
                                                                                        Rīgā, 2019. gada _____ .  ____________ 
 

                                                                                        Kvīts Nr. _____________ 
 

                                                                 LĪGUMS 
 

Vasaras nometnes ORGANIZĒTĀJS - Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze no vienas puses, un DALĪBNIEKA 
māte, tēvs vai aizbildnis no otras puses noslēdz šādu līgumu: 
Es, _________________________________________________________________ 
                                          vārds, uzvārds, personas kods                                                                                                    
 
uzticu savu (s) bērnu (s) _______________________________________________ 
 
                                          _______________________________________________ 
                                          bērna (-u) vārds, uzvārds, personas kods 
 
Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes vasaras nometnē no š.g. 29. jūlija līdz 2. augustam ar dalības maksu ______ EUR. 
 

1. Dalībnieka vecāku vai aizbildņu pienākumi: 
 Sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli; 

 Informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos( 
alerģija, astma u.c.), un nodrošināt dalībnieku ar tiem; 

 Nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm un iesniegt vakcinācijas apliecības kopiju, 
uzņemoties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja vakcinācija nav veikta; 

 Nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu un ekipējumu; 

 Samaksāt nometnes dalības maksu nometnes organizētāja noteiktajā termiņā; 

 Informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē; ja informācija par atteikšanos nometnē 
tiek saņemta līdz 14 dienai pirms nometnes sākums, tad tiek atmaksāti 90% no dalības maksas, ja līdz 3 
dienai – 50%, izbraukšanas dienā nauda netiek atmaksāta, izņemot ārkārtas gadījumus; 

 Atlīdzināt dalībnieka tīši nodarītos materiālos zaudējumus; 

 Godprātīgi aizpildīt nometnes aptaujas anketu. 
 

2. Nometnes organizētāja un vadītāja pienākumi: 

 Atbildēt par nometnes dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu; 

 Informēt dalībnieka vecākus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī; 

 Nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā; 

 Nodrošināt atbilstoši higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildņus par sadzīves 
apstākļiem nometnē; 

 Informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību; 

 Īstenot nometnes programmu; 

 Atļaut dalībnieka vecākiem vai aizbildņiem apciemot dalībnieku nometnes laikā. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Informējam, ka draudzes pasākumos, tajā skaitā vasaras nometnē, notiek fotogrāfēšana. 
4. Iemaksājot nometnes dalības maksu dalībnieks (dalībnieka vecāks/-i vai aizbildnis) apliecina, ka ir 

iepazinies ar nomentes noteikumiem un tos ievēros (ar tiem var iepazīties tīmekļa vietnē 
www.jezusdraudze.lv vai draudzes kancelejā). 

5. Iemaksājot nometnes dalības maksu dalībieks (dalībnieka vecāks/-i vai aizbildnis) apliecina, ka piekrīt 
datu apstrādei saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija Fizisko personu datu apstrādes likumu. 

6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2019.  gada 2.augustam (ieskaitot). 
7. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā 

kārtībā. 
8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES ORGANIZĒTĀJA, otrs pie 

DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai AIZBILDŅA. 
 
Nometnes organizētājs                                                                           
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze                                                                    
Elijas iela 18, Rīga                                               
Reģ. Nr. 90000084191  
Nometnes vadītāja  
__________________________                                                               

Dalībnieka vecāks/-i vai 
aizbildis____________________________ 

paraksts 
 
 

Zane Bikše 

http://www.jezusdraudze.lv/


                                                                                  pielikums Līgumam Nr.1 
 
BĒRNA VĀRDS ____________________ UZVĀRDS ________________________ 
 
ADRESE ____________________________________________________________ 
 
PILSĒTA ______________________________ LV________________________ 
 
PERSONAS KODS_________________________ 
 
VECĀKU TĀLRUNIS _____________________ E-pasts _____________________ 
 
SKOLA ____________________________________________________________ 
 
VAI BĒRNS IET JĒZUS DRAUDZES SVĒTDIENAS SKOLĀ ______________________ 
 
VAI VECĀKI IR JĒZUS DRAUDZES LOCEKĻI _____________________________ 
 
PELDĒT PRASME: prot peldēt _____________     neprot peldēt  ___________ 
 
VAI IR JAU IEPRIEKŠ PIEDALĪJIES NOMETNĒS  ______________________________ 
 
VAI JŪSU BĒRNAM ir kādas īpašas rakstura iezīmes, psiholoģiskas īpatnības (histērija, lēkmes, bailes, 
liela emocionalitāte u.c.), par kurām vajadzētu zināt nometnes pedagogiem 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
INFORMĀCIJA PAR VESELĪBAS STĀVOKLI 
Ģimenes ārsts, viņa kontakti: 
_____________________________________________________________________ 
Vai bērns ir potēts pret ērču encefalītu              JĀ     _________           NĒ       _________ 
Vai ŠOVASAR ir saņēmis pretērču globulīnu         JĀ     _________           NĒ       _________ 
Vai ir kāda slimība, kuras dēļ nepārtraukti jālieto zāles vai arī nepieciešama ārsta uzraudzība? 

 Cukura diabēts         ___________________________________________________________ 

 Bronhiālā astma       ___________________________________________________________ 

 Cita slimība ( norādīt kāda) _____________________________________________________ 
Vai ir alerģija vai kāda pārtikas produkta nepanesība?         JĀ               NĒ     
Ja ir, uzrādīt pret ko: _______________________________________________ 
                                    
 

 
 
Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa: ______________________________________ 

vārds, uzvārds, paraksts 

 


