
Pusaudži 
 

 

 LĪGUMS  

par pasākuma organizēšanu  

 
_____________        2019. gada. ____. __________ 

(vietas nosaukums) 
 

Nometnes ‘’Veņec’’, (turpmāk tekstā – pasākums), ORGANIZĒTĀJS  RO ’’Evaņģēliskās Ticības Kristiešu (ETK) 

Vasarsvētku draudze "ATKLĀSME"’’, reģ. Nr. 90000682868, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Aleksandrs 

Gvenetadze,  no vienas puses un pasākuma DALĪBNIEKA (bērna mātes, tēva vai aizbildņa vārds, uzvārds) 

______________________________________________________  personā no otras puses, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo līgumu DALĪBNIEKS nodod savu bērnu vai bērnus (vairāku bērnu gadījumā katram bērnam tiek pievienota atsevišķa 

pilnvara (1.pielikums)) ORGANIZĒTĀJA uzraudzībā, lai bērns varētu piedalīties pasākumā laikā no 2019. gada 8.jūlija plkst 

11:00 līdz 2019. gada 13.jūlijam plkst. 12:00 (turpmāk – pasākuma beigas). 

1.2.  ORGANIZĒTĀJS apņemas rūpēties par tā pārraudzībā nodoto DALĪBNIEKA bērnu vai bērniem. 

1.3.  Pasākuma vieta: „Norkalni”, Bajārkrogs, Ropažu novads. 

1.4. Parakstot šo līgumu DALĪBNIEKS piekrīt, ka ORGANIZĒTĀJS veic personu datu apstrādi, savukārt ORGANIZĒTĀJS 

apņemas saņemtos personas datus droši uzglabāt, ieskaitot vārdu, uzvārdu un citu informāciju. ORGANIZĒTĀJS apņemas minēto 

informāciju izmantot saistībā tikai ar pasākumu, un neizpaust to citām personām. DALĪBNIEKS ir tiesīgs jebkurā brīdī iepazīties 

ar informāciju, kas ir ORGANIZĒTĀJA rīcībā par DALĪBNIEKU un jebkurā brīdī prasīt ORGANIZĒTĀJAM tos izdzēst. 

 

2. Pušu pienākumi 

2.1  DALĪBNIEKA pienākumi: 

2.1.1 sniegt patiesas ziņas par DALĪBNIEKA bērna/u veselības stāvokli; 

2.1.2 informēt pasākuma ORGANIZĒTĀJU par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami bērnam/iem  atsevišķos gadījumos 

(alerģija, astma u.c.), un nodrošināt bērnu/us vai ORGANIZĒTĀJU ar tiem; 

2.1.3 nodrošināt bērnu/us ar nepieciešamajām aizsargpotēm un iesniegt vakcinācijas apliecības kopiju, uzņemties atbildību par 

bērna/u veselību un dzīvību, ja vakcinācija nav veikta; 

2.1.4 apdrošināt bērna/u veselību un dzīvību; 

2.1.5 informēt pasākuma ORGANIZĒTĀJU par bērna rakstura un cita veida īpatnībām; 

2.1.6 iesniegt ORGANIZĒTĀJAM pilnvaru un papildus informāciju par bērnu (1.pielikums), kurā ir norādīts DALĪBNIEKA 

bērna/u vārds, uzvārds, dzimšanas datums, sniegta atļauja ORGANIZĒTĀJAM realizēt pasākuma programmu 

DALĪBNIEKA bērnam/iem, un norādīta cita nepieciešamā informācija saskaņā ar šo līgumu. 

2.1.7 iesniegt ORGANIZĒTĀJAM ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ne vēlāk kā tajā pašā dienā, kad bērns ierodas 

pasākumā. 

2.1.8 Ievērot pasākuma iekšējos kārtības un drošības noteikumus (2.pielikums), un ORGANIZĒTĀJA norādījumus šī līguma 

izpildē. 

2.1.9 Vienas dienas laikā ierasties pasākuma vietā, ja atkārtoti ir saņemts zvans no ORGANIZĒTĀJA par bērna pasākuma 

noteikumu pārkāpumu. Ja DALĪBNIEKS neierodas pēc bērna noteiktajā termiņā, ORGANIZĒTĀJS ir tiesīgs nogādāt 

bērnu DALĪBNIEKAM pēc līgumā norādītās adreses un pieprasīt DALĪBNIEKAM transportēšanas izdevumu 

kompensāciju. 

2.1.10 Samaksāt ORGANIZĒTĀJAM pasākuma dalības maksu ORGANIZĒTĀJA noteiktā apmērā pirms pasākuma sākuma. 

 

2.2 ORGANIZĒTĀJA pienākumi: 

2.2.1 atbildēt par bērna/u veselību, drošību un tā/to tiesību ievērošanu; 

2.2.2 informēt DALĪBNIEKU par bērna/u veselības stāvokli un uzvedību; 

2.2.3 nepieciešamības gadījumā nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību; 

2.2.4 nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt DALĪBNIEKU par sadzīves apstākļiem pasākuma vietā; 

2.2.5 informēt DALĪBNIEKU par pasākuma saturu un tās dienas kārtību; 

2.2.6 īstenot pasākuma programmu; 

2.2.7 atļaut DALĪBNIEKAM apciemot bērnu/us pasākuma laikā ierpiekš saskaņojot laiku un vietu ar ORGANIZĒTĀJU. 

 

3 Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pasākuma beigām. ORGANIZĒTĀJA atbildība ir no brīža, kad 

bērns ierodas pasākuma teritorijā un ir reģistrējies, līdz brīdim, kad pasākums beidzas. 

4 Ja bērna pārkāpumu dēļ tam tiek liegta iespēja piedalīties pasākumā vai bērns citu iemeslu dēļ nepiedalās pasākumā, 

ORGANIZĒTĀJS neatgriež DALĪBNIEKAM saņemto dalības maksu. 

5 Nesaskaņas, kas rodas šī līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas tiesā. 

 

6. Pušu rekvizīti 

PASĀKUMA ORGANIZĒTĀJS: 

Tālruņa numurs: + 371 26484753(LMT) 
 

 

 

______________________________ 

Aleksandrs Gvenetadze 

DALĪBNIEKS: 

______________________________________________ 

(bērna mātes, tēva vai aizbildņa vārds, uzvārds) 

______________________________________________ 

(adrese, tālruņa numurs) 

______________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 

 

 


