
LĪGUMS Nr._________ 

 

par gultas vietas īri dzīvojamā telpā VSIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma” dienesta 

viesnīcā 
 

 Rīgā 20____.gada _____._______________ 

 

Izīrētājs (arī izglītības iestāde):  

Nosaukums Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums” (turpmāk – izglītības iestāde) 

Vienotais reģistrācijas numurs 40003480798  

Juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga 

Pārstāvja vārds, uzvārds Ilze Ločmane 

Pārstāvja amats un pārstāvības pamats Valdes locekle – direktore, statūti un Nolikums 

Īrnieks (arī izglītojamais):  

Izglītojamā vārds, uzvārds  

Personas kods  

Deklarētā dzīves vieta  

Īrnieka (arī izglītojamā) likumiskais pārstāvis, 

ja Īrnieks ir nepilngadīgs: 

 

Vārds, uzvārds  

Deklarētā dzīves vieta  

Tālruņa numurs/i un e-pasts  

Izīrētājs, Īrnieks un Īrnieka likumiskais pārstāvis, ja Īrnieks ir nepilngadīgs, turpmāk visi kopā arī Puses, noslēdz šo 

līgumu (turpmāk – Līgums) par gultas vietas īri dzīvojamā telpā izglītības iestādes dienesta viesnīcā (turpmāk – DV): 

 

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Izīrētājs izīrē un Īrnieks pieņem īrē gultas vietu izglītības iestādes DV telpā Nr.________ (turpmāk – Dzīvojamā telpa) 

Nīcgales ielā 26, Rīgā. 

1.2. Līgums ir spēkā no 20___.gada _____.___________ līdz mācību beigām izglītības iestādē un saistību pilnīgai izpildei. 

1.3. Izīrētāja DV administrators/vadītājs vai skolotājs (turpmāk – DV administrācija) pēc šā Līguma abpusējas parakstīšanas 

ierāda Īrniekam gultas vietu Dzīvojamā telpā, par ko Puses paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts). 

Pēc Akta abpusējas parakstīšanas tas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

1.4. Īrniekam gultas vieta  DV tiek izīrēta tikai dzīvošanai mācību laikā izglītības iestādē. Dzīvojamās telpas lietošana ārpus 

mācību laika rakstiski jāsaskaņo ar DV administrāciju. 

 

II. ĪRES MAKSA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

2.1. Par gultas vietas īri Dzīvojamā telpā Īrnieks maksā Izīrētājam ikmēneša īres maksu EUR 20,00 (divdesmit euro) 

(turpmāk – Īres maksa). Maksājumus par kārtējo (tekošo) mēnesi Īrnieks veic līdz katra mēneša 15.(piecpadsmitajam) 

datumam DV kasē vai ar pārskaitījumu izglītības iestādes norādītajā kontā kredītiestādē.  

2.2. Maksājumu konts īres maksas pārskaitīšanai: VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, 

reģ.nr.40003480798, AS Luminor banka, SWIFT kods: RIKOLV22, konta Nr.LV76RIKO0002013147892.  

2.3. Citus maksājums Īrnieks veic saskaņā ar cenrādi ar kuru Īrnieks tiek iepazīstināts iemitināšanas dienā DV. 

2.4. Par Īres maksas samaksas dienu uzskatāma tā diena, kad naudas summa ir saņemta izglītības iestādes norēķinu kontā 

kredītiestādē vai izdarīta iemaksa skaidrā naudā izglītības iestādes kasē. 

2.5. Ja Īrnieks neievēro šā Līguma noteikumus par Īres maksas samaksas kārtību, apjomu un termiņiem, Izīrētājam ir tiesības 

vienpusējā kārtā izbeigt DV telpu īres tiesiskās attiecības atbilstoši šī Līguma noteikumiem. 

