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Kārt ība kādā Latvijas Lauksaimniecības universitātes  

studenti tiek nodrošināti ar gultas vietu dienesta viesnīcās 
 
Vispār īgie noteikumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) studenti ir 

tiesīgi saņemt īres tiesības (gultas vietu) LLU dienesta viesnīcā (turpmāk – DV) un slēgt DV īres līgumu.  

2. Studentam, kurš vēlas dzīvot kādā no DV, reģistrējoties studijām, jānoformē iesniegums ar lūgumu piešķirt 

īres tiesības DV (turpmāk – iesniegums).  

3. LLU studentiem, kuriem DV īres līgums ir beidzies, bet kuri vēlas turpināt īrēt DV nākošajā mācību gadā, 

jāpagarina īres līgums pie DV pārvaldnieka. 

4. Ja DV ir brīvas vietas, citu mācību iestāžu audzēkņi un studenti ir tiesīgi saņemt īres tiesības DV, 

pamatojoties uz iesniegumu, kas iesniedzams DV pārvaldniekam. Īres līgumus ar citu mācību iestāžu 

audzēkņiem un studentiem DV pārvaldnieki ir tiesīgi slēgt uz konkrētu laiku, bet tas nedrīkst pārsniegt studiju 

gada beigu datumu. 

 

Priekšrocības uz īres tiesībām dienesta viesnīcās 

5. Priekšrocības īres tiesību saņemšanai tiek piemērotas,  ja pieprasīto gultas vietu skaits DV pārsniedz brīvās 

gultas vietas. 

6. Priekšrocības grupa – sociāli mazaizsargāto un maznodrošināto ģimeņu locekļi. Šajā grupā iekļaujami LLU 

studenti, kuri atbilst vienam no šādiem kritērijiem:  

· students ir invalīds vai bārenis;  

· students dzīvo ģimenē, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;  

· students dzīvo ģimenē, kurā visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi;  

· students dzīvo ģimenē, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.  

7. Par pamatu studenta iekļaušanai priekšrocības grupā uzskatāms dokuments, kas apstiprina 6. punktā minēto 

priekšrocības grupu (invalīda/bāreņa apliecības kopija; pašvaldības izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas 

ģimenes statusam; pašvaldības izsniegta izziņa par ģimenes sastāvu).  

8. Lai sociāli taisnīgi sadalītu LLU DV esošās brīvās gultas vietas, DV pārvaldnieki, piešķirot studentam īres 

tiesības, kā kritērijus ņem vērā priekšrocības un brīvo gultas vietu skaitu DV, kas atbilst 6. punktā minētajām 

priekšrocību grupām. 

9. Ja studiju gada laikā DV atbrīvojas gultas vietas, īres tiesības uz tām studenti iegūst priekšrocību secībā.  

 

Citi noteikumi 

10. DV pārvaldnieki izskata studentu iesniegtos pieteikumus un lemj par īres līguma slēgšanu vai 

pagarināšanu, atbilstoši LLU noteiktajai kārtībai un kritērijiem.  



11. Studentiem, ar kuriem lauzts īres līgums par saistību nepildīšanu un/vai DV iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumu, īres tiesības DV pārvaldnieki var piešķirt tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar LLU direktora 

vietnieku. 

12. Students var mainīt piešķirto gultas vietu DV, ja ir brīvas vietas vēlamajā DV un studējošajam nav DV īres 

maksas parādu.  

13. Studentu DV īrnieku tiesības un pienākumus nosaka īres līgums, DV iekšējās kārtības noteikumi un LR 

normatīvie akti par dienesta viesnīcām.  


