Līgums Nr._______/2019
Par dalībnieka uzņemšanu skolēnu vasaras nometnē „Prātnieku laboratorijas vasaras sesija”
(turpmāk – Nometne)
Rīga

2019. gada____.__________________

Biedrība “N-tais elements”, reģ. Nr. 40008191723, valdes locekles Laines Blūmas
personā, kura rīkojas saskaņā ar biedrības Statūtiem, tālāk tekstā Nometnes
organizētājs, no vienas puses un dalībnieka
________________________________________________________________________
bērna vārds, uzvārds, dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads)
mātes/tēva/aizbildņa personā, tālāk Vecāki,
________________________________________________________________________
mātes / tēva/ aizbildņa vārds, uzvārds
no otras puses, noslēdz šādu līgumu:
1. Vispārīgi noteikumi.
1.1. Dalībnieks tiek uzņemts Nometnes organizētāja nometnē „Prātnieku laboratorijas
vasaras sesija” no 01.07.2019. līdz 05.07.2019.
1.2. Nometnes norises vieta – Latvijas Universitāte, Rīga, Zeļļu iela 23.
1.3. Maksa par piedalīšanos nometnē: 1) bērniem, kuri deklarēti vai mācās Rīgā, 100 EUR;
2) bērniem, kuri nedzīvo un nemācās Rīgā, 130 EUR; 3) bērniem, kuri apmeklē
Prātnieku laboratorijas nodarbības, 90 EUR. Dalībnieka pārstāvis apņemas nomaksāt
finanšu līdzekļus Nometnes organizētājam 1 vai 2 daļās: drošības naudu 40 EUR līdz
07.06.2019. un atlikušo summu līdz 21.06.2019., veicot pārskaitījumu biedrībai
“N-tais elements”, Reģ . Nr. 40008191723, Konts: LV18HABA0551046645732, ar
norādi: līdzmaksājums nometnes dalībai, dalībnieka vārds, uzvārds;”.
2. Nometnes organizētāja pienākumi.
2.1. Nometnes organizētājs atbild par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību
ievērošanu.
2.2. Nometnes organizētājs informē Vecākus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī.
2.3. Nometnes organizētājs nodrošina kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības
gadījumā.
2.4. Nometnes organizētājs nodrošina atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informē
Vecākus par sadzīves apstākļiem nometnē.
2.5. Nometnes organizētājs nodrošina dalībnieku ēdināšanu 2 reizes dienā.

2.6. Nometnes organizētājs informē dalībnieku un Vecākus par nometnes saturu un dienas
kārtību.
2.7. Nometnes organizētājs īsteno nometnes programmu.
2.8. Nometnes organizētājs neatbild par sekām, kas radušās, dalībniekam rupji ignorējot
nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumus, vai vadītāju un organizatoru
norādījumus.
2.9. Par personas datu apstrādi atbildīgs ir nometnes organizētājs, līguma un anketu dati
tiks izmantoti tikai nometnes realizācijai, būs pieejami tikai nometnes darbiniekiem,
tiek uzglabāti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
3. Vecāku pienākumi.
3.1. Vecāki sniedz patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli. Dalībniekam,
ierodoties nometnē, ir jābūt veselam.
3.2. Parakstot šo līgumu, Vecāki apstiprina, ka dalībnieks nav inficēts ar infekciju
slimībām, kā arī nav bijis saskarē ar cilvēkiem, kas pārnēsā infekciju slimības.
3.3. Vecāki paši vajadzības gadījumā nodrošina dalībnieku ar nepieciešamajām
aizsargpotēm (pret ērču encefalītu, u.t.t.), uzņemoties atbildību par dalībnieka veselību
un dzīvību, ja vakcinācija nav veikta.
3.4. Vecāki informē nometnes medicīnas personu par īpašiem medikamentiem, kas
nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma, u.c.), un nodrošina dalībnieku ar
tiem; uzrāda vakcinācijas apliecību.
3.5. Vecāki informē nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām.
3.6. Vecāki nodrošina dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu
jebkuriem laika apstākļiem un pietiekamā daudzumā, kā arī ekipējumu (sporta apavi,
maiņas apģērbs, galvassega, ūdens pudele u.t.t.).
3.7. Vecāki apņemas atlīdzināt dalībnieka tīši vai netīši nodarītos materiālos zaudējumus.
3.8. Vecākiem ir pienākums savlaicīgi ziņot nometnes vadītājiem pa tālr. 26569624 vai
28351676, ja slimības vai kādu citu iemeslu dēļ dalībnieks nevar ierasties uz nometni.
4. Dalībnieka pienākumi.
4.1. Dalībnieks apņemas ievērot nometnes iekšējās kārtības noteikumus.
4.2. Dalībnieks apņemas uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas
normām.
4.3. Dalībnieks apņemas rūpēties par nometnes estētiskās vides, inventāra (t.sk. personīgā)
saglabāšanu, kārtību, tīrību.
4.4. Dalībnieks apņemas ar cieņu izturēties pret pedagogiem un darbiniekiem.
4.5. Dalībnieks apņemas cienīt nometnes tradīcijas.
4.7. Dalībnieks apņemas piedalīties visās nometnes nodarbībās un aktivitātēs.
4.8. Dalībnieks apņemas traumu vai veselības pasliktināšanās gadījumā nekavējoties
informēt nometnes vadību.
5. Citi noteikumi.
5.1. Vecākiem un dalībniekam ir tiesības iegūt patiesu un detalizētu informāciju par
nometnes sadzīves apstākļiem un nometnes programmu.

