
LĪGUMS

par bērna uzņemšanu Rīgas Jēzus ev.lut. draudzes rīkotajā vasaras nometnē

Rīgā 2022.gada ____ . ____________

Kvīts/ maksājuma uzdevuma Nr. _____________

Rīgas Jēzus ev. lut. draudze, reģistrācijas Nr. 90000084191, Elijas iela 18, Rīga, nometnes vadītāja
Zanes Bikšes, personas kods 250393-13065, personā, no vienas puses, turpmāk tekstā – NOMETNES
ORGANIZĒTĀJS  un 
DALĪBNIEKA_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

   (vārds, uzvārds, personas kods)

LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS_________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. NOMETNES ORGANIZĒTĀJS organizē draudzes nometni “Rīgas Jēzus ev. lut.  draudzes
vasaras nometne 2022” kas notiek viesu namā un tā teritorijā “Kurzemes Rezidence”, talsu,
novads, Strazde, no 2022. gada 18. līdz 22. jūlijam, turpmāk tekstā NOMETNE.

2. Dalības  maksa  NOMETNĒ  ir  __________  EUR,  kas  ieskaitāmi  draudzes  kontā
(LV94RIKO0002013007985,  Banka:  Luminor  Bank,  Bankas  kods:  RIKOLV2X)  vai
maksājami skaidrā naudā, pretim saņemot kvīti, draudzes kancelejā Elijas ielā 18.

3. DALĪBNIEKA LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS piekrīt, ka nometnes DALĪBNIEKS piedalās
visā nometnes programmā.

4. DALĪBNIEKA  LIKUMISKAIS  PĀRSTĀVIS  apliecina,  ka  ir  informēts  un  piekrīt,  ka
dalībnieks netiks uzņemts nometnē, ja līdzi nebūs derīga ģimenes ārsta izziņa par veselības
stāvokli vai nebūs apmaksāta nometnes dalības maksa.

5. DALĪBNIEKA LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM ir pienākumi:
5.1. sniegt patiesas ziņas par DALĪBNIEKA fiziskās un garīgās veselības stāvokli;
5.2. informēt  NOMETNES  VADĪTĀJU  par  īpašiem  medikamentiem,  kas  nepieciešami

noteiktos gadījumos ( alerģija, astma u.c.) un nodrošināt DALĪBNIEKU ar tiem;
5.3. Nodrošināt DALĪBNIEKU ar nepieciešamajām aizsargpotēm un  iesniegt vakcinācijas

apliecības  kopiju,  uzņemoties  atbildību  par  dalībnieka  veselību  un  dzīvību,  ja
vakcinācija nav veikta;



5.4. Nodrošināt  DALĪBNIEKU ar  nometnes  norisei  nepieciešamo personīgo  apģērbu un
citu ekipējumu;

5.5. nepieciešamības  gadījumā  atlīdzināt  DALĪBNIEKA  tīši  nodarītos  zaudējumus
NOMETNES ORGANIZĒTĀJAM vai trešajai personai;

5.6. Pienākums  ir  samaksāt  dalības  maksu  līdz  10.  jūlijam,  lai  bērns  tiktu  reģistrēts
nometnē;

5.7. 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;

5.8. DALĪBNIEKA LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM ir pienākums godprātīgi aizpildīt
pieteikšanās anketu;

5.9. informēt  DALĪBNIEKU  par  nepieciešamību  stingri  ievērot  NOMETNES  iekšējās
kārtības  noteikumus,  īpašos  drošības  noteikumus  un  NOMETNES  VADĪTĀJA
norādījumus;

5.10. DALĪBNIEKA  LIKUMISKAJIEM  PĀRSTĀVJIEM  ir  tiesības  lauzt  līgumu,  ja
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS nepilda 6.punktā noteiktos pienākumus.

6. NOMETNES ORGANIZĒTĀJAM ir pienākumi:
6.1. atbildēt par DALĪBNIEKA veselību, drošību un DALĪBNIEKA tiesību ievērošanu;
6.2. nekavējoties  informēt  DALĪBNIEKA  LIKUMISKOS  PĀRSTĀVJUS  par  izmaiņām

DALĪBNIEKA veselības stāvoklī;
6.3. nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;
6.4. Nodrošināt atbilstoši higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildņus par

sadzīves apstākļiem nometnē;
6.5. informēt DALĪBNIEKA LIKUMISKOS PĀRSTĀVJUS par NOMETNES saturu;
6.6. īstenot NOMETNES programmu un realizēt programmā norādītos pasākumus;
6.7. Rīgas Jēzus ev. lut. draudze ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu (  Regula (ES)

2016/679). 
6.8. NOMETNES  ORGANIZĒTĀJAM  ir  tiesības  vienpusēji  lauzt  līgumu,  ja

DALĪBNIEKA LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI nepilda 5.punktā noteiktos pienākumus vai
DALĪBNIEKS nepilda 5.8.  punktā  noteiktos  pienākumus.  Šādā gadījumā iemaksātā
dalības maksa netiek atgriezta.

6.9. NOMETNES ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja valsts noteikto
ierobežojumu  dēļ  (kas  attiecās  uz  nometņu  darbību),  nometnes  tiek  atceltas  vai  ir
nepieciešams  samazināt  nometnes  dalībnieku  skaitu.  Pie  šādiem  gadījumiem,  visa
DALĪBNIEKA  LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA iemaksātā  dalības  maksa  tiek  atgriezta
kontā no kura dalības maksa tika saņemta par konkrēto dalībnieku.

7. Ar savu parakstu DALĪBNIEKA LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS piekrīt, ka nometnes foto vai
video kurā var būt arī  jūsu bērns/-i, tiks izmantoti  Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes nometnes
drukātajos un digitālajos resursos, komunikācijai, kas nepieciešama misijas veicināšanai.

8. Rīgas Jēzus ev.  lut.  draudze  neuzņemas atbildību  par  attēliem,  ko  nometnes  laikā uzņem
nometnes dalībnieki, izmantojot savas personīgās ierīces un publisko sociālajos tīklos.

9. Līgums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  brīdi  un  darbojas  līdz  2022.gada  22.  jūlijam
(ieskaitot).

10. Nesaskaņas,  kas  rodas  līguma  slēdzējpusēm,  tiek  risinātas  normatīvajos  aktos  noteiktajā
kārtībā.

11. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trim lapām), no kuriem viens eksemplārs glabājas
pie  NOMETNES  ORGANIZĒTĀJA,  otrs  pie  DALĪBNIEKA  LIKUMISKAJIEM
PĀRSTĀVJIEM.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&qid=1532348683434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&qid=1532348683434


VĀRDS, UZVĀRDS, PARAKSTS NAV NEPIECIECIEŠAMS, JA TIEK PARASKTĪT S AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

Nometnes organizētājs 

Rīgas ev. lut. Jēzus draudze 

Elijas iela 18, Rīga

Reģ. Nr. 90000084191

Nometnes vadītāja

__________________________

Zane Bikše

Dalībnieka likumiskais pārstāvis

_________________________

__________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)


