Vienošanās par sadarbību Nr. FKS______/2021
2021.gada ____ . ___________________
Sigulda
Biedrība “FK SIGULDA”, Reģ. Nr. 40008277078, turpmāk tekstā Biedrība, tās valdes locekļa
Jura Slavēna personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, un Biedrības audzēkņa
___________________________________, personas kods _____________-____________,
turpmāk tekstā Sportists, māte/tēvs/aizbildnis ________________________________,
personas kods _____________-____________, turpmāk tekstā Ģimene, noslēdz sekojošu
vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās:
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Vienošanās nosaka un regulē Biedrības, Sportista un Ģimenes attiecības, savstarpējos
pienākumus un atbildību.
1.2. Vienošanās tiek slēgta, lai Sportisti, apmeklējot Biedrības organizētās nodarbības,
sasniegtu vecumposmam atbilstošu izaugsmi un pārstāvētu Biedrību turnīros un
sacensībās.
1.3. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no šīs Vienošanās parakstīšanas dienas Ģimenei
jāiesniedz:
1.3.1. Aizpildītu un parakstītu Iesniegumu (Pielikums Nr.1) par Sportista uzņemšanu
Biedrības organizētajās nodarbībās ar Sportista foto;
1.3.2. Aizpildītu un parakstītu Sportista anketu (Pielikums Nr.2);
1.3.3. Parakstītu personīgo datu lietošanas Piekrišanu (Pielikums Nr.3);
1.3.4. Sportista pases, ID kartes vai dzimšanas apliecības kopija, kas jānosūta uz e-pasta
adresi siguldafk@gmail.com;
1.3.5. Sportista fotogrāfija, kas jānosūta uz e-pasta adresi siguldafk@gmail.com , norādot
Sportista vārdu un uzvārdu;
1.3.6. Ģimenes ārsta izziņu atbilstoši šī līguma punktam 3.1.
2. BIEDRĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Biedrība iepazīstina Sportista māti/tēvu/aizbildni ar Biedrības Uzvedības Kodeksu un LFF
reglamentu par spēlētāju statusu un pārejām.
2.2. Biedrība apņemas nodarbību laikā veicināt katra Sportista futbola spēles elementu apguvi
un vispārīgās fiziskās sagatavotības attīstību.
2.3. Biedrība nodrošina nodarbību norisi pēc sastādītā grafika, pieļaujot izmaiņas no Biedrības
neatkarīgu apstākļu dēļ, par ko tiek paziņots iepriekš. Biedrība apņemas veikt Sportista
apmeklētības uzskaiti.
2.4. Biedrība nodrošina Sportista pieteikšanu sacensībām un citu formalitāšu kārtošanu.
2.5. Biedrība organizē Sportista veselības pārbaudi reizi gadā no 10 gadu vecuma.
2.6. Biedrības amatpersonas un citas komandas amatpersonas ar savu rīcību demonstrē labu
piemēru Sportistiem.

