
SADARBĪBAS LĪGUMS 

 

Rīgā, _________gadā, ____________________. 

 

 

Biedrība „Džudo klubs BoskO”(turpmāk tekstā – klubs), vienotais reģistrācijas Nr. 

40008073182, juridiskā adrese Jaunsaules iela 5a-2, Rīga, LV-1083, tās valdes locekļa 

Nikolaja Borovkova, personas kods 220874-10616, personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, 

no vienas puses, un džudista ___________________, personas kods: ____________(turpmāk 

tekstā –sportists)likumiskais pārstāvjis___________________________________, 

____________________,personas kods------------------------------, deklarētā dzīvesvietas 

adrese _________________________________________(turpmāk tekstā – klijients),no otras 

puses (visi kopā puses), noslēdz šāda satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

Šī sadarbības līguma ietvaros klubs nodrošina sportistam iespēju piedalīties tās profesionālo 

treneru vadītajās DŽUDO nodarbībās, realizēt saskaņoto komandas treniņu darba plānu un 

piedalīties sacensībās atbilstoši ar klubu saskaņotajam sacensību kalendāram saskaņā ar tālāk 

norādītajiem noteikumiem. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Klubs izstrādā sportistam mācību treniņu darba plānu; 

2.2. Klubs apņemas nodrošināt sportista pieteikšanu sacensībām saskaņā ar mācību treniņu 

darba plānu; 

2.3. Klubs nodrošina sportistam ikgadējo medicīnisko pārbaudi; 

2.4. Klubs atbalsta sportista vēlmi iegūt vidējo izglītību; 

2.5. Sportists apņemas izpildīt ar klubu saskaņoto treniņu darba plānu un piedalīties 

sacensībās atbilstoši ar klubu saskaņotajam sacensību kalendāram, rūpēties par savu veselību, 

saskaņot visus ar medicīnu saistītos jautājumus ar savu sporta ārstu un informēt par to saveija 

treneri; 

2.6. Sportistam ir jāievēro klubā ētikas kodekss, iekšējie kārtības un drošības tehnikas 

noteikumi; 

2.7. Lai realizētu savu potenciālu sportā, sportistam ir tiesības izmantot klubā bāzi 

(trenažierus, atpūtas telpas u.c.) neierobežotā apmērā saskaņā ar treniņu darba plānu, iepriekš 

to saskaņojot ar atbildīgo treneri; 

2.8. Sportists dod piekrišanu klubām un to sponsoriem par sava attēla un/vai vārda 

izmantošanu reklāmās, kas saistītas ar klubā popularizēšanu; 

2.9. Sportistam ir jānodrošina konfidencionalitāte attiecībā uz iegūto informāciju klubā 

(mācību treniņu procesu, klubā iekšējo dzīvi u.c. informāciju); 

2.10. Klubs var pārtraukt sadarbību ar sportistu, ja sportists neievēro šī līguma 2.5. un/vai 2.6. 

apakšpunkta noteikumus, rakstiski par to brīdinot klijienta 30 dienas iepriekš;  

2.11. Gadījumā, ja sadarbība tiek pārtraukta sportista pārkāpumu dēļ, klijents atmaksā 

klubām tās ieguldītos materiālos un finanšu līdzekļus saskaņā ar mācību treniņu darba 

izdevumu tāmi/ēm par visiem gadiem kopā (ja tādi bija); 

2.12. Klijients var pārtraukt sportista sadarbību ar klubu, ja klubs nenodrošina līguma 2.1. 

un/vai 2.2. apakšpunktā minētos sadarbības priekšnosacījumus, rakstiski par to brīdinot klubu 

30 dienas iepriekš; 

2.13. Gadījumā, ja sadarbība tiek pārtraukta klubā vainas dēļ, klijientam nav jāatmaksā 

klubam tās ieguldītie materiālie un finanšu līdzekļi saskaņā ar mācību treniņu darba 

izdevumu tāmi/ēm par visiem iepriekšējiem gadiem; 

2.14. Gadījumā, ja sportists vēlas pārtraukt sadarbību ar klubu citu iemeslu dēļ (vēlas 

pārstāvēt citu valsti, mainīt klubu vai personisku iemeslu dēļ), viņam ir jāievēro 2.11. 

apakšpunta nosacījumi. 



2.15. Puses var vienoties par sadarbības izbeigšanu bez Līguma 2.11. apakšpunta sankciju 

piemērošanas.  

 

3. Apmaksas kārtība 

3.1. Maksājumi jāveic sākot ar pirmo nodarbību mēnesi; 

3.2. Sportists apņemas maksāt par Kluba sniegtajiem pakalpojumiem EUR 45 mēnesī; 

3.3. Klubs samazina mēneša nodarbību maksu, ja līgumu slēdz par vairāk kā vienu bērnu no 

ģimenes, tad par otro bērnu tiek noteikta samazinātā mēneša maksa  EUR. 20, par trešo un 

vairāk EUR. 10. Vienu nodarbību apmaksa sastādi 15 Euro (Visiem). Apmeklējums vairāk 
par 2-reizem mēnesi, skaitās, ka pilna mēnešu apmaksa. Cita veida atlaides netiek 

piemērotas (piemēram, slimošanas gadījumā). 

3.4.  Sportists ikmēneša maksājumu veic par tekošo mēnesi līdz 10.datumam; 

3.5. Sportists ikmēneša maksājumu veic ar bankas pārskaitījumu uz kluba bankas norēķinu 

kontu; 

3.6. Klubam ir tiesības nepielaist sportistu uz nodarbībām vai lauzt līgumu, ja sportists 

neievēro šī līguma 3.4. apakšpunktu.  

 

4. Strīdu izskatīšanas kārtība 

4.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm uz šī līguma pamata, Puses risina sarunu ceļā; 

4.2. Ja puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos 

paredzētajā kārtībā. 

 

5. Līguma darbības periods un izmaiņas 

5.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas visas Puses, un tas tiek noslēgts līdz 

sportists pārtrauc nodarbošanos klubā; 

5.2. Visas izmaiņas un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos 

eksemplāros, ko paraksta visas Puses un, kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

 

6. Sevišķie noteikumi 

6.1. Ja sportists ir aizbildnībā (līdz pilngadības sasniegšanai), viņa vietā savā vārdā 

sadarbības līgumu noslēdz likumiskie pārstāvji (vecāki vai aizbildņi); 

6.2. Domstarpību risināšanā tiek iesaistīti sportista likumiskie pārstāvji;  

6.3. Puses apliecina, ka šī līguma noteikumi neapdraud vai neierobežo viņu  intereses un 

tiesības. 

6.4. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 lapp., divos eksemplāros, no kuriem viens 

nodots klubām, otrs – klijientam. 

 

 

7. Pušu paraksti un adreses 

 

Biedrība „Džudo klubs BoskO”, 

Reģ.Nr. 40008073182, 

Juridiskā adrese: Jaunsaules iela 5a-2, Rīga, LV-1058. 

A/S SWED Banka: LV29HABA0551046420397, HABALV22. 

 

 

Valdes loceklis    ____________________  /Nikolajs Borovkovs/. 

 

                                       

 

Klijients                    ________________________ /                                             /.  


