
LĪGUMA NOSACĪJUMI 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Šis līgums nosaka kārtību, kādā Nometnes rīkotājs 
nodrošina iespēju Dalībniekam apmeklēt diennakts 
nometni un pilnā apmērā apgūt nometnes programmu 
(turpmāk tekstā – Nometnes programma). 
1.2. Nometnes rīkotājs ir tiesības sniegt pakalpojumus 
personīgi vai ar trešo personu piesaisti. Visus norēķinus ar 
trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu šī līguma 
ietvaros Nometnes rīkotājs veic patstāvīgi un nes pilnu 
atbildību Vecāka priekšā, kā par savu, tā arī par trešo 
personu darbību. 
 
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Nometnes maksa par Nometnes programmas apguvi 
ir EUR 200.00 (divi simti eiro un 00 centi) (turpmāk tekstā 
– Nometnes maksa). 
2.2. Dalībnieka atteikšanās, kavējuma, neierašanās vai 
saslimšanas gadījumā maksa par pakalpojumu netiek 
samazināta, atmaksāta vai kompensēta. 
2.3. Nometnes maksa tiek samazināta: 
2.3.1. saņemtā pašvaldības atbalsta jeb līdzfinansējuma 
apmērā; 
2.3.2. saņemtā valsts atbalsta apmērā. 
2.4. Maksa par Dalībnieka ēdināšanu (brokastis, 
pusdienas, launags, vakariņas) ir iekļauta Nometnes 
maksā. 
2.5. Par papildus sniegtajiem/saņemtajiem 
pakalpojumiem, ja tādi ir, tiek izrakstīts rēķins, kurā tiek 
iekļautas visas saskaņotās izmaksas, samaksa veicama 
saskaņā ar rēķinā norādīto apmaksas termiņu. 
2.6. Nometnes rīkotājs nosūta Vecākam elektronisku 
rēķinu (derīgs bez paraksta) uz norādīto e-pasta adresi. 
Vecākam ir tiesības saņemt rēķinu drukātā veidā, 
atsevišķi par to vienojoties ar Nometnes rīkotāju. 
2.7. Vecāks apmaksā rēķinu, veicot naudas pārskaitījumu 
uz Nometnes rīkotāja bankas kontu 10 (desmit) dienu 
laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā 5 dienas 
pirms Nometnes sākuma. Nometnes maksa tiek uzskatīta 
par apmaksātu tajā brīdī, kad summa pilnā apmērā ir 
ieskaitīta Nometnes rīkotāja bankas kontā. 
2.8. Ja Nometnes rīkotāja bankas kontā norādītajā laikā 
nav ieskaitīta nauda par Dalībnieka nometnes 
apmeklēšanu, tad Nometnes rīkotājs patur tiesības 
neuzņemt Dalībnieku nometnē. 
 
3. VECĀKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.1. Vecāka tiesības: 
3.1.1. Lauzt šo līgumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to 
brīdinot Nometnes rīkotāju. 
3.1.2. Izteikt priekšlikumus vai pretenzijas par Nometnes 
rīkotāja darbību un papildus pakalpojumu sniegšanu. 
3.1.3. Piedalīties un atbalstīt Nometnes rīkotāju 
organizētos pasākumus. 
3.1.4. Iegūt patiesu un detalizētu informāciju par 
nometnes sadzīves apstākļiem un nometnes programmu. 
3.2. Vecāka pienākumi: 
3.2.1. Līdz nometnes sākumam iesniegt Nometnes 
rīkotājam primārās aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) izziņu, 
kurā ir norādīts: 
3.2.1.1. pedikulozes (utis) nav; 
3.2.1.2. potēšanās veikta atbilstoši vecumam; 
3.2.1.3. kontakts ar infekcijas slimībām nav; 
3.2.1.4. "vesels un drīkst apmeklēt lauku apstākļu, fizisku 
aktivitāšu nometni". 
3.2.2. Nodrošināt Dalībnieku ar nepieciešamajām 
aizsargpotēm (pret ērču encifalītu,u.t.t.), uzņemties 
atbildību par Dalībnieka veselību un dzīvību, ja 
vakcinācija nav veikta. 
3.2.3. Informēt Nometnes rīkotāju par īpašiem 
medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos 
(alerģija, astma, u.c.), un nodrošināt Dalībnieku ar tiem. 
Pielāgotu ēdienkaršu izveides gadījumā var tikt piemērota 
atsevišķa samaksa. 
3.2.4. Informēt Nometnes rīkotāju par Dalībnieka 
rakstura īpatnībām vai ko īpašu, kas jāņem vērā attiecībā 
uz Dalībnieku; 