2.7. Biedrība apzinās izglītības nozīmi un veicina spēlētāju izglītošanos.
2.8. Biedrībai ir tiesības noraidīt Sportista līdzdalību nodarbībās, ja nav veikta samaksa
saskaņā ar šī līguma 4.punktu.
3. SPORTISTA UN ĢIMENES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Ģimene iesniedz ģimenes ārsta izziņu:
3.1.1. 1 (viena) mēneša laikā no šīs Vienošanās parakstīšanas dienas;
3.1.2. Atkārtoti katra kalendārā gada sākumā līdz Sportists sasniedz 10 gadu vecumu.
3.2. Sportists apņemas piedalīties visās nodarbībās, izņemot veselības problēmu gadījumos.
3.3. Sportists apņemas piedalīties sacensībās pēc labākās sirdsapziņas un censties uzrādīt
sagatavotībai atbilstošu rezultātu.
3.4. Sportists apņemas piedalīties sacensībās, kurām pieteikusies Biedrība.
3.5. Sacensību un nodarbību laikā uzklausīt un izpildīt Biedrības treneru un pārstāvju
norādījumus.
3.6. Ģimenei ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju par Sportista sasniegumiem.
3.7. Ģimenei ir tiesības iesniegt neskaidros jautājumus, pretenzijas un ieteikumus Biedrībai.
3.8. Ģimene apņemas veikt samaksu par Sportista dalību nodarbībās līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā.
3.9. Bez Biedrības atļaujas neslēgt nekādus reklāmas, sponsoru vai cita rakstura un mērķa
līgumus, kas būtu pretrunā ar Biedrības mērķiem un šo Vienošanos.
3.10. Publiski nepaust negatīvu viedokli par komandas sastāvu, atlases kārtību, sponsoriem,
Biedrības vai tās pārstāvju un institūciju darbu, kas ir saistīts ar dalību sacensībās.
3.11. Neveikt publiskas darbības un paziņojumus, kas varētu kaitēt komandas dalībnieku,
Biedrības un tās biedru reputācijai.
3.12. Sacensību laikā valkāt Biedrības formas tērpu, vai daļu no tā, kas apliecina piederību
Biedrībai.
3.13. Saudzīgi izturēties pret Biedrības inventāru un pašvaldības infrastruktūru, tīši nebojāt to.
3.14. Ģimene ir atbildīga par Sportista savlaicīgu ierašanos uz nodarbībām un sacensībām.
3.15. Ģimenei ir jārūpējas, lai Sportists apmeklētu visas nodarbības un sacensības. Ja kāda
iemesla dēļ tas nav iespējams, tad savlaicīgi par to informēt treneri vai Biedrību.
3.16. Vienmēr un visur Sportistam jāsaglabā pienācīgs ārējais izskats, komandas formai vai
ikdienas apģērbam jābūt tīram un akurātam.
3.17. Koleģiāli jāsadarbojas ar komandas biedriem, pretiniekiem, sacensību amatpersonām un
jāpilda sacensību organizatoru izstrādātie reglamenti.
3.18. Necenzētu vārdu, rupja fiziska spēka lietošana pret spēles amatpersonām, skatītājiem vai
citiem spēlētājiem, nav pieļaujama.
3.19. Alkohola vai aizliegto vielu lietošana, smēķēšana vai iesaistīšanās darbībās, kas var
kaitēt komandas un Biedrības godam, nav pieļaujama.
3.20. Lai izstātos no Biedrības organizētajām nodarbībām vienu mēnesi iepriekš ir jāuzraksta
iesniegums, un kā Biedrības Sportistam jāveic visi saistošie maksājumi par šo periodu.
3.21. Atkārtoti iestāties Biedrības organizētajās nodarbībās var iesniedzot visus šajā
Vienošanās 1.3. punktā atrunātos dokumentus.
3.22. Atkārtoti iestāties Biedrības organizētajās nodarbībās var tikai 1 (vienu) reizi.
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4. APMAKSAS KĀRTĪBA
4.1. Maksājumi jāveic sākot ar pirmo nodarbību mēnesi.
4.2. Ģimene apņemas maksāt par nodarbībām EUR 14.00 (četrpadsmit eiro 00 centi)
kalendārajā mēnesī, mēnešos, kad tiek nodrošinātas 2 (divas) nodarbības nedēļā.
4.3. Ģimene apņemas maksāt par nodarbībām EUR 21.00 (divdesmit viens eiro 00 centi)
kalendārajā mēnesī, mēnešos, kad tiek nodrošinātas 3 (trīs) nodarbības nedēļā.
4.4. Punktos 4.2. vai 4.3. norādītā summa nemainās atkarībā no Sportista apmeklēto nodarbību
skaita, izņemot 4.5.punkta gadījumā.
4.5. Ja Sportists slimības dēļ nav apmeklējis vairāk kā 50% nodarbības kalendārā mēneša
laikā, tad pēc Ģimenes rakstiska iesnieguma (e-pasta), kam pievienota ārsta zīmes kopija,
mēneša maksa tiek samazināta par 50%.
4.6. Ja nodarbības apmeklē brāļi un/vai māsas, tad otrais un katrs nākamais vienas ģimenes
bērns saņem 25% atlaidi maksai par nodarbībām (dažādu maksu gadījumos atlaide tiek
piemērota lētākajai maksai).
4.7. Maksa par nodarbībām var tikt mainīta, par to paziņojot 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
4.8. Biedrība piestāda Ģimenei rēķinu katru mēnesi, nosūtot to uz šī līguma Pielikumā Nr. 2
norādītajiem e-pastiem līdz tekošā mēneša 10.datumam.
4.9. Ģimenei samaksa par katru kalendāro mēnesi jāveic līdz tekošā mēneša 20.datumam
saskaņā ar rēķinā norādīto maksāšanas termiņu.
4.10. Ģimenei maksa par nodarbībām ir jāpārskaita uz Biedrības bankas kontu, saskaņā ar
piestādīto rēķinu.
4.11. Ģimenei, veicot samaksu par nodarbībām, maksājuma detaļās jānorāda Sportista vārds
un uzvārds, kā arī nodarbību periods, par kuru tiek veikta samaksa.
4.12. Neveicot maksu par nodarbībām 2 (divus) mēnešus, Sportists no Biedrības nodarbībām
var tikt atskaitīts, paziņojot par to uz e-pastu.
5. VIENOŠANĀS DARBĪBAS TERMIŅŠ
5.1. Vienošanās ir spēkā no tā parakstīšanas brīža.
5.2. Vienošanās darbības termiņš ir līdz 2021.gada 31.decembrim.
5.3. Vienošanās automātiski tiek pagarināta uz vienu gadu, ja nevienai pusei nav pretenziju.
6. ATBILDĪBA
6.1. Vienošanās puses atbild par no Vienošanās un no Vienošanās izrietošo saistību pienācīgu
izpildi un par visiem otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem, kas izriet no šīs Vienošanās.
6.2. Visu atbildību par gadījumiem, kad Sportists ir lietojis neatļautus stimulatorus,
medikamentus vai citas vielas, vai veicis neatļautas medicīniskas manipulācijas, nes pats
Sportists un Ģimene.
6.3. Ja Sportists vai Ģimene pārkāpj vai nepilda, kādu no šī līguma 3.punktā minētajiem
pienākumiem, tad Biedrība ir tiesīga:
6.3.1. Atskaitīt Sportistu no Biedrības nodarbībām;
6.3.2. Piemērot kādu no disciplinārajiem sodiem – brīdinājums, nosacīta diskvalifikācija vai
diskvalifikācija.
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7. PAPILDUS NOTEIKUMI
7.1. Vienošanās ir sastādīta uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros – pa vienam katrai
vienošanās slēdzēju pusei.
7.2. Vienošanās grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un
tos parakstījušas abas puses.
7.3. Izstāties no Biedrības nodarbībām var iesniedzot brīvas formas Iesniegumu 30 (trīsdesmit)
dienas pirms izstāšanās.
7.4. Strīdus, kas radušies ar šo Vienošanos, puses risina sarunu ceļā. Sarunu ceļā neatrisinātus
strīdus izskata Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.
7.5. Vienošanās par sadarbību parakstītājs ir atbildīgs par Sportista pienākumu un noteikumu
ievērošanu.
8. PUŠU PARAKSTI
Sportista māte/tēvs/aizbildnis

Biedrība:

______________________

______________________

/Paraksts/

/Paraksts/

Valdes loceklis J.Slavēns

______________________
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