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Dienesta viesnīcas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā
  iekšējās kārtības noteikumi

1. Vispārīgie  noteikumi
1.1. Dienesta viesnīca ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pakļautībā esošā viesnīca.
1.2.  Dienesta  viesnīca  izveidota  ar  mērķi  nodrošināt  izglītojamajiem  (turpmāk  –  audzēknis)
dzīvošanai, atpūtai un personības vispārējai attīstībai piemērotu, drošu un higiēnas prasībām atbilstošu
uzturēšanās  vietu  mācību  gada  laikā.  Dienesta  viesnīca  paredzēta  audzēkņiem,  kuri  mācās  Cēsu
novada izglītības iestādē, bet audzēkņa ģimenes pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus  Cēsu pilsētas. 
1.3. Dienesta viesnīcas juridiskā adrese ir Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads. Dienesta viesnīcas
faktiskā adrese ir Saules ielā 23-36, Cēsīs, Cēsu novads. 
1.4.  Šie noteikumi nosaka audzēkņu,  kuri  izmanto Dienesta  viesnīcas  pakalpojumus,  darba dienas
organizāciju, tiesības, pienākumus un atbildību, kārtību, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar iekšējās
kārtības noteikumiem.

2. Telpu pieņemšana un nodošana
2.1. Dienesta viesnīcas vadītājs iepazīstina audzēkni un viņa vecāku/aizbildni ar Dienesta viesnīcas
piedāvāto pakalpojumu un iekšējās kārtības noteikumiem. 
2.2. Ja audzēknis un audzēkņa vecāks/aizbildnis vēlas izmantot Dienesta viesnīcas pakalpojumu atbilstoši
piedāvātajām Dienesta viesnīcas izmantošanas iespējām un noteikumiem, Dienesta viesnīcas vadītājs
sagatavo īres līgumu par dienesta viesnīcas koplietošanas telpu un audzēknim ierādīto noteikto dienesta
viesnīcas daļas izmantošanu.  Līgums tiek slēgts rakstveidā starp pašvaldību un audzēkni  un audzēkņa
vecāku/aizbildni, ja audzēknis ir nepilngadīgs, vai starp pašvaldību un audzēkni, ja audzēknis ir pilngadīgs.
2.3. Audzēkņa vecāks/aizbildnis un  audzēknis ar savu parakstu uz Dienesta viesnīcas īres līgumu apliecina
iepazīšanos un piekrišanu pildīt  Dienesta  viesnīcas  iekšējās kārtības  noteikumus un maksāt  īres  maksu
atbilstoši līgumam. Audzēknis ar  savu parakstu speciālā žurnālā apliecina,  ka ir instruēts par  Dienesta
viesnīcas Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. 
2.4. Dienesta viesnīcas vadītājs, audzēkņa vecāks/aizbildnis un audzēknis paraksta dzīvojamās telpas daļas un
tajā atrodošos mēbeļu un cita inventāra nodošanas - pieņemšanas aktu. Dienesta viesnīcas telpas audzēknis
var aprīkot ar savām mēbelēm un citu inventāru, iepriekš to saskaņojot ar Dienesta viesnīcas vadītāju.
2.5. Dienesta viesnīcā koplietošanā tiek nodotas šādas telpas:

2.5.1.gaiteņi;
2.5.2. virtuves;
2.5.3. atpūtas istaba;
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2.5.4. dušas telpas. 
 2.6.  Vietu  dienesta viesnīcā  audzēknim  ierāda  Dienesta  viesnīcas  vadītājs.  Dienesta  viesnīcas
vadītājam  ir  tiesības  audzēkni  nepieciešamības  gadījumā  pārvietot  uz  citām  telpām.  Audzēknim
aizliegts patvaļīgi bez Dienesta  viesnīcas vadītāja atļaujas, pārcelties dzīvot uz citu telpu.
2.7. Izejot no Dienesta viesnīcas, audzēknis istabas atslēgu obligāti nodod dežurantam.
2.8. Dienesta viesnīcas darbiniekiem saskaņā ar amata pienākumiem un  izīrētāja tiesībām  ir tiesības un
pienākums veikt dzīvojamo  telpu apskati, pārbaudīt siltuma ierīču funkcionēšanu, kā arī rīkoties ārkārtas
situācijās.

