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Apstiprināts ar 

LRS valdes lēmumu 

2015. gada 19. novembrī 

 

Pielikums Nr. 2 Līgumam par radošo darbu Rakstnieku mājā Dubultos 

 

Latvijas Rakstnieku savienības Rakstnieku mājas Dubultos 

 iekšējās kārtības noteikumi 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi attiecas uz visiem Latvijas Rakstnieku savienības Rakstnieku mājas Dubultos rezidentiem (turpmāk RMD rezidents). 

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kas jāievēro, uzturoties Rakstnieku mājā Dubultos (turpmāk RMD) un lietojot RMD inventāru. 

 

 

2. Iekšējās kārtības noteikumi RMD koplietošanas telpās 

 

2.1. RMD rezidentam izsniegtais RMD ārdurvju un istabas atslēgu komplekts nav nododams trešajai personai. RMD rezidents atbild par to, lai 
pēc ienākšanas RMD ārdurvis tiek aizslēgtas no iekšpuses, bet pēc iziešanas – aizslēgtas no ārpuses. RMD rezidents atbild par to, lai viņa istabas 

durvis tiek aizslēgtas viņa prombūtnes laikā. 

2.2. Par durvju atslēgu nozaudēšanu vai bojātām slēdzenēm nekavējoties jāinformē RMD administrācija. 
2.3. Interneta wi-fi lietošanas piekļuves paroli izsniedz RMD administrācija. 

2.4. RMD pagalma barjeras pults jāglabā RMD administrācijas noteiktajā vietā. To nedrīkst izmantot citos nolūkos. 

2.5. Bez RMD administrācijas atļaujas ieeja RMD tehniskajās un administrācijas telpās ir aizliegta. 
2.6. RMD koplietošanas tualeti drīkst lietot, ievērojot sanitāros noteikumus. 

2.7. RMD virtuvē visus koplietošanas traukus un sadzīves tehniku drīkst lietot. Pēc lietošanas trauki jānomazgā un sadzīves tehnika jāatstāj 

lietošanas kārtībā. Par bojājumiem nekavējoties jāinformē nama administrācija. 
2.8. Katram RMD rezidentam virtuvē ir tiesības uz savu plauktu ledusskapjos. Nedrīkst ar saviem produktiem vai citiem priekšmetiem aizņemt 

citu RMD rezidentu plauktus un lietot tur novietotos produktus bez iepriekšējas saskaņošanas. 

2.9. Visus sadzīves atkritumus jāmet tam paredzētājās atkritumu tvertnēs. 
2.10. Ēdienreizēs izmantotie trauki no virtuves galda ir jānovāc un galds jānoslauka. 

2.11. Televizoru (gan istabā, ja tāds ir, gan koplietošanas telpās) var lietot katrs RMD rezidents. Beidzot skatīties televizoru, tas obligāti jāizslēdz. 

Televizora skaļums nedrīkst traucēt citus RMD rezidentus. 
2.12. RMD telpās elektroierīces atļauts lietot saskaņā ar to lietošanas instrukciju. 

2.13. Par jebkādiem telpu, apkures sistēmas, elektroierīču un sanitāro mezglu bojājumiem RMD rezidenta pienākums ir nekavējoties informēt 

RMD administrāciju. 
2.14. Par ārkārtas situācijām nekavējoties jāziņo pa vienotās glābšanas dienestu palīdzības tālruni 112, pēc tam iespēju robežās informējot par to 

RMD administrāciju. 

2.15. Kategoriski aizliegts ieiet RMD telpās, kur notiek remontdarbi, kā arī izmantot ēkas balkonu bez administrācijas atļaujas. Stingri aizliegts 
sēdēt uz balkona un starpstāvu trepju margām. 

 

 

3. Iekšējās kārtības noteikumi RMD rezidentu istabās 

 

3.1. Savā RMD istabā RMD rezidents var lietot visus tur esošos priekšmetus. 
3.2. Istabās smēķēt ir aizliegts. Smēķēt atļauts tikai RMD administrācijas norādītās vietās. 

3.3. RMD istabās un koplietošanas telpās drīkst klausīties mūziku un spēlēt mūzikas instrumentus, ja tas netraucē citus rezidentus. 

3.4. RMD teritorijā un iekštelpās aizliegts lietot narkotiskas un psihotropas vielas, ja vien tos saturošus medikamentus nav izrakstījis ģimenes vai 
ārstējošais ārsts ārstnieciskos nolūkos. 

3.5. RMD teritorijā un iekštelpās aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, ja tas traucē citu RMD rezidentu uzturēšanos RMD. 

 
 

4. Pasākumu rīkošana RMD teritorijā un telpās 

 
4.1. Nepiederošu personu ieaicināšana RMD atļauta, tikai saskaņojot to ar RMD administrāciju. RMD rezidenti drīkst organizēt pasākumus RMD 

teritorijā un telpās un aicināt ciemiņus, tikai iepriekš to saskaņojot ar RMD administrāciju. 

4.2. Rezidents, kas organizē pasākumu un aicina ciemiņus, ir pilnībā atbildīgs par visu RMD iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un RMD 
inventāru. 

4.3. Pasākumu var rīkot RMD koplietošanas telpās, pirms tam par to informējot RMD administrāciju un citus RMD rezidentus. 

4.4. Jebkurš RMD rezidenta rīkots pasākums nedrīkst nekādā veidā traucēt citu RMD rezidentu dzīvi un darbu. 
 

5. Noslēguma noteikumi 

 
5.1. Visus RMD ēkā un teritorijā esošos priekšmetus lūdzam lietot saudzīgi un informēt nekavējoties RMD administrāciju par jebkuru konstatēto 

problēmu. 

5.2. Visās RMD telpās lūdzam taupīt elektrību, izslēdzot gaismu, ja telpas netiek lietotas. 

5.3. Visās RMD istabās un virtuvē lūdzam taupīt ūdeni, neatstājot tekošus ūdens krānus. 

5.4. RMD rezidenta pienākums ir ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības un higiēnas noteikumu prasības, kārtību un drošību RMD teritorijā, 
RMD koplietošanas telpās un RMD dzīvojamajās telpās. 

5.5. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā RMD administrācijai ir tiesības pārtraukt rezidenta rezidenci, informējot par to LRS valdi. 

 


