PAKALPOJUMA LĪGUMS
Piņķos 2017. gada ________
Biedrība „Dinamo bērni”, reģ. Nr. 40008169440, juridiskā adrese: „Ledus halle”, Piņķi, Babītes,
pagasts, Babītes novads, LV-2107, turpmāk tekstā – KLUBS, ko uz statūtu pamata pārstāv tās valdes
priekšsēdētājs Juris Opuļskis, no vienas puses, un
likumiskais pārstāvis _________________________________, personas kods __________________,
deklarētās dzīvesvietas adrese: _______________________________________________, turpmāk
tekstā – LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS, kurš pārstāv _________________________________, personas
kods _________________, turpmāk tekstā – DALĪBNIEKS, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā Puses,
•
Ņemot vērā, ka KLUBS ir nodibinājis un nodrošina bērnu hokeja komandas darbību,
•
Ņemot vērā, ka KLUBAM 2016. gada 21. martā ir izsniegta Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes izsniegta licence Nr.38 interešu izglītības programmai “Bērnu hokeja klubs “Dinamo””,
•
Ņemot vērā, ka KLUBS nodrošina bērnu hokeja komandas dalību sporta nometnē, kas notiek
Saldū no 2017. gada 9. jūlija līdz 2017. gada 20. jūlijam (turpmāk tekstā – Sporta nometne),
•
Ņemot vērā, ka DALĪBNIEKS ir bērnu hokeja komandas dalībnieks,
•
Ņemot vērā, ka LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS ir devis piekrišanu DALĪBNIEKA dalībai KLUBA
bērnu hokeja komandas Sporta nometnē,
noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāko:
1.

Līguma priekšmets

1.1.
KLUBS saskaņā ar Līguma noteikumiem par Līgumā noteikto samaksu DALĪBNIEKAM nodrošina
pilnvērtīgu treniņu procesu KLUBA bērnu hokeja komandas Sporta nometnē, kas notiek Saldū no 2017.
gada 9. jūlija līdz 2017. gada 20. jūlijam.
2.

Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Par DALĪBNIEKA dalību Sporta nometnē LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS maksā KLUBAM maksu EUR
231 (divi simti trīsdesmit viens euro), turpmāk tekstā – Maksa par dalību nometnē.
2.2. DALĪBNIEKS Līguma 2.1.punktā minēto Maksu par dalību nometnē maksā līdz Sporta nometnes
sākumam.
2.3. Maksas par dalību nometnē samaksu DALĪBNIEKS veic ar pārskaitījumu uz šajā Līgumā norādīto
KLUBA bankas kontu, pamatojoties uz šo Līgumu. Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā
LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS norāda DALĪBNIEKA vārdu, uzvārdu, personas kodu, maksājuma mērķi
(nometne) un periodu, par kuru tiek veikts maksājums.
3.

Pušu pienākumi un tiesības

3.1. KLUBS, organizējot Sporta nometni, apņemas:
3.1.1. organizēt Sporta nometni atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.1.2. nodrošināt, ka treniņu procesu Sporta nometnes laikā vada treneri ar atbilstošu izglītību un
pieredzi;
3.1.3. īstenot treniņu programmas realizēšanu Sporta nometnē;
3.1.4. Sporta nometnē nodrošināt DALĪBNIEKU ar ēdināšanu, izmitināšanu, sporta zāli, ledus laukumu
(pēc iespējas), ģērbtuvi, dušu;
3.1.5. nepieciešamības gadījumā Sporta nometnes laikā nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību;
3.1.6. informēt LIKUMISKO PĀRSTĀVI par nelaimes gadījumu, ja tāds ir noticis un DALĪBNIEKS tajā ir
cietis;
3.1.7. nodrošināt DALĪBNIEKU par apstākļiem, kuros iespējams ievērot higiēnas normas;
3.1.8. informēt LIKUMISKO PĀRSTĀVI vai DALĪBNIEKU par izmaiņām Sporta nometnes grafikā;
3.1.9. nodrošināt Sporta nometnes norisi atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
3.2. KLUBS ir tiesīgs saņemt Maksu par dalību nometnē saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.3. KLUBA personāls ir tiesīgs aizrādīt DALĪBNIEKAM gadījumā, ja viņš pārkāpj kādu no KLUBA
iekšējās kārtības noteikumiem. Ja DALĪBNIEKS pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, DALĪBNIEKS var

