Sanāksmes

LSSIA SAPULCE

nosaukums
Vieta: Sigulda, Kaķīša kalns
Laiks: 13.02.2017.
Sanāksmes sākums: 18:42
Sanāksmē piedalās:

36 LSSIA biedri, elektroniski balsojumā piedalās 9 biedri. Kopā

balsojumā par valdi piedalās 45 biedri no 79 aktīvajiem biedriem. Sapulce ir lemttiesīga.
Sapulces vadītājs: Juris Žagars

Nr.

Apraksts

1.

Juris Žagars informē

1.1.

par sapulces plānu: nepieciešama jaunas valdes ievēlēšana, balsojums par izmaiņām
statūtos.

1.2.

par iepriekšējā gada padarīto, t.i., regulāri kursi, regulāra izglītība, sadarbība ar FNASI,

1.3.

par profesijas klasifikatoru:

slēpošanas instruktors kā profesija Latvijā joprojām nav

klasificēta; Ministru Kabinetam ir nosūtīta vēstule, pašreiz tiek strādāts pie klasificēšanas,
tad vajadzēs strādāt pie profesijas standarta. Gandrīz visā Eiropā šī profesija ir klasificēta,
izņemot, Rumāniju, Igauniju, Lietuvu, Latviju.
1.4.

par Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātajām profesiju vadlīnijām; bez sertifikāta
nav iespējams strādāt par slēpošanas instruktoru Latvijā. Tas ir viens no lielākajiem
sasniegumiem, lai aizsargātu darba tirgu.

1.5.

par biedru skaitu, kas pašreiz sasniedz 70, lai gan oficiālais biedru skaits sasniegtu 120, ja
netiktu biedru saraksts katru gadu pārskatīts, t.i., izņemti biedri, kas nemaksā biedru naudas,
nedodas uz refresh treniņiem.

1.6.

par Eiropas projektu, kas tika sastādīts kopā ar piesaistītiem projektu speciālistiem; projekta
gaitā tiek izglītoti 3 treneri, kuri apmāca jaunos Igauņu slēpošanas instruktorus un papildus
25 Latviešu slēpošanas instruktori tiek apmācīti Somijā no 1.līmeņa uz 2. līmeni par EU
naudu. Pašiem tikai jāapmaksā ceļš un ēdināšana.

1.7.

Par Eurotestu; iespējams, ka trešā līmeņa slēpošanas instruktoriem Eurotests būs drīzumā
obligāts.

2.

Statūtu grozījumi: snovbordisti

2.1.

Diskusija par snovbordistu instruktoru biedriem:
1. no 4

Juris Žagars informē: nav regulāru ciešu sadarbības aktivitāšu ar snovbordistu nodaļas
biedriem. Kursi nav daudzskaitlīgi un šogad netika izsludināti. Treneru varētu būt vairāk
un ar attiecīgiem sertifikātiem. It tikai viens 3.( augstākā ) līmeņa instruktors cik zināms.
Pašreiz ir 20-25 snovborda instruktoru asociācijas biedri un ar pašiem savu bankas kontu.
Rastos problēmas, ja LSSIA būtu jāatbild par sūdzībām, kas vērstas uz snovbordistiem, t.i.,
jāatbild par lietām, ko nekontrolējam. Pagaidām konkrētu pamatotu sūdzību nav bijis, ir
tikai kritiski komentāri par kursu kvalitāti, ko mēs nevaram pārbaudīt. Snovbordistu skaits
kalnos krītas; kādreiz kalnos bija ap 30% snovbordistu no kopējo apmeklētāju skaita, tagad
tikai 5%. Arī pieprasījums pēc snovborda apmācības krītas. Snovbordistu

grupa ir

uzrakstījusi 2 veiksmīgus Erasmus projektus un dalījusies ar iegūto finansējumu ar visu
asociāciju, par ko viņiem paldies.
Zāles jautājumi:
-vai snovbordistu instruktoru biedri kā nodaļa traucē?
-iespējams jāsniedz kāda informācija snovbordistu grupai par slēpotāju instruktoru
noteikumiem asociācijas biedriem?
-iespējams nepieciešami kaut kādi noteikumi arī snovbordistiem līdzīgi kā ir slēpotājiem?
Ierosinājumi no Jura Žagara:
-Varbūt varētu būt minimālais nosacījums , ka 1 reizi gadā ir izsludināti kursi ar
kvalificētiem treneriem, lai uzskatītu, ka snovborda instruktoru izglītība ir Latvijā
nodrošināta.
-

snovbordistu biedriem nosacījumi jābūt tādi paši kā ir slēpošanas instruktoru biedriem,
t.i.,

-

Ja nemaksā biedru naudas vismaz gadu un nav rakstiska apliecinājuma , ka traumas vai
slimības vai citu iemeslu dēļ biedram ir nepieciešams neaktīvais statuss vienu gadu

-

Ja vismaz reizi divos gados neierodas uz refrešu. Treneriem ir jānodrošina refrešs ik
gadu vismaz viens vakars 4-5 st katram .

