INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PELDĒŠANAS NODARBĪBU LĪGUMS Nr. _______________
__________________
Rīgā
Pakalpojuma sniedzējs
Nosaukums:
SIA Māku peldēt
Reģistrācijas numurs:
40203398861
Juridiskā adrese:
Katrīnas dambis 26-6, Rīga,
LV-1045
Telefona numurs:
+371 26721430
E- pasts:
info@makupeldet.lv
Bankas rekvizīti: LT893500010015438891,
Paysera LT
Pārstāvis: valdes loceklis Vytautas Janusaitis

Pakalpojuma ņēmējs
Dalībnieks:
Vārds, Uzvārds ____________________________________
Dzimšanas datums __________________________________
Dzīvesvietas adrese _________________________________
Dalībnieka likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizbildnis):
Vārds, Uzvārds ____________________________________
Dzīvesvietas adrese _________________________________
Telefona numurs ___________________________________
E- pasts __________________________________________

1. LĪGUMA PRIEKŠMENTS
1.1. Šajā līgumā Pakalpojuma sniedzējas apņemas sniegt bērnu interešu izglītības peldēšanas apmācību peldbaseinā
atbilstoši interešu izglītības peldēšanas programmai šajā Līgumā noteiktajā kārtība un termiņos, radot nosacījumus
pašizpausmes vajadzībām, un, Dalībnieka likumiskais pārstāvis apņemas pienācīgi un savlaicīgi norēķināties ar
Pakalpojuma sniedzēju šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
1.2. Mēneša maksa par peldēšanas nodarbībām: ___________
1.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Sporta komplekss;
1.4. Pakalpojuma grafiks: ___________________________
2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:
2.1.1. Nodrošināt baseinā kvalitatīvas interešu izglītības peldēšanas nodarbības;
2.1.2. Peldēšanas nodarbību laikā nodrošināt Dalībnieku aprūpi, drošību, veselību un kaitīgo ieradumu novēršanu;
2.1.3. Sniegt Dalībnieku vecākiem / aizbildņiem informāciju par bērna sasniegumiem interešu izglītības peldēšanas
nodarbībās;
2.1.4. Tiekties uz savstarpēju sapratni bērnu interešu izglītības jomā;
2.1.5. Aicināt vecākus / aizbildņus uz pasākumiem, kas notiek peldbaseinā interešu izglītības peldēšanas nodarbību
ietvaros;
2.1.6. Nodrošināt Dalībnieku datu drošību un privātumu, nepubliskot un neizpaust informāciju par nepilngadīgajiem
un viņu ģimenes locekļiem plašsaziņas līdzekļos un / vai trešajām personām. Saglabāt konfidencialitāti.
2.1.7. Attīstīt Dalībnieka patstāvību, veselīgu dzīvesveidu, sportiskumu un sociālās prasmes;
2.1.8. Iepazīstināt ar peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem;
2.1.9. Nekavējoties ziņot vecākiem / aizbildņiem par nelaimes gadījumu vai traumu;
2.1.10. Veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus un ievērot ierobežojumus saistītus ar COVID-19 (koronavīrusa
pandēmiju) draudiem, un mazāko šaubu gadījumā par apdraudējumu nekavējoties vērsties attiecīgajās veselības
aprūpes iestādēs un informēt par to Dalībnieka pārstāvi (vecāku / aizbildni) un veikt darbības, ko nosaka Latvijas
Republikas valdības un citu institūciju tiesību akti;
2.2. Pakalpojuma sniedzēja tiesību un atbildības ierobežojumi:
2.2.1. Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par peldēšanas nodarbību laikā atstātajām un / vai nozaudētajām
Dalībnieku mantām un neatlīdzina tā rezultātā radušos zaudējumus. Pakalpojuma sniedzējs iesaka neņemt līdzi
uz nodarbībām vērtīgus priekšmetus, mobilos telefonus, gadžetus un citu tehniku.
