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LĪGUMS Nr. _________________________________________ 

Rīgā 2020. gada _______________________ 
AS “Cits Medijs”, reģistrācijas Nr.40103271624, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Linda Kovaļevska 
(turpmāk RĪKOTĀJS), no vienas puses, un  
_____________________________________ ____________________________________ (turpmāk 
VECĀKS/AIZBILDNIS), no otras puses, abi kopā saukti arī kā PUSES vai katrs atsevišķi – PUSE, vienojas 
par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. VECĀKS/AIZBILDNIS piesaka un RĪKOTĀJS apņemas uzņemt nometnē sekojošu nometnes 
dalībnieku: 
______________________________________________________________________(vārds, uzvārds)  

 ___________________________________________________________________ (personas kods)  

DALĪBNIEKS tiek pieteikts un uzņemts  vasaras akadēmijā pusaudžiem “Aktīvs domātājs” 
(03.08.2020.-14.08.2020. skolā DOMDARIS, Brīvības ielā 104, Rīgā) 
 

 
2. PUŠU TIESĪBAS un PIENĀKUMI 

2.1.  RĪKOTĀJS apņemas: 
2.1.1. ar DALĪBNIEKA klātbūtni īstenot nometnes programmu, kas publicēta attiecīgajā 

nometnes aprakstā vietnē www.ir.lv; 
2.1.2. atbildēt par DALĪBNIEKA veselību, drošību un DALĪBNIEKA tiesību ievērošanu saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;  
2.1.3. nekavējoties informēt VECĀKU/AIZBILDNI par nelabvēlīgām izmaiņām DALĪBNIEKA 

veselības stāvoklī; 
2.1.4. nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību DALĪBNIEKAM 

nepieciešamības gadījumā; 
2.1.5. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un pēc pieprasījuma informēt 

VECĀKU/AIZBILDNI par sadzīves apstākļiem nometnē (piemēram, par ēdināšanu);  
2.1.6. pēc pieprasījuma informēt VECĀKU/AIZBILDNI par nometnes saturu un tās dienas 

kārtību;  
2.1.7. atļaut VECĀKAM/AIZBILDNIM apciemot DALĪBNIEKU nometnes laikā;  

2.2. RĪKOTĀJS ir tiesīgs izslēgt DALĪBNIEKU no nometnes, ja DALĪBNIEKS ar savu uzvedību 
aizskar citus nometnes dalībniekus vai personālu un apdraud to drošību vai veselību, vai pēc 
aizrādījuma ir atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus (pielikums Nr.2). Par 
DALĪBNIEKA izslēgšanu RĪKOTĀJS nekavējoties informē VECĀKU/AIZBILDNI. 

2.3. RĪKOTĀJS vai tā pilnvarota persona ir tiesīga izbeigt līgumu, neatmaksājot nometnes 
dalības maksu, ja saskaņā ar 2.2. punktu DALĪBNIEKS ir izslēgts no nometnes vai VECĀKS/ 
AIZBILDNIS nepilda 2.4.punktā paredzētos pienākumus. 

2.4. VECĀKS/AIZBILDNIS apņemas:  



2 

2.4.1. būt atbildīgs, ka DALĪBNIEKS uz nometni ir atvests vesels, uzņemties atbildību par 
DALĪBNIEKA veselību un dzīvību, ja nav veiktas nepieciešamās aizsargpotes; 

2.4.2. par katru nometnes DALĪBNIEKU aizpildīt ANKETU  (pielikums Nr. 1) un sniegt patiesas 
ziņas par DALĪBNIEKA rakstura īpatnībām, veselības un emocionālo stāvokli; 

2.4.3. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem vai medicīnas līdzekļiem, 
kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma, diabēts), par to lietošanu, kā 
arī nodrošināt DALĪBNIEKU ar šādiem medikamentiem vai līdzekļiem; 

2.4.4. kopīgi ar DALĪBNIEKU iepazīties un par katru nometnes DALĪBNIEKU parakstīt iekšējās 
kārtības noteikumus (pielikums Nr. 2); 

2.4.5. ne vēlāk nometnes pirmajā dienā iesniegt par katru nometnes DALĪBNIEKU aizpildītās 
ANKETAS  (pielikums Nr. 1) un iekšējās kārtības noteikumus (pielikums Nr. 2) un 
informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām; 

2.4.6. ne vēlāk kā nedēļu pirms nometnes sākuma informēt RĪKOTĀJU par medicīniski 
pamatotām speciālām ēdināšanas prasībām, sūtot informāciju uz e-pastu: 
nometnes@ir.lv; 

2.4.7. nodrošināt DALĪBNIEKU ar nometnes norisei nepieciešamo un nometnes norises 
apstākļiem atbilstošu personīgo apģērbu, ekipējumu un inventāru; 

2.4.8. nekavējoties (t.i. ne ilgāk kā 3 stundu laikā, kad VECĀKS/AIZBILDNIS ir par to 
informēts) izņemt DALĪBNIEKU no nometnes, ja saskaņā ar 2.2. punktu DALĪBNIEKS ir 
izslēgts no nometnes; 

2.4.9. pilnā apmērā atlīdzināt DALĪBNIEKA nodarīto kaitējumu, kas radies nometnes norises 
laikā, tajā skaitā jebkuras trešo pušu prasības pret RĪKOTĀJU, kuru pamatā ir 
DALĪBNIEKA rīcība; 

2.5. VECĀKS/AIZBILDNIS ir tiesīgs izbeigt līgumu, ja RĪKOTĀJS vai tā pilnvarota persona nepilda 
2.1. punktā paredzētos pienākumus, rakstveidā par to informējot RĪKOTĀJU un nekavējoties 
izņemot DALĪBNIEKU no nometnes. Šādā gadījumā RĪKOTĀJAM ir jāatmaksā 
VECĀKAM/AIZBILDNIM apmaksātā nometnes dalības maksa (ja līgums tiek lauzts nometnes 
norises laikā, atmaksājama daļa proporcionāli atlikušajam nometnes norises laikam). 

