
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LĪGUMU PARAUGI 

VEIDLAPAS 



2 

 

 

 

Līgumu un veidlapu paraugi MK noteikumiem Nr.981 

 

1.paraugs 

DARBA LĪGUMS Nr.___ 

 

Rīgā,         2013. gada ________ 

Nosaukums____________________, reģ. nr. ____________, juridiskā adrese: ________ iela ____, 

______, LV – _________, _________, kods __________, konts ___________________, kura vārdā 

rīkojas _________________, turpmāk tekstā „Darba devējs”, no vienas puses un 

__________________Personas kods:___________Dzīvesvietas adrese: 

____________________pase Nr:__________turpmāk tekstā „Darbinieks”, no otras puses, (tālāk 

saukti arī kopā – Puses), noslēdza šādu līgumu, tālāk tekstā – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Darbinieks par atlīdzību uzņemas veikt šajā līgumā noteiktos darba pienākumus Darba devēja 

uzņēmumā, kas atrodas _____ ielā ___, Rīgā, un Darba devējs apņemas nodrošināt Darbiniekam 

darba apstākļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksāt šajā Līgumā noteikto darba samaksu 

par nostrādāto laiku. 

1.2. Darba tiesisko attiecību sākums ir no _________ līdz _________. 

 

2. Darbinieka funkcijas un pienākumi 

 

2.1. Darbinieks stājas darbā pie Darba devēja un Darba devējs pieņem viņu darbā par _________ 

(kods).  

2.2. Darbiniekam ir šādi pamatuzdevumi: pārzināt__________, veikt citus līdzīga satura uzdevumus. 

2.3. Uzdevumi drīkst būt gan rakstiski, gan mutiski. 

2.4. Darbinieks ievēros Darba devēja uzņēmuma darba kārtības noteikumus, un viņš ir atbildīgs par 

visu pienākumu un Darba devēja doto uzdevumu kvalitatīvu, precīzu un savlaicīgu izpildi. 

2.5. Kārtību, kādā ir jāveic Darbs, nosaka darba kārtības noteikumi un Darba devēja rīkojumi. 

2.6. Darbinieks sniegs Darba devējam izsmeļošu informāciju par visiem jautājumiem,  kuri tieši vai 

netieši skar Darba devēja intereses. 

2.7. Darbiniekam saudzīgi jāizturas pret Darba devēja mantu. Konstatējot Darba devēja mantas bojājumu 

vai bojāšanas draudus, Darbiniekam nekavējoties jādara viss iespējamais, lai novērstu to, kā arī ir jāziņo 

Darba devējam par mantas bojājumu vai tās draudiem. 

2.8. Darbiniekam bez Darba devēja rakstiskas atļaujas nav tiesības izmantot Darba devēja mantu, 

t.sk. tālruni un citus sakaru līdzekļus personiskajām un trešo personu  vajadzībām.  

2.9. Darba devējs apgādās Darbinieku ar visu nepieciešamo darba izpildei. Darbinieks uzņemas pilnu 

materiālo atbildību par mantu, kas viņam uzticēta darba pienākumu pildīšanai. Ejot atvaļinājumā 

vai beidzoties darba tiesiskajām attiecībām, darbiniekam ir jānodod viņa pārziņā esošās vērtības. 

2.10. Darbiniekam ir jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības, drošības tehnikas, darba higiēnas un 

citas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Darbiniekam ir nekavējoši jāziņo Darba devējam par 

nelaimes gadījumiem, saistītiem ar darbu. 

2.11. Darba devējs Darbiniekam nosaka pārbaudes laiku, kas ilgst ____ mēnešus, lai noskaidrotu vai 

Darbinieka prasme atbilst viņam uzticētajam darbam. Ja pārbaudes rezultāti apmierina Darba devēju, 

līgums skaitās noslēgts uz laiku, kas norādīts šī līguma 7.1.punktā. neapmierinoša pārbaudes rezultāta 

gadījumā šis līgums tiek lauzts. 

 

3. Darba laiks un atvaļinājums 
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3.1. Darbinieks apņemas strādāt pilna darba laika režīmā, ar 5 dienu darba nedēļu. 

3.2. Darba devējs piešķirs Darbiniekam ikgadēju atvaļinājumu atbilstoši likumu prasībām.  

3.3. Nepieciešamības gadījumā, un ja tas neietekmē uzņēmuma darbību, Darbinieks var pieprasīt 

bezalgas atvaļinājumu vai papildatvaļinājumu. 

  

4. Darba samaksa 

 

4.1. Darbinieka pamatalga tiek noteikta Ls ___ mēnesī. 

4.2. Darba samaksa tiek izmaksāta mēneša pēdējā datumā bezskaidras naudas pārskaitījumā. (_____, 

konta Nr.____________). 

4.3. Darba devējs veiks visas sociālās apdrošināšanas izmaksas, kā arī citas ar algu  saistītas 

izmaksas, kuras nosaka likumi. 

  

5. Darba devēja pienākumi un tiesības 

 

5.1. Darba devējs nodrošinās Darbinieku ar Darbu un atlīdzību par padarīto Darbu  atbilstoši 

Līguma noteikumiem. 

5.2. Darba devējs rūpēsies par piemērotu darba vidi, tai skaitā par darba iekārtu un  tehnikas 

darbošanos un drošu stāvokli. 

5.3. Darba devējs izpildīs arī visas citas savas saistības pret darbinieku, kas noteiktas šai līgumā un 

atbilstošajos normatīvajos aktos. 

5.4. Darba devējs atlīdzina Darbiniekam zaudējumus, kuri radušies Darba devēja vainas dēļ. 

5.5. Darba devējs darba tiesiskajām attiecībām piemēro arī darba koplīguma un darba kārtības 

noteikumus, ja tādi uzņēmumā ir vai tiek apstiprināti. 

 

6. Darba līguma izbeigšana 

 

6.1. Līgums izbeidzas: 

6.1.1. Pusēm vienojoties; 

6.1.1. ar Darba devēja uzteikumu, ja tiek samazināts darbinieku skaits, par to vienu mēnesi iepriekš 

paziņojot Darbiniekam un izmaksājot atlaišanas pabalstu.  

6.1.2. citos likumā noteiktajos gadījumos. 

6.2.  Darba līguma uzteikuma termiņi tiek piemēroti saskaņā ar likuma noteikumiem. 

 

7. Līguma termiņš 

 

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku . 

7.2. Darbiniekam ir noteikts pārbaudes laiks, kas izbeidzas 2013. gada __________. 

 

8. Nobeiguma noteikumi 

 

8.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm  parakstot, kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Darba strīdi starp darba devēju un darbinieku izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8.3. Darba līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Darba  devēja, otrs – 

pie Darbinieka. 

 

9. Pušu paraksti 

 

DARBA DEVĒJS     DARBINIEKS 

___________________________   ___________________ 

V., uzvārds      V., uzvārds 
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2.paraugs 

 

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr.___ 

 

 
Rīgā        2013.gada ________________ 

 
 Uzņēmuma nosaukums___________, reģistrācijas Nr._________ adrese: _______  LV – 

_______, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā uz nolikuma pamata rīkojas tā direktors_____________, 

no vienas puses, un _______________, pers. kods: ____________, adrese: __________________   

norēķinu konts:_____________, banka:________, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, Pasūtītājs 

un Uzņēmējs, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse noslēdz šādu satura līgumu, 

turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

 1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, savukārt Uzņēmējs apņemas izpildīt šādu Uzdevumu, 

turpmāk – Uzdevums: _______________________________________________ 

 1.2. Uzņēmējs veiks Uzdevuma izpildi un tā ietvaros veicamās darbības līdz 2013.gada 

_____________. 

 1.3. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma 

saistību izpildei. 

