
LĪGUMS Nr. NOM 1-_____/2017 

 

Rīga 2017.gada __________________ 

 

Teniss "Ādaži", IK reģ.nr. 40002177374, tās vadītājas Alises Vaideres personā, kura rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, (turpmāk tekstā – Nometnes organizētājs), no vienas puses un 

______________________________ personas kods __________________, (turpmāk tekstā – 

Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis), no otras puses, katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – 

PUSE) un kopā (turpmāk tekstā – PUSES), bez viltus vai maldīga nolūka, vienojās par 

sekojošu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt praktiski realizēt bērnu 

sporta nometni "Ādažu tenisa skolas tenisa sporta diennakts nometne "Aizvēji - 1" 

2017.gada vasaras periodā un Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis apņemas 

nodrošināt nometnes dalībnieku (-us) uz konkrēto nometni, veikt dalības maksu par 

nometni un nodrošināt, aizpildīt un iesniegt Nometnes organizētāja sagatavotos un 

nometnei nepieciešamos dokumentus. 

2. NOMETNES DALĪBNIEKI 

Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis piesaka un Nometnes organizētājs apņemas 

uzņemt nometnē sekojošus nometnes dalībniekus: 

1)Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods: _______________________________________  

2) Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods: _______________________________________  

3. NOMETNES NORISES LAIKI 

3.1. Nometnes organizētājs apņemas organizēt 2017.gada vasarā nometni šādos laikos: 

 "Ādažu tenisa skolas tenisa sporta diennakts nometne "Aizvēji - 1"– 25.06. – 30.06.2017., 

nometnes norises vieta – Aizvēji", Jūras prospekts, Zvejniekciems, Saulkrastu novads. 

3.2. Nometnes ierašanās laiks 25.jūnijs, no pulkstens 17:00 līdz 18:30. Nometnes vietas 

pamešanas laiks 30.jūnijs no pulkstens 16:00-18:00 

4. NOMETNES DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINI 

4.1. Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometni un Nometnes 

dalībnieka vecāks vai aizbildnis apņemas šo dalības maksu apmaksāt noteiktajos termiņos. 

4.2. Nometnes dalības maksa par vienu nometni, vienam dalībniekam ir 250 Eur, kas ir 

jāsamaksā līdz 2017.gada 5.jūnijam 

4.4. Nometnes dalības maksa tiek ieskaitīta Nometnes organizatora norādītajā kontā: SEB 

banka, Konts: LV64UNLA0050024101774  

4.5. Veicot iemaksu, Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis maksājuma uzdevumā, kā 

pamatojumu norāda dalībnieka VĀRDU, UZVĀRDU un NOMETNES NORISES LAIKU. 



4.6. Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ienākusi Nometnes organizētāja 

kontā. 

4.7. Nometnes maksā iekļaujas trīskāršēja ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas), kā arī 

gultas vieta vai apmešanās vieta gadījumā, ja nometnes dalībnieks dažādu apsvērumu dēļ 

nespēj palikt pa nakti nometnes norādītajā vietā.  

5. PUŠU PIENĀKUMI 

5.1. Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildņa pienākumi: 

5.1.1. godprātīgi aizpildīt APTAUJAS ANKETU (Pielikums Nr.1) par katru nometnes 

dalībnieku;  

5.1.2. ne ātrāk kā 10 darbdienas pirms nometnes darbības uzsākšanas izsniegtu primārās 

veselības aprūpes ārsta izziņu (vai tās kopiju) par dalībnieka veselības stāvokli, kurā 

norādīta šāda informācija:  

5.1.2.1. veiktās vakcinācijas;  

5.1.2.2. pedikulozes pārbaude;  

5.1.2.3. alerģijas;  

5.1.2.4. hroniskās saslimšanas;  

5.1.2.5.speciālo medikamentu lietošana. 

