
Cenrādis treniņiem ziemas/vasaras periodā  
(spēkā no 2013.gada Janvāra) 

1st/2tr. nedēļā 6 bērni:   1,5st/2tr. nedēļā 6 bērni: 

8tr/mēn – 40Ls    8tr/mēn – 55Ls 

9tr/mēn – 40Ls     9tr/mēn – 55Ls  

10tr/mēn – 45Ls     10tr/mēn – 60Ls  

1st/2tr. nedēļā 5 bērni:   1,5st/2tr. nedēļā 5 bērni: 

8tr/mēn – 40Ls    8tr/mēn – 60Ls 

9tr/mēn – 45Ls     9tr/mēn – 65Ls  

10tr/mēn – 50Ls     10tr/mēn – 70Ls  

 

 

Izlases jeb mērķgrupas ar samazinātu bērnu sastāvu grupās: 

 

1st/2tr. nedēļā 4 bērni:   1,5st/2tr. nedēļā 4 bērni: 

8tr/mēn – 55Ls     8tr/mēn – 75Ls  

9tr/mēn – 60Ls     9tr/mēn – 80Ls  

10tr/mēn – 65Ls     10tr/mēn – 90Ls  

1st/2tr. nedēļā 3 bērni:   1,5st/2tr. nedēļā 3 bērni: 

8tr/mēn – 65Ls     8tr/mēn – 95Ls 

9tr/mēn – 75Ls     9tr/mēn – 105Ls  

10tr/mēn – 80Ls     10tr/mēn – 115Ls  

 

Problēmas izpēte: kāpēc bieži vien bērnu grupas ienākumi ir ar „-„ zīmi un tenisa skolai 

nākas nemitīgi segt zaudējumus? 
 

Cenu lapa tika izstrādāta 2011.gada vasaras sākumā kopā ar Ādažu tenisa skolas dibināšanu.  Nostrādājot vairāk 

nekā pusotru gadu, mēs esam uzkrājuši pieredzi un sapratuši dažādas nepilnības maksājuma sistēmā. Šajā nelielajā 

laika periodā esam cīnijušies ar lieliem mīnusiem, kas radīja mums nepieciešamību pie summas visiem pieskaitīt 2Ls 

neatkarīgi no tā vai bērns apmeklē grupas treniņus 1 vai 2 reizes/nedēļā.  

 

Tā kā bērnu skaits ir krasi palielinājies un izsekot grupas sastāvu un treniņu skaita nemitīgām maiņām katru mēnesi 

kļūst aizvien sarežģītāks, tad arī treniņu maksas aprēķināšana kļūst aizvien sarežģītāka un nekontrolējamāka. 

Daudziem bērnu vecākiem rodas jautājums gadījumos, kad pēkšņi summa kādā mēnesi palielinās par 5Ls, kas 

liecina par 2 lietām, vai nu grupu sastāvs ir samazinājies vai nu mēnesī ir vairāk treniņu nekā ierasts. Un katru 

mēnesi, informēt  vecākus kāpēc summa ir palielinājusies kļūst fiziski neiespējami. Katru mēnesi grupu sastāvs var 

mainīties vairāku iemeslu dēļ: kāds smagi slimo, kāds uz kādu laiku vai pa visam pārtrauc trenēties vai vienkārši kāds 

tiek pārcelts uz citu grupu. 

Nonācām pie secinājumiem, ka mēs labu gribēdami nepieturamies pie cenu lapas un nepalielinam ikmēneša 

maksājuma summu, tajās grupās, kur ir 5 bērni un mazāk, piemērs ir iezīmēts cenrādī oranžā krāsā. Ir arī gadījumi, 

kad pēkšņi no 6 grupu sastāva paliek tikai 4 bērni, kur loģiski būtu summu uzreiz palielināt tāda kāda ir cenu lapā 

pie 4 bērnu sastāva, jo sezonas vidū dabūt bērnus vietā un lai būtu līdzīgā spēles līmenī praktiski ir neiespējami. Arī 

šādos gadījumos mēs atkal labu gribēdami nepalielinām summu un ciešam zaudējumus, kurus sponsorējam no citu 

grupu ienākumiem.  

Mums treneriem ir daudzi cēli mērķi, lai attīstītu Tenisa skolu un piedāvātu dažādus bonusus mūsu klientiem, bet 

visu laiku nepietiek finanses. Gribam uzlabot tenisas skolas finanšu stāvoklī un ceram uz Jūsu sapratni mūsu 

izdarītajos lēmumos: 



Ņemot vērā maksājuma pieredzi, sākot ar 1.janvāri saistībā ar maksājumiem tiek pieņemti vai 

papildināti šādi lēmumi: 

1)Cenu lapā 2013.gadā ir ieviestas dažas korekcijas. Formāli tiek pieliekti 2Ls pie aprēķinātās summas, 

kas jau praksē tiek pielietots. Ar zaļu atzīmēts, kur cena ir samazinājusies, ar sarkanu - cena ir 

paaugstinājusies, ar oranžu – kas līdz šim praksē netika pielietots, un cena tika noteikta zemāka, kas radīja  

zaudējumus tenisa skolai. 

