
VIENOŠANĀS PAR PELDĒTAPMĀCĪBAS SKOLU NR._______ 
SIGULDAS SPORTA CENTRĀ 

Siguldā, 2022. gada ___._____________ 
 
SIA “Siguldas Sporta Serviss”, vienotais reģistrācijas Nr. 4000341114, juridiskā adrese: Ata Kronvalda iela 

7A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kuras vārdā, pamatojoties uz pilnvaras pamata, rīkojas 

__________________________________________, no vienas puses, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, un 

___________________________________, personas kods _____________-__________, turpmāk tekstā – AUDZĒKŅA 

PĀRSTĀVIS, no otras puses, noslēdz vienošanos: 
 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 
1.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apņemas nodrošināt “Peldētapmācības skolas” nodarbības audzēkņiem, 

turpmāk tekstā AUDZĒKNIS, 2022./2023. mācību gadā: 

_________________________________________________________, personas kods ______________-_______________; 
 
_________________________________________________________, personas kods ______________-_______________; 
 
_________________________________________________________, personas kods ______________-_______________. 

 
2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apņemas:  

2.1.1. Nodrošināt AUDZĒKNIM iespēju apmeklēt nodarbības Siguldas Sporta centra peldbaseinā pēc 

iepriekš izziņota grafika un atbilstoši AUDZĒKŅA peldēšanas iemaņu un vecuma grupai; 

2.1.2. Savlaicīgi paziņot par izmaiņām nodarbību grafikā, sūtot informāciju uz norādīto AUDZĒKŅA 

PĀRSTĀVJA tālruni vai e-pastu; 

2.1.3. Patur tiesības publicēt mārketinga nolūkos nodarbību un sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas 

un video materiālus, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. 

gada 27. aprīlis) “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 

prasībām. AUDZĒKŅA PĀRSTĀVIM ir tiesības nepiekrist AUDZĒKŅA personas datu apstrādei, 

par to rakstiski informējot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU; 

2.2. AUDZĒKŅA PĀRSTĀVIS apņemas nodrošināt iespēju AUDZĒKNIM apmeklēt nodarbības Siguldas 

Sporta centrā, ievērojot Peldētapmācības skolas noteikumus, kas ir neatņemama šīs vienošanās 

sastāvdaļa; 
 

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

3.1. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2023. gada 14. jūnijam. 

3.2. AUDZĒKŅA PĀRSTĀVIM ir tiesības lauzt šo vienošanos, neturpinot apmeklēt Peldētapmācības skolu. 

Šādā gadījumā abonementa maksa netiek atgriezta.  

3.3. Ja AUDZĒKŅA PĀRSTĀVIS vai AUDZĒKNIS pārkāpj vai nepilda kādu no vienošanās vai 

Peldētapmācības skolas noteikumos minēto punktu, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs izslēgt 

AUDZĒKNI no nodarbību grupas, par to rakstiski e-pastā informējot AUDZĒKŅA PĀRSTĀVI. 

3.4. Vienošanās sagatavota un parakstīta uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 

vienam PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM un AUDZĒKŅA PĀRSTĀVIM. 

 
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS                             AUDZĒKŅA PĀRSTĀVIS 
 

SIA “Siguldas Sporta Serviss” 
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda,  
Siguldas novads, LV-2150 
Reģ.Nr. 40003411141 
e-pasts: peldi@siguldassports.lv 
 

 
_________________________________                                              
          / vārds, uzvārds/                                                   
                                          

Vārds, uzvārds: __________________________________________ 
 
Tālrunis:____________________________________________________ 
 
e-pasts:_____________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________ 
                /vārds, uzvārds/ 



SIGULDAS SPORTA CENTRA (turpmāk tekstā - SSC) 
Peldētapmācības skolas noteikumi 

 

1. Peldētapmācības skolas apmeklēšana. 
1.1. Kurkulīšu (6-18 mēneši), Vardīšu (1,5-2,5 gadi) un Grundulīšu (2,5-4 gadi) grupu audzēkņi 

Peldētapmācības nodarbības (turpmāk - Nodarbības) apmeklē kopā ar vienu no vecākiem vai 
likumisko pārstāvi (turpmāk tekstā –  Audzēkņa pārstāvis). 

1.2. Asarīšu (5-7gadi), Līdaciņu (7-10 gadi) un Delfīnu (11-14 gadi) grupu audzēkņi nodarbības apmeklē 
patstāvīgi. 

1.3. Audzēkņa pārstāvis, kura audzēknis nodarbības apmeklē patstāvīgi, drīkst pavadīt tos uz 
nodarbībām līdz kases zonai (turniketiem), bet, ja nepieciešams palīdzēt saģērbties vai noģērbties  
un pavadīt audzēkni līdz peldbaseinam, izmantojot maiņas apavus. 

