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Latvijas Universitātes 

Rīgas 1.medicīnas koledžas  

 Dienesta viesnīcas nolikums un 

iekšējās kārtības noteikumi 

 
 Izdoti saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”,  

Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumiem Nr.137 

 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 

ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 

1993. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.212 apstiprinātajiem  

noteikumiem “Dienesta viesnīcu lietošanas noteikumi” 

 

 

I .Vispārīgie noteikumi 

 

1. Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas (turpmāk – Koledža) dienesta viesnīca 

(turpmāk – Dienesta viesnīca) ir Koledžas pārziņā. 

2. Dienesta viesnīcas adrese: Tomsona ielā 39, Rīgā, LV-1013. 

3. Noteikumi paredzēti izglītojamajiem un citām fiziskajām personām, kuras dzīvo Dienesta 

viesnīcā.  

4. Prioritāte Dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanai ir Koledžas izglītojamajiem. Ja 

Dienesta viesnīcā ir brīvas telpas, tās atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim var izīrēt 
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citām fiziskām personām. Juridiskām personām Dienesta viesnīcas telpas var izīrēt saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām. 

5. Dienesta viesnīcā dzīvojošo skaits atbilst noteiktajām vides un higiēnas prasībām.  

6. Dienesta viesnīcas darbu organizē un par to atbild Dienesta viesnīcas vadītājs.  

 

II. Īres līgums 

 

7. Koledžas izglītojamajiem kā arī citām personām, pamatojoties uz personas iesniegumu un 

Koledžas direktora atļauju, piešķir vietu Dienesta viesnīcā, noslēdzot īres līgumu un 

noformējot pieņemšanas un nodošanas aktu par telpas, aprīkojuma un caurlaides nodošanu 

īrniekam. 

8. Iesniegums par īres līguma noslēgšanu tiek iesniegts Dienesta viesnīcas vadītājam, kurš 

izvērtējot Dienesta viesnīcā esošo brīvo vietu skaitu par to veic atzīmi iesniegumā. 

Iesniegums par īres līguma noslēgšanu pēc tam, kad tā izvērtēšanu veicis Dienesta viesnīcas 

vadītājs tiek iesniegts Koledžas direktoram. 

9. Īres līgums tiek noslēgts uz mācību vai citu laiku. 

10. Īres līgumā ir noteikts: 

  10.1. īres līguma termiņš un līguma izbeigšana. Īres maksa ir noteikta atbilstoši Latvijas 

Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” aktuālajam 

maksas pakalpojumu cenrādim;  
(Grozīts pamatojoties uz LU R1MK 13.07.2022. rīkojumu Nr.1.14./496) 

10.2. īrnieka pienākumi un tiesības; 

10.3. izīrētāja pienākumi un tiesības. 

 

 

III. Viesnīcas telpu lietošanas noteikumi 

 

11. Dienesta viesnīcu slēdz pulksten 01:00.  
(Grozīts pamatojoties uz LU R1MK padomes 05.07.2021. lēmumu Nr.10 un LU R1MK 08.07.2021. rīkojumu 

Nr.1.14./289) 

12. Apmeklētājiem Dienesta viesnīcas telpās atļauts uzturēties līdz pulksten 21:00. Apmeklētāju 

ierašanās Dienesta viesnīcā tiek reģistrēta apmeklētāju uzskaites žurnālā, norādot ierašanās 

datumu, laiku, vārdu, uzvārdu un ierašanās mērķi. Katrs apmeklētājs ar savu parakstu 

apliecina, ka sniegtā informācija ir pareiza. Īrnieks ir atbildīgs par savu apmeklētāju rīcību 

Dienesta viesnīcas telpās. 

13.  Dienesta viesnīcas 1 (vienā) dzīvojamā telpā tiek izmitināti ne vairāk kā 3 (trīs) īrnieki. 

Aizliegts vienā istabā iemitināt dažāda dzimuma personas, izņēmums, ģimenes. 
(Grozīts pamatojoties uz LU R1MK padomes 05.07.2021. lēmumu Nr.10 un LU R1MK 08.07.2021. rīkojumu 

Nr.1.14./289) 

14. Dienesta viesnīcas vadītājs, ja ir nepieciešams, īrnieku pārvieto uz citām Dienesta viesnīcas 

telpām. 