5.2. Dalībnieka neierašanās gadījumā uz nometni, līguma 1.3. punktā noteiktā maksa par
piedalīšanos nometnē netiek atgriezta.
5.3. Ja dalībnieks neapmeklē nometni pilnā apjomā, līguma 1.3. punktā noteiktā dalības
maksa paliek nemainīga.
5.4. Ja dalībnieks neievēro nometnes noteikumus un iekšējās kārtības noteikumus,
Nometnes organizētājam ir tiesības dalībnieku izslēgt no nometnes norises,
neatmaksājot maksu par piedalīšanos nometnē.
5.5. Dalībnieks un dalībnieka pārstāvis ir iepazinušies ar Pielikumu Nr.1 – nometnes
noteikumiem, parakstījuši tos 2 (divos) eksemplāros uz 2 lapām.
5.6. Sūdzības par nometni var iesniegt Nometnes organizatoram uz e-pastu
(laine.bluma@inbox.lv) vai rakstiskā veidā pa pastu (ierakstīta vēstule) uz adresi Zeļļu
iela 23, Rīga, LV-1002, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc nometnes beigām.
5.7. Nometnes organizētājam ir nepieciešama Vecāku atļauja izmantot masu medijos
fotogrāfijas un video materiālus, kuri tapuši nometnes laikā:
Vecāku atļauja: _____________
Jā / Nē

6. Noslēguma nosacījumi
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 05.07.2019.
6.2. Visi strīdi, kas var rasties šā Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunās. Ja nav
iespējams panākt vienošanos, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā spēkā esošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
6.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katra Puse saņem vienu eksemplāru. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6.4. Pušu adreses ir:
NOMETNES
ORGANIZĒTĀJS
Biedrība “N-tais elements”
Vienības iela 39, Saldus pag., Saldus
novads, LV-3862, tālr. 28351676
Reģ. Nr. 40008191723

Biedrības “N-tais elements” vārdā
_________________

L.Blūma

(paraksts)

(atšifrējums)

DALĪBNIEKA VECĀKS/AIZBILDNIS
Vārds, Uzvārds:

Deklarētā dzīves vieta:

Dalībnieka vecāks/aizbildnis
_________________/_______________
(paraksts)

(atšifrējums)