3.2.5. Nodrošināt Dalībnieku ar visu nometnes norisei 
nepieciešamo - personīgām mantām un apģērbu, kas 
norādīts nometnes Informācijas Lapā (pielikums Nr.1). 
3.2.6. Iepazīstināt Dalībnieku un ievērot Nometnes 
rīkotāju iekšējās kārtības noteikumus (pielikums Nr.2). 
3.2.7. Iesniegt Nometnes rīkotājam sarakstu ar to 
personu loku (personas kodu, mobilo tālruņu numuru, e-
pastu), kuri pēc Vecāka ieskatiem ir tiesīgi izņemt 
Dalībnieku no nometnes, kā arī saņemt informāciju par 
Dalībnieka aktivitātēm nometnes laikā. 
3.2.8. Atlīdzināt nometnes Dalībnieka nodarītos 
materiālos zaudējumus Nometnes rīkotājiem, kas 
radušies nometnes laikā (nometnes materiāltehnisko 
inventāru salaušana, demolēšana, dedzināšana, bojāšana 
vai piesavināšanās). 
3.2.9. Nodrošināt Dalībnieka nogādāšanu līdz nometnes 
vietai norādītājā ierašanās laikā un, noslēdzoties 
nometnei - nogādāt Dalībnieku no nometnes uz mājām, 
norādītajā noslēguma laikā, ja Dalībnieks neizmanto 
Nometnes rīkotāja transportu. 
 
4. DALĪBNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Nometnes laikā atrasties drošā vidē, piedalīties 
kvalitatīvā nometnes programmā, veidot attiecības, kas 
balstītas uz cieņu un izpratni vienam pret otru - gan ar 
nometnes dalībniekiem, gan vadītājiem; 
4.2. Ievērot visus nometnes iekšējās kārtības noteikumus 
(pielikums Nr.2), ievērot dienas ritmu un izpildīt visus 
nometnes vadītāju un instruktoru/pasniedzēju 
norādījumus. Neaizskart, nenodarīt morālus, fiziskus 
kaitējumus nometnes dalībniekiem, instruktoriem, 
pedagogiem un viesiem. 
 

5. NOMETNES RĪKOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1. Nometnes rīkotāja tiesības: 
5.1.1. Lauzt šo līgumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to 
brīdinot Vecāku. 
5.1.2. Pēc brīdinājuma izteikšanas atskaitīt Dalībnieku no 
nometnes, ja Vecāks nepilda ar šo līgumu uzņemtās 
saistības. 
5.1.3. Paaugstināt vai samazināt maksājumus par 
Nometnes rīkotāja sniegtajiem pakalpojumiem savlaicīgi 
paziņojot Vecākam. 
5.1.4. Atteikties pieņemt Dalībnieku no Vecāka, ja 
Dalībnieks ir slims vai ir pazīmes, kas par to liecina 
(caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, 
paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas 
bojājumi). 
5.1.6. Neatdot Dalībnieku personām, par kurām nav 
brīdinājis Vecāks, kā arī jebkurai personai, kura ieradusies 
pēc Dalībnieka alkohola vai narkotisko vielu reibuma 
stāvoklī. 
5.2. Nometnes rīkotāja pienākumi: 
5.2.1. Atbildēt par Dalībnieka veselību, drošību un 
Dalībnieka tiesību ievērošanu. 
5.2.2. Informēt Vecākus par izmaiņām Dalībnieka 
veselības stāvoklī. 
5.2.3. Nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību 
nepieciešamības gadījumā. 
5.2.4. Nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu 
un informēt Vecākus par sadzīves apstākļiem nometnē. 
5.2.5. Informēt Vecākus par nometnes programmu un tās 
dienas kārtību (pielikums nr.3). 
5.2.6. Īstenot nometnes programmu. 
5.2.7. Uz īsu laiku atļaut Vecākam apciemot Dalībnieku 
nometnē, iepriekš saskaņojot savu ierašanās laiku ar 
Nometnes rīkotāju. Ļaut Vecākam telefoniski sazināties 
ar Dalībnieku nometnes laikā, ievērojot dienas kārtību 
(pielikums nr.3). 
5.2.8. Nometnes pedagogi tiesīgi aizrādīt Dalībniekam, ja 
viņi pārkāpj kādu no iekšējās kārtības noteikumiem 
(pielikums nr.2).  
5.2.9. Sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā Dalībnieku 
izslēgt no nometnes:  
5.2.9.1. atrašanās atklātā ūdenstilpnē bez nometnes 
vadītāju atļaujas;  
5.2.9.2. lietot uguni bez nometnes vadītāju atļaujas,  