 

2. Līdzēju tiesības un pienākumi 

 Uzņēmējs apņemas Uzdevuma izpildes gaitā ievērot šādas prasības: 

2.1.1. izpildīt Uzdevumu saskaņā ar Līguma 1.1. punktu; 

2.1.2. izpildīt Uzdevumu un tā ietvaros veicamās darbības visā Līguma 1.2.punktā noteiktajā 

termiņā; 

2.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt rakstveida informāciju un atskaites par 

Uzdevuma izpildes gaitu; 

2.1.4. ievērot Pasūtītāja pārstāvja ________________, tālr.Nr. ____________, e-pasts: 

__________  norādījumus attiecībā uz Uzdevuma izpildes veidu un kārtību saskaņā ar līgumu; 

2.1.5. izpildīt Uzdevumu personīgi, ja vien no uzdevuma satura neizriet, ka Uzdevuma 

izpildei ir nepieciešama trešo personu piesaistīšana. Ja Uzņēmējs ir piesaistījis Uzdevuma izpildei 

trešās personas, tad Uzņēmējs koordinē šo personu darbību, saglabājot pilnu atbildību par 

Uzdevuma izpildi un šo personu darbību. 

Pasūtītājs apņemas pēc Uzņēmēja pieprasījuma precizēt Uzdevuma izpildes veidu, kārtību 

un termiņus. 

  2.3. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumos, ja Uzdevums nav izpildīts vispār 

vai noteiktā termiņā, nav izpildīts atbilstošā kvalitāte vai atšķirīgi no Pasūtītāja pieprasītā. 

Gadījumā, ja ir trūkumi Uzdevuma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt kārtējos maksājumus 

Uzņēmējam un pieprasīt nekavējoties atkārtoti un uz sava rēķina izpildīt Uzdevumu, novēršot 

konstatētos trūkumus. Ja Uzņēmējs atsakās novērst trūkumus, tam jāatmaksā Pasūtītāja samaksātā 

Atlīdzība, kā arī jāsamaksā līgumsods Atlīdzības apmērā. 

 

3. Norēķinu kārtība 
 3.1. Par kvalitatīvi un savlaicīgi izpildītu Uzdevumu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 

atlīdzību Ls ___(_________) apmērā, turpmāk un iepriekš – Atlīdzība. 

 3.2. Līguma 3.1.punktā minēto Atlīdzību, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam_____ darba dienu 

laikā pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

 3.3. Atlīdzībā ir ietverti visi nodokļi. Pasūtītājs nomaksā visus normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus.  
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3.4. Pasūtītājs visus norēķinus veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norēķinu kontu, kas 

norādīts Līgumā. 

3.5. Puses vienojas, ka gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Uzdevums ir izpildīts nekvalitatīvi 

un/vai neatbilstoši šī Līguma prasībām, tomēr ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, tad 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt Uzņēmējam izmaksājamās Atlīdzības apmēru līdz 50% 

(piecdesmit) procentiem.  

 

   4. Pārējie noteikumi 

 4.1. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja atļaujas neizpaust konfidenciālu informāciju par šī 

Līguma nosacījumiem. 

 4.2. Šis Līgums aizstāj visas iepriekšējās sarunas, solījumus, apņemšanās vai līgumus starp 

Pusēm attiecībā uz šī Līguma priekšmetu. Visas izmaiņas, papildinājumi un grozījumi, kas attiecas 

uz šo Līgumu, ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un parakstīti no abām Pusēm. 

 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt šo Līgumu. 

 4.4. Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs veic Uzņēmēja personas datu, tajā skaitā arī sensitīvo 

datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.  

 4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

 

5. Pušu paraksti 

 

 

 

 

Pasūtītājs_______________________  Uzņēmējs_________________________ 

                  (vārds, uzvārds)             (vārds, uzvārds) 
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3.paraugs 

 

 

APSTIPRINU 

Iestādes nosaukums 

                          direktors                      ________ 

 

                     Rīgā, 2013.gada___.______________  

 

 
DARBA NODOŠANAS–PIEŅEMŠANAS AKTS  

 

 

Rīgā                                                                                    2013.gada _____________ 

 

 Darba nodošana un pieņemšana notiek saskaņā ar Uzņēmuma līguma Nr. ____ – 

noteikumiem, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim –  
 

un Uzņēmējam __________________________________________  
                                   (vārds uzvārds) 

 

1. Saskaņā ar 2013.gada _____.__________ noslēgto Uzņēmuma līgumu Nr. ______ – Uzņēmējs 

nodod un Pasūtītājs pieņem darbu: 

___________________________________________________________________________ 

                                  
(izpildīto darbu raksturojums: veids, daudzums u.tml.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pasūtītāja piezīmes: 

 

___________________________________________________________________________ 
  (par izpildīto darbu, norādot vai Darbi ir izpildīt labi vai ir konstatēti trūkumi)  

Darba nodošanas–pieņemšanas akts ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Tas ir noformēts un 

parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, viens, no kuriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie 

Uzņēmēja. 

 

Pasūtītājs: 

Nosaukums: 

Adrese: 

Reģ. Nr. ___________ 

Banka:  

Konts:  

 ___________________       

   (paraksta atšifrējums) 

           

Uzņēmējs: 

Vārds, uzvārds: 

Pers. kods:     

Pases sērija, Nr.:                  

Kas, kad izdevis:   

Adrese:  

Banka, kods: 

Konts: 

 ________________ 

 (paraksta atšifrējums) 

 

 



7 

 

4.paraugs 

 
AUTORATLĪDZĪBAS LĪGUMS Nr._______ 

 

 

Rīgā                       2013.gada _____.___________ 

 

 Nosaukums____________, reģistrācijas Nr.________________, adrese: ________, Rīgā, 

LV- _________, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā uz nolikuma pamata rīkojas tā direktore 

______________, no vienas puses, un (vārds un uzvārds), pers. kods: ______________, 

adrese:__________________,      norēķinu konts:__________________, banka:_______________, 

turpmāk – Lektors, no otras puses, Pasūtītājs un Lektors, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs 

atsevišķi – Puse noslēdz šādu satura līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 
 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Lektors apņemas nolasīt lekciju (vai lekciju kursu) par saskaņotu 

tēmu Pasūtītāja organizētā seminārā (vai kursos)____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(pasākums, tā vieta, datums) 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

turpmāk saukts Seminārs (vai Kursi).  

           1.2. Lekcijas prezentācijas ilgums, kopā ar atbildēm uz jautājumiem, _______ akadēmiskās 

stundas. 

           1.3. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma 

saistību izpildei. 

 

2. Līdzēju pienākumi 

 

      2.1. Lektors apņemas: 

 2.1.1. izstrādāt, sagatavot un prezentēt lekciju (vai lekciju kursa) par tēmu: 

„_________________ ”; 

 2.1.2.  izstrādāt un sagatavot lekcijas (vai lekciju kursa) izdales materiālus;  

 2.1.3. ierasties Semināra (vai Kursu) dienā norises vietā, kas minēta šī līguma 1.1.punktā ne 

vēlāk kā 15 minūtes pirms Semināra (vai Kursu) sākuma; 

 2.1.4. ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Semināra (vai Kursiem) iesniegt Pasūtītājam 

Semināra (vai Kursu) izdales materiālus vienā eksemplārā un atļaut Pasūtītājam pavairot un izdalīt 

šos materiālus Semināra (vai Kursu) dalībniekiem, nepieprasot papildus autoratlīdzību; 

 2.1.5. paziņot piecas darba dienas pirms Semināra (vai Kursu) datuma Pasūtītājam, ja nevar 

ierasties uz Semināru (vai Kursiem) un nodrošināt sev kompetentu aizstājēju;  

 2.1.6. ievērot Pasūtītāja pārstāvja __________________, tālr.Nr.:____________,  

e-pasts:__________________ norādījumus saistībā ar Līguma izpildi.  

  

            2.2. Pasūtītājs apņemas: 

 2.2.1. nodrošināt Semināra (vai Kursu) klausītāju grupas komplektēšanu; 

 2.2.2. nodrošināt Lektoru ar telpām un nepieciešamo biroja tehniku un aprīkojumu; 

 2.2.3. par saviem līdzekļiem pavairot Lektora iesniegtos Semināra (vai Kursu) izdales 

materiālus. 

