IZRAKSTS
Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Brīvības ielā 55
Rīgā, LV-1010
SIA „My Fitness”
reģistrācijas numurs: 40003440545
juridiskā adrese: Matīsa iela 25
Rīga, LV-1001
Rīgā
27.04.2016
Uz 22.04.2016 Nr.3.1.-1-L-94/2797
08.04.2016 Nr.3.1.-1-L-94/2503
23.12.2015 Nr.3.1.-1-L-94/9374
19.11.2015
22.12.2014 Nr.3.1.-1-L-94/10343
28.08.2014 Nr.3.1.-1-L-94/9707
Par atbildes sniegšanas termiņu
SIA „My Fitness”, reģistrācijas numurs 40003440545, turpmāk – Sabiedrība, ir saņēmusi Patērētāju
tiesību aizsardzības centra 2016.gada 22.aprīļa vēstuli Nr.3.1.-1-L-94/2797 “Par līguma noteikumiem
un komercpraksi”, turpmāk – Vēstule, kurā Sabiedrībai ierosināts iesniegt Patērētāju tiesību
aizsardzības centram līdz 2016.gada 29.aprīlim rakstveida apņemšanos saistībā ar lietas izskatīšanas
ietvaros precizētajiem Sabiedrības biedra līguma noteikumiem, kā arī saistībā ar precizēto informatīvo
bukletu.
Sabiedrība ir ņēmusi vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra ieteikumus Sabiedrības
komercprakses pilnveidošanai, lai uzlabotu patērētāju interešu aizsardzību attiecībā uz sadarbību ar
Sabiedrību. Vienlaikus Sabiedrība apliecina, ka Sabiedrības biedra līguma noteikumi pirms to
precizēšanas (sk. tabulu), kā arī informatīvais buklets nav radījis patērētāju tiesību aizskārumu, jo
Sabiedrība tās biedra līguma noteikums piemēroja atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību
aktiem, kā arī kopā ar informatīvajiem bukletiem patērētājiem tika nodrošināta Sabiedrības speciālista
klātienes konsultācija. Tomēr Sabiedrība atbalsta Patērētāju tiesību aizsardzības centra ierosinātos
pasākumus patērētāju interešu aizsardzības līmeņa paaugstināšanai sadarbības ietvaros ar Sabiedrību.
Sabiedrība ir aizstājusi iepriekš izmantoto informatīvo bukletu ar precizēto informatīvo bukletu,
kas pievienots šīs vēstules pielikumā. Attiecīgi patērētājiem Sabiedrība izplata šo precizēto informatīvo
bukletu. Savukārt precizētos Sabiedrības biedra līguma noteikumus Sabiedrība ieviesīs viena mēneša
laikā no šīs vēstules sastādīšanas dienas, lai Sabiedrība varētu veikt paredzētos tehniskos pasākumus.
Sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc precizēto Sabiedrības biedra
noteikumu ieviešanas informēs par to Patērētāju tiesību aizsardzības centru.
Ievērojot Sabiedrības un Patērētāju tiesību aizsardzības centra iepriekšējo saraksti un sarunas par
Sabiedrības patērētājiem piedāvāto biedra līguma projektu, ar šo vēlamies norādīt, ka Sabiedrība,
ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra norādījumus, ir veikusi grozījumus un
papildinājumus Sabiedrības biedra līguma projektā, lai tas pilnībā atbilstu patērētāju tiesību
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, un iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības
centram laboto Sabiedrības biedra līguma projektu.