 

IV. Īrnieka pienākumi 

 

15. Īrniekam ir pienākums: 

15.1. iepazīties un ievērot Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības, ugunsdrošības un  

elektrodrošības noteikumus (apliecinot ar parakstu); 

15.2.  maksāt īres maksu saskaņā ar īres līguma noteikumiem; 

15.3. ievērot Dienesta viesnīcas darbinieku un rīkojumus; 
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15.4. ievērot caurlaižu režīmu: ienākot Dienesta viesnīcā, bez uzaicinājuma uzrādīt un atstāt 

caurlaidi Dienesta viesnīcas dežurantam; 

15.5. aizejot no Dienesta viesnīcas istabas atslēgas nodot dežurantam un paņemt caurlaidi; 

15.6. aizejot no telpas, aizvērt logus, nofiksējot tos ar rokturi un izslēgt elektrību; 

15.7. no pulksten 23:00 līdz pulksten 07:00 ievērot klusumu; 

15.8. saudzēt Dienesta viesnīcas inventāru; 

15.9. nekavējoši ziņot Dienesta viesnīcas vadībai par avāriju vai nelaimes gadījumiem, kā 

arī par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un par bojāto inventāru;  

15.10. atlīdzināt Izīrētājam zaudējumus un/vai izdevumus, kas radušies Īrnieka vainas dēļ; 

15.11. taupīgi lietot elektroenerģiju, gāzi, ūdeni; 

15.12. elektriskās, gāzes u.c. koplietošanas telpās esošās ierīces lietot, ievērojot 

ugunsdrošības prasības: veļu mazgāt, gludināt un žāvēt tikai šim nolūkam paredzētajās 

telpās. Gludināšanai izmantot Dienesta viesnīcas gludekļus un gludināmos dēļus. 

Gludekļus pret parakstu saņemt un nodot dežurantam; 

15.13. piedalīties pašapkalpošanās darbos, koplietošanas telpu un pieguļošās teritorijas 

uzkopšanā; 

15.14. rūpēties par personīgajām mantām, nepamest tās bez uzraudzības Dienesta viesnīcas 

koplietošanas telpās. Vērtslietas vai naudu var nodot glabāšanā Dienesta viesnīcas 

seifā (informācija pie Dienesta viesnīcas vadītāja); 

15.15. dodoties praksē vai brīvdienās, beidzot koledžu vai izstājoties no Dienesta viesnīcas, 

2 (divas) darbdienas iepriekš par to brīdināt Dienesta viesnīcas vadītāju un/vai 

dežurantu, audzinātāju un telpu atbrīvot nedēļas laikā, istabu atstāt uzkoptu, mīksto 

inventāru un gultas veļu, istabas atslēgas nodot Dienesta viesnīcas dežurantam. 

 

16.Īrniekam Dienesta viesnīcas telpās aizliegts: 

16.1. lietot plaša diapazona basu refleksācijas skaļruņus ja tas traucē citu Dienesta viesnīcas  

iemītnieku mieru vai blakus esošo māju iedzīvotājus; 

16.2. lietot īrnieku gludekļus, elektriskās sildāmierīces, elektriskās tējkannas, elektriskās spirāles 

ūdens vārīšanai; 

16.3. uzglabāt dzīvojamās telpās priekšmetus un vielas, kas piesārņo gaisu, kā arī ugunsnedrošus 

un sprādzienbīstamus priekšmetus; 

16.4. telpās un evakuācijas ceļos aizliegts novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas, ja tās mazina 

noteikto evakuācijas ceļu platumu un traucē cilvēku evakuāciju; 

16.5. patvaļīgi, bez viesnīcas vadītāja atļaujas pāriet dzīvot uz citu telpu, pārvietot inventāru un 

mēbeles uz citu telpu, aizkraut priekštelpas un pārplānot dzīvojamo telpu un palīgtelpas; 

16.6. izmantot televīzijas, video un radio iekārtas, kuras patērē elektroenerģiju, uzstādīt 

individuālās ārējās radio, televīzijas un satelīttelevīzijas antenas (bez Dienesta viesnīcas 

vadītāja rakstiskas atļaujas); 

16.7. turēt telpās mājdzīvniekus (t.sk. suņus, kaķus, putnus u.c.) (bez Dienesta viesnīcas vadītāja 

atļaujas); 

16.8. smēķēt, lietot un atrasties alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē; 

16.9. iemitināt Dienesta telpās citas personas bez rakstiskas Dienesta viesnīcas vadītāja atļaujas.  

 

 

V. Īrnieka tiesības 

 

17. Īrniekam ir tiesības: 

17.1. piedalīties Dienesta viesnīcas izglītojamo pašpārvaldes darbā – Dienesta viesnīcas padomē,  

kuras darbu koordinē Dienesta viesnīcas vadītājs un padomes priekšsēdētājs; 
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17.2. apspriest un risināt Dienesta viesnīcas dzīves jautājumus; iesniegt priekšlikumus Dienesta 

viesnīcas padomei vai Dienesta viesnīcas administrācijai par sadzīvi veicinošiem 

pasākumiem; 

17.3.ievēlēt stāva vai istabiņu vecākos; 

17.4. lūgt savlaicīgi veikt nepieciešamos remonta darbus viesnīcas istabiņās vai salabot 

bojājumus sadzīves telpās; 

17.5.izmantot mācību telpas 6.stāvā (63. un 69.istaba);  

17.6.izmantot datorklasi 5.stāvā. 