5.1.3. sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli; 

5.1.4. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos 

gadījumos (alerģija, astma), un nodrošināt dalībnieku ar tiem; 

5.1.5. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm (pret ērču encefalītu) un iesniegt 

VESELĪBAS IZZIŅU no ģimenes ārsta un potēšanās pases kopiju. Uzņemties atbildību 

par dalībnieka veselību un dzīvību, ja potēšana nav veikta; 

5.1.6. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām un 

īpašām ēdināšanas prasībām; 

5.1.7. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu, ekipējumu 

un inventāru; 

5.1.8. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu; 

5.1.9. ja kaut kādu apstākļu dēļ dalībnieks(i) nevēlas vai nevar ierasties uz nometni, 1 nedēļu 

pirms nometnes sākuma informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē. 

Ja informācija par atteikšanos piedalīties nometnē tiek saņemta vēlāk nekā 1 nedēļu 

pirms nometnes sākuma vai vispār netiek sniegta informācija, tad dalības maksa netiek 

atmaksāta.  

5.1.10. izņemt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības 

noteikumus un Nometnes organizators  informē vecākus par pārkāpumiem; 

5.1.11. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises 

laikā pilnā apmērā; 



5.2. Nometnes organizētāja un nometnes vadītāja pienākumi: 

5.2.1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību un bērna tiesību ievērošanu 

saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem; 

5.2.2. nekavējoties informēt Nometnes dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām 

dalībnieka veselības stāvoklī; 

5.2.3. nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā; 

5.2.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt dalībnieka vecākus vai 

aizbildņus par sadzīves apstākļiem nometnē; 

5.2.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes dienas kārtību vismaz 3 dienas 

pirms nometnes; 

5.2.6. īstenot nometnes programmu; 

5.2.7. atskaitīt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības 

noteikumus (Pielikums Nr.2) 

6. NOMETNES ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona ir tiesīga lauzt līgumu, ja 

DALĪBNIEKA VECĀKI vai  AIZBILDŅI nepilda 4. un 5.1.punktā paredzētos pienākumus. 

DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI ir tiesīgi lauzt līgumu, ja NOMETNES 

ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona nepilda 3. un 5.2.punktā paredzētos pienākumus. 

1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai. 

 

2. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas 

likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

 

3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES 

ORGANIZĒTĀJA, vai nometnes vadītāja, otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai 

AIZBILDŅIEM. 

 

NOMETNES ORGANIZĒTĀJS   DALĪBNIEKA VECĀKI vai    

   AIZBILDŅI 

___________________________ 

             Alise Vaidere   __________________________ 

NOMETNES VADĪTĀJS     (vārds uzvārds) 

 

___________________________   __________________________ 

             Alise Vaidere      (personas kods) 

 

       __________________________ 

        (tālruņa numurs) 

 

       __________________________ 

              (paraksts) 



Pielikums Nr.1 

APTAUJAS LAPA 

Cienījamie vecāki! 

Lai Jūsu bērnam būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē, kā arī lai atvieglotu nometnes 

vadītāja darbu, lūdzam sniegt mums šādu informāciju: 

Bērna vārds, uzvārds _______________________________________________________________  

Personas kods ____________________________________________________________________  

Izglītības iestāde un klase, kurā mācijās līdz 1.jūnijam ____________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Dzīvesvietas adrese, tālrunis _________________________________________________________  

Vecāku vai aizbildņu kontakttālruņi (darbā vai kur citur) __________________________________  

Peldēt prasme ____________________________________________________________________  

Vai Jūsu bērnam ir kādas īpašas rakstura iezīmes un psiholoģiskās īpatnības (histērijas lēkmes, 

bailes, liela emocionalitāte, nervozitāte), par kurām vajadzētu zināt nometnes pedagogiem? _______  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Vai Jūsu bērnam ir veselības problēmas (alerģijas pret ēdieniem, smaržām, medikamentiem, ir 

bijušas traumas, hroniskas slimības utt.)? _______________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Vai Jūsu bērns ir iepriekš piedalījies nometnēs? __________________________________________  

Jūsu bērna raksturīgais interešu loks ___________________________________________________  

Ar nometnes sadzīves apstākļiem, drošības un iekšējās kārtības noteikumiem esam 

iepazīstināti:      JĀ     NĒ 

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa! 

