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Maksāšanas noteikumi 

 

Ņemot vērā Latvijas iespējas veidot dažādas organizācijas, kuras veic sabiedrībai noderīgus 

pasākumus (šajā gadījumā, mūsu deju nodarbību un notikumu veidošanu), sadarbībā ar profesionāļiem 

esam izveidojuši divas organizācijas (biedrību BENEFITLV un SIA BENEFITPRO), lai nodrošinātu 

iespēju dejotājam piedalīties dažāda veida nodarbībās un notikumos.  

 

Deju studijas “Benefice” eksistenci nodrošina, veido divas organizācijas – Biedrība 

BENEFITLV un SIA BENEFITPRO. Šo organizāciju pilnvērtīgu darbību nodrošina dejotāju ikmēneša 

maksājumi. 

 

Biedrība BENEFITLV 

 

SIA BENEFITPRO 

Piedalās dažādos projektos, lai piesaistītu 

finansiālu atbalstu kolektīva attīstībai (ceļojumi, 

izrādes, koncerti, ārzemju projekti, inventāra 

atbalsts), kā arī ikdienā nodrošina dzeramo ūdeni 

dejotājiem, veic dažadus administratīvos 

maksājumus (grāmatvedības pakalpojumi, 

mājaslapas benefice.lv uzturēšana, vietnes – 

dropbox uzturēšanas maksa) veic tērpu apkopi, 

uzlabojumus, kā arī atbalsta ar viesskolotāju 

piesaistīšanu, nodrošina atalgojumu Biedrības 

vadītājam. 

No nodarbību iemaksām veic telpu īres, 

komunālos maksājumus, apmaksā skolotāju darbu, 

biroja un administratīvo darbu, nodrošina 

saimniecības un administratīvos izdevumus, kā arī 

citas svarīgas funkcijas organizācijas darba 

nodrošināšanai. 

 

 2021./2022. gada jauno dejotāju pārstāvji slēdz līgumu ar SIA BenefitPRO. Biedrībā tiek 

aicināti iestāties sezonas vidū, kad ir stabila pārliecība par deju apguves nopietnību.  

 

Katru mēnesi tiek veikts viens maksājums par vienu dejotāju: 

 

1. SIA BENEFITPRO - izvēloties apmeklēt deju studiju Benefice, pilngadīgs dejotājs vai viens 

no vecākiem aizpilda līgumu un katru mēnesi veic nodarbību maksu pamatojoties uz savstarpēji 

noslēgtu līgumu un uz SIA izrakstītu rēķinu. Nodarbību maksa nav atkarīga no deju nodarbību 

apmeklējuma.  

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu dejotāja prasmju attīstību, dejotājam nodarbības ir jāapmeklē regulāri 

(Informējam, ka slēpošanas tūres, Kanāriju salas, lauki u.c. lietas nav attaisnojums, lai netiktu 

veikta maksa vai tiktu kavēts maksājums). 

 

 

Informācija par maksājumiem: 

 

1. Nodarbību maksa jāveic uz SIA BENEFITPRO kontu par kārtējo mēnesi līdz 15. datumam. 

Katra mēneša sākumā uz jūsu norādīto epastu tiek izsūtīts rēķins. 
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Katra nākamā mēneša 1. datumā tiek apkopota informācija par iepriekšējā mēnesī saņemtiem 

maksājumiem, un kavēts maksājums tiek fiksēts kā parāds.  

 

2. Ja mēneša laikā iekrīt svētku dienas vai dažādas citas brīvdienas, nodarbību maksa no tā 

nemainās, jo ļoti bieži, trenējoties koncertiem, tiek mēģināts papildus, līdz ar to maksa gada 

laikā tiek pilnībā atstrādāta, kā arī katrs skolotājs deju studijā “Benefice” saņem ikmēneša darba 

algu. 