 

VI. Higiēnas prasības 

 

18. Īrnieka pienākums ir ievērot šādas higiēnas prasības: 

18.1. ievērot personīgo higiēnu, uzturēt kārtību dzīvojamā istabā un koplietošanas telpās;  

18.2. 1(vienu) reizi mēnesī istabā veikt ģenerālo tīrīšanu; no iekšpuses nomazgāt un ieziemot 

istabas logus; 

18.3. pārtikas produktus, kas ātri bojājas, glabāt ledusskapī; 

18.4. inventāru, katlus un tējkannas novietot tikai uz paliktņiem;  

18.5. skapjus un virtuves plauktus pirms lietošanas pārklāt ar mitrumu necaurlaidīgu audumu vai 

tml. klājumu; 

18.6. dīvānus – gultas nenovietot cieši blakus vienu otram, gultas veļu uzglabāt veļas kastēs; 

18.7. sadzīves atkritumus savākt un ne retāk kā reizi dienā nogādāt uz atkritumu konteineriem; 

18.8. neatstāt aiz sevis atkritumus gaiteņos, virtuvē, tualetes telpās;  

18.9. dušas telpas lietot laikā no pulksten 06:00 līdz 23:00; 

19. Dienesta viesnīcas pienākumi higiēnas prasību nodrošināšanā: 

19.1.koplietošanas telpas uzkopt katru dienu laikā no pulksten no pulksten 11:00 līdz 15:00;  
(Grozīts pamatojoties uz LU R1MK padomes 05.07.2021. lēmumu Nr.10 un LU R1MK 08.07.2021. rīkojumu 

Nr.1.14./289) 
19.2.koplietošanas dušas telpas un tualetes telpas uzkopt ne retāk kā 1 (vienu) reizi dienā ar 

attiecīgajai telpai un uzkopšanas objektam atbilstošu marķētu inventāru, izmantojot atļautos 

dezinfekcijas līdzekļus; 
(Grozīts pamatojoties uz LU R1MK padomes 05.07.2021. lēmumu Nr.10 un LU R1MK 08.07.2021. rīkojumu 

Nr.1.14./289) 
19.3.sadzīves atkritumus nogādā  uz atkritumu konteineriem ne retāk kā reizi dienā; 

19.4.regulāri vēdināt telpas; 

19.5.ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā mazgāt logus, durvis un gaismas ķermeņus; 

19.6.reizi 10 dienās (ja nepieciešams, biežāk) nodrošināt īrniekus ar tīriem gultas piederumiem: 

(matračiem, segām, spilveniem) tīru gultas veļu un dvieļiem. Īrnieks drīkst izmantot 

personīgos gultas veļu un dvieļus; 

19.7.reizi gadā (ja nepieciešams, biežāk) veikt Dienesta viesnīcas gultas piederumu ķīmisko 

tīrīšanu. 

 

VII. Drošības jautājumi  

 

20. Evakuācijas plāni ir izvietoti visu Dienesta viesnīcas stāvu gaiteņos un katrā istabiņā. 

21. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu un drošības jautājumiem izvietota informācijas 

stendā pirmajā stāvā. 

22. Operatīvo dienestu darbiniekus izglītojamie un Dienesta viesnīcas darbinieki var izsaukt pie 

Dienesta viesnīcas dežuranta 1. stāvā. 

23. Pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņa atrodas Dienesta viesnīcas 1. stāvā pie Dienesta 

viesnīcas dežuranta. 
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24. Ja ir aizdomas par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, glabāšanu, izplatīšanu vai 

pamudināšanu tās lietot, īrniekam nekavējoties par to jāziņo Dienesta viesnīcas dežurantam. 

25. Alkoholisko dzērienu lietošanas gadījumā, Dienesta viesnīcas darbinieki ir tiesīgi izsaukt 

policiju. 

 

 

VIII. Citi nosacījumi  

 

26. Ja Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi netiek ievēroti, jautājums par to tiek izskatīts 

Dienesta viesnīcas padomes sēdē. Izglītojamajam par pārkāpumu var tikt izteikts brīdinājums. 

Ja brīdinājums netiek ievērots, par izglītojamā disciplīnas pārkāpumu tiek ziņots kursa 

kuratoram. Gadījumā, ja pārkāpums vēlreiz atkārtojas, Dienesta viesnīcas vadītājs informē un 

iesniedz Koledžas direktoram iesniegumu, tam pievienojot pārkāpumus apliecinošus 

dokumentus: aktus un protokolus.  

27. Par Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu Koledžas direktors ir tiesīgs 

lauzt noslēgto īres līgumu. 

 

 

IX. Fizisku personu datu apstrāde 

 

28. Fizisku personu datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar 27.04.2016. “Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) un Fizisku personu datu apstrādes likuma prasībām. 

 

 

 

 

 


