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LĪGUMS PAR ABONEMENTA IEGĀDI AR DALĪTO MAKSĀJUMU Nr. ABN/2018-___ 

 

Datums: _____/_____/______ 

Līguma noslēgšanas vieta: Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS KLIENTS 

 
SIA “SIGULDAS SPORTA SERVISS” 
Reģ.Nr. LV40003411141 
Juridiskā adrese: Ata Kronvalda iela 7A,  
Sigulda, LV-2150 
Banka: Swedbank A/S 
Kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV62HABA0551033428205 

Vārds, uzvārds / Nosaukums: 

Personas kods / Reģistrācijas numurs: 

Dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese: 

kuras vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas 
klientu apkalpošanas speciālists  
 

________________________________ 

Tālrunis: E-pasts:  

 
Informācija par abonementu: 

Abonementa 
termiņš 

6 mēneši 12 mēneši 

Abonementa 
veids un cena 

� Peldbaseina abonements / 126,00 EUR 
(63,00 EUR x 2) 

 
� Spēka zāles abonements / 168,00 EUR 

(84,00 EUR x 2) 
 
� Spēka zāles un Peldbaseina 

abonements / 231,00 EUR 
(115,50 EUR x 2) 

 

� Peldbaseina abonements / 216,00 EUR 
(54,00 EUR x 4) 
 

� Spēka zāles abonements / 288,00 EUR 
(72,00 EUR x 4) 
 

� Spēka zāles un Peldbaseina 
abonements / 396,00 EUR 
(99,00 EUR x 4) 

Maksājumu 
skaits periodā 2 maksājumi 4 maksājumi 

 
Abonementa darbības sākuma datums: _____/_____/______ 
 

 
Maksājumu grafiks:  

Maksājums* Summa, EUR Datums 

1.maksājums   

2.maksājums   

3.maksājums   

4.maksājums   

* veicot apmaksu, ievērojiet Līguma 3.2. punktu. 
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1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 
 
1.1. Šis Klienta līgums (turpmāk tekstā – Līgums) atbilstoši tā noteikumiem regulē Klienta un 

Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kārtību un tiesiskās attiecības, noslēdzot ilgtermiņa 
noteikta laika abonementa (turpmāk tekstā – Abonements) līgumu par dalīto maksājumu. 

1.2. Klients var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai atzīta 
par pilngadīgu tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ja Klients nav sasniedzis 18 gadu vecumu, 
Līgumu Klienta vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Klienta tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā 
atbildīgs par Klienta, no Līguma izrietošo, materiālo saistību pilnīgu izpildi. 

1.3. Saskaņā ar Līgumu Klientam ir tiesības uz Pakalpojuma sniedzēja pārvaldībā esošā sporta 
centra „Siguldas sporta centrs” (turpmāk tekstā – Sporta centrs), kas atrodas Ata 
Kronvalda ielā 7A, Siguldā, LV-2150 pieejamo pakalpojumu apmeklējumu, atbilstoši 
interneta vietnē www.siguldassports.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa) norādītajam un 
Klienta izvēlētajam ilgtermiņa noteikta laika Abonementa veidam par Pakalpojuma 
sniedzēja noteikto Abonementa maksu. 

 
2. PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA SPORTA CENTRĀ 

 
2.1. Klients var izmantot iegādāto Abonementu Sporta centrā saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, konkrētā Abonementa nosacījumiem un SIA „SIGULDAS SPORTA SERVISS” 
Siguldas sporta centra iekšējās kārtības noteikumiem. 

2.2. Abonementu var izmantot tikai Sporta centra noteiktajā darba laikā. 
2.3. Abonements ir derīgs uz noteiktu termiņu kopš Abonementa darbības sākuma datuma. 
2.4. Abonements stājas spēkā ar datumu, kuru Klients norādījis šajā līgumā kā Abonementa 

darbības sākuma datumu.  
2.5. Atbilstoši iegādātā Abonementa veidam paredzētos Sporta centra pakalpojumus drīkst 

izmantot tikai tā persona, kuras dati ir ievadīti Pakalpojuma sniedzēja uzskaites sistēmā 
un norādīti šī Līguma Klienta sadaļā. 