3. Audzēkņu un dežurantu pienākumi un tiesības.
3.1. Audzēknis Dienesta viesnīcas telpās: 

3.1.1. ievēro tīrību un kārtību istabās un koplietošanas telpās; 
3.1.2. taupa elektrību un ūdeni; 
3.1.3. pareizi un pēc piederības lieto sanitārās iekārtas; 
3.1.4. savu privāto apģērbu gludina tam norādītā telpā;
3.1.5. vismaz vienu reizi  dienā uzkopj izīrēto istabu, veic vēdināšanu, gultas un personīgo mantu
sakārtošanu; 
3.1.6.  saudzīgi  izturas  pret  telpām un  sabiedrisko  inventāru  un  citu  dienesta  viesnīcā  dzīvojošo
audzēkņu personīgām mantām; 
3.1.7.  iekārtu un inventāra bojāšanas  gadījumā vainīgā persona veic  tās  remontu vai   kompensē
inventāra vērtību;
3.1.8. gultas veļu maina ne retāk kā 2 reizes mēnesī; 
3.1.9.  pieklājīgi  izturas  pret  Dienesta  viesnīcas  apkalpojošo personālu,  ievēro Dienesta  viesnīcas
vadītāja un dežuranta norādījumus;
3.1.10. nepieciešamības gadījumā jebkurā diennakts laikā ielaiž istabā Dienesta viesnīcas personālu;
3.1.11. ievēro personīgo higiēnu;
3.1.12. ekstremālā situācijā vēršas pie dežuranta;
3.1.13.  par bojājumiem elektrotīklā nekavējoties ziņo dežurantam, elektrotīkla un elektroierīču bojājumus
novērš tikai speciālists;
3.1.14.  informē  Dienesta  viesnīcas  dežurantu  vai  Dienesta  viesnīcas  vadītāju  par  novērotajiem
iekšējās  kārtības  noteikumu  pārkāpumiem  Dienesta  viesnīcā  un  arī  par  aizdomām,  ka  šādi
pārkāpumi notiek;
3.1.15. atkritumus iznes katru vakaru, nepieciešamības gadījumā arī no rīta;
3.1.16. pārtiku uzglabā atbilstoši prasībām; 
3.1.17. atbild par savu personisko mantu glabāšanu;
3.1.18.  atrodoties  Dienesta  viesnīcā,  personīgi  atbild  par  notiekošo  izīrētajā  istabiņā  jebkurā
diennakts laikā;
3.1.19. Dienesta viesnīcā uzturas tikai tajā dzīvojošie audzēkņi; 
3.1.20. ēdienu gatavo virtuvē; 
3.1.21. atkritumus met tikai tiem paredzētā traukā;
3.1.22.  gatavojot ēdienu, raugās, lai ēdiens nepāriet pāri katla vai pannas malām, ja tas tā noticis,
sakopj aiz sevis; 
3.1.23.  atrodoties virtuvē, atbild par to, lai  neviens plīts riņķis  nebūtu ieslēgts bez vajadzības un,
beidzot lietot plīti, noslēdz gāzes padeves krānu;
3.1.24. netīros traukus mazgā virtuvē; 
3.1.25. ievēro  sanitārās un higiēnas normas.