Atsevišķi Sabiedrības biedra līguma projekta noteikumi tiek izteikti šādā jaunā redakcijā:
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IZRAKSTS
Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Brīvības ielā 55
Rīgā, LV-1010
SIA „My Fitness”
reģistrācijas numurs: 40003440545
juridiskā adrese: Matīsa iela 25
Rīga, LV-1001
Rīgā
19.05.2016
Uz 17.05.2016
05.05.2016 Nr.3.1.-1-L-94/3006
22.04.2016 Nr.3.1.-1-L-94/2797
08.04.2016 Nr.3.1.-1-L-94/2503
23.12.2015 Nr.3.1.-1-L-94/9374
19.11.2015
22.12.2014 Nr.3.1.-1-L-94/10343
28.08.2014 Nr.3.1.-1-L-94/9707
Par rakstveida apņemšanos
SIA „My Fitness”, reģistrācijas numurs 40003440545, turpmāk – Sabiedrība, ir saņēmusi Patērētāju
tiesību aizsardzības centra 2016. gada 5. maija vēstuli Nr.3.1.-1-L-94/3006 “Par lietas izskatīšanas
pabeigšanu” un Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2016. gada 17. maija elektronisko pieprasījumu,
turpmāk abi kopā – Vēstule. Sabiedrība, papildinot Sabiedrības 2016. gada 27. aprīļa vēstuli un
2016. gada 12. maija vēstuli, kā arī ievērojot Sabiedrības un Patērētāju tiesību aizsardzības centra
iepriekšējo saraksti un sarunas par Sabiedrības patērētājiem piedāvāto biedra līguma projektu, ar šo
vēlas atkārtoti norādīt, ka Sabiedrība, ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra norādījumus,
ir veikusi grozījumus un papildinājumus Sabiedrības biedra līguma projektā, lai tas pilnībā atbilstu
patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, un iesniedz Patērētāju tiesību
aizsardzības centram laboto Sabiedrības biedra līguma projektu attiecībā uz Patērētāju tiesību
aizsardzības centra norādītajiem Sabiedrības biedra līguma projekta punktiem.
Atsevišķi Sabiedrības biedra līguma projekta noteikumi tiek izteikti šādā jaunā redakcijā:
Sabiedrības biedra līguma noteikumi pirms to
precizēšanas 2014. gada decembrī

Sabiedrības biedra līguma noteikumi pēc to
precizēšanas 2016. gada maijā

11. Līguma pielikums par Abonementa
apturēšanas pakalpojumu var tikt izbeigts ar
rakstveida vienošanos starp Klubu un Biedru.
Visa Līguma izbeigšanas gadījumā Klubs patur
saņemto maksu par Abonementa apturēšanas
pakalpojumu par esošo mēnesi un Abonēšanas
maksu par esošo mēnesi no Līguma izbeigšanas
līdz tā paša mēneša beigām.

11. Līguma pielikums par Abonementa
apturēšanas pakalpojumu var tikt izbeigts ar
rakstveida vienošanos starp Klubu un Biedru.
Līguma pielikums par Abonementa apturēšanas
pakalpojumu izbeigšanu neietekmē Līguma
spēkā esamību.

GROZĪJUMI BIEDRA LĪGUMĀ
15. Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā,
Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Klubam un
Biedram, abpusēji rakstveidā vienojoties. Visas

GROZĪJUMI BIEDRA LĪGUMĀ
15. Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā,
Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Klubam un
Biedram, abpusēji rakstveidā vienojoties,
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izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos
norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā
mēneša 1 (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu
abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi
pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Biedram ir tiesības
mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos
pakalpojumus samaksājot pakalpojumu maiņas
maksu.

izņemot Līguma 23.punktā noteiktos gadījumus.
Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos
norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā
mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu
abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi
pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Biedram ir tiesības
mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos
pakalpojumus, samaksājot pakalpojumu maiņas
maksu, kas minēta Kluba cenrādī.

20. Gadījumā, ja Biedrs Līgumā minētos
noteikumus nepilda vai ir pārkāpis, tajā skaitā, ja
Biedrs nav izpildījis savas maksājumu saistības
pret
Klubu
līdz
esošā
mēneša
14
(četrpadsmitajam) datumam vai citam Līgumā
speciāli noteiktam datumam, Klubam ir tiesības
liegt Biedram izmantot Kluba pakalpojumus, tajā
skaitā ieeju Kluba telpās, apturēt vai izbeigt
Abonementa apturēšanas pakalpojumu, vai arī
vienpusēji izbeigt līgumu.