-

Sertifikātam ir jābūt ar limitētu derīguma termiņu ( 1.līm max 2 gadi ), tad ir jāpārliek
eksāmeni. Tiem, kam ir sertifikāts ar veco versiju , bez derīguma termiņa būtu jāpārliek
eksāmens un jāsaņem jauns sertifikāts ar aktuālām atzīmēm slēpošanas/snovborda
tehnikā.

2. no 4

Ierosinājumi no zāles:
-ja snovbordistu biedru klātbūtne nepalīdz LSSIA, ja tā traucē, tad vajadzētu piedāvāt
viņiem dalīties nost no asociācijas.
-ja snovbordistu biedru klātbūtne netraucē LSSIA, tad varam palikt kopā.
-abām asociācijas daļām jāstrādā vienādi, ja snovbordistu grupa tam nepiekrīt un to nedara,
tas var apdraudēt nākotnes projektu iznākumu.
-nepieciešams saprast, ko mēs vēlamies no snovbordistu grupas un ko vēlas paši
snovbordisti.
Lēmums par statūtu grozījumiem attiecībā uz snovbordistiem:
-Jurim Žagaram nepieciešams nosūtīt ziņu snovbordistu biedriem, informēt par diskusiju
un piedāvāt apsvērt iespēju atdalīties vai palikt asociācijā. Turpmākā sadarbība, ja snoveri
atdalās varētu būt ar īpašu līgumu starp abām asociācijām.
3.

Statūtu grozījumi: slēpošanas instruktora eksāmena pārlikšana

3.1.

Diskusija par slēpošanas instruktoru eksāmena pārlikšanu
Juris Žagars informē par esošo problēmu: instruktors pabeidz kursu, bet pēc vairāku gadu
neslēpošanas slēpošanas prasme krītas un tās vairs neatbilst minimālām instruktora
prasībām. Tas degradē instruktoru imidžu un izglītības reitingu.
Jura Žagara priekšlikums: ieviest uzšuvi uz formas ar instruktora sertifikāta derīguma
termiņu.
Jura Žagara jautājums zālei: vai biedri piekristu 2 gadu sertifikātu atjaunošanas laikam?
Piem., ja pirmajā līmenī atzīme ir 2, tad 2 gadi ir atjaunošanas laiks, bet ja 2.5. un zemāk,
tad jau pēc gada jāpārliek eksāmens. Tiek minēts, ka papildus kritērijs varētu būt
nostrādātās stundas.
Zāles komentāri:
-ik gadu jāpilda prakses grāmata, t.i., caur grāmatas pildīšanu, papildus eksāmenu
pārlikšanai tiek pagarināts sertifikāts.

Diskusija:
-par anglisko vai latvisko uzlīmi;
-par pareizo terminaloģiju – valid till / derīgs līdz.
-Tas jādiskutē jaunajai valdei par uzraksta formu