3. Ja deju studijā dejo vienas ģimenes 3 (vai vairāk) bērni un kāds no šiem bērniem dejo 

pirmkursā, tad pielāgojam atlaidi pirmkursa grupā dejojošam bērnam, ja grupā ir pietiekami 

liels dejotāju skaits. 

4. Ja audzēknis kādu iemeslu dēļ neapmeklē nodarbības: 

 Savu iemeslu dēļ (izbraukumi, ceļojumi utt.) – attiecīgā maksa netiek samazināta, tā 

ir jāveic pilnā apmērā, jo studija un skolotāji ar šo iemaksu rēķinās un pēc audzēkņa 

atgriešanās nodarbībās, ar audzēkni  strādā vairāk, lai sagatavotu pasākumam; 

 Audzēkņa traumas gadījumā, kad audzēknis nevar apmeklēt nodarbības (neatkarīgi 

no tā, vai trauma gūta nodarbību laikā vai ārpus tām) -  šādā gadījumā maksa netiek 

samazināta; 

 Ja audzēknis ir pēkšņi saslimis un jums nav zināms slimošanas ilgums – pirmkārt, 

uzreiz jāinformē administrators un/vai grupas skolotājs, kā arī jāsazinās ar vadītājas 

vietnieci, lai informētu par šo situāciju. Ja audzēknis nevar apmeklēt nodarbības 

VISU mēnesi un nevar vērot nodarbības malā sēžot, tad uzrādot ārsta zīmi, ir 

iespēja (sazināties un vienoties ar vadītājas vietnieci pirms kārtējā rēķina 

izrakstīšanas), maksāt pusi no mēneša maksas; 

 Tomēr jārēķinās, ka grupa būs virzījusies uz priekšu un audzēknim atgriežoties 

nodarbībās, varētu būt izmaiņas jaunajās dejās. 

 

5. Ja esat nolēmuši pārtraukt dejošanas nodarbības deju studijā “Benefice”: 

 Lūdzam informēt administratori, grupas skolotāju un vadītājas vietnieci; 

 Veicat izstāšanās dokumentu aizpildīšanu, pārējo darbību kārtošanu, kuras norādītas 

iekšējās kārtības noteikumos audzēkņiem un viņa vecākiem/aizbildņiem; 

 Veicat maksājumu līdz brīdim, kamēr tiek uzrakstīts un atnests izstāšanās 

iesniegums. 
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Rekvizīti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu komentāru gadījumā nauda tiks aizskaitīta atpakaļ kā kļūdains maksājums un tas būs 

jāveic no jauna. Katra šāda maksājuma gadījumā mēs zaudējam līdzekļus par bankas 

pakalpojumiem, kā arī patērēto darbinieka papildus laika resursu šo darbību veikšanai. Tādēļ 

atkārtoti veicot šo maksājumu, biedrs to veic ar 1 EUR palielinājumu, lai nosegtu bankas 

nodevas. Lūdzu esiet atbildīgi par katru maksājumu!!  

 

Ja dejotājs pārtrauc dejošanu pavasarī un plāno atsākt dejot rudenī, izstājoties no biedrības, tad  

dejotājam atgriežoties, viņš netiek uzņemts turpinātāju vai pakāpi sarežģītākā grupā, bet tiek pievienots 

iesācēju grupai.  

Ja radušies apstākļi, kuru dēļ nākas kavēt ikmēneša maksājumu, par to laicīgi jāinformē vadītājas 

vietniece (elina.benefice@inbox.lv vai 27795686)  

        Biedra un dejotāja vecāka pienākums ir savlaicīgi veikt maksas, no kurām katra nākošā mēneša 

pirmajā datumā tiek veikti aprēķini atalgojumiem. 

SIA “BenefitPro” rekvizīti 

SIA BenefitPro 

Reģistrācijas numurs: 43603049993 

Konts – LV68HABA0551049230270 

 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina 

numurs un dejotāja vārds, uzvārds. 

mailto:elina.benefice@inbox.lv

