar mērķi kļūt par pilntiesīgu šis organizācijas
biedru,
noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1.Līguma priekšmets un mērķis.
LSSIA ir izstrādājusi un ievieš Latvijā ISIA standartiem atbilstošu vienotu instruktoru apmācības
metodiku un kvalifikācijas noteikšanas sistēmu. LSSIA un Savienība savas kompetences ietvaros
rīkojas ar nolūku ieviestu un uzturēt Latvijā ES standartiem atbilstošu vienotu apmācības metodiku
un kvalifikācijas noteikšanas sistēmu slēpošanas un snovborda instruktoriem.
Līguma mērķis ir izveidot un nodrošināt Eiropas Savienības teritorijā atzītu slēpošanas un
snovborda instruktoru apmācību programmu realizāciju Latvijas Republikā, kas garantē sekmīgi
apmācības kursu apguvušam personām saņemt Eiropas Savienības teritorijā atzītu kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu.
2.LSSIA apņemas.
2.1.LSSIA nodrošina Starptautiskās instruktoru asociācijas (ISIA) izstrādāto slēpošanas un
snovborda instruktoru apmācības standartu ieviešanu Latvijas Republikā.
2.2.LSSIA nosaka slēpošanas un snovborda instruktoru kvalifikācijas līmeņus atbilstoši
Starptautiskās slēpošanas instruktoru asociācijas noteiktiem standartiem un metodikai.
2.3.LSSIA organizē regulārus slēpošanas un snovborda instruktoru apmācības kursus ISIA noteiktā
kārtībā un atbilstoši ISIA noteiktajiem standartiem.
2.4.Personām, kas sekmīgi beigušas apmācības kursu, LSSIA izsniedz dokumentu atbilstoši
ISIA noteiktai formai ,kas apliecina noteikta kursa beigšanu un kvalifikācijas piešķiršanu.
LSSIA garantē, ka kursa beigšanu apliecinošs dokuments ar norādi uz attiecīgu kvalifikāciju

pēc ISIA standartiem ir atpazīstams Eiropas Savienības kalnu slēpošanas reģionu
administratīvās pārvaldes valstiskajām organizācijām, kas atbild par kalnu slēpošanas un
snovborda instruktoru nozari attiecīgajā reģionā.
2.5.LSSIA nodrošina publisku darbību, regulāri informē sabiedrību par iespējām mācīties
instruktoru apmācības kursos, uzņemšanas noteikumiem, apmācības kursa programmu, apmācības
norises vietām. LSSIA nodrošina vienādus nosacījumus jebkurai personai piedalīties apmācībās
kursos. Vienīgais kritērijs kvalifikācijas piešķiršanai ir personas spējas sekmīgi apgūt mācību
programmu.
2.6.Ar nolūku nodrošināt darbības publicitāti LSSIA sniedz ziņas Savienībai par jebkurām LSSIA
aktivitātēm, kas saistītas ar slēpošanas un snovborda instruktoru apmācību un apmācības metodiku.
LSSIA nekavējoties sniedz ziņas Savienībai par visiem instruktoriem, kas ieguvuši instruktora
kvalifikāciju vai kuru kvalifikācija ir mainījusies.
2.7.Pēc Savienības priekšlikuma nodrošināt apmācības kursu rīkošanu Latvijas Sporta akadēmijas
studentiem, Latvijas Sporta federāciju padomes rīkotajiem treneru kvalifikācijas celšanas kursu
klausītājiem. Pēc Savienības priekšlikuma piešķir attiecīgu instruktora kvalifikāciju Savienībā
praktizējošiem slēpošanas sporta treneriem, kas slēpošanas sporta trenera kvalifikāciju
ieguvuši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā līdz šī līguma noslēgšanai un/vai
ir pabeiguši LSSIA vai kādas citas ISIA atzītas organizācijas papildapmācības kursu
instruktora kvalifikācijai.
2.8 LSSA pienākums ir informēt nekavējoši Savienību par jebkurām izmaiņām kvalificēto
instruktoru sastāvā un instruktoru kvalifikācijas izmaiņām.
3.Savienība apņemas.
3.1. Savienība apliecina, ka līguma parakstīšanas brīdī ir vienīgā organizācija Latvijā, kam Latvijas
Izglītības un zinātnes ministrija ir deleģējusi pamatfunkcijas, kas attiecas uz kalnu slēpošanas un
snovborda sporta attīstību ( treneru darbs, oficiālo valsts mēroga sporta sacensību organizācija
utml. )Latvijā.
3.1.1Savienība atzīst LSSIA kā vienīgo Latvijas Republikas pārstāvi ISIA un par vienīgo
organizāciju, kas pamatojoties uz šī līguma nosacījumiem, ir tiesīga realizēt slēpošanas un
snovborda instruktoru apmācību un kvalifikācijas noteikšanu atbilstoši ISIA apmācību programmu
un kvalifikācijas nosacījumiem.
3.2.Savienība veic publisku darbību ar nolūku informēt sabiedrību par iespējām mācīties LSSIA
instruktoru apmācības kursos, sniedz publisku informāciju par apmācību laikiem vietām un
programmām.
3.3.Pēc LSSIA priekšlikuma iesniedz kompetentām valsts iestādēm un organizācijām priekšlikumus
likumdošanas izmaiņām ar nolūku nodrošināt izglītības standarta atzīšanu LSSIA rīkotajiem
apmācības programmām, kā arī nodrošināt slēpošanas un snovborda instruktoru darbības tiesisko
pamatojumu un prakses noteikumus.
3.4.Savienība pēc LSSIA pieteikuma pārstāv LSSIA attiecībās ar valsti visos jautājumos, kas saistīti
ar snovborda un slēpošanas instruktoru apmācību un praksi Latvijas Republikā, kā arī visos citos
jautājumos, kas saistīti ar LSSIA darbības sekmīgu realizāciju.

3.5 Savienība apņemas savā mājas lapā www.infoski.lv sadaļā Kalnu slēpošana-instruktori ievietot
tikai tos kalnu slēpošanas instruktorus, kuru atbilstību kvalifikācijai pēc ISIA standartiem ir
apstiprinājusi LSSIA. Informācija par instruktoriem tiek savstarpēji saskaņota starp abām pusēm
elektroniski.

4.Nobeiguma noteikumi.
4.1.Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līgums var tikt izbeigts gadījumā, ja līgumslēdzējs
nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai nespēj nodrošināt šajā līgumā noteikto mērķu
sasniegšanu. Līgums tiek izbeigts gadījumā, ja Savienība zaudē valsts atzītās sporta federācijas
statusu vai ja LSSIA zaudē ISIA biedra statusu.
4.2.Jebkuras domstarpības un strīdus līgumslēdzēji risina pārrunu ceļā, gadījumā ja domstarpības un
strīdus pārrunu ceļā neizdodas atrisināt strīdīgajos jautājumos līgumslēdzēji lūdz izteikt Latvijas
Sporta federācijas padomes viedokli. Strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas
skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskā
Šķīrējtiesā (Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010) saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu.
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