 

III. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

3.1. Īrnieks apņemas ievērot: 

3.1.1. izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus, tostarp, DV iekšējās kārtības noteikumus; 

3.1.2. valstī un izglītības iestādē noteiktās epidemioloģiskās prasības par Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

noteikumu ievērošanu. 

3.2. Izīrētāja pienākumi: 

3.2.1. nodrošināt Īrniekam gultas vietu DV Dzīvojamā telpā; 
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3.2.2. nodrošināt Īrniekam netraucētu DV pakalpojumu saņemšanu, pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā 

arī dažādas brīvā laika izmantošanas iespējas interešu izglītības kolektīvos; 

3.2.3. ārkārtas situācijas (pēkšņa saslimšana, nelaimes gadījums u.tml.) gadījumā atļaut izmantot DV telefonu; 

3.2.4. nodrošināt DV telpu un iekārtu tehnisko ekspluatāciju saskaņā ar apstiprinātiem DV tehniskās ekspluatācijas 

noteikumiem; 

3.2.5. nodrošināt DV ar diennakts uzraudzību; 

3.2.6. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Īrnieku ar mīksto inventāru; 

3.2.7. veikt regulāras sanitārās pārbaudes un sekot sanitāro normu ievērošanai DV istabās un koplietošanas telpās; 

3.2.8. nodot Dzīvojamo telpu ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.3. Izīrētāja tiesības: 

3.3.1. saņemt no Īrnieka šā Līguma 2.1.punktā norādīto Īres maksu pilnā apjomā, noteiktā kārtībā un termiņā; 

3.3.2. prasīt, lai Īrnieks pilnībā ievērotu šā Līguma noteikumus, DV iekšējās kārtības noteikumus, ja Īrnieks tos 

neievēro, Izīrētājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt ar Īrnieku īres tiesiskās attiecības par gultas vietas īri 

atbilstoši šī Līguma noteikumiem; 

3.3.3. pieprasīt Īrniekam vai Īrnieka likumiskajam pārstāvim, ja Īrnieks ir nepilngadīgs, atlīdzināt izglītības iestādei 

par jebkuriem DV nodarītajiem zaudējumiem, tostarp, inventāra,  ugunsdrošības iekārtu, telpu, ēkas bojāšanu, 

kas radušies Īrnieka prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā; 

3.3.4. pieprasīt Īrniekam patstāvīgi uzturēt Dzīvojamo telpu kārtībā, atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām un 

DV iekšējās kārtības noteikumiem; 

3.3.5. nepieciešamības gadījumā pārvietot Īrnieku uz citu gultas vietu citā Dzīvojamā telpā; 

3.3.6. aizliegt Īrniekam ienest un turēt Dzīvojamā telpā dzīvniekus, ieročiem līdzīgus priekšmetus, velosipēdus, 

skrituļdēļus, spēlēt bumbu un ar savu uzvedību traucēt citus DV īrniekus, tostarp, bļaustīties, dziedāt, spēlēt 

skaļu mūziku;  

3.3.7. veikt visu DV telpu apskati, tostarp, iekārtu un inventāra pārbaudi (tajā skaitā, skapjos); 

3.3.8. gadījumā ja Īrnieks ir pieļāvis prettiesisku citas personas iemitināšanu un uzturēšanos Dzīvojamā telpā, 

Izīrētājs ir tiesīgs prasīt nekavēties pārtraukt Īrnieka prettiesisko rīcību. Šādā gadījumā, atbilstoši izglītības 

iestādes noteiktajai kārtībai, īrniekam var tikt izteikts rājiens, kas vienlaikus ir arī stipendijas zaudēšana 

attiecīgajā mēnesī. Ja šajā Līguma punktā minētā prasība atkārtoti  netiek ievērota, Izīrētājam ir tiesības bez 

citas dzīvojamās telpas ierādīšanas izlikt no Dzīvojamās telpas personas, kas prettiesiski un bez līguma par 

DV telpu īri noslēgšanas, uzturas DV Dzīvojama telpā; 