     

3. Norēķinu kārtība 

 

 3.1. Par kvalitatīvi nolasītām lekcijām Pasūtītājs maksā Lektoram atlīdzību Ls_______ 

(______vārdiem___________________) apmērā, iepriekš un turpmāk – Atlīdzība. 
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 3.2. Līguma 3.1.punktā minēto Atlīdzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Lektoram 

______darba dienu laikā, pamatojoties uz Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. 

 3.4. Atlīdzībā ir ietverti visi nodokļi. Pasūtītājs nomaksā visus normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus.  

 3.5. Pasūtītājs visus norēķinus veic ar pārskaitījumu uz Lektora norēķinu kontu, kas norādīts 

Līgumā. 

  

4. Pārējie noteikumi 

 

 4.1. Lektors apņemas bez Pasūtītāja atļaujas neizpaust konfidenciālu informāciju par šī 

Līguma nosacījumiem. 

 4.2. Šis Līgums aizstāj visas iepriekšējās sarunas, solījumus, apņemšanās vai līgumus starp 

Pusēm attiecībā uz šī Līguma priekšmetu. Visas izmaiņas, papildinājumi un grozījumi, kas attiecas 

uz šo Līgumu, ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un parakstīti no abām Pusēm. 

 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt šo Līgumu. 

 4.4. Lektors piekrīt, ka Pasūtītājs veiks Lektora personas datu, tajā skaitā arī sensitīvo datu, 

apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Datu apstrādi ir tiesīgs veikt pats 

Pasūtītājs vai arī Pasūtītāja norādīta persona. 

 4.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem pa vienam eksemplāram ir nodots katrai 

Pusei. 

 

5. Pušu paraksti 

 

 

 

Pasūtītājs_______________________  Lektors_________________________ 

                         (vārds, uzvārds)           (vārds, uzvārds) 
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5.paraugs 

 

APSTIPRINU 

Nosaukums 

direktore                      _________ 

 

Rīgā, 2013.gada  ___.__________ 

 

 
DARBA NODOŠANAS–PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā                                                                                     2013.gada _______________ 

 

 Darba nodošana un pieņemšana notiek saskaņā ar Autoratlīdzības līguma Nr. ____– 

noteikumiem, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim – _________________________
 

un Lektoram _______________________________________________________________  
(vārds uzvārds) 

 

1. Saskaņā ar 2013.gada _____.__________ noslēgto Autoratlīdzības līgumu Nr. ______ – Lektors 

nodod un Pasūtītājs pieņem darbu: 

___________________________________________________________________________ 
(izpildīto darbu raksturojums: veids, daudzums u.tml.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Pasūtītāja piezīmes: 

 

___________________________________________________________________________ 
(par izpildīto darbu, norādot vai Darbi ir izpildīt labi vai ir konstatēti trūkumi) 

Darba nodošanas–pieņemšanas akts ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Tas ir noformēts un 

parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, viens, no kuriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie 

Lektora. 

 

Pasūtītājs: 

Nosaukums: 

Adrese: 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Konts:  

 

 ___________________       

               (paraksta ašifrējums)  

    

           

Lektors: 

Vārds uzvārds: 

Pers. kods:     

Pases sērija, Nr.:                  

Kas, kad izdevis:   

Adrese:  

Banka, kods: 

Konts: 

 

            ________________ 

            (paraksta atšifrējums) 
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6.paraugs 

 

PARAUGS 

LĪGUMS 

PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU 

 

Rīgā, ............ gada ..........................,        Nr. ....... 

 

Projekta ar līguma Nr. .................................. ............................................................fonda 

finansējuma saņēmējs NVO nosaukums valdes priekšsēdētāja (-s) vārds, uzvārds personā, no 

vienas puses, un  

 

pilsonis(-e).................................................................................................pers. kods 

................................, 

 

no otras puses, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 8. punktu, bez viltus, maldības un 

spaidiem noslēdz sekojošu līgumu par brīvprātīgo darbu: 

 

1. NVO nodarbina līgumā minēto pilsoni kā fizisku personu bezatlīdzības darbā, neiesaistot darba 

tiesiskajās attiecībās. 

 

2. NVO nodrošina, ka brīvprātīgais darbs ir vērsts uz NVO statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu – 

projekta „nosaukums” realizāciju. 

 

3. Līgumā minētais (-ā) pilsonis (-e) laika posmā no ........ gada .................... līdz ........................... 

augstāk minētā projekta ietvaros, atbilstoši projekta aktivitāšu plāna ............. punktam veic 

sekojošus pienākumus ar nenoteiktu darba slodzi: 

Piemēram: 

3.1. piedalās pasākumā (nosaukums, tā norises laiks un vieta); 

3.2. organizē semināru (..... h) (tēmas nosaukums) un diskusijas, iesaistot tajā ..... iedzīvotājus; 

 

3.3. sagatavo prezentācijas materiālus  (tēmas nosaukums, apjoms). 

 

4. Līgumā minētajam (-i) pilsonim (-ei), kurš (-a) veic brīvprātīgo darbu, ir tiesības prasīt no NVO 

tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā. 

 

5. NVO nodrošina pilsonim (-ei), kurš (-a) veic brīvprātīgo darbu saistībā ar šo līgumu, tādu 

izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā, pēc rakstiska iesnieguma 

saņemšanas. 

 

6. NVO garantē atbildību par kaitējumu, kas radies līgumā minētajam (-i) pilsonim (-ei), pildot 

brīvprātīgo darbu, ja kaitējums nodarīts NVO vainas dēļ. 

 

7. Līgumā minētais (-ā) pilsonis (-e), kurš (-a) veic brīvprātīgo darbu, atskaitās NVO, parakstot 

darba pieņemšanas-nodošanas aktu divu nedēļu laikā pēc brīvprātīgā darba paveikšanas augstāk 

minētajā projektā. Visāda veida izmaiņas saistībā ar brīvprātīgo darbu projektā tiek savlaicīgi 

saskaņotas ar NVO. 

 

8. Līgumu par brīvprātīgo darbu projektā puses var grozīt vai lauzt, savstarpēji vienojoties un 

saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu. 

 

9. Līgums par brīvprātīgo darbu stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. Līgums sagatavots divos 

eksemplāros – katrai pusei pa vienam. 
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PUSES: 

NVO nosaukums 

 
BRĪVPRĀTĪGAIS: 

reģ. Nr. 

adrese:  

tālrunis: 

 

adrese: 

tālrunis: 

/amatpersonas paraksts/  /paraksta 

atšifrējums/ 

/paraksts/  /paraksta atšifrējums/ 

 

  /NVO zīmogs/ 
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7.paraugs 

LĪGUMS Nr. C-01/2013 

 
Rīga 2013.gada __________________ 

 
 

________________________________reģ.nr. ______________, tās valdes priekšsēdētāja 

________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk tekstā – Nometnes 

organizētājs), no vienas puses un ______________________________ personas 

kods__________________________, (turpmāk tekstā – Nometnes dalībnieka vecāks vai 

aizbildnis), no otras puses, katrs atsevišķi (turpmāk tekstā – PUSE) un kopā (turpmāk tekstā – 

PUSES), bez viltus vai maldīga nolūka, vienojās par sekojošu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt praktiski realizēt bērnu vasaras 

piedzīvojumu un radošās atpūtas nometni „_________________” 2013.gada vasaras periodā 

un Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis apņemas nodrošināt nometnes dalībnieku (-us) uz 

konkrēto nometni, veikt dalības maksu par nometni un nodrošināt, aizpildīt un iesniegt 

Nometnes organizētāja sagatavotos un nometnei nepieciešamos dokumentus. 

