
 
 

     
 

Godātie  viesi! 
 

Lūdzam  rūpīgi    iepazīties    ar    “Villa    Alvine”    iekšējās     kārtības    noteikumiem. 

Informācijas  precizēšanai    lūdzam    vērsties    Uzņemšanā. 
 

 
Iekšējās    kārtības    noteikumi    ”Villa Alvīne”  apartamentos 

 
 
 
 

     
 

1.  “Villa  Alvine”    īpašuma    lietošanas    noteikumi 
 
 

1.1.Ierodoties        apartamentos,        pievērsiet        uzmanību        Īpašumu        sarakstam,        kas        atrodas     

numurā.               Aizliegts             bojāt             “Villa             Alvine”             īpašumu.             Lai             izvairītos             no             turpmākajām   

  domstarpībām,       ierodoties     numurā     un     konstatējot     inventāra     bojājumus,     lūdzam     par to  

nekavējoties    ziņot    Uzņemšanas     dienestam.     
 

 
1.2.Viesiem         saudzīgi         jāizturas         pret         “Villa         Alvine”         īpašumu,         jāizmanto         iekārtas 

un aprīkojums          atbilstoši to funkcijām,       jāievēro      sabiedriskās        kārtības        un        ugunsdrošības    

 noteikumi.       Gadījumos,     ja     tiek    konstatēti     īpašuma     bojājumi,     tehniski     bojājumi,     ārkārtas     

situācijas     (ūdens     noplūde,    aizdegšanās,    stiklu    saplīšana    vai    tml.,    nekavējoties    jāinformē   

Uzņemšanas    dienests. 
 

 
1.3.Par  bojājumiem,kas   radušies   klienta   vainas   dēļ,   tiek     iekasēta   kompensācijas   maksa 
atbilstoši  īpašumu    uzskaites    izcenojumiem,    kas    atrodami    numurā. 

 

 
1.4.            Viesis            nes            materiālu        atbildību      par            apartamentu        īpašuma            pazaudēšanu        

vai    sabojāšanu,    viņa     pienākums    ir    kompensēt    zaudējumus    pilnā    apmērā    atbilstoši    aktam    par    

materiālā    kaitējuma    nodarījumu. 
 
 

1.5.     Par     sabojātiem     dvieļiem     vai     gultasveļu     tiek     iekasēta     maksa,     kas     atbilst     to     vērtībai     

(tanī       skaitā:     kafijas,     vīna,     alus,     šokolādes,     augļu,     ogu,     lūpu     krāsas,     tintes     un     citu     vielu  

   radītie    traipi). 
 
 

1.5.       “Villa       Alvine”      nenes      atbildību       par      klientu       īpašumu,       kas      atstāti       bez       uzraudzība.     

Klientiem     tiek   rekomendēts   izmantot   savā   numurā   esošo   seifu.   

 Seifs   lietojams   atbilstoši    tam    pievienotajai    lietošanas     instrukcijai. 
 

 
1.6.   Apartamentu iemītniekiem, izejot   no  numura,   jāaizver   ūdens   krāni,  jāizslēdz   gaisma 
elektroiekārtas.    Īpašuma    aizsardzības    nodrošināšanai    jāaizver    logi    un    durvis. 

 

 
1.7.  Darbojoties    kondicionierim,    atvērtu    logu    nedrīkst    atstāt.    Sods       50 EUR. 
 
 



 

     
 

2.   Iekšējās    kārtības    noteikumi    dzīvošanai    “Villa    Alvine” 
 

 
 

2.1.     Pēc     apmaksas     nokārtošanas     par     uzturēšanos     “Villa     Alvine”     klienti      pie     administratora    saņe

m          numura        atslēgas,        kā        arī        garāžas       pulti.        Aizliegts       numura        atslēgu        nodot        trešajām    personā

m.    Pēc    atslēgas    nodošanas    klientam    pie    personāla    paliek    atslēgas    dublikāts.     