3.3.9. gadījumā, kad maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem pieaug tiešā pakalpojuma sniedzēja dēļ, 

Izīrētājam ir tiesības 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot Īrnieku, veikt izmaiņas Īres maksas aprēķinos; 

3.3.10. pieprasīt no Īrnieka rakstisku paskaidrojumu DV iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumā un 

piemērot sodu atbilstoši izglītības iestādes un DV iekšējās kārtības noteikumiem; 

3.3.11. ieiet Dzīvojamā istabā bez Īrnieka klātbūtnes ārkārtas gadījumos (aizdomas par vardarbību, alkohola, 

narkotisko, psihotropo un/vai toksisko vielu glabāšanu vai lietošanu, ugunsaizsardzības signalizācijas 

trauksme, plūdi u.c.); 

3.3.12.  izbeigt Līguma darbību šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 

3.4.  Īrnieka pienākumi: 

3.4.1. ievērot izglītības iestādes DV iekšējās kārtības noteikumus, DV administrācijas norādījums un apzinīgi pildīt 

šā Līguma noteikumus, tostarp, pēc plkst. 22.00 aizliegts atrasties citu Īrnieku DV dzīvojamās telpās; 

3.4.2. samaksāt Īres maksu šajā Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņos; 

3.4.3. līdz plkst. 22.00 ierasties DV, tostarp arī gadījumos, ja Īrnieks savieno mācības izglītības iestādē ar darbu. 

Ierašanās DV pēc plkst. 22.00 Īrniekam obligāti savlaicīgi jāsaskaņo ar DV administrāciju; 

3.4.4. personīgo gultas veļu un dvieļus mainīt ne retāk kā vienu reizi 10 (desmit) kalendāro dienu laikā; 

3.4.5. izmantot DV telpas tām paredzētajam nolūkam un saudzīgi izmantot DV koplietošanas telpas, Dzīvojamo 

telpu un DV inventāru; 

3.4.6. mācību gada beigās (Līguma darbības termiņam izbeidzoties), nodot gultas vietu un Dzīvojamo telpu ar Aktu 

DV administrācijai ne sliktākā stāvoklī, kādu Īrnieks saņēmis to šī Līguma noslēgšanas brīdī, 

3.4.7. patvaļīgi nemainīt ierādīto gultas vietu Dzīvojamā telpā (tās maiņa pieļaujama tikai ar DV administrācijas 

atļauju); 

3.4.8. nekavējoties informēt Izīrētāju par iespējamiem narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietotājiem un 

izplatītājiem DV, lai Izīrētājs var informēt tiesībsargājošās iestādes tālākai rīcībai. Izīrētājs  apņemas 

nodrošināt Īrnieka konfidencialitāti, neizpaužot personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos 

aktos noteiktos gadījumos, kad šādu informācija pieprasa tiesībsargājošo institūciju darbinieki; 

3.4.9. ierodoties DV, uzrādīt caurlaidi; 

3.4.10. savlaicīgi saskaņot ar DV administrāciju atrašanos DV Dzīvojamā telpā brīvdienās. Atrašanās DV Dzīvojamā 

telpā brīvdienās ir pieļaujama, ja Īrniekam ir sekmīgi mācību vērtējumi un nav neattaisnotu mācību stundu 

kavējumu. 

3.5. Īrnieka tiesības: 
3.5.1. informēt DV administrāciju  un dežurējošus DV skolotājus par nepilnībām DV darbībā, tajā skaitā, par 

sadzīves problēmām un īrnieku savstarpējo attiecību problēmām DV istabās; 

3.5.2. prasīt  un saņemt nepieciešamo informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Dzīvojamās telpas lietošanu un 

citiem ar DV saistītiem jautājumiem; 

3.5.3. sniegt paskaidrojumus un atbildēt par saviem lēmumiem; 

3.5.4. ārkārtas situācijas (pēkšņa saslimšana, nelaimes gadījums, u.tml.) gadījumā izmantot DV telefonu; 
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3.5.5. izbeigt īres tiesiskās attiecības šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;  

3.5.6. uz rakstveida iesnieguma pamata pārtraukt īres attiecības prakses vai mobilitātes laikā, ievērojot šī Līguma 5.1. 

punktā noteikto termiņu;  

3.5.7. saņemt mīksto inventāru pret parakstu; 

3.5.8. piedalīties DV telpu un tās apkārtnes labiekārtošanas darbos talkas dienās; 

3.5.9. iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes DV darbības uzlabošanai. 

