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 APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 08.02.2022. sēdē, 

protokols Nr.2 

 

Banku augstskolas Viesnīcas pakalpojumu cenrādis 

Rīgā 

 

2022.gada 8.februārī         Nr.1.5-2/15 

 

1. Noteikt 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 230,00  253,00  276,00  

Divvietīgs numurs 123,00  135,00  147,00  

2. Numurs ar tualeti un ledusskapi un koplietošanas dušu  

Divvietīgs numurs 107,00  117,70  128,40  

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

Divvietīgs numurs 117,00 99,00 128,70 108,00 145,20 118,80 

Trīsvietīgs numurs 101,00 85,00 111,00 93,00 121,00 102,00 

Četrvietīgs numurs 85,00  93.00  102,00  

4. Numurs ar koplietošanas tualeti, dušu un ledusskapi blokā 

Vienvietīgs numurs 155,00 145,00 170,50 160,00 186,00 174,00 

Divvietīgs numurs 117,00 91,00 129,00 100,00 140,00 109,00 

Trīsvietīgs numurs 101,00 91.00 111,00 100,00 121,00 109,00 

Četrvietīgs numurs 85.00  93,00  102.00  

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

Vienvietīgs numurs 128,00 107,00 141,00 117,00 153,00 128,00 

* 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. Noteikt 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 35,00 25,00 

Trīsvietīgs numurs 25,00 20,00 

2. Numurs ar koplietošanas tualeti, dušu un ledusskapi numurā 

Divvietīgs numurs 22,00 15.00 

Trīsvietīgs numurs 18,00 13,00 

Četrvietīgs numurs 15.00 10,00 

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

un mēbeļu nolietojums. 

3. Ja nomas līgums ir noslēgts uz laika periodu ne mazāk par 10 mēnešiem, noteikt iespēju 

maksāt papildus maksu 7 eiro mēnesī par viesnīcas numura rezervācijas tiesībām līdz 4 

mēnešiem, maksājot rezervācijas periodā maksu mēnesī ar atlaidi 80% (par tiesībām saglabāt 

vietu numurā) gadījumos, ja studenti plāno akadēmiskā gada laikā doties Erasmus+ apmaiņas 

programmā, kā arī, ja students nedzīvo viesnīcā ārkārtas stāvokļa vai epidemioloģiskās 

situācijas noteiktā attālinātā vai daļēji attālinātā studiju režīma dēļ. Atlaides iespējas netiek 

attiecinātas uz vienvietīgo un divvietīgo numuru ar tualeti dušu un ledusskapi, kā arī uz 

vienvietīgo numuru ar koplietošanas tualeti, dušu un ledusskapi blokā. 

4. Noteikt studējošajiem, kuri dzīvo viesnīcā un neveic papildus maksu šī cenrāža 3.punkta 

kārtībā, tiesības saņemt rezervēšanas atlaidi 70% apmērā no Banku augstskolas Viesnīcas 

dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās mēneša maksas, epidemioloģiskās situācijas dēļ 

izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā, saglabājot īres līguma nosacījumus, ja viņi šajā laikā 

viesnīcā nedzīvo saistībā ar attālināto studiju īstenošanu.  

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% - rektora pilnvarots darbinieks; 

6.2. virs 20% - rektoram. 

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 1.martu. 

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

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

 

Rektore       L.Peiseniece 
 

 Nātriņš 

 andris.natrins@ba.lv 


