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Siguldā 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.8/2016 

 

 

 “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” 
 

APSTIPRINĀTI 

 ar Siguldas novada Domes 

2016.gada 3.augusta lēmumu  

(prot. Nr.12, §12) 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 6.punktu,  

14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  

21.panta pirmās daļas 23.punktu,  

41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, 

 25.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 59.panta ceturto daļu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas un izīrētas gultasvietas vai dzīvojamās telpas 

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Laurenču sākumskolas struktūrvienībā 

“Dienesta viesnīca” (turpmāk – Dienesta viesnīca). 

2. Dienesta viesnīca ir Pašvaldības domes izveidota un Laurenču sākumskolas pakļautībā esoša 

struktūrvienība. 

3. Dienesta viesnīca darbojas saskaņā ar Ministru Padomes 30.04.1993. lēmumu Nr.212 „Par 

dienesta viesnīcas lietošanas noteikumiem” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīviem aktiem, Pašvaldības domes lēmumiem, šiem noteikumiem, Laurenču sākumskolas 

direktora izdotajiem noteikumiem, rīkojumiem.  

4. Dienesta viesnīcas lietošanas noteikumu un citu Dienesta viesnīcas darbību regulējošo 

dokumentu izstrādi nodrošina Laurenču sākumskolas direktors.  Izstrādātos Dienesta viesnīcas 

lietošanas noteikumus saskaņo ar Pašvaldības izpilddirektoru (turpmāk – Izpilddirektors). 

5. Dienesta viesnīcas adrese: Puķu iela 2, Sigulda, Siguldas novads. 

6. Īres maksu par Dienesta viesnīcas izmantošanu apstiprina ar Siguldas novada Domes lēmumu. 

 

II. Īres tiesību piešķiršanas kārtība 

7. Dienesta viesnīcā tiek piedāvāti šādi pakalpojumi: 

7.1. gultasvietas īre - vienā istabā dzīvo vairāki Dienesta viesnīcas īrnieki; 

7.2. istabas īre - katram Dienesta viesnīcas īrniekam vai īrniekam kopā ar viņa ģimenes 

locekļiem tiek ierādīta atsevišķa istaba. 
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8. Uz gultas vietas vai dzīvojamās platības (telpu grupas) piešķiršanu īrē Dienesta viesnīcā var 

pretendēt: 

8.1. Siguldas novada izglītības iestāžu izglītojamie (turpmāk – Izglītojamie), kuru dzīves vieta ir 

ārpus Siguldas pilsētas; 

8.2. Izglītojamie, kuri apmaiņas projekta ietvaros apmeklē Siguldas novada izglītības iestādes; 

8.3. Pašvaldības un tās iestāžu darbinieki (turpmāk – Darbinieki), uzsākot darba attiecības.  

9. Dienesta viesnīcu prioritāri piešķir: 

9.1. Izglītojamiem; 

9.2. pedagoģiskajiem Darbiniekiem, kuri uzsāk darbu Siguldas novada Izglītības iestādēs; 

9.3. Darbiniekiem, ar kuriem tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības pašvaldībā, vērtējot to 

potenciālo pienesumu attiecīgajā jomā.  

10. Izglītojamos un Darbiniekus (turpmāk – Īrnieki) dienesta viesnīcā izmitina, pamatojoties uz 

Dienesta viesnīcas telpu īres līgumu. Par Izglītojamā izmitināšanu Dienesta viesnīcā īres  

līgumu ar Laurenču sākumskolas direktoru slēdz Izglītojamā vecāki vai aizbildņi. 

11. Izglītojamo vecāki vai aizbildņi iesniegumus par vietas piešķiršanu Dienesta viesnīcā 

(1.pielikums) iesniedz attiecīgās Siguldas novada izglītības iestādes direktoram. 

12. Siguldas novada izglītības iestādes direktors saskaņo un iesniedz iesniegumu par Izglītojamo 

uzņemšanu Dienesta viesnīcā Laurenču sākumskolas direktoram. 