 

Piemērs. Grupu, kuru apmeklē 6 bērni un mēnesī sanāk 8 treniņi nedēļa, kopējā summa sanāk 

40+2Ls=42Ls. Un, ja bērns minētajā gadījumā apmeklē treniņu grupu 1x nedēļā un mēnesī sanāk 4 treniņi, 

tad summu aprēķina šādi: 40:2=20Ls+2Ls=22Ls.  

2) Turpmāk tiks stingrāk kontrolēti maksājumi nepilnu grupu sastāvos.  

 5 bērnu grupu sastāvam cenas tiks noteiktas tā kā tas ir paredzēts pēc cenu lapas; 

 4 bērnu grupu sastāvam, kas izveidojies samazinoties bērnu skaitam grupā no 6/5 bērniem uz 4 

bērniem. Skola segs zaudējumus vienlaicīgi intensīvi meklējot bērnus, kas aizpildīs nepilno grupu 

sastāvu. 1-2 mēnešu zaudējumu gadījumā, kopā ar grupas vecākiem tiks risināti jautājumi par 

grupas likvidēšanu un bērnu sadalīšanu pa citām grupām, vai nu par maksas palielināšanu. 

 Skola segs zaudējumus tikai tādā gadījumā, ja visi bērnu grupas dalībnieki būs veikuši savlaicīgi 

maksājumus noteiktajos termiņos.  

3) Ja bērns slimo vairāk kā 2 nedēļas 

 pirmās 2 slimošanas nedēļas maksa nemainās un par katru  nākamo neapmeklēto treniņu tiek 

piemērota atlaide 5Ls no nākamās treniņu mēneša maksas. 

 ja, piemāram, slimošanas dēļ bez pārtraukuma iepriekšejā mēnesī tiek kavētas 2 nedēļas un 

nākamajā mēnesī 1 nedēļa, tad atlaide par pēdējo nedēļu tiek piemērota nākamajā mēnesī.  

 ja tekošajā mēnesī tiek slimots 2 nedēļas un bērns atnāk uz vienu vai 2 treniņiem un atkal saslimst, 

tad slimību dienas nesummējas. 

Šis nosacījums ir spēkā, ja: 

 grupā ir 5 vai 6 bērnu sastāvs (grupu sastāvu var aplūkot tenisaskola.lv mājas lapā, sadaļā Tenisa 

skola - Treniņu grafiks, Excel faila 2.lpp.);  

 ir iesniegta ārsta zīme (atstāt pie administrācijas); 

 maksājumi tiek veikti laicīgi līdz tekošā mēneša 15.datumam; 

4) ja bērns neapmeklē vairāk kā vienu mēnesi tenisa treniņus, tad tiek piemērota atlaide 30% apmērā. 

70%  no treniņu maksas jāapmaksā par vietas saglabāšanu grupā, pretējā gadījumā pastāv risks, ka vieta 

grupā var tikt zaudēta un atdota citiem bērniem. Ja bērns taisās ilgāku laika periodu neapmeklēt grupu, tad 

par to obligāti savlaicīgi ir jāinformē treners, lai var savlaicīgi aizpildīt vietu grupā, gadījumā, ja vecāki 

izlemj uz laiku izstāties no grupu sastāva. 

5)Svētku dienas. Ja treniņi iekrīt svētku dienā, tad klientu pienākums ir pašiem interesēties, vai treniņi 

notiks. Ja treniņi nenotiks, tad par to maksa netiek ņemta, izņemot gadījumus, ja grupai sanāk 8 treniņi 

mēnesī. Gadījumos, ja grupai ir 8 treniņi mēnesī un kāds no treniņiem iekrīt svētku dienā un treniņš tiek 

atcelts, tad maksa tik un tā tiek ņemta kā par 8 treniņiem. 

Informācija par tenisa skolas izmaksām: 

Ar treniņu grupu maksu tiek nodrošinātas: treneru algas, kortu īre, inventāra pastāvīga papildināšana, zaudējumu 

segšana (slimību jeb nepilnu grupu gadījumos), Ziemassvētku pasākuma organizatoriskie darbi, grāmatvedības un 

kancelejas izdevumi, mājas lapas – www.tenisaskola.lv uzturēšanas darbi (domēns, hostings, informācijas 

uzturēšana), bonusa programmas uzturēšana u.c. ar tenisa skolas saistītie organizatoriskie darbi.  



Ieņēmumi no grupām ne vienmēr sedz visus izdevumus, kas savukārt samazina skolas budžetu. Vasarā kortu cena 

paliek zemāka, bet treniņu summa nepaliek zemāka, jo tad tenisa skolai ir iespēja veikt lielākus iekrājumus, 

iegādāties vairāk inventāra un apmaksāt trenera atvaļinājmu 2 nedeļas gadā, maksājot par darbu trenera aizstājējam.  

 


