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NOTEIKUMI  PAR  MAKSĀŠANAS KĀRTĪBU  PAR  NODARBĪBĀM: 

1. Nodarbības jāapmeklē regulāri un jāmaksā pilna mēneša maksa neatkarīgi no apmeklējuma, SLIMOŠANAS, 

došanās uz laukiem, ārzemēm, kūrortiem slēpot, klases vakaru, teātris u.tml. Kavējumi nav attaisojums 

nodarbību nemaksāšanai. 

2. Iekavētās nodarbības, iepriekš saskaņojot, ir iespējams apmeklēt papildus citā laikā pie citām grupām, bez 

papildus samaksas. 

3. Ja slimības dēļ kavēts vairāk par 1 mēnesi (uzrāda ārsta zīmi),tad turpmāk apgūstamo programmu un maksu 

jāvienojas individuāli. 

4. Par nodarbībām mēneša pirmajos datumos tiek izsūtīti rēķini e-pastā, kas jāapmaksā 10 dienu laikā. Ir 

iespējams nodarbības  apmaksāt skaidrā naudā pretī saņemot kvīti. 

5. Maksājot caur banku pamatojumā jānorāda Rēķina numuru. 

6. Ja no vienas ģimenes sporto 2 cilvēki, tad var saņemt atlaidi 10%, ja 2 bērni, tad 15%, ja 3 bērni tad 20% atlaidi, 

ar Ģimene 3+ karti 25% atlaidi. 

7. Ja nav finansiālu iespējas apmaksāt nodarbības bērniem līdz 18 gadiem, tad var rakstīt iesniegumu  - kikboksu un 

boksu skolai „Rīga” ar lūgumu atvieglojumiem vai bezmaksas nodarbību apmeklējumam. Šādam pamatojumam 

var būt – maznodrošināto statuss, bārenis. Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesniegums tiek izskatīts 

biedru kopsapulcē. 

8. Maksa par nodarbībām: 

8.1.Rīgā, Klijānu iela 4 k-3 tiek noteikta: 

Vispārējā fiziskā vingrošana Bērniem no 3-4 gadiem 2x ned., nodarbību ilgums 40min. – 35 eiro; 

Vispārējā fiziskā vingrošana Bērniem 5-6 gadiem, 2x ned., nodarbību ilgums 60 min. – 40 eiro; 

Bokss/Kikbokss + funkcionālie treniņi - bērniem/pieaugušiem, 3xned. – 40 eiro; 

Bokss/Kikbokss + funkcionālie treniņi - bērniem/pieaugušiem, 6xned. – 50 eiro; 

Vienreizējs apmeklējums – 10 eiro/h; 

10 reižu apmeklējums, var izmantot 3 mēnešu laikā – 75 eiro; 

 

     8.2.Ķengaragā, Prūšu ielā 42a tiek noteikta: 

Vispārējā fiziskā vingrošana Bērniem līdz un ieskaitot 6gadus, 2x ned., nodarbību ilgums 60min. – 30 eiro; 

Vienreizējs apmeklējums – 5,- eiro/h (no 3 – 6g.v.). 

9. Maksātājs var saņemt IIN (ienākuma nodokļa) atmaksu iesniedzot VID nodarbību apmaksas apliecinājumus! 

10. Individuālās nodarbības – 20 eiro/h (bērniem no 7 -17 gadiem),25 eiro/h – pieaugušajiem, ja nodarbojas viens 

pats. Ja nodarbojas 2 vai 3 cilvēki reizē, tad no personas 15 eiro/h. 
  

https://www.vid.gov.lv/lv/attaisnotie-izdevumi-0