Jūsu vārds, uzvārds____________________________ Paraksts _____________________________  

Datums________________________________ 



Pielikums Nr.2 

NOMETNES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana:  
- ja pamanāt dūmus vai degšanu, nemēģiniet noskaidrot, kurā vietā deg, bet nekavējoties pametat telpas;  

- nemēģiniet iekštelpās satikt draugus vai audzinātājus;  

- izsauciet ugunsdzēsēju komandu pa tālruni 112;  

- teltīs un telšu teritorijā sveces, sērkociņus, šķiltavas un citus ugunsnedrošus priekšmetus lietot 

nedrīkst;  

 

Drošība peldēšanās laikā:  
- peldēšanās notiek stingrā vadītāju uzraudzībā, tam paredzētajos laikos;  

- vienlaikus ūdenī nedrīkst atrasties vairāk par _7_ nometnes dalībniekiem;  

- stingri ievērot vadītāju dotos norādījumus;  

- aizliegts peldēt tālāk par atļauto teritoriju – bojām/pedagogs ūdenī;  

- apzināti fiziski neaizskart, nekaitināt un nenodarīt fiziskus kaitējumus citiem nometnes dalībniekiem 

peldēšanās laikā;  

- apzināti nemaldini vadītājus ar viltus trauksmi.  

 

Drošības prasību ievērošana:  
- bez nometnes vadītāja vai sava mazpulka vadītāja atļaujas nedrīkst atstāt nometnes teritoriju;  

- rūpējieties par savu un citu drošību visu nometnes laiku;  

- nedrīkst aizskart citus nometnes dalībniekus ne morāli, ne fiziski;  

- neaizskariet citu dalībnieku personīgās mantas;  

- izturieties ar cieņu pret nometnes vadītāju un pedagogiem; 

- brīdiniet nometnes organizatorus vai apsargus, ja nometnē ir svešas personas, notikumi, lietas;  

 

Higiēnas prasību ievērošana:  
- pirms ēdienreizēm un pēc tualetes apmeklēšanas obligāti nomazgājiet rokas;  

- rūpējieties par savu personīgo higiēnu;  

- slapjās drēbes nekavējoties lieciet žāvēties tam paredzētā vietā;  

- rūpējieties par tīrību un kārtību savā teltī, ēdnīcā, kortos un visā nometnes teritorijā.  

 

Nometnes iekšējās kārtības noteikumu ievērošana:  

- precīzi ievērojiet nometnes programmu, piedalieties visos nometnes pasākumos un visur ierodieties 

laikā;  

- kabatas nauda diennakts nometnē nav paredzēta 

- vecākiem ir jāinformē treneri, kad bērns tiek izņemts no nometnes 

- sekojiet līdzi mutiskai informācijai un rakstītajam uz ziņojuma dēļa;  

- nometnes klusā stunda tiek noteikta no 13:00 līdz 14:00;  

- nometnes teritorijā un arī ārpus tās neko nelauziet un neplēšat un apejaties saudzīgi ar nometnes 

inventāru;  

- nometnes vietu un apkārtni uzturiet kārtībā;  

- sašķirotus atkritumus izmetiet tiem paredzētajos konteineros;  

- nometnes laikā ir aizliegta alkoholisko dzērienu un alus, cigarešu, narkotiku, kā arī jebkāda cita veida 

apreibinošu vielu lietošana;  

- vecākie bērni pieskata mazākos bērnus, rūpējaties viens par otru; 

- visas vērtīgās mantas nometnes laikā atstāt pie nometnes vadītāja, tajā skaitā mobilos telefonus un 

makus; 

- diennakts nometnē ir noteikts laiks plkst.20:00-21:00, kad bērni varēs izmantot mobilos telefonus 

telefonsakariem ar vecākiem. Īpašos gadījumos ar nometnes vadītaja saskaņošanu bērni varēs sazināties 

ar vecākiem arī citos nometnes laikos; 

- uz nometni aizliegts ņemt līdzi planšetdatorus vai citus līdzīga satura elektroniskās ierīces; 

- uz diennakts nometni ir aizliegts ņemt līdzi saldumus un citus pārtikas produktus; 

 


