NOSACĪJUMI
UZ KĀDIEM LSSIA BIEDRI VAR STRĀDĀT AR KLIENTU CITĀS TRASĒS
(apstiprināti LSSIA Valdē 2018. gadā)
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Instruktoram jābūt ar derīgu LSSIA apliecību, kurai ir tekošā gada uzlīme vai ar
aktuālu uzšuvi uz formas tērpa.
Instruktors nedrīkst nolīgt jaunu klientu strādājot „svešā” trasē. Ja kāds klients
izsaka vēlēšanos viņu nolīgt apmācības sesijai , attiecīgais klients ir jānosūta uz
vietējo slēpošanas skolu vai pie vietējā instruktora.
Instruktoram ir jāievēro vietējās skolas noteikumi attiecībā uz pacēlāju lietošanu
un uzvedību uz kalna ( pacēlāja lietošana apejot rindu, traucējums citiem klientiem
veicot apmācību ātruma vai bīstamības zonās , trases likšana utml. ). Instruktors
pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar katras trases noteikumiem.

ŽAGARKALNĀ:
1) Jāierodas pie slēpošanas skolas koordinatora , kas atrodas pie ieejas kafejnīcā ( ārpus
skolas darba laika, nomas kasē ) un jāpiesakās , uzrādot LSSIA apliecību vai aktuālo
uzšuvi uz formas tērpa.
2) Jāsamaksā koordinatoram ( vai kasē ) skolas peļņas daļa no katra klienta, kas
Žagarkalnā ir 4 eur.
3) Koordinators izsniedz speciālu vaučeri ar kuru ir jādodas uz kasi.
4) Pie kases ir jāierodas kopā ar klientu. Klientam pērkot biļeti, instruktoram tiek
izsniegta bezmaksas biļete uz tieši tādu laiku cik nopērk klients.
5) Ja instruktoram ir asociācijas formas tērps, tad viņam ir tikai jāpiesakās slēpošanas
skolā pie koordinatora un jāsamaksā peļņas daļa, bet biļete nav vajadzīga, jo formas
tērps atļauj slēpot ar klientu bez biļetes. Instruktoram ar formas tērpu ir tiesības
vienu stundu pēc apmācības beigām slēpot bez maksas un bez klienta, treniņa
vajadzībām.
KAĶĪŠKALNĀ, PILSĒTAS TRASĒ, RIEKSTU KALNĀ, REIŅA TRASĒ :
Visi instruktori, kas grib ar saviem Klientiem slēpot šajās trasē, tāpat kā visi citi
slēpotāji, pērk pacēlāja karti pēc noteiktās standarta maksas bez atlaidēm.
2) Instruktori drīkst strādāt tikai ar saviem Klientiem un viņi nedrīkt sarunāt nodarbību
ar slēpotājiem uz vietas!
3) Instruktoram no sava formas tērpa apmācības laikā ir jānoņem uzraksts „Instruktors”
1)