 
Apartamentu     un     ārdurvju     atslēgu     pazaudēšanas     gadījumā     klientam     ir     jākompensē     atslēgu     

serdeņu  maiņa    un    5    ārdurvju    atslēgu    izgatavošanas    izmaksa. 

 
2.2.  No    23:00    līdz    8:00    teritorijā    un    iekštelpās    aizliegts    traucēt    citu    iemītnieku    mieru    ar    skaļu     

vai  neadekvātu    uzvešanos.    Klients    nes    pilnu    atbildību    par    paša    un    savu    viesu    rīcību.     
  2.3.     Iemītniekiem     nav     atļauts     atstāt      viesus     vienus     apartamentos     bez     savas     klātbūtnes     vai   

nodot  viņiem    atslēgas,    par    to    neinformējot    Uzņemšanas    dienestu. 

 
2.4.    “Villa    Alvine”     personālam ir    tiesības     atteikt    apkalpošanu    klientam,    kurš    atrodas    stiprā   

 alkoholisko,      narkotisko     vai    psihotropo     vielu    ietekmē.    Šādā     gadījumā     rezervācijas    nauda    un     

maksa    par    sniegtajiem    pakalpojumiem    netiek    atgriezta.         

 
2.5.   Bērniem,   kuri   nav   sasnieguši   16   gadu   vecumu,   jāatrodas   vecāku   vai   pilnvaroto    
personu  uzraudzībā.   

 
2.6.   Bez   iepriekšējas   saskaņošanas   numurā   nedrīkst   dedzināt   sveces.   “Villa   Alvine”   
 aizliegts  ienest  un          uzglabāt    ugunsbīstamus    priekšmetus    un    vielas.     

 
2.7.   Numuros,   kas   aprīkoti   ar   kamīnu,   stingri   jāievēro   ugunsdrošības   normas.   Pirms    

kamīna    iekuršanas          jāiepazīstas        ar        tā       ekspluatācijas        instrukciju,        kurā       sniegta       kamīna       

lietošanas    pamācība.    Instrukcija    atrodama    šo     numuru    informatīvajās    mapēs. 

 
2.8.  Iekurinot    kamīnu,    aizliegts    lietot    viegli    uzliesmojošus    priekšmetus. 

 
2.9.        Aizliegts        kamīnā        dedzināt        sadzīves       atkritumus   un        plastikāta        izstrādājumus,        kā        arī   

ievietot  kamīna    kurtuvē    citus    materiālus,    izņemot    malku/ogles. 

 
2.10.       Numuros       aizliegts       smēķēt.       Soda       maksa       par       smēķēšanu       numurā       noteikta       300EUR   

apmērā    no    personas.     
 
 
 
 

3.  Pakalpojumi,    ko    piedāvā    “Villa    Alvine” 

 
3.1.           Apartamentos           sniegtie           pamatpakalpojumi:           apartamentu           nodošana           dzīvošanai,           to   

  uzkopšana,    modināšana    noteiktā    laikā,    ātrās    palīdzības    izsaukšana,    sadzīves    tehnikas,    trauku un 

cita    inventāra    nodošana    lietošanā    komfortablas    dzīves    nodrošināšanai    “Villa    Alvine”. 

 
Numura  cena    sevī    ietver: 

●    Bezmaksas  internetu    (Wi-Fi) 
 

●    Starptautiskos  un    nacionālos    TV    kanālus     
 

●    Vietu    pazemes    autostāvvietā     
 

●    Numura  uzkopšanu     

●    Gultas  veļas    maiņu         

 
Iebraukšanas  laiks    no    14:00,    izbraukšanas    laiks    līdz    12:00     



 

3.2.      Kārtējā      tīrīšana      (putekļu      slaucīšana,      atkritumu      iznešana,      glāžu      un      krūžu      mazgāšana,     

sanitāro       mezglu     tīrīšana,     tualetes     piederumu     maiņa),     kā     arī     dvieļu     maiņa     notiek 2  reizes   

  nedēļā.         