3.2. Lai nodrošinātu audzēkņu drošību, veselību un higiēnas prasībām atbilstošu vidi,  Dienesta  viesnīcas
telpās audzēknim aizliegts: 

3.2.1. atstāt uz nakti slēdzenē atslēgu; 
3.2.2. istabiņās uzturēties nepiederošām personām bez saskaņošanas ar Dienesta viesnīcas vadītāju;
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3.2.3.  pārvietot  viesnīcas  inventāru (gultas,  skapjus,  galdus,  krēslus,  matračus u.t.t)  istabā un no
vienas istabas uz otru bez saskaņošanas ar Dienesta viesnīcas vadītāju;
3.2.4. izmantot citu audzēkņu gultu, gultas veļu;
3.2.5.  pieslēgt  istabās  papildus  apsildīšanas  un  sadzīves  elektroierīces  (izņemot  fēnu,  telefona
lādētāju, radio) bez saskaņošanas ar Dienesta viesnīcas vadītāju;
3.2.6.  ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas un citas apreibinošas vielas, traucēt citus
audzēkņus ar skaļu uzvedību, skaļi klausīties mūziku;
3.2.7. atrasties alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu reibumā, smēķēt (tai skaitā ūdenspīpi),
spēlēt azartspēles;
3.2.8.  atrasties  ārpus dienesta  viesnīcas  pēc plkst.  23:00 bez saskaņošanas  ar  Dienesta  viesnīcas
vadītāju;
3.2.9. traucēt naktsmieru pēc plkst. 23:00;
3.2.10. līmēt plakātus, uzlīmes uz istabā esošā inventāra, sienām un durvīm;
3.2.11. turēt istabiņā bojātus produktus, netīrus traukus, netīras drēbes un apavus;
3.2.12.  mest  klozetpodos,  izlietnēs,  dušās  papīrus,  vati,  mizas  un  citus  tos  aizsprostojošus
priekšmetus;
3.2.13. mest atkritumus ārā pa logu vai no savas istabiņas pārvietot koplietošanas telpās;
3.2.14. ienest un izmitināt mājdzīvniekus Dienesta viesnīcas telpās;
3.2.15.  skaļi sarunāties, izliecoties pa logu, novietot uz atvērta loga palodzes atskaņošanas iekārtu,
sēdēt uz atvērta loga palodzes;
3.2.16. piesavināties, pārvietot vai bojāt citu personu mantas;
3.2.17. uzturēties Dienesta viesnīcā mācību stundu un nodarbību laikā, izņemot audzēkņa slimību;
3.2.18. ienest telpās viegli uzliesmojušos priekšmetus, toksiskas vielas, ieročus.

3.3 Dienesta viesnīcas dežuranta pienākumi:
3.3.1. pārbaudīt audzēkņu istabu tīrību;
3.3.2.  izsaukt  policiju  zādzību,  vardarbības,  neadekvātas,  nepieklājīgas  uzvedības  gadījumos,
smēķēšanas  noteikumu  pārkāpšanā,  kā  arī  visos  gadījumos,  kas  saistīti  ar  audzēkņa  atrašanos
Dienesta viesnīcā alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu reibumā;
3.3.3. sekot,  lai  audzēkņi laicīgi dotos uz mācību iestādi un  atrastos dienesta viesnīcā tikai pēc
mācību stundām;
3.3.4.  par  Dienesta  viesnīcas  iekšējās  kārtības  un  ugunsdrošības  noteikumu  pārkāpumiem  ziņot
Dienesta viesnīcas vadītājam.

3.4.  Par Dienesta  viesnīcas  iekšējās  kārtības  noteikumu neievērošanu un disciplīnas  pārkāpumiem
audzēkņi tiek sodīti ar:

3.4.1. aizrādījumu;
3.4.2. piezīmi;
3.4.3. sabiedrisko darbu Dienesta viesnīcas labiekārtošanā;
3.4.4. izslēgšanu no Dienesta viesnīcas.

