
LĪGUMS 
 
Rīga  2017.gada____. jūnijs 
                   
SIA „Rihtera deju skola” (reģ. Nr. LV 40003021150) SEMINĀRU(nometnes) ORGANIZĒTĀJS 
direktores LIGITAS RIHTERES (kas darbojas saskaņā ar statūtiem) personā, no vienas puses un 
DALĪBNIEKA MĀTES /TĒVA/AIZBILDŅA  
 
__________________________________________________________________________________ 
(mātes / tēva/ aizbildņa vārds, uzvārds, pers. kods) 
personā no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu: 
Līgumslēdzējpuses labprātīgi uzņēmušās sekojušas saistības:  
1. DALĪBNIEKS (dejotājs) 
 
__________________________________________________________________________________ 
tiek uzņemts sporta deju vasaras seminārā (nometnē) Valdemārpils vidusskolā no 08. 08. 2017 līdz  
19. 08. 2017. (12 dienas)  
Valdemārpils vidusskola, Skolas iela 3. Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260  
 
Nosakot dalības maksu. 33 Eiro dienā 
 
2. DALĪBNIEKA VECĀKU vai AIZBILDŅU tiesības un pienākumi: 
 
2.1. Iegūt patiesu un detalizētu informāciju par nometnes sadzīves apstākļiem un nometnes   
        programmu; 
2.2.sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli; 
2.3.nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm (pret ērču encifalītu,u.t.t.), iesniegt 
vakcinācijas apliecības kopiju, uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja 
vakcinācija nav veikta; 
2.4. iesniegt nometnes vadītājam primārās aprūpes ārsta izziņu, kurā ir norādīts: 
                   - gatavība piedalīties nometnē; 
                   - pārslimotās slimības; 
                   - vai nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem; 
                   - pārbaude uz pedikulozi; 
2.5. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos 
(alerģija, astma, u.c.), un nodrošināt dalībnieku ar tiem; 
2.6. Apdrošināt dalībnieka veselību un dzīvību (ja ir tāda vēlme); 
2.7. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām vai ko īpašu, kas jāņem vērā 
attiecībā uz jūsu bērnu; 
2.8. nodrošināt dalībnieku ar visu nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu un ekipējumu; 
2.9.A.iemaksāt semināra dalības maksas avansa maksājumu 50 % līdz š.g. 10. jūnijam skolas 
kasē; 
2.9.B. samaksāt atlikušo semināra dalības maksu ne vēlāk kā līdz 25.07.  
2.10. ne vēlāk kā 7 dienas pirms semināra sākuma informēt nometnes vadītāju par atteikšanos 
piedalīties seminārā, ja informācija par atteikšanos no piedalīšanās semināros tiek saņemta no 3.- 
4.dienai tiek atgriezti 50% no dalības maksas, jo izbraukšanas dienā nauda netiek atmaksāta, izņemot 
ārkārtas gadījumus; 
2.11. veikt semināra noslēguma dienā pilnu samaksu par individuālajām stundām, kuras ir notikušas 
semināru laikā. 
2.12. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies semināra laikā; 
2.13. godprātīgi aizpildīt semināra( nometnes) pieteikuma aptaujas anketu. 
2.14. Semināra noslēgumā pēc koncerta nodrošināt bērna nogādāšanu uz mājām. 
  



 
3. DALĪBNIEKA tiesības un pienākumi: 
 
3.1. Semināra laikā atrasties drošā vidē, piedalīties kvalitatīvā semināra programmā, veidot attiecības, 
kas balstītas uz cieņu un izpratni vienam pret otru - gan ar nometnes dalībniekiem, gan vadītājiem; 
3.2. Ievērot visus semināra(nometnes) iekšējās kārtības un drošības noteikumus, tai skaitā savu 

dzīvojamo telpu uzkopšanu, mobilo tālruņu nodošana nometnes direktorei, vai neņemt līdzi, (t.sk. 
nesmēķēt, nelietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas semināra(nometnes) laikā. 

 
4. NOMETNES ORGANIZĒTĀJA un vadītāju pienākumi un tiesības: 
 
4.1. Apmācīt DALĪBNIEKU sporta dejās vasaras semināros laika posmā no 2017. gada 8.augusta – 
19. augustam ar noslēguma koncertu. 
4.2. Nodrošināt ar fiziskās sagatavotības un deju nodarbībām nepieciešamajām telpām, aparatūru, 
citiem mācību līdzekļiem, kvalificētiem skolotājiem, kā arī organizēt brīvā laika pavadīšanu, regulāru 
ēdināšanu 4 reizes dienā. 
4.3. Pirms semināra darbības uzsākšanas iepazīstināt Dalībnieku ar darba kārtības, iekšējās kārtības un 
drošības noteikumiem; 
4.4. nodrošināt Dalībnieka drošību, kā arī veselības aizsardzību; 
4.5.nodrošināt Dalībnieka tiesību ievērošanu saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un 
interešu aizsardzību; 
4.6. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī; 
4.7. nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā; 
4.8. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildņus par sadzīves 
apstākļiem nometnē; 
4.9.atļaut dalībnieka vecākiem vai aizbildņiem apciemot dalībniekus semināra laikā, netraucējot 
nodarbību grafiku, iepriekš saskaņojot savu ierašanās laiku ar nometnes vadītāju;  
4.10. semināra pedagogi tiesīgi aizrādīt semināra dalībniekam, ja viņi pārkāpj kādu no iekšējās un 
drošības kārtības noteikumiem; sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no 
nometnes, par to tiek ziņots vecākiem, kas nodrošina dalībnieka izņemšanu no semināra (šādā 
gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atgriezta); 
4.11. semināra vadītājs neatbild par sekām, kas radušās semināra(nometnes) dalībniekam pārkāpjot 
semināra iekšējās kārtības un drošības noteikumus. 
4.12.atļaut sazināties ar vecākiem telefoniski tikai no pl. 20.00. – 22.00. 
5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 19. 08. 2017.  
6. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas 
noteiktajā kārtībā. 
7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie SEMINĀRA 
ORGANIZĒTĀJA,otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai AIZBILDŅIEM. 

 

SEMINĀRA(NOMETNES) ORGANIZĒTĀJS 
 
Kultūras un sporta sabiedrība  
„Rihtera deju skola” SIA 
LV – 40003021150 
Daugavpils ielā 62/66, Rīgā 
SEB banka Konts Nr.  
LV69UNLA0002011467223 
 
________________ 
Ligita Rihtere 
direktore 
tālr.: 29403031  
 

DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI 
 
____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 
____________________________________ 
(adrese) 
____________________________________ 
(tālruņa numurs) 
 
_____________________________ 
(paraksts) 

z. v. 