tikt izraidīts no Sporta nometnes, par ko KLUBS apņemas paziņot LIKUMĪGAJAM PĀRSTĀVIM. Šajā
gadījumā iemaksātā Maksa par dalību nometnē atpakaļ netiek atgriezta.
3.4. KLUBS neatbild par sekām, kas radušās, Dalībniekam pārkāpjot KLUBA iekšējās kārtības
noteikumus.
3.5. LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS apņemas:
3.5.1. nodrošināt, ka DALĪBNIEKS piedalās KLUBA organizētajā Sporta nometnē;
3.5.2. iesniegt KLUBAM ārsta zīmi (ne senāku kā viens kalendārais mēnesis), kas apliecina, ka
DALĪBNIEKS ir tiesīgs piedalīties Sporta nometnē;
3.5.3. informēt par DALĪBNIEKA veselības stāvokli, īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami
DALĪBNIEKAM noteiktos gadījumos (piemēram, alerģija, astma u.c.), nodrošināt DALĪBNIEKU ar tiem, kā
arī nodrošināt ar to, ka DALĪBNIEKS savlaicīgi lieto nepieciešamos medikamentus (KLUBS neuzņemas
atbildību par to, vai DALĪBNIEKS savlaicīgi ir lietojis nepieciešamos medikamentus vai veicis citus
pasākumus, kas nepieciešami normāla DALĪBNIEKA veselības stāvokļa nodrošināšanai);
3.5.4. izskaidrot DALĪBNIEKAM KLUBA iekšējās kārtības noteikumus, īpaši uzsverot ar drošību
saistītos noteikumus;
3.5.5. nodrošināt DALĪBNIEKU ar KLUBA organizētās Sporta nometnes norisei nepieciešamo
ekipējumu (ķivere, cimdi, nūja u.tml.) un sporta apģērbu ar KLUBA izstrādātu dizainu, kā arī personīgās
higiēnas piederumiem u.tml.;
3.5.6. uzņemties pilnu atbildību par KLUBA iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu, kā arī pilnā
apmērā atlīdzināt DALĪBNIEKA nodarītos materiālos zaudējumus KLUBAM gadījumā, ja tādi pastāvēs.
3.6.

LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS maksā KLUBAM Maksu par dalību nometnē saskaņā ar Līgumu.

3.7.
Gadījumā, ja LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS neizpilda no Līguma izrietošās saistības, DALĪBNIEKS
var tikt izslēgts no Sporta nometnes, par ko KLUBS apņemas paziņot LIKUMĪGAJAM PĀRSTĀVIM. Šajā
gadījumā iemaksātā Maksa par dalību nometnē par Pakalpojumu netiek atgriezta.
3.8.
Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo
Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu
vai aizliegtu Līgumā minēto pienākumu izpildi.
4.

Nepārvarama vara

4.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles, tādi
kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi force majeure apstākļi, kas
padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
4.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai
saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis
šāds notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un
spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc
iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu
izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
4.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir
pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas
varas ietekmē.
5.

Līguma darbības termiņš

5.1.
Šis Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas no Līguma izrietošās saistības pilnā
apmērā.
6.

Līguma grozīšana un izbeigšana

6.1. Līgumu var grozīt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, rakstveidā
noformējot Pušu vienošanos, kas ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Līguma grozījumi maina vai kā citādi groza šī Līguma saturu vienīgi tiktāl, ciktāl par to tieši
abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.
6.2. KLUBAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 5 (piecas)
dienas iepriekš.
6.3. DALĪBNIEKAM ir tiesības pārtraukt līgumattiecības 5 (piecas) dienas iepriekš, par to rakstveidā
informējot KLUBU (sagatavojot iesniegumu KLUBAM).
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7.

Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt
savstarpēju pārrunu ceļā.
7.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šā Līguma un ko neizdodas
atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi
otras Puses rakstisku pieprasījumu saprātīgam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā.
Strīdu risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.

Nobeiguma noteikumi

8.1. Ar Līgumu Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar
Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas
piekrišanas.
8.2. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo
Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.
8.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu
rekvizītu un tml.), maiņu rakstiski, apstiprinot to ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi
netiek gatavoti.
8.4. Šis Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek
regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi šajā Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās
aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības
līdzekļa izmantošanas turpmāk.
8.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko
spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie KLUBA, bet otrs – pie LIKUMĪGĀ PĀRSTĀVJA.
KLUBS:
Biedrība „Dinamo bērni”
Reģ.Nr. 40008169440
„Ledus halle”, Piņķi, Babītes, pagasts,
Babītes novads, LV-2107
Konta Nr.LV48UNLA0050016457429

LIKUMĪGAIS PĀRSTĀVIS:
_________________________
p.k._______________________
Adrese:________________________

Juris Opuļskis
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