 

2. NOMETNES DALĪBNIEKI 

Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis piesaka un Nometnes organizētājs apņemas uzņemt 

nometnē sekojošus nometnes dalībniekus: 

Dalībnieks Nr.1 

Vārds, uzvārds, personas kods: __________________________________________________  

Dalībnieks Nr.2 

Vārds, uzvārds, personas kods:  __________________________________________________  

Dalībnieks Nr.3 

Vārds, uzvārds, personas kods: __________________________________________________  

 

3. NOMETNES NORISES LAIKI 

3.1. Nometnes organizētājs apņemas organizēt 2013.gada vasarā 3 nometnes šādos laikos: 

Nometne nr.1 

„____________” – 19.07.2013. – 25.07.2013., nometnes norises vieta ____________________ 

Nometne nr.2 

„____________” – 26.07.2013. – 01.08.2013., nometnes norises vieta ____________________ 

Nometne nr.3 

„____________” – 09.08.2013. – 15.08.2013., nometnes norises vieta ____________________ 

 

 

3.2. Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis piesaka nometnes dalībniekus uz šādām 

nometnēm (vajadzīgo atzīmēt): 

Dalībnieks Nr.1  Nometne nr.1   Nometne nr.2  Nometne nr.3  

Dalībnieks Nr.2 Nometne nr.1   Nometne nr.2  Nometne nr.3  

Dalībnieks Nr.3 Nometne nr.1   Nometne nr.2  Nometne nr.3  

 

4. NOMETNES DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINI 

4.1. Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometni un Nometnes dalībnieka 

vecāks vai aizbildnis apņemas šo dalības maksu apmaksāt noteiktajos termiņos. 

4.2. Nometnes dalības maksa par vienu nometni, vienam dalībniekam ir Ls __________, ja samaksa 

tiek veikta līdz 2013.gada 1.maijam (ieskaitot). Ja dalības maksa tiek maksāta vēlāk, tad maksa par 

vienu nometni, vienam dalībniekam ir Ls _____________. 
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4.3. Nometnes dalības maksu Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis iemaksā savlaicīgi, bet 

ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms nometnes sākuma datuma. 

4.4. Nometnes dalības maksa tiek ieskaitīta Nometnes organizatora norādītajā kontā: A/S 

Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: ___________________________. 

4.5. Veicot iemaksu, Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildnis maksājuma uzdevumā, kā 

pamatojumu norāda dalībnieka VĀRDU, UZVĀRDU un NOMETNES NORISES LAIKU. 

4.6. Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ienākusi Nometnes organizētāja 

kontā. 

 

5. PUŠU PIENĀKUMI 

5.1. Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildņa pienākumi: 

5.1.1. godprātīgi aizpildīt APTAUJAS ANKETU par katru nometnes dalībnieku;  

5.1.2. sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli; 

5.1.3. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos 

gadījumos (alerģija, astma), un nodrošināt dalībnieku ar tiem; 

5.1.4. 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; 

5.1.5. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām un 

īpašām ēdināšanas prasībām; 

5.1.6. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu, ekipējumu un 

inventāru; 

5.1.7. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu; 

5.1.8. ja kaut kādu apstākļu dēļ dalībnieks(i) nevēlas vai nevar ierasties uz nometni, 15 darba dienas 

pirms nometnes sākuma informēt nometnes vadītāju par atteikšanos piedalīties nometnē. Ja 

informācija par atteikšanos piedalīties nometnē tiek saņemta vēlāk nekā 15 darba dienas 

pirms nometnes sākuma, nometnes norises laikā, vai vispār netiek sniegta informācija, dalības 

maksa netiek atmaksāta.  

5.1.9. izņemt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus 

un Nometnes organizators  informē vecākus par pārkāpumiem; 

5.1.10. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises laikā 

pilnā apmērā; 

 

5.2. Nometnes organizētāja un nometnes vadītāja pienākumi: 

5.2.1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību un bērna tiesību ievērošanu 

saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem; 

5.2.2. nekavējoties informēt Nometnes dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām 

dalībnieka veselības stāvoklī; 

5.2.3. nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā; 

5.2.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt dalībnieka vecākus vai 

aizbildņus par sadzīves apstākļiem nometnē; 

5.2.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību; 

5.2.6. īstenot nometnes programmu; 

5.2.7. apdrošināt dalībnieka dzīvību un veselību; 

5.2.8. atļaut dalībnieka vecākiem vai aizbildņiem apciemot dalībniekus nometnes laikā; 

5.2.9. atskaitīt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus 

 

6.  

NOMETNES ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona ir tiesīga lauzt līgumu, ja 

DALĪBNIEKA VECĀKI vai  AIZBILDŅI nepilda 2.punktā paredzētos pienākumus. 

DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI ir tiesīgi lauzt līgumu, ja NOMETNES 

ORGANIZĒTĀJS vai tā pilnvarota persona nepilda 3.punktā paredzētos pienākumus. 

 

1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai. 
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2. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES 

ORGANIZĒTĀJA, vai nometnes vadītāja, otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai 

AIZBILDŅIEM. 

 

 

 

NOMETNES ORGANIZĒTĀJS       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nometnes vadītājs__________________) 

 

 

Z.V. 

DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDŅI 

 

____________________________________ 

(vārds uzvārds) 

 

____________________________________ 

(personas kods) 

 

____________________________________ 

(adrese, tālruņa nr.) 

 

____________________________________ 

(paraksts) 
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8.paraugs 

 
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI NOMETNĒ 

 
1. Bez vadītāju atļaujas kategoriski aizliegts: 

- atstāt nometnes teritoriju; 

- atstāt nodarbību vietu. 

2. Nometnes laikā jāievēro visus nometnes vadītāju norādījumus un rīkojumus – gan uzturoties 

nometnes teritorijā, gan tās apkārtnē. 

3. Jāievēro drošības tehnika: 

- esi ļoti uzmanīgs lietojot asus priekšmetus, rūpējies par to, lai tava rīcība ar asiem 

priekšmetiem nenodarītu kādu ļaunumu ne sev, ne apkārtējiem; 

- aizliegts lietot teltīs sērkociņus, dedzināt sveces; 

- bez pieaugušā klātbūtnes neatrodies tiešā ūdens tilpņu tuvumā. 

4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsies pie kāda no nometnes 

vadītājiem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka utt.) seko 

nometnes mediķa vai nometnes vadītāju norādījumiem. 

5. Ja nepieciešams sniegt neatliekamu palīdzību (nopietna trauma, ugunsgrēks, u.tml.) nekavējoties 

izsauc attiecīgā dienesta speciālistus, izmantojot tos telefona numurus, kuri piestiprināti 

nometnes  sākumā norādītā vietā  nometnes teritorijā. 

6. Laikā ierodies uz visām nodarbībām un centies aktīvi tajās piedalīties. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā 

nerīkojies, obligāti jāinformē par to vadītāji. 

7. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas, smēķēt. 

8. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus, virzoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem. 

9. Saudzīgi izturies pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru. 

10. Neiesaisties sarunās un neseko svešu cilvēku norādījumiem, neglaudi svešus dzīvniekus, 

nelieto uzturā nezināmus augus. 

11. Ievēro personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (mazgāšanās no rīta un vakarā; roku mazgāšana 

pirms ēdienreizēm, apmeklējot tualetes (atstāj aiz sevis visu kārtībā!)). 

12. Seko līdz savai personīgo mantu  un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā. 

13. Apzināti nenodari fiziskus un morālus kaitējumus nometnes dalībniekiem un vadītājiem. 

14. Cieni citu nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses, personīgās lietas. 

15. Pēc naktsmiera iestāšanās ievērojam klusumu. 

 

PELDĒŠANĀS NOTEIKUMI 

1. Peldēšanās notiek stingrā vadītāju uzraudzībā, tam paredzētajos laikos. 

2. Vienlaikus ūdenī nedrīkst atrasties vairāk par 10 nometnes dalībniekiem. 

3. Stingri ievēro vadītāju dotos norādījumus. 

4. Aizliegts peldēt tālāk par atļauto teritoriju. 

5. Apzināti fiziski neaizskar, nekaitini un nenodari fiziskus kaitējumus citiem nometnes 

dalībniekiem peldēšanās laikā. 