2.2.2. Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par Dalībnieka veselības traucējumiem, traumām, kas radušies
negadījuma rezultātā, izņemot gadījumus, kad tie radušies Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ. Pakalpojuma
sniedzējs iesaka apdrošināt Dalībnieka veselības un nelaimes gadījuma riskus;
2.2.3. Pakalpojuma sniedzējs nes atbildību par Dalībnieka drošību no Dalībnieka nodošanas trenerim līdz atgriešanai
pie vecākiem / aizbildņiem (t.i., tikai peldēšanas nodarbību laikā, kamēr Dalībnieks atrodas Pakalpojuma
sniedzēja aprūpē);
2.3. Vecāki / aizbildņi uzņemas:
2.3.1. Uzsākot dalību Pakalpojuma sniedzēja interešu izglītības peldēšanas nodarbībās, iesniegt Pakalpojuma
sniedzējam ģimenes ārsta izziņu uz U27 veidlapas, ka bērns ir vesels un drīkst piedalīties peldēšanas nodarbībās
un tās negatīvi neietekmēs viņa veselības stāvokli. Vecāku / aizbildņu pienākums nekavējoties informēt
Pakalpojuma sniedzēju, ja Dalībniekam ir veselības traucējumiem vai citi faktori, kas var kaitēt Dalībnieka
veselībai peldēšanas nodarbību dēļ. Zaudējumi, kas radušies noklusētas rīcības rezultātā par bērna veselības
stāvokli, gulstas uz Dalībnieka vecākiem / aizbildņiem;
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2.3.2.

Sniegt nepieciešamo informāciju par Dalībnieku un viņa veselību, ja peldēšana var negatīvi ietekmēt bērna
veselības stāvokli. Pārliecināties, kas Dalībnieks ir vesels un viņam nav nekādi veselības traucējumi, problēmas,
kas var nodarīt kaitējumu Dalībniekam, Dalībnieka veselībai vai ietekmēt spējas apgūt peldēšanas apmācību
programmu;
2.3.3. Ja Dalībnieks saslimst, nekavējoties informēt treneri;
2.3.4. Uzņemties atbildību un atlīdzināt Pakalpojuma sniedzējam vai trešajām personām nodarītos zaudējumus, ja
peldēšanas nodarbību laikā Dalībnieka vainas dēļ ir radušies bojājumi.
2.3.5. Ievērot peldbaseina iekšējās kārtības noteikumus;
2.3.6. Nodrošināt Dalībnieka punktuālu un regulāru peldēšanas nodarbību apmeklējumu;
2.3.7. Informēt Pakalpojuma sniedzēja treneri, ja Dalībnieks ir slims un slimības dēļ īslaicīgi neapmeklēs peldēšanas
nodarbības;
2.3.8. Savlaicīgi veikt samaksu par Dalībnieka peldēšanas nodarbībām peldbaseinā;
2.3.9. Atlīdzināt Dalībnieka nodarītos zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam vai peldbaseinam Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
2.3.10. Vecāki / aizbildņi piekrīt, ka nepieciešamības gadījumā peldbaseina veselības aprūpes speciālists / treneris sniegs
Dalībniekam nepieciešamo medicīnisko palīdzību, nepārkāpjot Dalībnieka cieņu un privātumu higiēnas
pārbaužu laikā;
2.4. Dalībnieka pienākumi, kas tiek nodrošināti un par kuriem ir atbildīgs vecāks / aizbildnis:
2.4.1. Apmeklēt peldēšanas nodarbības noteiktā laikā atbilstoši izvēlētajam grafikam;
2.4.2. Ievērot Pakalpojuma sniedzēja apstiprinātos iekšējās kārtības noteikumus;
2.4.3. Cienīt treneri un citus Dalībniekus ar kuriem kopā sporto, kā arī peldbaseina darbiniekus;
2.4.4. Saglabāt baseina aprīkojumu un inventāru;
2.4.5. Nelietot aizliegtus medikamentus (dopingu), narkotiskās vielas, alkoholu, tabakas izstrādājumus, enerģijas
dzērienus un citas veselībai kaitīgas vielas.
3. APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Vecāki / aizbildņi maksā Pakalpojuma sniedzējam paredzēto samaksu par peldēšanas nodarbībām atbilstoši šī
Līguma 1.3. punktā izvēlētajai grupai.