1.4. Asarīšu (5-7gadi), Līdaciņu (7-10 gadi) un Delfīnu (11-14 gadi) grupu nodarbības laikā Audzēkņa 
pārstāvim peldbaseina telpā uzturēties aizliegts. 

1.5. Audzēkņa pārstāvim un Audzēknim ir pienākums iepazīties ar SSC iekšējās kartības noteikumiem un 
tajā brīdī valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatīšanas 
ierobežošanai un ievērot tos. SSC iekšējie kārtības noteikumi atrodas klientu apkalpošanas zonā un 
mājaslapā http://www.siguldaassports.lv 

1.6. Vienas nodarbības ilgums:  Kurkulīši un Vardītes – 20 minūtes, bet Grundulīši, Asarīši, Līdaciņas un 
Delfīni – 45 minūtes. 

1.7. Apmeklējot nodarbību, līdzi jāņem personīgie mazgāšanās piederumi, tīras peldčības, tīrs un sauss 
dvielis, peldcepure un peldbrilles, kā arī peldbikses vai peldkostīms (ieteicams kopējais). Līdz 3 
gadiem apmeklējums ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītē. Peldbikses un peldkostīms nedrīkst būt ar 
metāla detaļām, kā arī peldbiksēm nedrīkst būt kabatas. 

1.8. Uz nodarbību ierasties laicīgi, bet ne ātrāk kā 15 minūtes pirms nodarbības sākuma. Bez trenera 
klātbūtnes un norādījumiem, aizliegts audzēknim atrasties lielajā vai mazajā peldbaseinā. 

1.9. Jaunu audzēkņu reģistrācija notiek aizpildot pieteikuma anketu, kas izvietota www.siguldassports.lv 

sadaļā “Peldbaseins” zem “Peldētapmācības skola”. Grupu komplektēšana notiek rindas kārtībā pēc 
iesūtītajām anketām. 
 

2. Peldētapmācības skolas abonementu (turpmāk – abonementi) iegāde. 
2.1. Uzsākot dalību Peldētapmācības skolā, Audzēkņa pārstāvis ar SIA “Siguldas Sporta serviss” paraksta 

vienošanos (šī vienošanās) par Peldētapmācības skolas apmeklēšanu Siguldas Sporta centrā. 
2.2. Abonementi tiek pārdoti uz vienu pilnu kalendāro mēnesi. 
2.3. Abonementu maksai tiek piemērota 10% atlaide, ja maksāšanas brīdī tiek uzrādīta derīga Siguldas 

novada identifikācijas karte (turpmāk tekstā – Siguldas ID karte): 
2.3.1. ja audzēknis ir sasniedzis 5 gadu vecumu, tad audzēkņa Siguldas ID karte; 
2.3.2. ja audzēknis ir vecumā līdz 5 gadiem, tad Audzēkņa pārstāvja Siguldas ID karte. 

2.4. Abonementu maksai tiek piemērota 10% atlaide, ja “Peldētapmācības skolas” nodarbības apmeklē 
brāļi un/vai māsas, 10% atlaidi piešķirot otrajam un katram nākamajam vienas ģimenes bērnam, 
kuri ir minēti vienošanās 1.1. punktā.  

2.5. Abonements nākamajam kalendārajam mēnesim jāiegādājas līdz esošā mēneša 26. datumam, pretējā 
gadījumā vieta grupā netiek saglabāta. Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējam nav pienākums 
informēt audzēkņa pārstāvi par vietas zaudēšanu. 

2.6. Abonementu apmaksu var veikt tikai SSC kasē. 
2.7. Abonementa maksa par nodarbībām ir fiksēta vienam mēnesim un to nav iespējams maksāt nepilnā 

apmērā, ja audzēknis nav apmeklējis kādu no nodarbībām, vai, ja audzēknis ir uzsācis nodarbību 
apmeklēšanu ne mēneša sākumā. 

2.8. Abonementu var izmantot tikai tas audzēknis, uz kura vārda ir noformēta vienošanās un iegādāts 
abonements. 

2.9. Nodarbību maksa var tikt mainīta, informējot audzēkņa pārstāvi vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu 
iepriekš. 

2.10. Trenera slimības vai prombūtnes gadījumā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības aizvietot ar citu 
treneri. Ja nodarbība tiek atcelta Pakalpojuma sniedzēja dēļ, nākamam mēneša abonementam tiek 
piemērota atlaide. 

 
 

Saziņai lūgums izmantot Peldētapmācības skolas tālruni +371 27888159 vai e-pastu: peldi@siguldassports.lv 
Noteikumi izstrādāti saskaņā̄ ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 4.panta 2.daļu un 17.panta 1.daļu un paredzēti SIA “Siguldas 
Sporta Serviss” Siguldas Sporta centra apmeklētājiem. 

http://www.siguldaassports.lv/
http://www.siguldassports.lv/