3.6. Īrniekam ir aizliegts: 

3.6.1. ierasties DV alkohola, narkotisko, psihotropo un/vai toksisko vielu iespaidā; 

3.6.2. ienest, lietot, tirgot un/vai uzglabāt DV telpās alkoholu, narkotiskās, psihotropās un/vai toksiskās vielas; 

3.6.3. smēķēt DV Dzīvojamā istabā, DV telpās un teritorijā; 

3.6.4. Dzīvojamā telpā lietot sildierīces, ugunsdrošības noteikumiem neatbilstošas elektriskās ierīces un/vai sadzīves 

priekšmetus; 

3.6.5. atvērt elektrosadales skapi un pašam veikt elektroinstalācijas darbus, aiztikt un/vai bojāt ugunsdzēsības un/vai 

videonovērošanas iekārtas; 

3.6.6. nodot gultas vietu apakšīrē. 

 

IV. PUŠU ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA 

 

4.1. Puses ir civiltiesiskā kārtā atbildīgas par šā Līguma noteikumu pienācīgu izpildi. 

4.2. Ja izglītības iestādes DV telpas, Dzīvojamā telpa, inventārs, komunikācijas tiek sabojātas Īrnieka vainas dēļ, tas vienojas 

ar Izīrētāju par bojājumu novēršanas iespējām – remontu par saviem līdzekļiem, bet ja to nav iespējams veikt, par 

zaudējumu atlīdzināšanu pilnā apjomā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no zaudējuma konstatēšanas dienas. 

Zaudējumu apmēru nosaka Izīrētājs,  uzaicinot izteikt viedokli Īrniekam, un par zaudējumu faktu un apmēru sastādot 

zaudējumu novērtēšanas aktu. Nosakot DV telpām, aprīkojumam, inventāram, teritorijai u.tml. remontam, atjaunošanai 

vai aizvietošanai veicamos darbus un materiālus, tiek ievērots sākotnējais kvalitātes līmenis. 

4.3. Zaudējumu neatlīdzināšanas gadījumā, Izīrētājam ir tiesības tos piedzīt, iesniedzot prasības pieteikumu tiesā. 

4.4. Par Līguma 2.1. punktā noteiktās īres maksas termiņa nokavējumu Īrnieks maksā Izīrētājam līgumsodu 0.5 % (piecas 

procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no nesamaksātās summas. 

4.5. Īrniekam ir stingri aizliegts ievest DV telpās nepiederošas personas, izglītības iestādes un grupas biedrus. 

4.6. Gadījumā, ja Īrnieks nenakšņo DV, Īrnieks iepriekš savlaicīgi  uzraksta iesniegumu, kuru saskaņo ar DV skolotāju. 

4.7. Izīrētājs, tostarp, DV administrācija, audzinātāji neatbild par Īrnieka veselībai un dzīvībai nodarīto kaitējumu, ja pēdējais 

patvaļīgi, bez izrakstīšanās (iesnieguma) atstājis DV un līdz ar to nav ievērojis izglītības iestādes DV Iekšējās kārtības 

noteikumus. 

4.8. Izīrētājs neatbild par Īrnieka vai tā viesu personiskajām mantām un jebkāda veida transportlīdzekļiem (piemēram, 

velosipēdiem un elektriskajiem skrejriteņiem), kas novietoti DV telpās vai teritorijā. 

