LĪGUMS
par līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem

Mārupē,

2017.gada _________

Mārupes novada Dome, reģ.Nr.9000 0012827, kuras vārdā saskaņā ar Mārupes novada Domes
2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.21 (sēdes prot.Nr.4) rīkojas Mārupes Sporta centrs, kuru uz tā
nolikuma pamata pārstāv tā vadītāja Silvija Bartuševiča (turpmāk tekstā – Sporta centrs)
un_____________________________________________, kuras vārdā rīkojas likumiskais aizbildnis
___________________________________________ (norādīt, ja Sporta centra audzēknis ir
nepilngadīgs) (turpmāk tekstā – Privātpersona)
noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Sporta centrs nodrošina Privātpersonai iespēju apgūt licencētu sporta interešu izglītības
programmu:
Programmas nosaukums ______________________________________________________________
Mācību gads_________________________________________________________________________
Grupa______________________________________________________________________________
2. LĪDZMAKSĀJUMA APMĒRS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Privātpersona maksā līdzmaksājumu _________________________________EUR(tai skaitā PVN)
mēnesī.
2.2. Privātpersonai tiek / netiek piešķirts atvieglojums (nevajadzīgo izsvītrot).
Atvieglojuma piešķiršanas gadījumā:
Atvieglojuma apmērs_________________________________________________________________
Atvieglojuma piešķiršanas pamatojums__________________________________________________
2.3. Privātpersonai tiek / netiek piešķirts atbrīvojums (nevajadzīgo izsvītrot).
Atbrīvojuma piešķiršanas pamatojums ____________________________________________.
2.4. Privātpersona līdzmaksājumu maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz Sporta
centra sagatavotu priekšapmaksas rēķinu par katru nākamo mēnesi, maksājumus veicot līdz rēķinā
norādītajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam.
2.5. Privātpersona līdzmaksājumu var samaksāt par ceturksni. Privātpersona ir jāiesniedz rakstisks
iesniegums ar lūgumu sagatavot vienu rēķinu atbilstošam laika posmam.
2.6. Ja privātpersona attaisnoti – veselības stāvokļa dēļ, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu, nav apmeklējusi
nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, tiek veikts līdzmaksājuma
pārrēķins.
2.7. Visi šajā līgumā paredzētie rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
2.8. Rēķins tiek nosūtīts uz šajā līgumā norādīto e-pastu.
3. LĪGUMA SLĒDZĒJU PIENĀKUMI
3.1.
Sporta centrs apņemas:
3.1.1. Nodrošināt interešu izglītības programmas apguvi Līguma 1.punktā atrunātajā apjomā saskaņā ar
licencēto interešu izglītības programmu izvēlētajam sporta veidam.
3.1.2. Nodrošināt kvalificētu treneri.
3.1.3. Nodrošināt ar nepieciešamajām telpām, sporta inventāru u.c. mācību līdzekļiem.
3.1.4. Nodrošināt privātpersonas dalību sacensībās, turnīros un čempionātos (transporta izdevumi un
dalības maksa) saskaņā ar Sporta centra apstiprinātu grafiku. Privātpersona dalība pasākumos ārpus Sporta
centra apstiprinātā grafika tiek nodrošināta tikai no Privātpersonas pašas līdzekļiem.
3.2.
Privātpersona apņemas:
3.2.1. samaksāt līdzmaksājumu Līgumā atrunātajā apmērā un kārtībā;
3.2.2. regulāri apmeklēt nodarbības, nepieļaujot neattaisnotus kavējumus;