20. Gadījumā, ja Biedrs Līgumā minētos Biedra
pienākumus un saistības (Biedra līguma 4.2 un
22. punkts) nepilda vai ir būtiski pārkāpis, tajā
skaitā, ja Biedrs nav izpildījis savas maksājumu
saistības pret Klubu līdz esošā mēneša 10.
(desmitajam) datumam vai citam Līgumā speciāli
noteiktam datumam, Klubam ir tiesības izbeigt
Līgumu Līguma 14. punktā noteiktajā kārtībā, bet
neatbrīvot Biedru no parādsaistībām, ja tādas ir.
Maksa par Kluba pakalpojumiem tiek aprēķināta
tikai par periodu, kurā Biedram tie bijuši
pieejami. Klubam ir pienākums izvērtēt Biedra
pienākumu un saistību raksturu un būtību
(smagumu) pirms pieņem lēmumu par Līguma
vienpusēju izbeigšanu ar Biedru.

22.
Līgums
sastāv
no
Vispārīgajiem
noteikumiem, Kluba Iekšējās kārtības un
pakalpojumu
apmaksas
noteikumiem,
pakalpojumu cenrāža (cenu lapas). Minētie
dokumenti Biedram ir pieejami Kluba interneta
mājas lapā (myfitness.lv), kā arī Klubā. Kluba
interneta mājas lapa ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.

22. Biedram, apmeklējot Kluba telpas, ir saistoši
Kluba Vispārīgie noteikumi, Rezervācijas
noteikumi, Kāpšanas sienas noteikumi, Skvoša
noteikumi, Solārija lietošanas noteikumi, Kluba
Iekšējās kārtības, pakalpojumu apmaksas
noteikumi un pakalpojumu cenrādis. Minētie
dokumenti Biedram ir pieejami Kluba interneta
mājaslapā www.myfitness.lv, kā arī Kluba telpās.
Biedrs ir atbildīgs par minēto noteikumu
ievērošanu, ja Biedrs atrodas Kluba telpās.

23. Klubam ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā
vai tā pielikumos izmaiņas publicējot mājaslapā
internetā un Klubā ne vēlāk kā vienu mēnesi
pirms Līguma nosacījumu grozījumu spēkā
stāšanās dienas. Biedram ir tiesības vienpusēji
izbeigt Līgumu, ja Biedrs nepiekrīt Kluba
veiktajiem grozījumiem Līgumā ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no šo grozījumu izziņošanas
(publicēšanas) dienas. Gadījumā, ja abas puses
rakstveidā nevienojas par grozījumiem Līgumā
līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, tad
Līgums zaudē spēku pēc Abonementa termiņa

23. Klubam pamatota iemesla gadījumā ir
tiesības veikt grozījumus Līgumā vai tā
pielikumos, izmaiņas publicējot Kluba interneta
mājaslapā myfitness.lv un Klubā, kā arī, nosūtot
uz Biedra elektroniskā pasta adresi, ja Biedrs
Klubu informējis par savu elektroniskā pasta
adresi, uz kuru piekrīt saņemt šāda veida Kluba
paziņojumus (gadījumā, ja Kluba rīcībā nav
Biedra elektroniskā pasta adrese, tad Klubs
nodrošina individuālu Biedra informēšanu ar
rēķina starpniecību, kurā izvietota attiecīgā
informācija). Biedram ir tiesības vienpusēji
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beigām, par kuru Klubs jau saņēmis Abonēšanas izbeigt Līgumu, ja Biedrs saņēmis Kluba
maksu.
paziņojumu
par
Līguma
nosacījumu
grozījumiem, bet tiem nepiekrīt, par to
rakstveidā paziņojot Klubam līdz attiecīgo
grozījumu spēkā stāšanās dienai. Klubs informē
Biedru par Līguma nosacījumu grozījumiem ne
vēlāk kā vienu mēnesi pirms Līguma nosacījumu
grozījumu spēkā stāšanās dienas. Uz Līguma 23.
punkta noteikumu piemērošanu nav attiecināms
Līguma 14. punkts un 15. punkts.

Ar cieņu,
SIA „My Fitness”
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