4.9. Ja Īrnieks vai nepilngadīgā īrnieka likumiskais pārstāvis nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās maksājumu 

saistības, Izīrētājs ir tiesīgs nodot parāda vai jebkuras parāda daļas piedziņas tiesības trešajām personām un šāda parāda 

nodošana piedziņai var ietvert arī Īrnieka vai nepilngadīgā īrnieka likumiskā pārstāvja personas datu apstrādi un šo datu 

ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Parāda piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Īrnieks vai nepilngadīgā īrnieka 

likumiskais pārstāvis. 

 

 

V. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā par to brīdinot otru Pusi 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja Īrnieks 

vēlas pārtraukt Līguma darbību, tas šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā saskaņo iesniegumu ar DV skolotāju, grupas 

audzinātāju un izglītības iestādes valdes locekles – direktores vietnieci audzināšanas darbā un kultūrizglītības jomā (arī 

ja prakses laikā nedzīvo DV). 

5.2. Gadījumā, ja Īrnieks nepiekrīt Līguma 3.3.9. punktā noteiktajām īres maksas izmaiņām, Īrniekam ir tiesības vienpusēji 

izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izīrētājam vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.  

5.3. Izīrētājam ir tiesības Līgumu pārtraukt nekavējoties, ja ir konstatēti vai ir pamatotas aizdomas par šādiem 

gadījumiem: 

5.3.1. par alkohola, narkotisko, psihotropo un/vai toksisko vielu ienešanu vai lietošanu DV; 

5.3.2. par ierašanos DV alkohola, narkotisko, psihotropo un/vai toksisko vielu ietekmē; 

5.3.3. par nepilngadīgo personu iesaistīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo un/vai toksisko vielu lietošanā; 

5.3.4. par smēķēšanu (arī elektronisko cigarešu) DV telpās vai teritorijā, vai pārkāpjot citus normatīvajos aktos noteiktos 

noteikumus; 

5.3.5. par tādu pasākumu organizēšanu DV vai piedalīšanos tajos, kuros tiek lietots alkohols, narkotiskās, psihotropās 

un/vai toksiskās vielas; 

5.3.6. rupjas vai vardarbīgas rīcības gadījumā (tajā skaitā, mobings un vardarbīga izturēšanās pret citiem īrniekiem); 

5.3.7. par svešu mantu prettiesisku piesavināšanos, visa veida ieroču un tiem līdzīgu priekšmetu ienešanu, glabāšanu un 

lietošanu DV telpās; 

5.3.8. DV telpās noteikto ugunsdrošības prasību un ugunsdrošības noteikumu neievērošanu; 

5.3.9. Īrnieks ir atskaitīts no izglītības iestādes, uz kuras mācību programmas laiku tika nodrošināta vieta DV; 
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5.3.10. Īrnieks uzturas DV dzīvojamā istabā, bet ilgstoši (vairāk kā nedēļu) neapmeklē mācības izglītības iestādē. Par 

attaisnotu tiek atzīta prombūtne, par kuru Īrnieks var uzrādīt derīgu izziņu no medicīnas iestādes vai ģimenes ārsta 

un šāda uzturēšanās DV ir saskaņota ar DV administrāciju; 

5.3.11. par DV skolotāju un izglītības iestādes darbinieku cieņas aizskaršanu. 

5.4. Izīrētājam ir tiesības, rakstiski brīdinot par to Īrnieku 10 (desmit) dienas iepriekš, vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot 

Īrniekam zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja: 

5.4.1. Īrnieka darbības vai bezdarbības dēļ tiek bojāta dzīvojamā telpa, DV telpas un/vai tajās esošais inventārs; 

5.4.2. gultas vieta tiek nodota apakšīrē; 

5.4.3. Īrnieks vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi nemaksā Līgumā noteiktos maksājumus un pēc Izīrētājs rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas turpina to nedarīt. Izīrētajam ir tiesības nosūtīt brīdinājumu nepilngadīga Īrnieka 

likumiskajam pārstāvim uz šajā Līgumā norādīto e-pastu vai  pilngadīgam izglītojamam nosūtīt skolvadības 

sistēmā “Mykoob”.  

