
LĪGUMS Nr. 03-06-19/_______ 

Par bērna uzņemšanu mācību-treniņu nometnē 
                                                                                                                                       

Jūrmalā,__________________________________  

 

                                                                                                                          Datums            

                                                                   

Džudo mācību-treniņu nometnes organizētājs Biedrība „Džudo klubs BoskO”, turpmāk tekstā 

NOMETNES ORGANIZĒTĀJS, nometnes vadītāja: Valentna Botvinko personā, no vienas puses  

 

 

un DALĪBNIEKA: ________________________________________________________________                                             

      (Uzvārds, vārds personas kods) 

 

 

MĀTE/TĒVS/AIZBILDNIS: ________________________________________________________  

no otras puses noslēdz šādu līgumu: 

 

1. NOMETNES ORGANIZĒTĀJS rīko džudo mācību-treniņu nometni: 3-4, kotedžas, Strelnieku 

prospekts 38, Jūrmalā, Jaundubulti, Latvijā „Jūrmalas veselības veicināšanas un 
sociālo pakalpojumu centrs”, turpmāk tekstā NOMETNE, kuras mērķis ir dalībnieku 

fiziskās sagatavotības testēšana un fizisko īpašību attīstīšana, pavadīt laiku, kurš sekmē bērna 

personības vispusīgu attīstību, un nodrošina tās darbību. 

 

2. DALĪBNIEKS tiek uzņemts NOMETNĒ 2019. gada no 30 jnija. līdz 12. jūlijam. 

3. Dalības maksa NOMETNĒ ir 360(TRĪS SIMTI SEŠDESMIT EIRO)€.  

4. DALĪBNIEKA VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM ir sekojoši pienākumi: 

4.1. sniegt patiesas ziņas par DALĪBNIEKA veselības stāvokli un iesniegt NOMETNES 

ORGANIZĒTĀJAM ārsta izziņu par DALĪBNIEKA veselības stāvokli, kurā ir norādītas izdarītās 

vakcinācijas; 

4.2. informēt NOMETNES VADĪTĀJU par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami 

noteiktos gadījumos ( alerģija, astma u.c.) un nodrošināt DALĪBNIEKU ar tiem; 

4.3. nodrošināt DALĪBNIEKU ar nepieciešamajām aizsargpotēm, uzņemties atbildību par 

DALĪBNIEKA veselību un dzīvību, ja potēšana nav veikta; 

4.4. apdrošināt DALĪBNIEKA veselību un dzīvību; 

4.5. informēt NOMETNES VADĪTĀJU par DALĪBNIEKA rakstura īpašībām; 

4.6. nodrošināt DALĪBNIEKU ar NOMETNES norisei nepieciešamo personīgo apģērbu un 

ekipējumu; 

4.7. godprātīgi aizpildīt NOMETNES aptaujas anketu; 

4.8. atlīdzināt DALĪBNIEKA tīeši nodarītos zaudējumus NOMETNES 

ORGANIZĒTĀJAM vai trešajai personai; 

4.9. informēt DALĪBNIEKU par nepieciešamību stingri ievērot NOMETNES iekšējās 

kārtības noteikumus, īpašos drošības noteikumus un NOMETNES VADĪTĀJA norādījumus; 

 

5. NOMETNES ORGANIZĒTĀJAM ir sekojoši pienākumi: 

 5.1. atbildēt par DALĪBNIEKA veselību, drošību un DALĪBNIEKA tiesību ievērošanu; 

 5.2. informēt DALĪBNIEKA VECĀKUS/AIZBILDŅUS par izmaiņām DALĪBNIEKA 

veselības stāvoklī; 

 5.3. nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā; 

 5.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt DALĪBNIEKA 

VECĀKUS/AIZBILDŅUS par sadzīves apstākļiem NOMETNĒ; 



 5.5. informēt DALĪBNIEKA VECĀKUS/AIZBILDŅUS par NOMETNES saturu un tās 

dienas kārtību; 

 5.6. īstenot NOMETNES programmu un realizēt programmā norādītos pasākumus; 

 5.7. atļaut DALĪBNIEKA VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM apciemot DALĪBNIEKU 

NOMETNES laikā; 

 

6. DALĪBNIEKAM ir pienākums stingri ievērot NOMETNES iekšējās kārtības noteikumus, īpašos 

drošības noteikumus un NOMETNES VADĪTĀJA norādījumus; 

 

7. DALĪBNIEKA VECĀKU/AIZBILDŅU pienākums ir samaksāt priekšapmaksu 160(viens 

simts sešdesmit eiro)€ līdz 2019. gada 07. jūnijā un samaksāt palikušu dalības maksu  

200(divi simti eiro)€ līdz 2019. gada 21. jūnijam, Ja pēc priekšapmaksas un dalības 

maksas samaksas DALĪBNIEKA VECĀKI/AIZBILDŅI paziņo par atteikšanos piedalīties 

NOMETNĒ, tad dalības maksa netiek atgriezta.   

 

8. NOMETNES ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja DALĪBNIEKA 

VECĀKI / AIZBILDŅI nepilda 4.punktā noteiktos pienākumus vai DALĪBNIEKS nepilda 

6.punkta noteiktos pienākumus. 

 

9. DALĪBNIEKA VECĀKIEM / AIZBILDŅIEM ir tiesības lauzt līgumu, ja NOMETNES 

ORGANIZĒTĀJS nepilda 5.punktā noteiktos pienākumus. 

 

10. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2019.gada 12. jūlijam. 

 

11. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzējpusēm, tiek risinātas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

 

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

ORGANIZĒTĀJA, otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM /AIZBILDŅIEM. 

 

 

 

 NOMETNES ORGANIZĒTĀJS       DALĪBNIEKA VECĀKI / AIZBILDŅI 

 

Biedrība „Džudo klubs BoskO”            

   VRN 40008073182     __________________________________  

                                                                                               uzvārds, vārds, personas kods 

Jaunsaules iela 5a-2 , Rīga, LV-1083    

 

Nometnes Vadītājs: Valentīns Botvinko  

                              T. +371 26 39 30 49. 

                                                                               ________________________________________ 

 

 

 

                      Z. V.                                               ________________________________________ 

adrese, tālrunis 

 

_________________________________________ 

 

 

__________________________   _____________________________________

  paraksts                  paraksts 