5.2.9.3. lietojot alkoholiskos dzērienus, narkotikas, 
apreibinošos līdzekļus, „spaiss”, toksiskās vielas;  
5.2.9.4. patvaļīgi atstājot nometnes teritoriju;  
5.2.9.5. psiholoģiski vai fiziski ietekmē citus nometņu 
dalībniekus un instruktorus (pazemo, apsaukā, lamājas, 
kaujas), kā arī traucē dalībnieku pilnvērtīgu piedalīšanos 
nometnē; 
5.2.9.6. Vecāka vai Dalībnieka nepatiesas vai nepilnīgas 
informācijas sniegšanas gadījumā. 
5.2.10. Ja Dalībnieks pārkāpis kādu no 5.2.9.punktu, tad 
par to tiek ziņots Vecākam un Dalībnieks tiek izslēgts no 
nometnes. Dalības maksa netiek atmaksāta. Vecākam 
nekavējoties jānodrošina Dalībnieka nogādāšana ārpus 
nometnes teritorijas, pretējā gadījumā Dalībnieks tiek 
nogādāts tuvākajā Policijas iecirknī. 
5.2.11. Nometnes rīkotājs neatbild par sekām, kas 
radušās Dalībniekam pārkāpjot nometnes iekšējās 
kārtības noteikumus (pielikums nr.2). 
 
6. LĪGUMA DARBĪBA UN IZBEIGŠANA 
6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 
spēkā līdz nometnes pēdējai dienai. 
6.2. Ja Vecāks vienpusēji atkāpjas no līguma izpildes, 
savlaicīgi nebrīdinot Nometnes rīkotāju, tad Nometnes 
rīkotājs piemēro soda naudu pilnas Nometnes maksas 
apmērā. 
6.3. Nometnes rīkotājs ir tiesīgs piešķirt dažāda veida 
atlaides, rīkot akcijas, konkursus (turpmāk atlaides). 
Atlaides nesummējas. 
6.4. Ja Nometnes rīkotājs ir piešķīris Vecākam atlaidi, tad 
Vecākam ir pienākums ievērto atlaides nosacījumus. Ja 
atlaides noscījumi netiek ievēroti, tad Nometnes rīkotājs 
ir tiesīgs atcelt atlaides apmēru, kā arī var piemērot soda 
naudu. 
6.5. Puses ir tiesīgas jebkurā laikā lauzt līgumu pēc abu 
pušu rakstiskas piekrišanas.  
 
7. ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Gadījumā, ja tiek kavēts pakalpojuma maksājums, 
Nometnes rīkotājs pēc šī līguma noteikumiem ir tiesīga 
prasīt Vecākam maksāt līgumsodu 1.0% (viens procents) 
no neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu.  
7.2. Ja Vecāks nepilda šī līguma noteikumus un savlaicīgi 
neveic maksājumus, Nometnes rīkotājs nodod 
maksājumu iekasēšanu pirmstiesas ceļā (inkaso) vai 
parāda piedziņu tiesas ceļā trešajai personai, un Vecāks 
apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar kavēto 
iekasēšanu vai parāda piedziņu. 
7.3. Līgumsoda izmaksāšana un zaudējumu atlīdzināšana 
neatbrīvo Vecāku no sava līguma saistību pilnīgas 
izpildīšanas. 
7.4. Gadījumos, kad Nometnes rīkotājs nesniedz 
pakalpojumu, balstoties uz esošā līguma noteikumiem, 
Vecāks ir tiesīgs pēc savas izvēles: 
7.4.1. Prasīt no Nometnes rīkotāja noteiktās pakalpojuma 
maksas mainīšanu. 
7.4.2. Lauzt ar Nometnes rīkotāju noslēgto līgumu. 
 
8. CITI NOTEIKUMI 
8.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kuri var rasties starp pusēm, 
tiek risināti pārrunu ceļā. 
8.2 Visas elektroniskā sarakste starp Vecāka norādītajiem 
e-pastiem un Nometnes rīkotāja e-pastiem ar domēnu 
„@raibapupa.lv” ir līgumam saistoša un var tik uzskatīta 
kā līguma pielikums. 
8.3. Nometnes bildes un video materiāli (turpmāk – 
Materiāli), kuros redzami Dalībnieki, var tikt izmantoti 
Nometnes rīkotāja oficiālajā saziņā: mājas lapā, sociālajos 
tīklos, plašsaziņas līdzekļos. Materiāli tiks izmantoti tikai, 
lai popularizētu nometņu aktivitātes, pasākumus, 
lietderīgu, veselīgu brīvā laika pavadīšanu un aktīvu 
dzīvesveidu, kā arī izceltu Dalībnieku sasniegumus. 
Materiāli var tikt nodoti trešajām personām (pašvaldības 
iestādēm, sponsoriem, līdzfinansētājiem), ja tas 
nepieciešams nometnes atskaišu vai finanšu līdzekļu 
izlietojuma uzskaitei. 
8.4. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 1(vienas) 
lapas 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais 
spēks, katrai pusei pa vienam eksemplāram. 
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