3.2. Noslēdzot līgumu, vecāki / aizbildņi apmaksā izvēlēto pakalpojumu (Līguma 1.3. punkts) un papildu maksu viena
mēneša apmērā par pēdējo apmeklējuma mēnesi. Tādā veidā vecākiem / aizbildņiem netiek izrakstīts rēķins un
viņiem nav jāveic samaksa par pēdējo apmeklējuma mēnesi;
3.3. Mēneša maksa tiek maksāta avansā, t.i., līdz tekošā mēneša 7. datumam, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto
rēķinu;
3.4. Ja Dalībnieks neapmeklē peldēšanas nodarbības līdz 14 dienām, nauda par peldēšanas nodarbībām atgriezta netiek.
Ja bērns slimo ilgāk par 14 dienām, pēc rakstiska pieprasījuma ar norādītu iemeslu, un uzrādītas ārsta zīmes puse no
iemaksātās summas tiek kompensēta par slimības dēļ kavētajām nodarbībām. Kompensētā summa tiek ieturēta no
nākamā mēneša maksājuma. Pakalpojuma sniedzējs neapkopo un nepārvalda medicīniskos datus, izziņas ar īpašiem
datiem (par veselību), tikai momentāni pārbauda informācijas pareizību un nekavējoties atgriež bērna vecākiem;
3.5. Ja maksājums netiek veikts savlaicīgi un / vai 10 dienu laikā netiek ziņots par nodomu turpināt apmeklēt peldēšanas
nodarbības, Dalībnieks tiek izslēgts no grupu sarakstiem un automātiski bez atsevišķa brīdinājuma šīs Līgums tiek
izbeigts.
4. LĪGUMA DARBĪBA, IZMAIŅAS UN IZBEIGŠANA
4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 31.05.2023.;
4.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu par to brīdinot otru pusi trīs dienas iepriekš tajā
paredzēto Dalībnieka vai vecāku / aizbildņu saistību nepildīšanas dēļ;
4.3. Vecākiem / aizbildņiem ir tiesības lauzt šo Līgumu, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu Pakalpojuma sniedzējam
4 nedēļas pirms Līguma pārtraukšanas. Šajā gadījumā vecākiem / aizbildņiem ir jāmaksā Pakalpojuma sniedzēja par
visiem sniegtajiem pakalpojumiem pirms Līguma izbeigšanas;
4.4. Līgumu var grozīt pēc Pakalpojuma sniedzēja iniciatīvas, peldēšanas nodarbību maksas izmaņu gadījumā vai citos
apstākļos, par to brīdinot Dalībnieka pārstāvjus. Šajā gadījumā vecākiem / aizbildņiem ir tiesības nepiekrist
mainītajiem nosacījumiem un lauzt līgumu, samaksājot par pakalpojumiem, kas saņemti pirms uzteikuma;