13. Laurenču sākumskolas direktors izdod rīkojumu par Izglītojamo uzņemšanu Dienesta viesnīcā, 

rīkojuma kopijas iesniedz Pašvaldības Izglītības pārvaldei un Izpilddirektoram.   

14. Darbinieki, uzsākot darba attiecības, iesniegumus par vietas piešķiršanu Dienesta viesnīcā 

(2.pielikums) iesniedz Izpilddirektoram. 

15. Izpilddirektors, izvērtējot nepieciešamību un Dienesta viesnīcas pieejamību, var ierosināt 

jautājumu par Dienesta viesnīcas piešķiršanu, virzot jautājumu izskatīšanai uz attiecīgo Siguldas 

novada Domes komiteju atzinuma sniegšanai.  

16. Dienesta viesnīcu nepiešķir Darbiniekam, kuram pieder dzīvojamā telpa Siguldas novada 

administratīvajā teritorijā. 

17. Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgās Siguldas novada Domes komitejas atzinums, lēmumu par 

Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu izīrēšanu pieņem Siguldas novada Dome.     

18. Dienesta viesnīcas dzīvojamā telpa Darbiniekiem tiek izīrēta uz 1 (vienu) gadu, bet ne ilgāk kā 

uz 3 (trim) gadiem pēc kārtas.  

19. Dienesta viesnīcā gultas vietas Izglītojamiem tiek izīrētas uz mācību gadu.  

20. Ja Darbinieks ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības vai tās nav uzsācis, dienesta viesnīcas telpu 

īres līgums tiek izbeigts, un Īrniekam dienesta viesnīca ir jāatbrīvo 5 (piecu) dienu laikā no 

darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas vai dienas, kad uzteikta darba līguma noslēgšana. 

21. Ja pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās vai iestājoties noteikumu 18.punktā noteiktajam 

termiņam, Darbinieks atsakās atbrīvot Dienesta viesnīcu, viņu izliek no viesnīcas, pamatojoties 

uz tiesas spriedumu bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

22. Īrniekam, atstājot Dienesta viesnīcu, izīrētās telpas ar pieņemšanas nodošanas aktu ir jānodod 

Laurenču sākumskolai. Ja Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu tehniskais stāvoklis ir 

pasliktinājies, Īrniekam ir jāatlīdzina nodarītie zaudējumi pilnā apjomā saskaņā ar zaudējumu 

novērtēšanas tāmi. 

 

 

Priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)    U.Mitrevics 
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1. pielikums 

Noteikumiem  

“Par Laurenču sākumskolas  

Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” 

 

Siguldas novada ___________________________ 
             (izglītības iestādes nosaukums) 

direktoram________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

________________________________________________________________________________ 
(iesniedzēja vārds, uzvārds) 

________________________________________________________________________________
(deklarētās dzīves vietas adrese) 

 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu nodrošināt manam dēlam/manai meitai_______________________________ 
(vārds, uzvārds, klase) 

uzturēšanos Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcā. 

 

Pamatojums viesnīcas nepieciešamībai: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

20__.gada_________                                          _______________________________________ 
                                                                                                              (paraksts) 



 4 

2. pielikums 

Noteikumiem  

“Par Laurenču sākumskolas  

Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” 
 

 

Siguldas novada Domes 

izpilddirektoram________________________ 
          (vārds, uzvārds) 

 

________________________________________________________________________________ 
(iesniedzēja vārds, uzvārds) 

________________________________________________________________________________
(darba vieta Siguldas novada Domes struktūrvienībā vai iestādē) 

________________________________________________________________________________
(deklarētās dzīves vietas adrese) 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu nodrošināt man  uzturēšanos Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcā.   

 

Pamatojums viesnīcas nepieciešamībai: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________. 

 

 

 

20__.gada_________                                           

_______________________________________ 
                                                                                                                (paraksts) 

 

 