2.6. Abonementa nodošana citai personai ir aizliegta un šādā gadījumā Abonements tiek 
anulēts. 

 
3. APMAKSAS KĀRTĪBA 

 
3.1. Iegādājoties ilgtermiņa noteikta laika Abonementu un izvēloties Abonementa maksas 

pakāpenisku apmaksu, Klients pirmo abonementa maksas daļu apmaksā klātienē Sporta 
centra kasē, bet nākošos maksājumus apmaksā klātienē vai veicot pārskaitījumu saskaņā 
ar Līguma noteikumiem un maksājumu grafiku. 

3.2. Klients ne vēlāk, kā maksājumu grafikā norādītajos datumos, nodrošina maksājuma 
veikšanu noteiktajā apmērā. Uzskatāms, ka Klients Abonementa maksājuma daļu ir 
samaksājis dienā, kad veicis samaksu skaidrā naudā kasē vai dienā, kad maksājums ir 
ienācis Pakalpojuma sniedzēja bankas kontā, ja Klients ir veicis Abonementa maksu ar 
pārskaitījumu. Veicot Abonementa maksu ar bankas pārskaitījumu, obligāti norādīt 
Līguma numuru. 

3.3. Ja Klientam nepieciešams rēķins papīra formātā, pēc Klienta pieprasījuma Pakalpojuma 
sniedzējs to sagatavo 5 darba dienu laikā. 

3.4. Abonementa maksu atbilstoši Līguma noteikumiem Klients maksā neatkarīgi no 
Abonementa faktiskā izmantošanas apjoma.  

3.5. Ja Klients kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības 
piemērot Klientam kavējuma procentus 0,2% apmērā no kavētās neatmaksātās 
Abonementa maksas summas par katru kavējuma dienu un nodot informāciju par saistību 
neizpildi Līguma 4.4. punktā minētajām personām. Abonementa apmaksa atbilstoši 
Līgumam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu izmantot Sporta centra pakalpojumus 
laika periodā, par kuru veikta samaksa par Abonementu.  

3.6. Abonementa maksa par Abonementu netiek pilnībā vai daļēji atmaksāta gadījumā, ja 
Klients nav izmantojis Abonementu un šajos apstākļos nav konstatēta Pakalpojuma 
sniedzēja vaina. 

3.7. Gadījumā, ja Klients nav veicis Abonementa maksas samaksu noteiktajā termiņā, 
Pakalpojuma sniedzējs aptur Abonementa darbību, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

3.7.1. Abonementa darbības apturēšanas laikā Klientam nav tiesību izmantot 
Abonementu; 

3.7.2. Abonementa darbības termiņš netiek pagarināts uz tā apturēšanas termiņu un 
Klients nav tiesīgs pieprasīt Abonementa maksas pārrēķinu vai atmaksu; 

3.7.3. Pakalpojuma sniedzējs 2 (divu) darba dienu laikā paziņo Klientam par Abonementa 
darbības apturēšanu un esošo parādu; 

3.7.4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atteikt jaunu Līgumu noslēgšanu ar Klientu; 
3.7.5. Ja Abonementa darbības apturēšanas laikā, Klients pilnībā samaksā Abonementa 

maksas parādu, tad Abonementa darbība nekavējoties tiek atjaunota; 
3.7.6. Ja 1 (viena) mēneša laikā no Abonementa darbības apturēšanas dienas, Klients 

Abonementa maksas parādu nav pilnībā dzēsis, Līgums uzskatāms par izbeigtu un 
Abonements tiek anulēts bez jebkāda papildu paziņojuma Klientam no Pakalpojuma 
sniedzēja puses; 

3.7.7. Abonementa darbības apturēšana, Abonementa anulēšana vai Līguma izbeigšana 
neatbrīvo Klientu no pienākuma pilnībā dzēst parādu pret Pakalpojuma sniedzēju, 
kas radies līdz Līguma izbeigšanas brīdim. 

