
 
Iekšējās kārtības un drošības noteikumi  

 

Rezervācijas apstiprinājums  

• priekšapmaksa 50% apmērā (apliecinājums par iepazīšanos ar šiem noteikumiem un 

apņemšanās tos ievērot) 

• atlikušo 50% apmaksa reģistrējoties (skaidras naudas norēķins, bankas maksājumu karte) vai 

veicot rēķina apmaksu pirms ierašanās 

 

Rezervācijas atcelšana 

• 14 dienas pirms paredzētās reģistrēšanās – iemaksātās naudas atgriešana 100% apmērā 

• 7 dienas pirms paredzētās reģistrēšanās – iemaksātās naudas atgriešana 50% apmērā 

• 6 dienas un mazāk pirms paredzētās reģistrēšanās – iemaksātā nauda netiek atgriezta 

 

Reģistrēšanās un izrakstīšanās 

• reģistrēšanās no plkst.16:00 (drošības naudas iemaksa EUR 100 apmērā, kas šo noteikumu 

ievērošanas gadījumā tiek atgriezta izrakstīšanās brīdī) 

• Izrakstīšanās līdz plkst.14:00 

• Iepriekš vienojoties iespējama agrā un/vai vēlā reģistrēšanās un/vai izrakstīšanās 

 

Autostāvvieta 

• bezmaksas autostāvvieta slēgtā privātā teritorijā (katriem apartamentiem līdz 2 automašīnām) 

• elektroniski vadāmi vārti ar tālvadības pulti (izbraukšanas/iebraukšanas laiki jāsaskaņo vai 

jāsaņem tālvadības pults) 

 

Nepilngadīgas personas (bērni) 

• personas vecumā līdz 18 gadiem viesu namā uzturas un atrodas vecāku vai pilnvarotas 

pilngadīgas personas uzraudzībā un pilnīgā atbildībā 

 

Ģimenes mīluļi (mājdzīvnieki) 

• atļauts uzturēties ar labi audzinātiem mājdzīvniekiem (iepriekš vienojoties, papildus samaksa 

EUR 10,00) 

• pieskatīt savu mājdzīvnieku un savākt aiz tā – var tikt piemērots naudas sods EUR 100,00  

 

Miers un klusums 

• neatskaņot mūziku vai neradīt jebkāda cita veida mehānisku skaņu un troksni, kas dzirdami 

ārpus viesu nama iekštelpām 

• ievērot klusumu no plkst.23:00 līdz plkst.08:00  

• ievērot citu viesu nama viesu privātumu 

 

Atkritumu šķirošana 

• šķirot – rūpēties par dabu: stiklu, papīru un plastmasu, sadzīves atkritumus izmest tikai tam 

speciāli paredzētās atkritumu tvertnēs – var tikt piemērots naudas sods EUR 100,00  

 

Ugunsdrošība 

• neienest un neuzglabāt viegli uzliesmojošus un ugunsnedrošus priekšmetus un vielas, nelietot 

personiskos elektriskos sildītājus vai ierīces ar atklātu uguns liesmu  

• nesmēķēt (tai skaitā IQOS u.tml. smēķēšanai paredzētas ierīces) iekštelpās un uz terases 

(smēķēt atļauts tam īpaši paredzētā vietā) un neizmētāt izsmēķus (nodzēst un izmest tam 

paredzētā urnā) – var tikt piemērots naudas sods EUR 100,00  

• nekurināt ugunskuru  



Atļauta grillēšanas aprīkojuma (nodrošinām) izmantošana, ievērojot vispārpieņemtās 

ugunsdrošības prasības un ieturot drošu distanci no viesu nama ēkas. 

Atļauta sveču iedegšana rudens/ziemas sezonā, ievērojot vispārpieņemtās ugunsdrošības prasības 

un iepriekš to saskaņojot ar atbildīgo darbinieku. 

 

Drošība uz ūdens  

• papildus pakalpojumu (SUDP dēļu, atpūtas motorlaivas noma) izmantošana vienlaikus ir 

apliecinājums par pilnas atbildības uzņemšanos par savu, savu bērnu un citu no jums atkarīgu 

personu rīcību un rīcības sekām uz ūdens 

• pārvietojoties uz SUP dēļa, ar atpūtas motorlaivu (makšķerējot, veikojot, slēpojot), lietot 

glābšanas vesti (nodrošinām) un citu attiecīgajam sporta/atputas veidam paredzēto individuālo 

drošības aprīkojumu 

 

Ceļu satiksmes drošība  

• papildus pakalpojuma (velosipēdu noma) izmantošana vienlaikus ir apliecinājums par pilnas 

atbildības uzņemšanos par savu, savu bērnu un citu no jums atkarīgu personu rīcību un rīcības 

sekām uz ceļa 

• pārvietojoties ar velosipēdu, lietot aizsargķiveri (nodrošinām) un ievērot Ceļu satiksmes 

noteikumus 

 

Citi drošības noteikumi 

• saudzīgi izturēties pret viesu nama mēbelēm, tehniku un inventāru (tai skaitā, sporta un atpūtas 

inventāru)  

• neiznest no iekštelpām mēbeles (izmantot dārza mēbeles un dārza  atpūtas inventāru) 

• neatrasties viesu namā cilvēku cieņu un godu aizskarošā izskatā un stāvoklī (tai skaitā, stiprā 

apreibinošo vielu ietekmē)  

• neienest un nelietot ieročus, narkotiskās un psihotropās vielas  

• konstatējot jebkādus bojājumus, nekavējoties ziņot atbildīgajam darbiniekam. Ja bojājumi ir 

radušies viesa vai ar viesi saistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, iemaksātā 

drošības nauda netiek atgriezta  

• īslaicīgas prombūtnes gadījumā aizslēgt savus apartamentus un atslēgu glabāt pie sevis (SIA 

“AISBERGS JV” neuzņemas atbildību par viesu personīgajām mantām un lietām). Izrakstoties, 

atslēgu un/vai tālvadības pulti nodot personīgi atbildīgajam darbiniekam vai ievietot norādītajā 

nodošanas vietā 

 

Ārkārtas situācijas (kur vērsties pēc palīdzības?) 

• Valsts policija 110 (sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes 

negadījums) 

• Vienotais ārkārtas palīdzības tālrunis 112 (briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai 

videi vai īpašumam) 

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113 (cilvēka dzīvība ir apdraudēta) 

• Gāzes avārijas dienests 114 (notikusi dabasgāzes noplūde vai sajūtama gāzes smaka) 

• Jūras meklēšanas un glābšanas dienests 115 (notikusi nelaime, atrodoties uz ūdens, kuģojot, vai 

no atpūtas uz ūdens nav atgriezies tuvinieks) 

• Pāvilostas novada Pašvaldības policija (dežūrdaļa) +371 29242320 (sabiedriskās kārtības 

nodrošināšana) 

• Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 

 

Ieteikumi 

• ievērot vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas, respektēt un cienīt pārējos viesu 

nama viesus, apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi 

• ļaut laikam apstāties!  

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/gimenes-arstu-konsultativais-talrunis-66016001