4.5. Līgums tiek parakstīts divos eksemplāros pa vienam katrai pusei ar vienādu juridisku spēku.
5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
5.1. Dalībnieka un vecāku / aizbildņu sniegto datu pārzinis ir SIA “Māku peldēt”, reģistrācijas numurs 40203398861,
juridiskā adrese Katrīnas dambis 26-6, Rīga, LV-1045;
5.2. Dalībnieka un vecāku / aizbildņi sniegtie personas dati tiek apstrādāti šī Līguma noslēgšanas, izpildes un uzskaites
nolūkos;
5.3. Dalībnieku vecāku / aizbildņu sniegtie un Pakalpojuma sniedzēja apkopotie personas dati tiek saprasti kā dati par:
Dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumus, dzīvesvietas adresi, Dalībnieka veselības stāvokli. Cita starpā

2

Dalībnieka vecāka / aizbildņa vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kā arī bankas konta
numurs (maksājot ar pārskaitījumu);
5.4. Dalībnieku un vecāku / aizbildņu datu tiesiskās apstrādes kritērijs- personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu;
5.5. Dalībnieka un vecāku / aizbildņu sniegtie personas dati tiek glabāti visu Līguma darbības laiku un 10 gadus pēc
Līguma darbības beigām;
5.6. Vecāki / aizbildņi parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēti un piekrīt, ka:
5.6.1. Pakalpojuma sniedzējs apstrādā un pārvalda Dalībnieku un vecāku / aizbildņu personas datus pasūtīto interešu
izglītības pakalpojuma pienācīgai nodrošināšanai;
5.6.2. Personas dati tiek apstrādāti un pārvaldīti saskaņā ar ES Regulas Nr.2016/679 noteikumiem;
5.6.3. Jums ir tiesības būt informētam par Jūsu personas datu apstrādi, iepazīties ar datiem, pieprasīt labojumus,
iznīcināt vai apturēt, izņemot uzglabāšanu, personas datu apstrādes darbības;
5.6.4. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā;
5.7. Iepriekš aprakstītās tiesības Dalībnieka pārstāvis var īstenot, cita starpā, sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēja pārstāvi
pa e-pastu info@makupeldet.lv vai sūtot pa pastu uz adresi Katrīnas dambis 26-6, Rīga, LV-1045.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1. Visi Pušu paziņojumi un cita informācija ir iesniedzama rakstveidā un uzskatāma par pienācīgi iesniegtu, ja tā
iesūtīta ierakstīta vēstulē, e-pasta sūtījumā vai piegādāta ar parakstu preambulā norādītā adresē;
6.2. Jebkuri strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas izriet no šī Līguma vai ir ar to saistītas, kā arī jautājumi par šī Līguma
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiek risināti sarunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams panākt
vienošanos, šāds strīds vai domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas likuma noteiktajā kārtībā;
6.3. Parakstot šo Līgumu, Dalībnieka pārstāvis apliecina, ka ir iepazinies ar publiski izziņotajiem Pakalpojuma
sniegšanas noteikumiem, iekšējiem kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
Pakalpojuma sniedzēja vārdā:
___________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Likumīgais Dalībnieka pārstāvis:
____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

NOSACĪJUMI PAR DROŠAS UZVEDĪBAS APMĀCĪBU BASEINĀ UN IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM
SVARĪGI
1. Ieiet ģērbtuvēs vai peldbaseinā drīkst tikai ar trenera atļauju.
2. Personīgās mantas atstāt ģērbtuvē skapī. Vērtīgas lietas ieteicams atstāt mājās. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs
par priekšmetu nozaudēšanu. Sargājiet un uzņemieties atbildību par savām personīgajām mantām.
3. Pirms baseina Dalībniekam ir jānomazgājas dušā ar ziepēm u švammi.
4. Pildīt trenera norādījumus. Peldēšanas nodarbību laikā netraucēt citiem Dalībniekiem un / vai peldbaseina
apmeklētājiem.
5. Nebojāt Pakalpojuma sniedzēja un baseina inventāru. Bojājumu gadījumā atlīdzināt radušos zaudējumus. Pēc
inventāra lietošanas peldēšanas nodarbību beigās to atstāt trenera norādītajās vietās.
6. Ja tiek pamanīti pārkāpumi vai notiek nelaimes gadījums, ugunsgrēks, zādzība, kautiņš, nekavējoties ziņot trenerim
un / vai sporta kompleksa darbiniekiem.
AIZLIEGTS
1. Iekāpt un iziet no baseina un lēkt bez trenera atļaujas.
2. Nirt ar galvu pa priekšu seklā vietā, slīcināt citus Dalībniekus velkot tos aiz kājām.
3. Stingri aizliegt atgriezties baseinā pēc peldēšanas nodarbības beigām (par atstātajām un nozaudētajām mantām
sazināties ar Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem).
4. Košļāt košļājamo gumiju baseina zonā.
5. Skriet, lēkt, grūstīties, kauties, trokšņot baseina telpās.
6. Aizliegt nokārtot dabiskās vajadzības dušās vai peldbaseinā.
7. Pārnēsāt šķidrās ziepes, dzērienus utt. stikla traukos.
8. Citu Dalībnieku fotografēšana baseina telpās bez personas piekrišanas ir aizliegta, tostarp attēlu publiskošana bez
trešo personu atļaujas.
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