 
4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 
4.1. Katra Līguma puse ir atbildīga par visiem otrajai Pusei nodarītajiem zaudējumiem saskaņā 

ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.2. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi saskaņā ar šo 

Līgumu, tai skaitā par aizkavēšanos piedāvāto pakalpojumu sniegšanā, ja šāda neizpilde 
vai aizkavēšanās radies komunālo tīklu avārijas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus 
Pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un/vai novērst. Par šādiem nepārvaramas varas 
apstākļiem uzskatāmas arī valsts un pašvaldību iestāžu darbības un saistošie rīkojumi, 
kara darbība, nemieri, streiki, tehnogēnās katastrofas, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces un 
citas stihiskas nelaimes vai ārkārtēji notikumi. 

4.3. Klienta slimību, gūto traumu, citu personisku apstākļu dēļ, Klientam ir tiesības līdz 30 
(trīsdesmit) kalendārajām dienām vienu reizi pagarināt Abonementu, maksājot par to 
papildus samaksu 8,00 EUR. Pakalpojuma sniedzējs Abonementu pagarina uz Klienta 
rakstveida iesnieguma pamata, kas iesniegts ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi pirms 
Abonementa termiņa beigām.  

4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības par Klienta līguma 
ietvaros neveiktajiem maksājumiem, kā arī no Līguma izrietošiem zaudējumiem, parāda 
atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda 
atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, kas ietver tiesības izmantot Klienta personas datus,  
šo datu ievietošanai parādvēstures datubāzēs. 

 
5. PIEKRIŠANA PERSONAS DATU APSTRĀDEI 

 
5.1. Noslēdzot šo Līgumu, Klients piekrīt un pilnvaro Pakalpojuma sniedzēju apstrādāt, tai 

skaitā iegūt, izmantot un glabāt Klienta personas datus (tai skaitā vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi,  
šādiem mērķiem: 

5.1.1. šī Līguma noslēgšanai un izpildei, tai skaitā Klienta datu glabāšana Sporta 
centra/Pakalpojuma sniedzēja datu bāzē;  

5.1.2. klienta identificēšanai, apmeklējot Sporta centru; 
5.1.3. no Līguma izrietošo maksājumu un Klienta parādu uzskaitei; 
5.1.4. mārketinga un iekšējās statistikas apkopošanai Pakalpojuma sniedzēja sniedzamo 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;  
5.1.5. komunikācijas nodrošināšana starp Pakalpojuma sniedzēju  un Klientu saistībā ar 

Līgumu, tai skaitā, lai informētu Klientu par izmaiņām Sporta centra darba laikā, par 
Sporta centra īpašajiem un personīgiem piedāvājumiem Klientam un citām Sporta 
centra ziņām. 

 
6. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 
6.1. Līguma puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, kas noformēta 

rakstiski un kuru abas puses ir akceptējušas. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu 
tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.2. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Klients ir iesniedzis Pakalpojuma 
sniedzējam, ārsta izziņu, kas apliecina, ka Klientam ir nopietni veselības traucējumi, kas 
neļauj viņam nodarboties ar sportu ilgāk par trim mēnešiem. 

6.3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, anulēt Abonementu, 
paziņojot par to Klientam, šādos gadījumos: 

6.3.1. ja Klients sniedzis Pakalpojuma sniedzējam nepatiesus, maldinošus, nepilnīgus vai 
neprecīzus personas datus vai kontaktinformāciju; 

6.3.2. ja Klients ir pārkāpis Līguma vai Sporta centra iekšējās kārtības noteikumus. 
6.4. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir atkāpies no Līguma, pamatojoties uz Līguma 6.3. punktu, tad 

pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonementa maksas summa par atlikušo neizmantoto 
Abonementa darbības periodu netiek atmaksāta un Pakalpojuma sniedzējs patur to kā 
līgumsodu.  