RĀMKALNOS:
1) Slēpošanas vai snovborda instruktoram – viesim ir jāierodas Rāmkalnu Atpūtas parka
nomas punktā, kas atrodas kalna augšējā daļā (Vidzemes šosejas pusē) un jāpiesakās
pie administratora/koordinatora (vēlams – savlaicīgi, piem. iepriekšējā dienā telefoniski), uzrādot derīgu LSSIA apliecību (kurai ir esošā gada uzlīme) un citu LV
spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu.
2) Administratoram/koordinatoram ir tiesības pārliecināties par instruktora sniegtās
personu apliecinošās informācijas patiesumu ar mērķi – nepieļaut un/vai novērst
iespēju ļaunprātīgi izmantot instruktora čipu (t.sk. salīdzinot ar citiem LSSIA
pieejamajiem datiem) un viņam piešķirtās tiesības.
3) Par darba iespējas nodrošināšanu trasē, instruktoram ir jāsamaksā kasē EUR 3,00 no
katras apmācības stundas,. Norēķini ir veicami pēc instruktora izvēles, taču noteikti –
līdz katras esošās darba dienas beigām.
4) Pie kases instruktoram ir jāierodas kopā ar klientu un, klientam apmaksājot kalna
pacēlāju izmantošanas atļauju – elektronisko čipu, instruktoram tiek izsniegts
atsevišķs bezmaksas elektroniskais čips. Pie izsniegšanas instruktoram jāsamaksā
drošības nauda par čipu, kas pie tā nodošanas kasē tiek atgriezta atpakaļ.
5) Instruktoram – viesim no sava (darba) formas tērpa apmācības laikā ir jānoņem
uzraksts „Instruktors”. Viņš nedrīkst nolīgt jaunu klientu strādājot trasē (uz kalna vai
tam pieguļošajā Atpūtas parka teritorijā, piem. nomā, kafejnīcā, autostāvvietā utt.).
Ja kāds potenciālais klients izsaka vēlēšanos viņu nolīgt apmācības sesijai, viņš ir
jānosūta uz vietējo slēpošanas skolu (pie administratora/koordinatora vai pie tuvākā
vietējā instruktora).
6) Instruktoram ir jāievēro Atpūtas parka noteikumi attiecībā uz pacēlāju lietošanu,
trases un tās inventāra izmantošanu, ka arī vispārpieņemtās uzvedības normas uz
kalna (pacēlāja lietošana apejot rindu, neērtību radīšana citiem klientiem un/vai
vietējās slēpošanas skolas instruktoriem veicot apmācību – ātruma ierobežojuma vai
bīstamības zonās , trases likšana utml.). Instruktors pats ir atbildīgs par iepazīšanos
ar šiem noteikumiem.
7) Instruktors ir informēts par savu (profesionālo) un sava klienta civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas, saistībā ar aktīvo atpūtu – slēpošanu, snovošanu,
nepieciešamību. Viņam ir jāpārliecinās par katra konkrētā klienta fizisko spēju un
attiecīgas tehniskās sagatavotības līmeni, veicot tām atbilstošu apmācības/treniņu
procesu (izmantojot ISIA standartos ietilpstošu speciālo tehniku un metodiku).
8) Instruktoram no savas puses ir jāzin un jārūpējas par slēpošanas drošības (FIS
noteikumi) un sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu, strādājot trasē. Pēc savas
iniciatīvas un/vai vietējās slēpošanas skolas instruktora lūguma instruktoram –
viesim ir pienākums savu spēju un iespēju robežās sniegt palīdzību un atbalstu
(fizisku, tehnisku, morāli psiholoģisku u.c., atbilstošu konkrētai situācijai) iespējamu,
ar kalna izmantošanu saistītu, konfliktsituāciju novēršanai.
9) Par instruktora – viesa neatbilstošu, nepiedienīgu vai kā citādi LSSIA diskreditējošu
uzvedību un/vai izturēšanos trasē vietējās slēpošanas skolai ir tiesības informēt
Rāmkalnu Atpūtas parka vadību un konkrētās (instruktora pārstāvētās) skolas
atbildīgo pārstāvi par radušos situāciju. Ja šāds instruktors – viesis nepārstāv kādu
konkrētu skolu, vietējās slēpošanas skolas administratoram/koordinatoram ir

tiesības liegt viņam turpmāk nodarboties ar profesionālu darbību Rāmkalnos,
informējot par to LSSIA valdi.

CITĀS LATVIJAS TRASĒS LSSIA BIEDRIEM DARBS AR SAVU KLIENTU NAV AIZLIEGTS ,
BET NAV NEKĀDU ATLAIŽU UZ PACĒLĀJA BIĻETI.
VISĀS TRASĒS “SVEŠAM” INSTRUKTORAM IR AIZLIEGTS STRĀDĀT AR KLIENTU, KAS
UZRUNĀJIS INSTRUKTORU APMĀCĪBAS STUNDAI UZ VIETAS. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ
KLIENTS IR JĀNOSŪTA VISPIRMS PIE VIETĒJĀS SKOLAS KOORDINATORA.

