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LĪGUMS AR VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM 
par nometnes dalībnieka uzņemšanu nometnē 

  
____________, Latvija  2014.gada _____________ 
 

Nometnes „24.paralēle” organizētājs biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” 

(turpmāk tekstā LSGCO), pilnvarotās personas Mārtiņa Lauberta personā, kas darbojas uz 

pilnvaras pamata, no vienas puses un dalībnieka ________________________________________  

 (dalībnieka vārds, uzvārds) 

___________________________________________māte/tēvs/aizbildnis (vajadzīgo pasvītrot) 

_______________________________ personā, no otras puses, noslēdz šādu līgumu: 

 (vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds) 

1. Dalībnieks tiek uzņemts nometnē no 2014.gada 23. augusta līdz 26. augustam.  

2. DALĪBNIEKA VECĀKU vai AIZBILDŅU pienākumi: 

2.1. sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli; 

2.2. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm (pret ērču encefalītu, u.c.), iesniegt 

vakcinācijas apliecības kopiju, uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja 

vakcinācija nav veikta; 

2.3. iesniegt nometnes vadītājam primārās aprūpes ārsta izziņu, kurā ir norādīts: 

 nometnes dalībnieka vispārīgs veselības stāvoklis; 

  veiktās vakcinācijas; 

 pedikulozes pārbaude;  

 alerģijas; 

 hroniskas saslimšanas;  

 speciālo medikamentu lietošana.  

2.4. nodrošināt dalībnieku ar speciālajiem medikamentiem, ja tādus lieto; 

2.5. apdrošināt dalībnieka veselību un dzīvību (organizācija šādu pakalpojumu nepiedāvā) 

(rekomendējoši); 

2.6. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām vai ko īpašu, kas jāņem vērā 

attiecībā uz bērnu; 

2.7. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu un ekipējumu, 

kas norādīts līdzi ņemamo mantu sarakstā; 

2.8. samaksāt nometnes dalības maksu līdz 2014.gada 18.augustam; 

2.9. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises laikā; 

2.10. godprātīgi aizpildīt nometnes elektronisko pieteikšanās anketu; 
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3.NOMETNES ORGANIZĒTĀJA un vadītāja pienākumi un tiesības: 

3.1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu; 

3.2. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī; 

3.3. nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā; 

3.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildņus par 

sadzīves apstākļiem nometnē; 

3.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību; 

3.6. īstenot nometnes programmu; 

3.7. atļaut dalībnieka vecākiem vai aizbildņiem apciemot dalībniekus nometnes laikā, iepriekš 

saskaņojot savu ierašanās laiku ar nometnes vadītāju; 

3.8. Nometnes vadītāji tiesīgi aizrādīt nometnes dalībniekam, ja tas pārkāpj kādu no iekšējās 

kārtības noteikumiem; sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no nometnes. 

Par to tiek ziņots vecākiem (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa netietk 

atmaksāta); 

3.9. ja nometnes dalībniekam kāda iemesla dēļ jāatstāj nometne, dalības maksas iemaksātā nauda 

atpakaļ netiek atmaksāta; 

4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2014. gada 26.augustam. 

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

noteiktajā kārtībā. 

6. Nometnes organizētājam ir atļauts dalībniekus fotogrāfēt un filmēt, materiālus izmantojot 

LSGCO publicitātei. 

 

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

otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai AIZBILDŅIEM. 

 
NOMETNES ORGANIZĒTĀJS 
 
Biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā 
organizācija” 
Reģ. Nr. 40008000437 
Dārziņu 9. līnija 11, Rīga LV-1006 
Mob.t.nr. nomentē: 26541642 
Konts LV87UNLA0001000700127, 
AS SEB banka 
 
 
___________________________ 
(paraksts) 

DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI 
 
 
_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
 
 
______________________________________ 
(adrese, tālruņa numurs) 
 
 
____________________________ 
(paraksts) 

 