3. no 4

Balsojums:
-nobalots par sertifikātu derīguma termiņa ieviešanu visiem biedriem; latvisko uzšuvi
izsniedz visiem, anglisko – tiem, kuriem nepieciešams.
- ik pēc diviem gadiem, lai saglabātu aktīvā biedra statusu ir jāpiedalās refresh/eksāmenā
slēpošanas tehnikā, t.i., viena diena-5 stundas uz kalna.
- 1.līmeņa sertifikātam maksimālais instruktora sertifikāta derīguma termiņš ir 1-3 gadi,
atkarībā no atzīmēm tehniskajos griezienos.
Ja 2-2,5 tad 1 gads,
ja 2,5-3,5 , tad divi gadi,
ja 3,5 un augstākas tad 3 gadi
- 2. līmeņa sertifikātam instruktora sertifikāta derīguma termiņš ir 2-4 gadi; .
Ja 2-2,5 tad 2 gadi
ja 2,5-3,5 , tad 3 gadi,
ja 3,5 un augstākas tad 4 gadi
- 3. līmeņa sertifikātam maksimālais instruktora sertifikāta derīguma termiņš ir 6 gadi;
Minimālā atzīme, lai iestātos 3. līmeņa kursos ir jābūt 3 pēc 2.līmeņa beigšanas. Lai noliktu
trešo līmeni, minimālai vidējai atzīmei ir jābūt “3” slēpošanas tehnikā.
ja beidzot atzīmes ir no 3-3,5 , tad sertifikāts derīgs 5 gadi,
ja 3,5 un augstākas tad 6 gadi
- lai atjaunotu sertifikātu, visi tehniskie griezieni ir jāpārliek;
- biedram tiek izsniegta uzšuve ar kvalifikācijas apzīmējumu un derīguma termiņu, ko
instuktors var piešūt ( uzlīmēt ) pie formas tērpa. Citādā formā instruktoram nav tiesību
lietot asociācijas uzšuvi vai citus asociācijas atpazīstamības simbolus.
4.

Papildus jautājums no zāles par refresh

4.1.

Diskusija, ka refresh treniņi notiek tikai sezonas vidū.

5.

Statūtu grozījumi: citu instruktoru darbošanās uz svešiem kalniem

5.1.

Juris Žagars informē:
„Žagarkalns” izlēma neņemt naudu no citiem instruktoriem strādājot „Žagarkalns” trasē ar
klientu ne par pacēlāju, ne maksa skolai .
Juris Žagars informē, ka runās ar visām trasēm par to, ka svešās trasēs instuktoriem

4. no 4

strādājot maksas vietējai skolai nav vai ir minimāla.
6.

Par Eiropas projektu un citu kalnu slēpošanas instruktoru piesaistīšanu asociācijā

6.1.

Juris Žagars komentē:
-LSSIA asociācijā vajadzētu iekļaut Milzkalnu, Riekstkalnu, Reiņa trasi
-no Eiropas projekta vairākas vietas ( kvotas ) tiks iedotas citu kalnu instruktoriem, t.i,
Riekstukalnam – 3, Reiņa trasei – 1, Milzkalnam – 2.
Zāle komentē:
-vajag visus kalnus noteikti iesaistīt asociācijā.

7.

Statūtu grozījumi: par izslēgšanu no LSSIA

7.1.

Diskusija:
- ja biedrs nebrauc uz refresh treniņiem un nav atjaunojis sertifikātu – biedrs tiek izslēgts.
- valdi pārvēl ik pēc 3 gadiem un ja 30% biedru pieprasa, valdi var pārvēlēt agrāk.
- ja sapulci apmeklē 30% no biedriem, tad sapulce var notikt un ir lemttiesīga.
- ja vienu gadu nesamaksā biedru naudu, tiek izslēgts automātiski 10 dienas pēc
elektroniskā atgādinājuma izsūtīšanas un atbildes nesaņemšanas.
- ja traumas vai citu iemeslu dēļ biedrs kādu periodu nevar strādāt profesijā, tam jāuzraksta
iesniegums un attiecīgi viņš iegūst "pasīvā" biedra statusu uz gadu. Pēc šī gada visi
tehniskie griezieni ir jāpārliek, lai atjaunotos aktīvā biedra statusā. Pasīvā biedra statusā
nedrīkst strādāt par instruktoru ne Latvijā, ne ārzemēs.
- ja biedrs tiek pieķerts strādājam ārzemēs nelegāli vai strādājot "pa melno" (nemaksājot
nodokļus) Latvijā, viņš tiek izslēgts automātiski.

8.

Vēlēšanas

8.1.

VADIMS SEĻIVANOVS – atceļ savu kandidatūru uz valdi savas aizņemtības dēļ

BALSOJUMS
1. ROLANDS RAPA – 43 BALSIS
2. MĀRIS ROMANOVSKIS - 16 BALSIS
3. DĀVIS FOGELIS - 9 BALSIS
4. ĢIRTS KANAPOLIS - 20 BALSIS
5. JURIS ŽAGARS – 43 BALSIS
Jaunā valde no 2017. gada līdz 2020. gadam:
Juris Žagars
Rolands Rapa
5. no 4

Ģirts Kanapolis
Sanāksmes beigas: 20:00
Augstākminētais ir patiess sanāksmes pieraksts:
Juris Žagars __________________

6. no 4