5.5. Jebkurš pārkāpums, kas saistīts ar DV iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, var būt par pamatu šī Līguma 

izbeigšanai. 

5.6. Līguma pārtraukšanas vai izbeigšanas gadījumā Īrniekam istaba jāatbrīvo 1 (vienas) dienas laikā no Līguma laušanas 

brīža, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. Ja noteiktajā laikā Īrnieks istabu nav atbrīvojis, Īrnieks maksā Izīrētājam 

par katru kavēto dienu īres maksu divkāršā apmērā.  

5.7. Izīrētājam ir tiesības Līgumu pārtraukt Dzīvojamās telpas un/vai DV remonta darbu laikā. 

5.8. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas Līgumā minētās saistības.   

 

 

VI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

 

6.1. Īrnieks ir informēts, ka atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679  par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Izīrētājs apstrādās Īrnieka iesniegtos personas datus Līguma noslēgšanai, 

saistību izpildes kontrolei, caurlaides sagatavošanai, izsniegšanai un citu dienestu viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanai. 

6.2. Parakstot Līgumu Īrnieks apliecina, ka ir iepazinies ar DV iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošības, elektrodrošības 

un sadzīves elektroierīču lietošanas noteikumiem un instrukcijām un apņemas tās pildīt pilnā apmērā. 

6.3. Īrnieks apliecina, ka ir informēts, ka par šī Līguma, normatīvo aktu un DV iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

Īrniekam var iestāties administratīvā, civiltiesiskā vai kriminālā atbildība. 

6.4. Jebkura manta, kas atstāta Dzīvojamā telpā ilgāk kā 10 (desmit) dienas pēc līgumsaistību, kas nodibinātas ar šo Līgumu, 

izbeigšanās, tiks uzskatīta par bezsaimnieka mantu un Izīrētājs var no tās atbrīvoties sev pieņemamā veidā, neuzņemoties 

atbildību par zaudējumiem. 

6.5. Īrnieka likumiskie pārstāvji ja Īrnieks ir nepilngadīgs apņemas sadarboties ar DV administrāciju, DV skolotāju un 

regulāri interesēties par nepilngadīgā Īrnieka (sava bērna/aizbilstamā) dzīves apstākļiem un uzvedību DV.  

6.6. Strīdus un domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar šo Līgumu un/vai tā izpildes laikā, Puses risina savstarpējās 

pārrunās. Gadījumā, ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, visi strīdi un domstarpības izšķirami normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

6.7. Jebkuras izmaiņas, grozījumi papildinājumi šajā Līgumā veicami rakstveidā un Pusēm savstarpēji vienojoties un pēc to 

abpusējas parakstīšanas, vienošanās kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

6.8. Īrnieks un viņa likumiskie pārstāvji ar savu personīgo parakstu apliecina, ka šā Līguma noteikumi viņiem ir saprotami 

pilnībā un apņemas tos pildīt godprātīgi. 

6.9. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas. 

6.10. Puses var pagarināt Līgumu savstarpēji vienojoties, parakstot attiecīgu vienošanos par Līguma pagarināšanu. 

6.11. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku pa 

vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 

 

VII. PUŠU PARAKSTI 

 

Izīrētājs:       Īrnieks: 

Valdes locekle-direktore: 

 

________________________     _______________________________ 

Ilze Ločmane            

20_____.gada ___.____________                  20_____.gada ____. _______________ 

 

 

 

Dienesta viesnīcas vadītāja:  Nepilngadīga Īrnieka likumiskais               

pārstāvis 

 

__________________________                   ________________________________ 

 

20_____.gada ____.____________                  20_____.gada____. ________________ 

 