3.5. Audzēkņu pārkāpumus izskata Dienesta viesnīcas vadītājs. Smagu pārkāpumu (smēķēšana, miesas
bojājumu nodarīšana, svešas mantas piesavināšanās, inventāra bojāšana) gadījumā izskatīšanu kopā ar
dienesta viesnīcas vadītāju veic Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas pārstāvis. Ja audzēknis pēc
pārrunām,  izteiktajiem  brīdinājumiem,  sabiedrisko  darbu  veikšanas  vēl  arvien  neievēro  Dienesta
viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus, Dienesta viesnīcas vadītājai ir tiesības ierosināt audzēkni no
Dienesta viesnīcas atskaitīt.  Rīkojumu par audzēkņa atskaitīšanu izdod pašvaldības administrācijas
vadītājs.
3.6.  Par  katru  audzēkņu pārkāpumu dienesta  viesnīcas  vadītājs  mutiski  (klātienē  vai  pa  telefonu)
informē audzēkņa vecākus/aizbildņus, izslēgšanas gadījumā informē rakstiski.
3.7. Ja audzēknis posta vai kā citādi bojā izīrētās telpas un inventāru ( sabiedrisko vai citu dienesta
viesnīcā  dzīvojošo  audzēkņu  personīgo),  tam ir  pienākums  segt  visus  materiālos  zaudējumus  pēc
piestādītā akta un tāmes.
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3.8.  Ja  audzēknis  Dienesta  viesnīcā  atrodas  alkohola  vai  apreibinošu  vielu  ietekmē,  tiek  izsaukti
audzēkņa vecāki un policija.
3.9. Bez brīdinājuma no dienesta viesnīcas izslēdz:

3.9.1.  ja  audzēknis  par  tekošo  mēnesi   par  Dienesta  viesnīcas  gultas  vietas  izmantošanu  nav
samaksājis līdz nākošā mēneša pēdējam datumam;

3.9.2. par svešas mantas piesavināšanos;
3.9.3. par kautiņu un miesas bojājumu nodarīšanu citiem audzēkņiem.

3.10. Dienesta viesnīcas audzēkņu tiesības:
3.10.1. izmantot istabiņā un Dienesta viesnīcā  esošo inventāru;
3.10.2. izmantot atpūtas telpu, virtuvi, dušas;
3.10.3.ieteikt  priekšlikumus  sadzīves  apstākļu  uzlabošanai  Dienesta  viesnīcas  vadītājam  un
pašvaldībai;
3.10.4.  ziņot  par  personāla  vai  citu  audzēkņu  netaktisku  izturēšanos  pret  audzēkni  un   citiem
novērotajiem pārkāpumiem;
3.10.5.  ja audzēknim  nepieciešams pēc  plkst.  23:00  atrasties  ārpus  Dienesta  viesnīcas  (vēlas
apmeklēt  teātra  izrādi,  kino vai  koncertu vai  braukt  uz mājām kādā no mācību nedēļas  dienām,
izņemot  piektdienas,  sestdienas  un  svētdienas),  tad  audzēknis  par  to  rakstiski  informē  Dienesta
viesnīcas vadītāju, izdarot to savlaicīgi mācību dienas laikā, un iesniegumu atstāj Dienesta viesnīcas
vadītājam.

4. Dienesta viesnīcas izīrētāja tiesības un pienākumi.
4.1. Tiesības:

4.1.1. veikt istabiņu un koplietošanas telpu vispārējās apskates un pārbaudīt labierīcību un ierīču
funkcionēšanu;
4.1.2. kontroles nolūkos iekļūt visās istabiņās;
4.1.3. dot norādījumus sanitāri tehnisko prasību nodrošināšanai;
4.1.4.  pieprasīt  paskaidrojumus par nodarītajiem zaudējumiem un veikt  aprēķinus par zaudējuma
izmaksām. 

4.2. Pienākumi: 
4.2.1. nodot audzēknim telpu lietošanas kārtībā;
4.2.2. pēc audzēkņa pieteikuma novērst telpu iekšējo iekārtu un labierīcību bojājumus, kas radušies
nolietojuma rezultātā;
4.2.3. veikt istabiņu un koplietošanas telpu vispārējās apskates un profilaktiskās apkopes Dienesta
viesnīcas tehniskās ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā;
4.2.4.  veikt  Dienesta  viesnīcas  kapitālo  un  kārtējo  remontu,  kura  veikšana  neietilpst  audzēkņa
pienākumos.
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