6. Iegūtas traumas gadījumā nekavējoties griezies pie nometnes mediķa vai vadītāja; 

7. Apzināti nemaldini vadītājus ar viltus trauksmi.                                                                                                                                                                  

 

Ar nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumiem iepazinos un apņemos tos pildīt: 

 

Dalībnieka vārds, uzvārds:............................................................,paraksts........................................... 

Datums:......................................................................... 
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9.paraugs 

 
NOMETNES SVARĪGĀ INFORMĀCIJA 

                                   (jānovieto visiem nometnes dalībniekiem redzamā vietā) 

  

PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA: 03, tuvākās medicīnas iestādes 

tālrunis:______. (KUR?    KAS NOTICIS?  CIK CILVĒKI CIETUŠI?) 

 

POLICIJA: 02, tuvākā policijas iecirkņa tālrunis,  (KUR?    KAS NOTICIS?  CIK CILVĒKI 

CIETUŠI?) 

 

 

UGUNSDZĒSĒJI :  01, 112 
 

 

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJS:  

 
 

NOMETNES ORGANIZATORS: 

  

 
NOMETNES VADĪTĀJS:   

 

 

Dalībnieku skaits un izvietojums nometnē: 

 

 

1.apakšnometne vai 1.istaba (1.stāvs) : 

    

 

2.apakšnometne vai 2.istaba (1.stāvs):       

 

 

3.apakšnometne vai 1.istaba (2.stāvs):     

 

   

4.apakšnometne vai 2.istaba (2 .stāvs):       

 

 

Vadītāji :  

 

NOMETNES ADRESE:    
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10.paraugs 

 

 
INFORMĀCIJAS LAPA VECĀKIEM 

                                                        

 
„Nometnes nosaukums ” nometne 

(NOMETNES NOSAUKUMS) 

 

(Nometnes norises vieta) 

26.06. – 02. 07. 2013. 
(VIETA, NORISES LAIKS,) 

 

Uz NOMETNI līdzi ņemamās mantas:  

- vējjaka; 

- lietus izturīgs apģērbs; 

- apavi (lietainam laikam (var būt gumijas zābaki), sportam, karstam laikam; 

(sandales), apavi pārgājienam; 

- apģērbs vēsākam laikam (džemperi, garās bikses); 

- apģērbs karstam laikam (T-krekli, šorti); 

- peldkostīms, dvielis; 

- galvassega (karstam laikam); 

- ērts apģērbs sportošanai; 

- naktsveļa; 

- maiņas apakšveļa, zeķes (maisiņš netīrai veļai); 

- kādas „vecas” drēbes „trakākām aktivitātēm”. 

Personīgās higiēnas piederumi: 

- zobu birste, pasta, ziepes, šampūns; 

- dvielīši (2 gab.); 

- tualetes papīrs; 

- ķemme, spogulītis; 

- kabatlakatiņi. 

Citas lietas:               

- guļammaiss; 

- tūristu paklājiņš; 

- mugursoma; 

- neplīstoša, nelūstoša krūzīte, bļodiņa, karotīte;  

     -      kabatas lukturītis (ar pilnām baterijām); 

- ūdens blašķe dzeramajam ūdenim (vai kaut kas piemērots šim nolūkam) 

- zīmulis; 

- adata, diegs. 

Līdz izbraukšanai uz nometni jābūt iesniegtai obligātajai dokumentācijai par dalībnieku 

(vēlams vecāku sapulces laikā): 

- aptaujas lapa; 

- līgums ar vecākiem (2 eks.); 

- ģimenes ārsta izziņa, kurā norādītas ziņas: 

 par gatavību piedalīties nometnē; 

 vai nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem; 

  pārslimotās  slimības;  

 pārbaudes rezultāti uz pedikulozi; 

- vakcinācijas apliecības kopija. 
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Dalības maksa Ls       (lūgums iemaksāt norādītajā bankas kontā vismaz 7 dienas līdz nometnes 

sākumam – norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, nometnes nosaukumu) 

 

 

Mūsu rekvizīti:    (uzrāda nometnes organizētāja rekvizītus) 

 

Dalības maksā ietilpst: 

– ēdināšana 4 reizes dienā; 

– saimnieciskie izdevumi; 

– programmas īstenošanai nepieciešamie izdevumi; 

– inventāra īre; 

– nometnes sagatavošanas perioda izmaksas; 

– administratīvās izmaksas; 

– vadītāju darba apmaksa. 

IERAŠANĀS  NOMETNES VIETĀ:   

 

26.06.2013. no plkst. 10.00. līdz 11.00 . 

Ar savu transportu – būs izliktas norādes, varēs dabūt kartes, kā atrast nometnes vietu. Ja kādam 

radīsies sarežģījumi, risināsim tos vecāku sapulces laikā. 

 

NOMETNES SLĒGŠANA UN VECĀKU DIENA:  

 

02.07.2013. no plkst. 14.00 līdz 16.00 

 

PAPILDU INFORMĀCIJU VARAT SAŅEMT (arī nometnes laikā): 

          Nometnes vadītājs:   ______________________   tālr. _____________ 

          Nometnes organizators: (juridiskās iestādes nosaukums, kontakti) 
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11.paraugs 

 

 

APTAUJAS LAPA 

 

Cienījamie vecāki! 

 

Lai Jūsu bērnam būtu vieglā iekļauties nometnes dzīvē, kā arī lai atvieglotu nometnes 

vadītāja darbu, lūdzam sniegt mums šādu informāciju: 

 

Bērna vārds, uzvārds _______________________________________________________________  

 

Personas kods _____________________________________________________________________  

 

Izglītības iestāde un klase, kurā mācās šobrīd ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Dzīvesvietas adrese, tālrunis _________________________________________________________  

 

Vecāku vai aizbildņu kontakttālruņi (darbā vai kur citur) ___________________________________  

 

Peldēt prasme _____________________________________________________________________  

 

Vai Jūsu bērnam ir kādas īpašas rakstura iezīmes un psiholoģiskās īpatnības (histērijas lēkmes, 

bailes, liela emocionalitāte, nervozitāte), par kurām vajadzētu zināt nometnes pedagogiem? _______  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Vai Jūsu bērnam ir veselības problēmas (alerģijas pret ēdieniem, smaržām, medikamentiem, ir 

bijušas traumas, hroniskas slimības utt.)? _______________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Vai Jūsu bērns ir iepriekš piedalījies nometnēs? __________________________________________  

 

Jūsu bērna raksturīgais interešu loks ___________________________________________________  

 

Ar nometnes sadzīves apstākļiem un darba kārtību esam iepazīstināti:      JĀ     NĒ 

 

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa! 

 

Jūsu vārds, uzvārds____________________________ Paraksts _____________________________  

 

Datums________________________________ 



20 

 

12.paraugs 

 
 

Telpu nomas līgums  
 

Rīgā, 2013. __________ 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „...” turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās direktora ... 

personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem no vienas puses, un Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „...”, turpmāk tekstā saukts NOMNIEKS, tās valdes priekšsēdētāja ... personā, kurš 

darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod Telpas NOMNIEKAM ... (izmantošanas mērķis). 

1.2. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS saņem nomas lietošanā telpas ar kopējo platību ..., 

kas atrodas ..., turpmāk tekstā sauktas Telpas: 

 Sporta zāli un stadionu, aktu zāli, nodarbības telpas; 

__________________________________________  

 Virtuvi ar visām iekārtām, visu veidu traukiem, saldētavu, ledusskapi, ēdnīcu; 

 Guļamtelpas___ (cik?); 

 Medicīnas kabinetu; 

 Tualetes; 

 Dušas ar silto ūdeni; 

1.3. Nodrošināt nometnes dalībniekiem dienā četrreizēju ēdināšanu (ja atbilst); 

1.4. Guļamtelpās uzklāt ____ gultas nometnes dalībniekiem; 

 

1.5. IZNOMĀTĀJS nodrošina veļas mazgāšanu par saviem līdzekļiem. 

1.6. IZNOMĀTĀJS nodod nometnes rīcībā šādu mīksto inventāru: 

 Segas _____ gab.; 

 Palagus ____ gab.; 

 Spilvenus ____ gab.; 

 Matračus ____ gab.; 

1.7. IZNOMĀTĀJS nodod nometnes rīcībā sekojošu inventāru: 

 Televizoru ____ gab,; 

 Tenisa galdu ___ gab.; 

 Novusa galdu___ gab.; 

 Citu inventāru__________. 