3.2.3. pēc Sporta centra uzaicinājuma piedalīties rīkotajās sacensībās, turnīros un čempionātos, pārstāvot
Sporta centru;
3.2.4. slimības gadījumā savlaicīgi ziņot Sporta centram un trenerim un iesniegt ārsta zīmi;
3.2.5. ievērot Sporta centra iekšējās kārtības noteikumus un vispārpieņemtās ētikas normas nodarbību un
sacensību laikā;
3.2.6. atlīdzināt zaudējumus par tīšu Sporta centra nekustamā un kustamā īpašuma bojāšanu;
3.2.7 informēt Sporta centru par apstākļiem, kas liedz tai saņemt atvieglojumu Līguma 2.2.punktā
atrunātajā apmērā vai atbrīvojumu saskaņā ar Līguma 2.3.punktu, viena mēneša laikā no attiecīga (-u)
apstākļa (-u) rašanās brīža.
3.3. Privātpersona piekrīt, ka personas dati tiek izmantoti Sporta centra pakalpojuma sniegšanas darbības
nodrošināšanai un līguma samaksas kārtības nodrošināšanai.
4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪŠANAS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS
KĀRTĪBA
4.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 20____.gada 31.maijam.
4.2.
Līdzmaksājumu sāk aprēķināt ar 1.oktobri.
4.3.
Līgumu var izbeigt pirms termiņa jebkurā brīdī, abām pusēm par to vienojoties un noslēdzot
rakstveida vienošanos.
4.4.
Sporta centrs var izbeigt Līgumu vienpusējā kārtībā šādos gadījumos:
4.4.1. netiek maksāts līdzmaksājums 2 mēnešus;
4.4.2. privātpersona nepilda trenera norādījumus vai citādi traucē nodarbību norisi, tai skaitā pārkāpj
Līguma 3.2.5.punktu;
4.4.3. Privātpersona bez attaisnojoša iemesla, kas norādīts 2.6.punktā, neapmeklē nodarbības vairāk kā
1 (vienu) mēnesi;
4.4.4. Privātpersona neparaksta vienošanos par grozījumiem Līgumā 4.7.un 4.8.punktā atrunātajā
gadījumā 4.9.punktā atrunātajā termiņā.
4.5.
Lai izbeigtu Līgumu 4.4.punkta kārtībā, Sporta centrs sagatavo un nosūta Privātpersonai uz šajā
līgumā norādīto pasta adresi paziņojumu ierakstītā vēstulē, norādot Līguma izbeigšanas pamatojumu un
datumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā datumā, kas nevar būt īsāks par 10 (desmit)
dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Ja Līguma izbeigšanas dienā izveidojas līdzmaksājuma
pārmaksa, Sporta centrs paziņojumā norāda pārmaksātās summas apmēru un aicina Privātpersonu viena
mēneša laikā rakstveidā informēt Sporta centru par veidu, kā var tikt atskaitīts atpakaļ pārmaksātais
līdzmaksājums.
4.6.
Jebkurš Līguma grozījums stājas spēkā un kļūst saistošs abām pusēm tikai tad, kad tas noformēts
rakstveidā un ir abpusēji parakstīts.
4.7.
Ja atbilstoši Mārupes novada Domes lēmumam ir izdarītas izmaiņas:
4.7.1. Līguma 1.punktā norādītajā interešu izglītības programmā;
4.7.2. Līgumā 2.1.punktā norādītajā līdzmaksājuma apmērā;
4.7.3. Līguma 2.2. un 2.3.punktos atrunātajā atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanas kārtībā, Sporta
centrs sagatavo vienošanos par grozījumiem Līgumā un nosūta Privātpersonai uz šajā līgumā norādīto epasta adresi.
4.8.
Ja zūd pamats piemērot atvieglojumu vai atbrīvojumu, Sporta centrs sagatavo vienošanos par
grozījumiem Līgumā un nosūta Privātpersonai uz šajā līgumā norādīto e-pasta adresi.
4.9.
Privātpersonai, saņemot 4.7.un 4.8.punkta kārtībā sagatavotu vienošanos, ir pienākums to
parakstīt viena mēneša laikā un vienu eksemplāru iesniegt Sporta centram.
5.

CITI NOTEIKUMI

5.1. Domstarpības, kas radušās šī līguma darbības laikā, puses risina pārrunu ceļā vai vispārējās
jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Līgums sastādīts 2 eksemplāros – pa vienam katrai līgumslēdzējpusei.

Sporta centrs

Privātpersona

Mārupes novada Dome
Reģ.Nr.90000012827
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes nov, LV-2167
AS “SEB Banka”
LV69UNLA0003011130405

__________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods
__________________________________________
likumiskā aizbildņa, vārds, uzvārds, personas kods
___________________________________________
e-pasts
___________________________________________
korespondences saņemšanas adrese
_____________________
(__________________)

______________________________
(S.Bartuševiča)