2.6. Ja VECĀKS/AIZBILDNIS nepilnīgi vai nepatiesi sniedzis informāciju vai nav izpildījis 2.4.2. 
līdz 2.4.6. punkta prasības, RĪKOTĀJS neatbild par kaitējumu, kas radies sakarā ar šādas 
informācijas trūkumu vai neprecizitāti. 

3. DALĪBAS ATCELŠANA 
3.1. Ja kādu apstākļu dēļ DALĪBNIEKS nevēlas vai nevar ierasties nometnē, ne vēlāk kā 30 

dienas pirms nometnes sākuma VECĀKS/AIZBILDNIS informē RĪKOTĀJU par atteikšanos no 
dalības nometnē un šādā gadījumā RĪKOTĀJS atmaksā iemaksāto dalības maksu. Ja 
informācija sniegta vēlāk, dalības maksa pilnīgi vai daļēji atmaksājama pēc RĪKOTĀJA 
ieskatiem. 

3.2. Ja informāciju par atteikšanos piedalīties nometnē RĪKOTĀJS saņem vēlāk nekā 10 dienas 
pirms nometnes sākuma, nometnes norises laikā vai tā vispār netiek sniegta (piemēram, 
DALĪBNIEKS neierodas uz pirmo nometnes dienu), dalības maksa netiek atmaksāta.  
 
 

4. NOMETNES DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINI 
4.1. Dalības maksa par 1 nometni 1 dalībniekam tiek noteikta EUR 279 (t.sk PVN). Ja 

VECĀKS/AIZBILDNIS piesaka nometnei vairāk kā 1 dalībnieku vai 1 dalībnieks tiek pieteiks 
dalībai divās nometnēs, dalības maksa par vienu nometni, vienam dalībniekam ir EUR 251,10 
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(piemērojot 10% atlaidi). 
4.2. Kopējo nometnes dalības maksu 100% apmērā VECĀKS/AIZBILDNIS apmaksā ne vēlāk kā 10 

(desmit) darba dienas pirms nometnes sākuma. Gadījumā, ja līgums tiek noslēgts vēlāk kā 10 
(desmit) darba dienas pirms nometnes sākuma, dalības maksa apmaksājama attiecīgās 
darbdienas ietvaros. 

4.3. Nometnes dalības maksa tiek ieskaitīta RĪKOTĀJA kontā A/s "Swedbank" 
LV97HABA0551027217053. Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa 
ienākusi RĪKOTĀJA kontā. Veicot iemaksu, Nometnes dalībnieka VECĀKS/AIZBILDNIS 
maksājuma uzdevumā, kā pamatojumu norāda RĒĶINA NUMURU, dalībnieka VĀRDU, 
UZVĀRDU un NOMETNES NORISES LAIKU. 
 

5. CITI NOTEIKUMI 
5.1. Noslēdzot šo Līgumu, RĪKOTĀJS var prasīt, lai VECĀKS/AIZBILDNIS uzrāda RĪKOTĀJAM 

aizgādības vai aizbildnības tiesības apliecinošu dokumentu un apliecina, ka 
VECĀKS/AIZBILDNIS ir tiesīgs pārstāvēt DALĪBNIEKU pilnā apmērā (t.i. tam nav atņemtas vai 
ierobežotas aizgādības tiesības).  

5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir abpusēji parakstīts. Šis rakstveida līgums papildina 
starp RĪKOTĀJU un VECĀKU/AIZBILDNI noslēgto distances līgumu saskaņā ar AS “Cits medijs” 
interneta vietnes IR.lv izmantošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (turpmāk – 
Noteikumi), izmantojot distances saziņas līdzekļus. Pretrunu gadījumā starp šo līgumu un 
Noteikumiem, noteicošās ir Noteikumos iekļautās normas, kas neattiecas uz līguma 
būtiskajām sastāvdaļām (nometne, dalībnieki, cena).  

5.3. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Noteikumos noteiktajā 
kārtībā. 

5.4. Līgums sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie RĪKOTĀJA, otrs pie 
VECĀKA/AIZBILDŅA. 

RĪKOTĀJA vārdā: 
AS “Cits Medijs” 
Bruņinieku iela 16 k-2, Rīga LV-1001 
Reģ Nr.:40103271624 
SWEDBANK BIC HABALV22 
Konts Nr. LV97HABA0551027217053 
 
 
 
_______________________________ 
Linda Kovaļevska, valdes locekle 

VECĀKS/AIZBILDNIS: 
 
_________________________________ 
(vārds uzvārds) 
 
_________________________________ 
(personas kods) 
 
_________________________________ 
(adrese, tālruņa nr.) 
 
__________________________________ 
(paraksts) 

 