1.8. IZNOMĀTĀJS patur tiesības uzraudzīt, lai nometnē netiktu pārkāpta elementārā kārtība un 

tiktu saglabāts inventārs. 

1.9. IZNOMĀTĀJS saskaņo savu darbību ar Sabiedrības veselības aģentūru un vietējo 

pašvaldību. Darbiniekiem, kas apkalpos nometni, jābūt veiktai veselības pārbaudei. 

1.10. Telpas tiek nodotas NOMNIEKAM tādā stāvoklī, kādā tās atrodas līguma noslēgšanas dienā. 

 

2. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi 

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas nodrošināt NOMNIEKAM energosistēmu, ūdens apgādes, 

kanalizācijas sistēmu izmantošanu visa šī līguma darbības laikā. 

2.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības ienākt nomātās telpās ar NOMNIEKA pilnvarotas personas 

klātbūtnē. 

2.3. IZNOMĀTĀJS garantē NOMNIEKAM nepārtrauktu telpu izmantošanu visa šī līguma 

darbības laikā. 

2.4. IZNOMĀTĀJS nes atbildību par zaudējumiem NOMNIEKAM, ja zaudējumi radušies 

IZNOMĀTĀJA vainas dēļ. 
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2.5. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par ūdensvada, elektrotīkla un citiem bojājumiem, ja tie radušies 

no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ. 

2.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs rakstiski norādīt citu personu, kas IZNOMĀTĀJA vietā saņemtu 

IZNOMĀTĀJAM pienākošos maksājumus, kas paredzēti šī līguma darbības laikā. 

 

3. NOMNIEKA tiesības un pienākumi 

3.1. NOMNIEKAM ir tiesības novietot telpās nepieciešamās iekārtas, un lai sagatavotu telpas 

ekspluatācijai veikt tajās remontu un rekonstrukciju. 

3.2. NOMNIEKAM ir tiesības izmantot Telpu fasādi reklāmas izvietošanai, ievērojot atbilstošus 

LR likumdošanas aktus un saskaņojot to ar IZNOMĀTĀJU. 

3.3. NOMNIEKS apņemas uzturēt telpas atbilstošā kosmētiskā stāvoklī un atbildēt par telpu 

elektrosistēmu, logu un durvju stāvokli. 

3.4. NOMNIEKS apņemas ievērot telpās kārtību, ugunsdrošības un sanitārtehniskos noteikumus 

visa šī līguma darbības laikā. 

3.5. Nomātās telpas atstājot, atstāt tās labā un lietošanai derīgā stāvoklī. Viss ieguldītais telpu 

labiekārtošanā, ko nevar atņemt nekaitējot telpām ar atlīdzību pāriet IZNOMĀTĀJA īpašumā. 

3.6. NOMNIEKS nes atbildību par zaudējumiem IZNOMĀTĀJAM, kuri ir radušies NOMNIEKA 

vainas dēļ. 

3.7. NOMNIEKS atbild, lai visiem nometnes dalībniekiem, t.i. treneriem, skolotājiem, 

instruktoriem, būtu veiktas veselības pārbaudes. 

3.8. NOMNIEKS atbild par to, lai tā vainas dēļ netiktu piegružota teritorija. 

3.9. NOMNIEKAM nav tiesības nodot telpu apakšnomā vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot 

minēto 1.2. punkta darbības veidiem, bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU. 

 

4. Norēķinu kārtība 

4.1. Par nomas lietošanā piešķirtajām telpām NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM .... 

Par izmitināšanu Ls_______X______dienas X_____ cilvēki. 

Kopā: Ls_________ , (______________________________) 

    

  Summa vārdiem 

Par ēdināšanu Ls.__________X__________ dienas X _________ cilvēki. 

Kopā: Ls_________ , (______________________________) 

    

  Summa vārdiem 

Par citiem pakalpojumiem_______________________________. 

 

4.2. Papildus nomas maksai NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM par izlietoto elektroenerģiju, 

par sanitārā mezgla lietošanu, signalizācijas ekspluatāciju, atkritumu izvešanu un 

ekspluatācijas izdevumus, kas kopā sastāda ....  

4.3. NOMNIEKS veic apmaksu 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas par 4.1. un 

4.2.punktā noteiktajiem maksājumiem. 

4.4. NOMNIEKA ieguldījums, kas saistīts ar TELPU remontu uzskatāms par apmaksātu nomas 

maksu līdz ....(ja tas attiecināms).  

 

5. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība 

5.1. Šis līgums var tikt grozīts un/vai papildināts. Visi šie līguma grozījumi un papildinājumi tiek 

noformēti rakstiski un tiek pievienoti šim līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

5.2. NOMNIEKS šo līgumu drīkst lauzt jebkurā laika vienpusējā kārtībā, brīdinot par to 

IZNOMĀTĀJU 2 (divus) mēnešus pirms līguma laušanas. 

5.3. IZNOMĀTĀJS var pārtraukt šo līgumu pirms termiņa, ja NOMNIEKS izmanto telpas savādāk 

kā noteikts dotajā līgumā, vai nepilda līgumā paredzētās saistības. 

5.4. Šī līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS pārtrauc maksājumus, kas 

paredzēti šajā līgumā no telpu atbrīvošanas brīža. 
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6. Līguma darbības termiņš 

6.1. Šis līgums stājas spēkā ar ... 1.06.2013. un darbojas līdz ........ 

6.2. NOMNIEKAM ir pirmtiesības uz šā līguma pagarināšanu. 

 

7. Strīdīgu jautājumu izskatīšana 

7.1. Strīdīgie jautājumi izskatāmi pusēm savstarpēji vienojoties, un jautājumi, kuri nav noteikti šajā 

līgumā, izskatāmi ievērojot LR likumdošanu. 

 

8. Pušu rekvizīti 

 

 

IZNOMĀTĀJS   NOMNIEKS 
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13.paraugs 

 

 
LĪGUMS PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM 

BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNĒ 
 

 

                                                                               2013.gada _____._____________ 

 

         SIA „nosaukums” 

_____________________________________________________________________ 
                                                                    (līguma slēdzēja amats, vārds, uzvārds) 

 

turpmāk tekstā – ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, no vienas puses, un  (juridiskas vai fiziskas 

personas nosaukums) – izpilddirektora/es ________________ personā , turpmāk tekstā – pasūtītājs 

, no otras puses , noslēdz sekojošu līgumu uz laiku no 2013.gada 26.jūnija līdz 2.jūlijam par 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu (juridiskas personas nosaukums) rīkotajā „nometnes 

nosaukums” nometnē minētajā periodā. 

 

1. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības: 

 

 Nodrošināt  40 nometnes dalībnieku kvalitatīvu ēdināšanu 3 x dienā, ievērojot visas sanitāri 

higiēniskās prasības un ievērojot ar pasūtītāju iepriekš saskaņoto ēdienreižu laiku. 

 Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs darbojas atbilstoši visām pārtikas un veterināra dienesta 

izvirzītajām prasībām ( reģistrē un  saskaņo nometnes ēdināšanu ar Pārtikas un veterināro dienestu -  

Forma PB – 1 un PP3) 

 Darbiniekiem, kas apkalpos nometni, jābūt veiktai veselības pārbaudei. 

 Jānodrošina stingru bez glutīna diētu 1 nometnes dalībniekam. 

 

2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

 

 Pasūtītājs laicīgi veic pasūtījumu, saskaņojot to ar šefpavāru. 

 Pasūtītājs termiņā kārto pasūtījuma apmaksu. 

 Pasūtītājs atbild par pārtikas nogādi līdz nometnes vietai. 