 
3.3.     Gultas     veļa     tiek     mainīta     1     reizi     nedēļā.     Saskaņā     ar     iemītnieku     vēlmēm     par     atsevišķu     

samaksu  var    tikt    veikta    papildu    veļas    maiņa. 

 
3.4.     Ja     apmeklētājs     vēlas,     lai      netiktu     traucēts,     viņš     uz     durvju     roktura     ārpusē     var     novietot   

norādi  ar    uzrakstu    „Netraucēt!”.     Tāpat    uz    durvju    roktura    var    tikt    novietots    norāde    ar   
  uzrakstu   „Lūdzu  sakopt!”.     Kārtējā    numuru    sakopšana     notiek    laikposmā    9:00  līdz    17:00. 

 

3.5.   Papildu    pakalpojumi    neietilpst    kopējā    samaksā un    tiek    atmaksāti    atsevišķi    tajā    laikā,   kad 
dzīvojat  apartamentos.     

 

Papildu    pakalpojumi    “Villa    Alvine”    :     
 

●    Transfērs  uz/no    lidostas    ar    S-klases    Mersedes-Benz     
 

●    Taksometra  pasūtīšana    u.c.     
 

●    Pludmales  dvieļu    īre     
 

●    Velosipēdu    īre     
 

●    Ķīmiskā  tīrītava     
 

●    Brokastis  9 EUR     diennaktī     
 

●    Papildu    bērnu    gultiņa    –    10 EUR    diennaktī     
 

●    Papildu    gulta/vieta    –    10 EUR diennaktī     
 

●    Mājdzīvnieka  uzturēšanās    apartamentos    - 10 EUR    diennaktī     
 
 
 

4.  Video    novērošana     

 
4.1.   “Villa   Alvine”     teritorijā   tiek   īstenota   video   novērošana   ar     mērķi   rūpēties     par     klientu   un  
viņu  īpašuma    drošību,    kā    arī    par    “Villa    Alvine”    īpašuma    drošību. 

 
4.2.      Video      novērošana      notiek      tikai      sabiedriskajās      koplietošanas      telpās,      tā      netiek      īstenota        

  “Villa    Alvine”    apartamentos. 
 

 
 

5.  Autotransporta    iebraukšana    un    stāvēšana         

 
5.1.  Mašīnu    novietošana    “Villa    Alvine”    teritorijā    bez    administrācijas    atļaujas    ir    aizliegta. 

 
5.2.   Ja   apmeklētāji     ierodas   ar   automašīnu,   reģistrācijas   laikā   administrators   viņiem   izsniedz 
pulti  no    pazemes    autostāvvietas.    Aizliegts    nodot    pulti    trešajām    personām. 

 
5.3.        Pēc        uzturēšanās        laika        beigām        “Villa        Alvine”        pazemes        autostāvvietas        pulti        jānodod     

apartamentu     personālam.         Pults   pazaudēšanas   vai   sabojāšanas   gadījumā   tiek   ieturēts  50 

EUR    sods    papildus    pie    rēķina.     

 
5.5.  Transportlīdzekļa    vadītājam    parkošanās    zonā    jāpārvietojas    atbilstoši    ceļa    zīmju    norādēm    un 
savs    transportlīdzeklis    jānovieto    atbilstoši    norādēm,    stingri    ievērojot    sadalošās     līnijas. 

 
5.6.  Aizliegts    atstāt    transportlīdzekli    iebrauktuvēs,    izbrauktuvēs    un    iekšējās     caurbrauktuvēs.     

 
5.7.      “Villa      Alvine”      administrācija      nenes      materiālu      atbildību      par      bojājumiem,      kas      nodarīti   

klientu    autotransportam    uzturēšanās    laikā         “Villa    Alvine”    autostāvvietā.         



 

6.  Īpašie    noteikumi    “Villa    Alvine” 

 
6.1.       “Villa       Alvine”      ir      atļauts       uzturēties       ar       neliela       izmēra       mājdzīvniekiem       (maksa       10 
EUR  diennaktī).  Par    plānoto    dzīvnieku    klātbūtni    ir    jāpaziņo  iepriekš.         

