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 APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 10.11.2020. sēdē, 

protokols Nr.10 

 

GROZĪJUMI  

Banku augstskolas 

Senāta 15.12.2020. sēdē, 

protokols Nr.12 

 

Banku augstskolas Viesnīcas pakalpojumu cenrādis 

Rīgā 

 

10.11.2020.          Nr.1.5-2/41 

 

1. Apstiprināt šādas Banku augstskolas viesnīcas (turpmāk – viesnīca) īres cenas par 

vietu viesnīcas numurā mēnesī: 

Maksa mēnesī (EUR) par vietu Banku augstskolas viesnīcas numurā (bez PVN)  

 
Ilgtermiņa 

līgums* 

Vidēja termiņa 

līgums** 

Īstermiņa 

līgums*** 

Numura klase**** A B A B A B 

1. Numurs ar tualeti, dušu un ledusskapi  

Vienvietīgs numurs 214,00  235,40  256,80  

Divvietīgs numurs 114,00  125,40  136,80  

2. Numurs ar tualeti un ledusskapi un koplietošanas dušu  

Divvietīgs numurs 100,00  110,00  120,00  

3. Numurs ar koplietošanas tualeti un dušu blokā un ledusskapi numuriņos  

Divvietīgs numurs 110,00 90,00 121,00 99,00 132,00 108,00 

Trīsvietīgs numurs 95,00 80,00 104,50 88,00 114,00 96,00 

Četrvietīgs numurs 80,00  88,00  96,00  

4. Numurs ar koplietošanas tualeti, dušu un ledusskapi blokā 

Vienvietīgs numurs 145,00 135,00 159,50 148,50 174,00 162,00 

Divvietīgs numurs 110,00 85,00 121,00 93,50 132,00 102,00 

Trīsvietīgs numurs 95,00 85,00 104,50 93,50 114,00 102,00 

Četrvietīgs numurs 80,00  88,00  96,00  

5. Numurs ārpus bloka ar koplietošanas tualeti un dušu attiecīgajā viesnīcas stāvā  

Vienvietīgs numurs 120,00 100,00 132,00 110,00 144,00 120,00 

* Ilgtermiņa līgums – līguma periods desmit un vairāk mēneši.  

** Vidēja termiņa līgums - līguma periods no pieciem mēnešiem līdz deviņiem mēnešiem ieskaitot. 

*** Īstermiņa līgums – līguma periods no viena mēneša līdz četriem mēnešiem ieskaitot. 

**** Klasi nosaka saskaņā ar rektora rīkojumu, ņemot vērā numura labiekārtotības līmeni ko ietekmē grīdas, sienu 

un mēbeļu nolietojums. 
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2. Apstiprināt šādas viesnīcas īres cenas par vietu viesnīcas numurā, ja uzturēšanās 

laiks ir īsāks par 30 (trīsdesmit) dienām: 
Maksa diennaktī par vietu viesnīcas numurā, ja uzturēšanās laiks ir mazāks par vienu mēnesi (cena 

norādīta par vietu ar PVN) 

Numura klase**** A B 

1. Numurs ar tualeti, dušu un ledusskapi 

Divvietīgs numurs 30,00 20,00 

Trīsvietīgs numurs 20,00 15,00 

2. Numurs ar koplietošanas tualeti, dušu un ledusskapi numurā 

Divvietīgs numurs 18,00 12,00 

Trīsvietīgs numurs 15,00 10,00 

Četrvietīgs numurs 12,00 8,00 

**** Klasi nosaka saskaņā ar rektora rīkojumu, ņemot vērā numura labiekārtotības līmeni ko ietekmē grīdas, sienu 

un mēbeļu nolietojums. 

3. Noteikt Banku augstskolas studējošajiem, kuri dzīvo viesnīcā, numuriņa nomas 

maksas samazinājumu 80% apmērā no Banku augstskolas Viesnīcas dzīvojamās telpas īres 

līgumā noteiktās mēneša maksas, saglabājot īres līguma nosacījumus, ja viņi šajā laikā viesnīcā 

nedzīvo saistībā ar attālināto studiju īstenošanu Banku augstskolā. Šo noteikumu piemēro līdz 

brīdim, kamēr Banku augstskola īsteno studiju programmas attālināti. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2020.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/54) 

 

4. Gadījumos, ja viesnīcas īrnieks vēlas izmantot visu numuru bez citiem īrniekiem, 

tad tam ir jāmaksā par visām attiecīgajā numurā esošajām gultas vietām. 

 

5. Noteikt, ka rektors ar rīkojumu nosaka viesnīcas īrniekiem drošības naudas apmēru.  

 

6. Atsevišķos gadījumos Banku augstskolas sadarbības partneriem vai saskaņā ar 

pamatotu personas iesniegumu, atļaut piemērot atlaides no šajā cenrādī noteiktās maksas: 

6.1. līdz 20% - Infrastruktūras direktoram; 

6.2. virs 20% - rektoram. 

 

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 11.novembri. 

 

8. Atzīt par spēku zaudējušiem augstskolas Senāta 2020.gada 11.augusta noteikumus 

Nr.1.5-2/30  “ Banku augstskolas viesnīcas pakalpojumu cenrādis”. 

 

 

Rektora v.i.       A.Nātriņš 

 

 
 

 Pildavs 

 Janis.pildavs@ba.lv 

 

 

 

 

 