 
7. CITI NOTEIKUMI 

 
7.1. Līguma puses vienojas pielikt visas pūles, lai atrisinātu jebkuru strīdu, kas izriet no šī 

Līguma, tai skaitā, kas attiecas uz Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, juridisko 
spēku vai iztulkošanu, sarunu ceļā. Ja Pusēm nav izdevies izšķirt strīdu sarunu ceļā, Klients 
iesniedz Pakalpojuma sniedzējam rakstisku pieteikumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, 
dzīvesvietu, kontaktinformāciju, pieteikuma iesniegšanas dienu, strīda būtību, savu 
prasību un tā pamatojumu, kā arī pēc iespējas pievieno pieteikumam to pamatojošos 
dokumentus. Pakalpojuma sniedzējs izskata Klienta pieteikumu un sniedz Klientam 
rakstisku atbildi 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Gadījumā, ja Pusēm neizdodas izšķirt strīdu saskaņā ar Līguma 7.1. punkta noteikumiem, 
šāds strīds ir izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 

7.3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji izdarīt grozījumus Sporta centra iekšējās 
kārtības noteikumos, pakalpojuma cenrādī, šajā Līgumā, paziņojot par to Klientam un 
nodrošinot grozītā teksta publicēšanu Mājaslapā,  ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šo 
grozījumu stāšanās spēkā. Šajā punktā norādītās Pakalpojuma sniedzēja tiesības 
neattiecas uz Abonementa maksas apmēra par Klienta iegādāto Abonementu un 
samaksas kārtības izmaiņām. Šie noteikumi paliek nemainīgi visā Līguma darbības laikā un 
var tikt izmanīti tikai pēc Līguma pušu abpusējas vienošanās, kas noformēta rakstiski un 
ko akceptējušas abas Līguma puses. 

7.4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt izmaiņas Sporta centra darba laikā, kā arī uz laiku 
pilnībā vai daļēji slēgt Sporta centru, lai veiktu profilaktiskos vai remontdarbus, kā arī citas 
darbības, kas nepieciešamas pienācīgai Sporta centra darbībai un apmeklētāju drošībai 
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Ja šāds Sporta centra pagaidu slēgšanas periods 
pārsniedz 7 (septiņas) dienas pēc kārtas Abonementa 1 (viena) mēneša darbības laikā, tad 
Klients ir tiesīgs Abonementa darbības nākamā mēneša laikā rakstiski pieprasīt 
Pakalpojuma sniedzējam pagarināt Abonementa darbības periodu par attiecīgu dienu 
skaitu, kad Sporta centrs bija slēgts apmeklējumiem. Ja Klients savlaicīgi nav iesniedzis 
Pakalpojuma sniedzējam attiecīgu pieteikumu, tas uzskatāms par Klienta atteikumu 
izmantot šādas prasījuma tiesības. 

7.5. Visi materiāli, kas ir publicēti Mājaslapā, tai skaitā teksta un grafiskie materiāli, 
fotogrāfijas, video utt., ir Pakalpojuma sniedzēja intelektuālais īpašums, un Klients vai 
jebkura trešā persona nevar tos izmantot bez Pakalpojuma sniedzēja iepriekšējas 
rakstiskas atļaujas. 

7.6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Abonementa darbības 
termiņa beigām un saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanai 
norādītajā kārtībā. 

7.7. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 2 (divām) lapaspusēm 
pa vienam eksemplāram katrai Līguma pusei. 

 
8. LĪGUMA PUŠU PARAKSTI 

 
Pakalpojuma sniedzējs: 

 

________________________ 

 

Klients: 

 

________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 