 
6.2.  Uzturēšanās    kopā    ar    mājdzīvniekiem    iespējama    tikai    atsevišķos    “Villa    Alvine”    numuros.    

 Tāpēc    jāpārliecinās    par    šiem    mērķiem    paredzētu    brīvu    numuru    esamību un  mājdzīvnieku 

klātbūtne    jāsaskaņo     ar    administrāciju. 

 
6.3.         Viesiem,         kuri         vēlas         izmitināt         mājdzīvniekus,         jāparaksta         vienošanās,         uzsākot         dzīvi     

apartamentos.                 Šis               dokuments               nosaka          kārtību,               kāda          jāievēro,               turot               mājdzīvniekus   

  apartamentos.     
 

6.4.  Suņiem    viesnīcā    un    tās     teritorijā    jāatrodas    saitē    saimnieka    pavadībā.     

 
6.5.              Apartamenti             netiek             izīrēti             dzimšanas             dienu             svinībām             un             tamlīdzīga             rakstura   

pasākumiem.   

 
6.6.   Atsauksmju   un   ierosinājumu   grāmata   atrodas  Uzņemšanas    dienestā    un    tiek    izsniegta    pēc   
pirmā    viesu    pieprasījuma.         

 
6.7.     Tiek     pieņemts,     ka     izmitināšanas     pakalpojuma     sniegšanas     sākums     nozīmē,     ka     viesis     ir   

iepazinies  ar    Iekšējās    kārtības    noteikumiem    un    piekrīt    augstāk    minētājiem    nosacījumiem. 

 
6.8.   Gadījumos,     kad   viesi   ir   atkārtoti   pārkāpuši   iekšējo   kārtību   reglamentējošos   

uzturēšanās    noteikumus    “Villa    Alvine” un   šī    rīcība    sagādājusi    materiālus    zaudējumus    vai    

 radījusi    neērtības    citiem    visiem,    viesnīcas    vadība    ir    tiesīga    atteikt    izmitināšanu    vai    īstenot  

  izlikšanu    no    viesnīcas. 
 
 
 
 

7.  Ēdināšana 

 
7.1.   Apartamentu   iemītniekiem   ir   tiesības   uz   papildu   apmaksātām   brokastīm.   Brokastis   –
   no  8:30    līdz    11:00.     

 
7.2           Ēdināšanas           pakalpojumus un brokastis           nodrošina           restorāns           „Jūra”.           Apartamentu     

pastāvīgie      iemītnieki      norādītajā      laikā      ir      tiesīgi      saņemt      kvalitatīvu      apkalpošanu      restorānā   
 „Jūra”.         Brokastu         apmaksa         un         restorāna         apmeklējuma         kuponu         saņemšana         jāveic         pirms   

restorāna  apmeklējuma. 

 
7.3.  Uzturoties    “Villa    Alvine”    apartamentos,    viesi    ir    tiesīgi    gatavot    ēdienu    virtuves    zonā.        

 
7.4.        Visu        atbildību        par        pareizu un  drošu      virtuves        iekārtu    izmantošanu,trauku tīrību,   

pagatavotā  ēdiena    uzglabāšanas    režīmu   utt.    uzņemas    viesnīcas    iemītnieki. 

 
7.5.         Aizliegts        gatavot        ēdienu,        izmantojot        atklātu        liesmu,        kā   arī        gatavot        ēdienu        ar        asu,   

specifisku  aromātu.     

 
7.6.  Aizliegts       mest    kanalizācijā    ēdiena    atliekas    un    pārtikas    atkritumus.     

 
7.7.          Pēc          viesu      izbraukšanas          no          apartamentiem          personāls          veic          virtuves          zonas          pilnīgu    

sakopšanu.       



