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MAKSĀŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PAR NODARBĪBĀM 
BĒRNIEM NO 3-17 GADIEM un PIEAUGUŠAJIEM 

 
 

1. Maksa par nodarbībām tiek noteikta: 
Rīgā, Klusā iela 12K-3, t/c Domina, 3.stāvs (autostāvvieta): 

1. Bērniem no 3 – 6 gadu vecumam (ieskaitot). Vispārējā fiziskā sagatavotība + boksa/kikboksa 
sitienu tehnika. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, nodarbības ilgums 40 minūtes. Mēneša maksa 
50 eiro. 

2. Bērniem un jauniešiem no 7 – 17 gadiem (ieskaitot). Vispārējā fiziskā sagatvotība +boksa vai 
kikboksa nodarbības  3-4 reizes nedēļā. Mēneša maksa 55 eiro. 

3. Bērniem un jauniešiem no 7 – 17 gadiem (ieskaitot). Vispārējā fiziskā sagatvotība +boksa 
un kikboksa nodarbības  līdz 8 nodarbības  nedēļā. Mēneša maksa 75 eiro. 

4. Pieaugušie. Boksa nodarbības notiek 3reizes nedēļā. Mēneša maksa 50 eiro. 
5. Pieaugušie. Kikboksa nodarbības notiek 3reizes nedēļā. Mēneša maksa 50 eiro. 
6. Pieaugušie. Boksa, kikboksa nodarbības 8 reizes nedēļā (rīta un vakara nodarbības). Mēneša 

maksa 80 eiro. 
7. Vienreizējs apmeklējums – 10 eiro. 
8. Iepazīšanās treniņš – 5 eiro. 
9. 10 reižu apmeklējums, var izmantot 3 mēnešu laikā – 75 eiro. 
10. Individuālās nodarbības pieaugušajiem no 25 eiro/stundā (organizējam individuālas nodarbības 

nelielām grupām), bērniem līdz 12 gadiem 20 eiro/stundā.  
 

2. Nodarbības tiek apmeklētas regulāri. Kavējumi (došanās uz laukiem, ārzemēm, slēpot, klases 
vakars, teātris u.tml.)  nav attaisojums nodarbību nemaksāšanai. 

3. Tiek attaisnoti kavējumi tikai slimības dēļ, ja tiek uzrādīta ārsta zīme, un ja kavēts vairāk 
par 2 nedēļām, tad maksa tiek pārrēķināta proporcionāli apmeklēto nodarbību skaitam, kas tiek 
ieskaitīta nākošā mēneša maksā! Ārsta zīme ir jāiesniedz, kad atgriežās nodarbībās pēc slimošanas. 

4. Rēķins tiks izsūtīts līdz tekošā mēneša 5.datumam, samaksu par nodarbībām jāveic līdz tekošā 
mēneša 15.datumam. 

5.  Uzsākot nodarbības – pirmo mēneša apmaksu veic skaidrā naudā pretī saņemot kvīti, ja bērns 
turpina nodarbības, tad tiek slēgts sadarbības līgums un tekošais rēķins tiek izsūtīts uz vecāku 
norādīto e-pasta adresi.   Veicot maksājumu maksājuma mērķī jānorāda - izglītojamā 
vārds/uzvārds, līguma numurs vai rēķina numurs. 



6.  Ir iespējams nodarbības apmaksāt skaidrā naudā pretī saņemot kvīti. 
7. Ja nav finansiālu iespēju apmaksāt nodarbības bērniem līdz 17 gadiem (ieskaitot), tad var rakstīt 

iesniegumu  Kikboksu un boksu skolai „Rīga” ar lūgumu par atvieglojumiem vai bezmaksas 
nodarbību apmeklējumam (maznodrošināto statuss, bārenis). 10 dienu laikā no iesnieguma 
saņemšanas tiks sniegta mutiska vai rakstiska atbilde.  

Lūgums neizdomāt savas cenas un nepiedāvāt savus aprēķinus, bet ievērot Kikboksa un Boksa 
skolas “Rīga” noteikto maksāšanas kārtību! 

 
 