 

3. Samaksas kārtība: 

 

 Saskaņā ar tāmi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam par ēdināšanas pakalpojumiem tiek 

samaksāti  Ls 560 (pieci simti sešdesmit lati 00 sant.) pēc aprēķina (Ls 2,40 X 5 dienas + Ls 2,00 X 

1 diena) X 40 personas . 

 Pakalpojuma apmaksa tiek veikta pārskaitot daļu summas ar priekšapmaksu, daļu – pēc 

pakalpojuma sniegšanas. 

 

4. Pārējie noteikumi: 

 

 Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz pilnīgai tā 

izpildei. 

 Līgums var tikt lauzts pēc pušu savstarpējas vienošanās, neizmantotā nauda tiek atmaksāta 

Pasūtītājam. 

 Pakalpojuma sniedzējs atbild par darba grafika ievērošanu, ēdiena kvalitāti, ja pakalpojums tiek 

sniegts ļoti nekvalitatīvi, pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu, saņemot atpakaļ vismaz 50 % iemaksātā 

finansējuma. 
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 Visas izmaiņas un grozījumi šajā līgumā var tikt izdarīti rakstveidā, pusēm vienojoties un 

apstiprinot šo vienošanos ar parakstiem. 

 Strīdi starp līgumslēdzējām pusēm tiek risināti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 Līgums noslēgts 2 eksemplāros , pa vienam katrai no līgumslēdzējām pusēm , un abām ir 

vienāds juridiskais spēks. 

 

5. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses: 

 

 

 

IZPILDĪTĀJS                                                                  PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

___________________________                                    ________________________ 

 

/ __________________________/                                              / vārds, uzvārds/ 

 

2013. gada _____._____________                                 2013. gada _____. ______________ 
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14.paraugs 

 

                                 (pilsētas, rajona, pagasta pašvaldība) 

                                                                                               vadītājam _________________ 

                                                                                                                     (vārds, uzvārds) 

 
IESNIEGUMS 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNES ORGANIZĒŠANAI 

 

(nometnes organizētājs) 

________________________________________________________________________ (nometnes 

organizētāja juridiskā adrese, kontakttālrunis) 

 

_______________________________________ personā ________________________ 
(nometnes vadītāja vārds, uzvārds)                                                        (pilsēta, rajons, pagasts) 

 

teritorijā organizē nometni _________________________________________________ 
(nometnes nosaukums) 

 

Nometne: 

atbilstoši iekārtojuma veidam 

________________________________________________________________________ 
(stacionāra, periodiskas darbības, lauku apstākļu / dienas, diennakts) 

Atbilstoši nometnes programmai 

________________________________________________________________________ 
(izglītojoša, sporta, tūrisma, darba, atpūtas, skautu u.c.) 

Nometne notiek 

________________________________________________________________________ 
(nometnes atrašanās vieta un adrese) 

 

 

Laika posmā: no ___________________  līdz  ____________________ 

 

Dalībnieku skaits nometnē: ___________________________________ 

 

Dalībnieku vecums: no ___________  līdz  ______________ gadiem. 

 

Nometnes vadītāja kontakttālrunis (nometnes norises laikā): ______________________ 

 

Pielikumā: 

1. Nometnes vadītāja kursu beigšanas apliecības kopija. 

2. Nometnes organizētāja (juridiskām personām) reģistrācijas apliecības kopija. 

_______________________                                ______________________________ 

(datums)                                                                          (paraksts) 
 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” . 
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15.paraugs 

 
V/a „Veselības inspekcijas”   

___________________ filiālei 

Adrese___________________ 

Uzņēmuma nosaukums, reģ.nr. vai  

privātpersonas vārds, uzvārds, personas kods. 

Uzņēmuma juridiskā adrese vai privātpersonas dzīvesvietas adrese 

Kontakta tālruņi:_________ 
                                  

2013.g. ____ ______________ 
 

PIETEIKUMS 

 

Lūdzu izsniegt/veikt 

 

                                                                                                                                            objekta nosaukums un darba profils /telpu sastāvs 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Objekta adrese, kadastra Nr.  

Vajadzīgo pasvītrot: 
a) Atzinumu par būvvietas izvēli celtniecībai (gruntsgabala platība_______) 

 

b) *Higiēnas uzdevumu projektēšanai (tehnisko noteikumu izstrādāšana)  

Objektā paredzamā ūdensapgāde______________________________________________________ 

Kanalizācija______________________________________________________ 

Apkure,vēdināšana_____________________________________________________ 

c) Atzinumu par būvprojektu (platība _______ m
2
) 

 

d) Atzinumu par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai (platība _______ m
2
)  

Projekta autors________________________________________________________      

SVA projektēšanas higiēniskais uzdevums izsniegts__________________________ 

                                                                                       
(datums, Nr.) 

e) Objekta higiēnisko novērtējumu: 

- Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai /turpināšanai (platība __ m
2
) 

f) Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa/auditmonitoringa/dezinfekcijas programmas 

saskaņošanu  

g) Konsultāciju 

h) Dzeramā ūdens paraugu noņemšanu mikrobioloģiskai/ķīmiskai testēšanai 

i)  Atzinuma sagatavošanu par testēšanas pārskatu 

j) Cits pakalpojums ________________________________________ 
Pieteikumam klāt pievienotie dokumenti  
ESMU INFORMĒTS UN PIEKRĪTU: 

-GARANTĒT MAKSAS PAKALPOJUMA PRIEKŠAPMAKSU 

-NODROŠINĀT SPECIĀLISTU AR AUTOTRANSPORTU IZBRAUKUMAM UZ OBJEKTU 

-SVA TRANSPORTA IZMANTOŠANA PAR ATSEVIŠĶU SAMAKSU (NEIETILPST ATZINUMA IZMAKSĀS) 

Bankas rekvizīti: ____________________________________________________ 
Pieteikuma iesniedzējs _________________________________________   
                                                                                             amats, vārds, uzvārds                                                                        paraksts 

*Pieprasot higiēnas uzdevumu projektēšanai obligāti norāda būves tipu, objekta būvtilpumu, 

būvniecības veidu (jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija un restaurācija) 
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16.paraugs 

 

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta 

________ brigādes komandierim 

________________ 

          (vārds, uzvārds) 

        

 
IESNIEGUMS 

                                                                         

    2013.gada  ___________ 

 

Par nometnes „Nometnes nosaukums” 

saskaņošanu  

 

 

                  (Nometnes organizācijas nosaukums)____________, lūdz saskaņojumu nometnei 

________________, kura notiks (pilna adrese)____________________, laikā no 2010.gada 

1.07.2013.–10.07.2013. Nometnē piedalīsies bērni un jaunieši – ____(dalībnieku skaits), vecumā 

no 14 līdz 18 gadiem. 

 

Nometnes vadītājs:______________________________________ 

      (vārds, uzvārds, kontakti) 

Pielikumā: 

- Nometnes vadītāja apliecības kopija; 

- Nometnes organizētāja reģistrācijas apliecības kopija; 

- Saskaņojuma veidlapa.  

 

 

  

 

 
Iestādes vadītājs     _____________________ 

                  

         (vārds, uzvārds) 

 

 

 

Kontakti: Tālrunis-,  e-pasts 
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17.paraugs  

 
 

VALSTS  UGUNSDZĒSĪBAS  UN  GLĀBŠANAS  DIENESTS 
 

(VUGD struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts) 

 
 

 
(dokumenta sastādīšanas vieta)  (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) 

20____.gada _____. ____________   
(reģistrācijas datums)  (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)  

   
  (juridiskās vai fiziskās personas adrese) 

ATZINUMS   Nr.__________par atbilstību ugunsdrošības prasībām 

1.  Apsekots:  
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) 

2.  Adrese:  

3.  Īpašnieks 

(valdītājs): 

 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) 

 
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) 

4.  Iesniegtie dokumenti:  

 

5.  Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:  

 

 

6.  Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

 

7.  Slēdziens

: 

 

 

8.  Atzinums izsniegts saskaņā ar  
 (norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums) 

9.  Atzinumu paredzēts iesniegt:  
(iestādes, kur paredzēts iesniegt atzinumu, nosaukums) 

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: 

 
(amatpersonas amats un adrese) 

     
(VUGD struktūrvienības vadītājs)  (paraksts)  (vārds, uzvārds) 

(Sagatavotāja uzvārds, tālrunis, e-pasts) 

Atzinumu saņēmu:  
 (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)  (paraksts) 

20____. gada ___. ___________  

 

 



29 

 

18.paraugs 

 

Izlietotais finansējums X nometnē Y laikā (nometne!)* 

 

Nometnes 

posmi 

Pozīcija Kam 

samaksāts 

Apliec. 

dok.Nr. 