1. pielikums līgumam Nr.______/2019
Nometnes drošības un iekšējās kārtības noteikumi
I Nometnes iekšējās kārtības noteikumi
1. Ikviens piedalās visos nometnes pasākumos.
2. Nometnes teritorijā un arī ārpus tās izturamies saudzīgi un rūpīgi pret nometnes
inventāru un neko nelaužam, neplēšam.
3. Nometnes teritorijā un ārpus tās ievērojam kārtību un tīrību, atkritumus novietojam
tikai tam paredzētajās vietās, neko nemetam zemē, vienmēr sakārtojam savu darba
un spēļu vietu, kā arī savu dzīvestelpu.
4. Nometnes laikā ir aizliegta jebkāda apreibinošu vielu lietošana.
5. Visu nometnes laiku mēs klausām nodarbību vadītājus un ar centību izpildām
uzdevumus.
6. Mēs esam laipni, izpalīdzīgi, draudzīgi ar visiem nometnes bērniem; mēs
neapsaukājamies, nedarām pāri vājākiem, bet tiem palīdzam.
II Ceļu satiksmes noteikumi
1. Ejot pa ielu , ievērojam ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojamies par gājēju celiņu.
Ja tāda nav, tad pa ceļa kreiso pusi kolonnā.
2. Uz ceļa vai tiešā tā tuvumā nespēlējam spēles un nenodarbojamies ar citām
aktivitātēm, jo zinām, ka tas ir ļoti bīstami.
3. Šķērsojot brauktuvi, vienmēr pārliecināmies, vai netuvojas kāds transportlīdzeklis.
III Ugunsdrošības noteikumi
1. Ja pamanām dūmus vai degšanu, tūdaļ pametam telpas un brīdinām nodarbību
vadītājus vai jebkuru pieaugušo, ko pirmo sasniedzam.
2. Atceramies telefona numuru 112, lai izsauktu ugunsdzēsēju komandu.
3. Ja esam telpā, kuras durvis būs karstas, aizbāzīsim spraugas ar segu vai ko citu
(vislabāk mitru), un tikai mazliet atvērsim logu, lai ienāktu gaiss. Ja atvērsim logu
pilnībā, radīsies papildus caurvējš, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.
4. Ja nevarēsim izkļūt no telpas, centīsimies radīt troksni, sitot kopā dažādus
priekšmetus, nevis kliegsim, jo ļoti svarīgi ir taupīt elpu.
5. Ja telpas durvis nebūs karstas, mazliet pavērsim durvis un paskatīsimies, vai ārpusē
nav dūmi un uguns, un tikai tad pametīsim telpu.
6. Ja iespējams, aizsegsim degunu un muti ar kādu mitru materiālu, jo tā būs vieglāk
elpot.
7. Ja telpā ir dūmi, centīsimies atrasties tuvāk grīdai, jo tur ilgāk saglabājas svaigs
gaiss.
8. Tā kā visapkārt, iespējams, būs panika, turēsimies pie kāpņu margām. Tas palīdzēs
noturēties, ja kāpņu telpā būs burzma.
9. Sveces un sērkociņus nometnes laikā neizmantosim, vai arī izmantosim tikai tad,
kad audzinātājs to ļaus un pats būs klāt.

IV Drošības prasības
1. Bez nodarbību vadītāju atļaujas nekad neatstāsim nometnes teritoriju.
2. Rūpēsimies par savu un citu bērnu drošību visu nometnes laiku. Ja redzam ko
neparastu vai aizdomīgu, nekavējoties brīdināsim nodarbību vadītājus.
3. Nometnes laikā un nometnes teritorijā nekāpsim kokos, torņos, uz jumtiem u.t.t., jo
zinām, ka tas var apdraudēt mūsu veselību, un sekosim līdzi, lai tā nedara arī citi.
4. Rīkosimies prātīgi un ļoti piesardzīgi ar dažādiem asiem, spiciem priekšmetiem un
ar smagiem un lieliem priekšmetiem.
5. Ja jūtamies slikti vai bēdīgā noskaņojumā, pastāstīsim saviem nodarbību vadītājiem,
viņi varēs man palīdzēt.
6. Sliktas pašsajūtas vai traumas gadījumā par to ziņojam nodarbību vadītājiem, kuri
nodrošinās medicīnisko aprūpi.
7. Ja redzam kādu no nometnes bērniem, kas neievēro nometnes noteikumus,
aizrādīsim viņam. Ja viņš nereaģē, pastāstām to nodarbību vadītājiem.
8. Katrs atbild par sev uzticētajām materiālajām vērtībām.
9. Jāievēro dienas režīms.
VI Higiēnas prasības
1. Pirms katras ēdienreizes obligāti nomazgājam rokas.
2. Katru dienu pārliecināmies, vai esam kārtīgi apģērbušies un tīri, vai mūsu mantās
valda kārtība.

Ar noteikumiem esam iepazinušies- kopīgi izlasījuši un pārrunājuši:
Nometnes dalībnieks:………………………………………………………………………
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis………………………………………………………………………………
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