 

     
 

8.  Apartamentu    rezervēšana    un    apmaksas    kārtība     

 
8.1.  Ir    noteikta    šāda    apartamentu    rezervēšanas    kārtība: 

●    pieteikums   pa   telefonu     vai   “Villa   Alvine”   mājas   lapā;   vēlāk     pieteikums   jāapstiprina    
e-pastā,  norādot    konkrēto    ierašanās    laiku; 

●    tiek  piestādīts    apmaksas    rēķins    (e-pastā); 

●    pēc  rēķina    apmaksas    viesnīca    nodrošina    rezervēšanas    rakstisku    apstiprinājumu. 

 
8.2.        Gadījumā,        ja        viesis        anulē        pasūtījumu        ne        vēlāk        par        5        diennaktīm        pirms        ieplānotās   

ierašanās,  apmaksa    tiek    pārskaitīta    atpakaļ.     

 
8.3.  Gadījumos,    kad    pasūtījums    tiek    anulēts    vēlāk    vai    viesis    neierodas        (ne    vēlāk    kā    diennakti    

 pirms        ieplānotā      ierašanas      datuma),      “Villa      Alvine”      piemēro      soda      naudu      100%      apmērā      no    

 pirmās    nakts    dzīvošanas    izmaksām.         
 
8.4.        Laikposmā       no       1.07.        līdz        1.09.        priekšapmaksa       par        dzīvošanu        jāveic        100%        apjomā.   
Apartamentu      rezervācijas      atcelšanas      gadījumā      ne      vēlāk      kā 15    diennaktis      pirms      plānotās   

iebraukšanas,  summa    tiek    atmaksāta    atpakaļ. 
 

 
 

9.  “Villa    Alvine”    un    iemītnieku    atbildība     

 
9.1.                        Ja           iemītnieks           saskaras           ar           nepilnībām           sniegtajā           pakalpojumā           vai         pakalpojuma     

neatbilstību     piešķirtajai     kategorijai,      viņš     ir     tiesīgs     pieprasīt     novērst     trūkumus     bez     papildu     

samaksas    un    noteiktajā    termiņā. 

 
9.2.   “Villa  Alvine”      pienākums    ir    novērst    sniegtā    pakalpojuma    nepilnības    diennakts    laikā     
kopš    brīža,  kad    iemītnieks    ir    izteicis    atbilstošu    prasību.     

 
9.3.   “Villa  Alvine”    nenes    atbildību    par    nepilnībām    sniegtajos    pakalpojumos,    ja    pierāda,    ka     
tās    radušās    paša    iemītnieka    (viesa)    vainas    dēļ    vai    radušās    nepārvaramas    varas    apstākļu   
  ietekmē. 

 
9.4.  “Villa    Alvine”    nenes    atbildību    pilsētas    elektroapgādes    atslēguma    gadījumā.     

 
9.5.      Gadījumā,      ja      tiek      atrastas      aizmirstas      mantas,      “Villa      Alvine”      pienākums      ir      nekavējoši     

sazināties    ar    mantu    īpašnieku,    ja    vien    tas    ir    zināms.    Aizmirstās    mantas    glabājas    1     mēnesi,    bet     

pēc    tam    tiek    iznīcinātas,    par    ko    tiek    sastādīts    atbilstošas    formas    akts. 

 
9.6.   Ja   “Villa   Alvine”   tiek   nodarīts   būtisks   materiāls   kaitējums   iemītnieka   un/vai     viņa   

viesu    vainas            vai          nolaidības          dēļ,          obligāti          jāsastāda        noteikta        parauga       akts.           

Šādos          gadījumos    iemītniekam           bez          tiešā          kaitējuma          atmaksas          brīvprātīgi        vai        tiesas           

ceļā jāsedz          viesnīcai    sagādātie     zaudējumi,   kas     numura   dīkstāves    dēļ   radušies     remonta   laikā,  ir  

saistīti   ar     mēbeļu    maiņu    un    tamlīdzīgos    gadījumos    (piemēram,    appludinot    telpas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     


