
LĪGUMS

Saulkrasti                                                                                                                       2023.gada 17.jūlijs

ORGANIZĒTĀJS Biedrība «Vasaras mūzikas sesija» Reģ. № 40008046822, valdes priekšsēdētāja Raimonda
Kalniņa personā, no vienas puses, un DALĪBNIEKS, DALĪBNIEKA māte, tēvs vai aizbildnis (nepilngadīgajiem
dalībniekiem)

_______________________________________________________________, _______________________________________________. 
                                  (vārds, uzvārds)                                                                           (personas kods)

no otras puses, bez viltus vai maldīga nolūka, vienojās par sekojošu līgumu: 

1.  ORGANIZĒTĀJS apņemas organizēt, tehniski nodrošināt un praktiski realizēt naktsmītni
(Viesnīca/Telts/Brīvklausītājs  (vajadzīgo pasvītrot)), dalību XXV SAULKRASTI JAZZ 2023 meistarklasēs laika
posmā 17.07.2023. – 22.07.2023. un dalību festivāla noslēguma koncertā uz Lielās skatuves 22.jūlijā,
Saulkrastu estrādē  DALĪBNIEKAM

 ________________________________________________________________________________________. 
                                                        (vārds, uzvārds)

 un DALĪBNIEKS, tā vecāks vai aizbildnis apņemas nodrošināt nometnes dalībnieku (-us) uz konkrēto
nometni, veikt dalības maksu par nometni, iesniegt Nometnes organizētājam sagatavotos un nometnei
nepieciešamos dokumentus. 

2.  DALĪBNIEKA, TĀ VECĀKU VAI AIZBILDŅU pienākumi:
2.1. sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli;
2.2.informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija,
astma), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
2.3. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm un iesniegt veselības izziņu no ģimenes ārsta un
potēšanās pases kopiju. Uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja potēšana nav veikta;
2.4. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām un īpašām
ēdināšanas prasībām;
2.5. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu, ekipējumu un inventāru; 
2.6. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu; 
2.7. ievērot iekšējās kārtības un drošības noteikumus;
2.8. izņemt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus un
Nometnes organizators informē vecākus par pārkāpumiem; 
2.9. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises laikā pilnā apmērā.

3.  ORGANIZĒTĀJA un nometnes vadītāja pienākumi:
3.1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību un bērna tiesību ievērošanu saskaņā ar LR
pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;
3.2.nekavējoties informēt Nometnes dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām dalībnieka veselības
stāvoklī;
3.3.nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par
sadzīves apstākļiem nometnē; 
3.4.  informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību; 
3.5.  īstenot nometnes programmu; 
3.6.  atskaitīt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus 

4.  Visi audio un vizuālie darbi, kas ir radīti nometnes ietvaros ar DALĪBNIEKU, var tikt izmantoti publicitātes
un reklāmas turpmākajās kampaņās:



4.1. drukātajos medijos;
4.2. elektroniskajos medijos;
4.3. pa vadiem vai pa gaisu pārraidītiem.  

5.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai.

6.  ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona ir tiesīga lauzt līgumu, ja DALĪBNIEKS, TĀ VECĀKI vai AIZBILDŅI
nepilda 2.punktā paredzētos pienākumus. DALĪBNIEKS, TĀ VECĀKI vai AIZBILDŅI ir tiesīgi lauzt līgumu, ja
ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona nepilda 3. punktā paredzētos pienākumus. 

7.  Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek izskatītas pusēm savstarpēji vienojoties, ja abas puses
nespēj vienoties, nesaskaņas tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

8.  Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES ORGANIZĒTĀJA, vai
nometnes vadītāja, otrs pie DALĪBNIEKA, TĀ VECĀKIEM vai AIZBILDŅIEM. 

                              DALĪBNIEKS, dalībnieka māte, tēvs vai
                                                                                     aizbildnis:

Biedrība «Vasaras mūzikas sesija»
Reģ. № 40008046822
XX Saulkrasti Jazz Festival 2017 direktors
Raimonds Kalniņš

_________________________________________________
Vārds, uzvārds

_________________________________________________
Adrese

_______________________________________                                        ______________________________________________
Paraksts                                                                                                                                                                                                    Tālruņa nr.

_________________________________________________
Paraksts

Z.v.

Biedrība «Vasaras mūzikas sesija», Reģ.Nr. LV 40008046822,
Baltijas iela 8, Saulkrasti, LV–2161, Latvija

saulkrastijazz@me..com / www.saulkrastijazz.lv