Iztērētā 

summa 

Sagat. posms     

 Inventārs    

 Nometnes krekli    

 Kancelejas preces 

(programmai) 

   

 Transporta pakalpojumi    

 Saimniecības preces    

 Telpu noma, elektrība    

 Apbalvošana    

 Benzīns, ceļa izdevumi    

 Ēdināšana     

 Telefons    

 Sabiedrības Veselības aģentūra    

 Administratīvās izmaksas    

 Kopā:    

Realiz. posms     

1.diena(datums) Ēdināšana    

 Saimniecības preces    

 Benzīns (motorzāģim)    

 Inventārs    

 Kopā:    

2.diena Ēdināšana    

 Dāvanas dalībnieku jubilejās    

 Kancelejas preces    

 Saimniecības preces    

 Kopā:    

3.diena Ēdināšana    

 Benzīns    

 Kopā:    

4.diena Ēdināšana    

 Transports uz Jūrkalni    

 Kopā:    

5.diena Ēdināšana    

 Medikamenti     

 Saimniecības preces    

 Kancelejas preces    

 Benzīns    

 Kopā:    

6.diena Ēdināšana    

 Medikamenti    

 Transporta izdevumi    

 Saimniecības preces    

 Kancelejas preces    

 Benzīns    
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 Kopā:    

7.diena Ēdināšana    

 Fotofilma    

 Saimniecības preces, inventārs    

 Dušu īre    

 Kopā:    

8.diena Ēdināšana    

 Transports uz Ventspili    

 Apģērbs dalībniekiem    

 Batuti Ventspilī    

 Kuģītis Ventspilī    

 Kopā:    

9.diena Ēdināšana    

 Benzīns    

 Dāvanu karte pasniedzējai    

 Saimniecības preces    

 Kancelejas preces    

 Kopā:    

10.diena Ēdināšana    

 Saimniecības preces    

 Inventārs    

 Kopā:    

11.diena Ēdināšana    

 Benzīns mantu pārvešanai    

 Kopā:    

Pēc nometnes 

posms 

Telefons (par nometnes laiku)    

 Algas nometnes personālam 

(ieskaitot nodokļus) – 7 vadītāji   

   

 Bilžu attīstīšana    

 Kancelejas preces    

 Nolietotā inventāra nomaiņa    

 Administratīvās izmaksas    

 Komisija par maksājumu 

uzdevumu apkalpošanu, naudas 

izsniegšanu, konta apkalpošana. 

   

 Kopā:    

                              

 

Kopējā nometnei izlietotā summa:  ...................... 
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19.paraugs 

 

Pozīciju paskaidrojumi nometnes tāmei 
 

Pozīcija Aprēķins 

Administratīvie  izdevumi Šeit iekļaujami dažādi ar nometnes sagatavošanas perioda 

koordinējošo darbu saistītie izdevumi (interneta izmaksas, 

biroja izmaksas, kopēšanas darbi u.tml.) 

Nometnes reklāmas izmaksas Izdomājiet kādā veidā reklamēsiet savu nometni un 

aprēķiniet, cik naudas tas no jums prasīs. 

Inventārs  Iesaku uzrakstīt visu inventāru, kas jums nometnes 

vajadzībām jāiepērk un aprēķināt, cik naudas jums 

vajadzētu, lai to visu iegādātos 

Nometnes Krekli  Dalībnieku, vadītāju skaits X 1 krekla izmaksas 

Vārdu nozīmītes Dalībnieku, vadītāju skaits X 1 nozīmītes izmaksas 

Kancelejas preces Iesaku uzrakstīt visas kancelejas preces, kas jums 

jāiegādājas, un aprēķināt, cik naudas jums vajadzētu, lai to 

visu iegādātos 

Transporta pakalpojumi Vadoties no iecerētās programmas noskaidrojiet cik bieži 

jums jāīrē transports (dalībnieku pārvadājumi, inventāra 

piegāde u.tml.), noskaidrojiet pie kādas no transporta 

firmām cik konkrētais ceļš jums varētu izmaksāt. 

Saimniecības preces Iesaku uzrakstīt visas saimniecības preces, kas jums 

jāiegādājas, un aprēķināt, cik naudas jums vajadzētu, lai to 

visu iegādātos 

Pasta pakalpojumi Apdomājiet, ko un kādā daudzumā jūs sūtīsiet pa pastu (un 

tad konkrēto sūtījumu skaitu reiziniet ar aploksnes un 

pastmarkas summu) 

Grāmatas Varbūt vēlaties nometnes vajadzībām iegādāties kādu 

papildliteratūru (nometnes programmas īstenošanai) 

Nodarbību realizēšanai 

nepieciešamais 

Sarakstīt konkrētas lietas, ņemot vērā nometnes 

programmu, kas nepieciešamas pilnvērtīgam darbam 

nometnes nodarbībās – veikt aprēķinus 

Benzīns Aprēķināt provizorisko km daudzumu, ko nobrauksiet 

gatavojoties nometnei, nometnes laikā, pēc nometnes 

periodā – aprēķiniet cik litrus degvielas jūsu mašīna patērē 

uz 100 km, aprēķiniet, cik kopā litrus iztērēsiet x degvielas 

cena (rēķiniet lielāku, nekā ir esošajā momentā, jo 

degvielas cena ir ļoti nestabila) 

Telpu īre Dienu skaits x dalībnieku, vadītāju skaits x izmaksas uz 

vienu dalībnieku 

Ēdināšana  Dalībnieki, vadītāji x dienu skaits x ēdināšanas izmaksas 

uz vienu dalībnieku (varbūt jūs paredzat ēdināšanas 

apmaksu arī vadītājiem pirmsnometnes un pēcnometnes 

posmā) 

Inventāra īre Sarakstiet konkrēti ko taisāties īrēt: dienu (vai stundu) 

skaits x maksa par īri dienā (vai stundā) x izīrējamās lietas 

skaits 

Telefons Iesaku noteikt konkrētu summu, kuru paredzat telefona 

apmaksai un kuru nedrīkst pārsniegt. 

Sabiedrības Veselības aģentūra Ls 10–15 
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Dāvanas dalībnieku jubilejās Noteikti pārliecinieties vai nometnes laikā kādam no 

dalībniekiem, vadītājiem nav kāda jubileja 

Medikamenti  Ls 20 

Fotofilma, bildes Aprēķinus veikt atbilstoši iecerētajam filmiņu, bilžu 

daudzumam 

Stadiona, spora zāles, dušu īre Sarakstiet konkrēti ko taisāties īrēt: dienu (vai stundu) 

skaits x maksa par īri dienā (vai stundā)  

Ieejas biļetes muzejos, atrakciju 

parkos u.tml. 

Kopējais dalībnieku skaits X izmaksas vienam dalībniekam 

Algas nometnes personālam 

(ieskaitot ienākuma un sociālo 

nodokli).  

Cilvēku skaits x darba apmaksa stundā vai dienā x stundu 

vai dienu skaits 

Komisija par maksājumu 

uzdevumu apkalpošanu, naudas 

izsniegšanu, konta apkalpošanu, 

u.tml. 

Tas atkarīgs no bankas operāciju daudzuma nometnes 

apkalpošanas laikā 

Neparedzētie izdevumi Noteikti nepieciešams paredzēt šādu pozīciju, jo nometnes 

laikā daudz kas var pamainīties vai arī rasties neparedzēti 

izdevumi 

KOPĀ:  

 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


