
BANKU AUGSTSKOLAS VIESNĪCAS 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

2022./2023. ak. gadā 

Vietas Banku augstskolas Viesnīcā tiek piešķirtas pēc šādiem kritērijiem: 

1. Banku augstskolas studentiem, kuri iestājušies 1.kursā pilna laika (dienas) 

programmā vai turpina studijas pilna laika (dienas) programmā (studentiem iesniegums 

jāiesniedz līdz 2022.gada 30.jūlijam) un kuru deklarētā dzīves vieta atrodas ne tuvāk kā 

70 km no Rīgas (saglabājot nosacījumu, ka priekšroka tiek dota studentiem no tālākajām 

vietām). Kopējais gultas vietu skaits Viesnīcā ir ierobežots. 

2. citu augstskolu studējošiem studentiem, ja ir brīvas vietas, pēc šī gada 5.septembra. 

 

Pieteikšanās uz Banku augstskolas Viesnīcu notiek šādi: 

1. Apstiprinot pieteikumu studijām, reflektants norāda vai ir nepieciešama vieta Banku 

augstskolas Viesnīcā, bet šī atzīme vēl negarantē reflektantam gultas vietu Banku 

augstskolas Viesnīcā. 

2. Pēc visu studentu uzņemšanas Banku augstskola apstiprinās (orientējoši pēc 

22.08.2022.) studentu sarakstu, kuriem tiek piešķirtas gultas vietas Banku augstskolas 

Viesnīcā. Informācija par gultas vietas piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiks nosūtīta uz 

studentu e-pasta adresēm un SMS ar informāciju par nosūtīto e-pasta vēstuli. 

3. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā studenti no 22.08.2022. darba dienās no plkst. 

900 līdz 1700 var interesēties pie Banku augstskolas Viesnīcas administratores Tamāras 

Pavlovskas, tālr. Nr.67387324, e-pasta adrese: hotel@ba.lv .  

 

Iekārtošanās Banku augstskolas Viesnīcā: 

1. Studentiem jāierodas Banku augstskolā Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, 

1009.telpā (10.stāvs) līdzi ņemot: 

1.1. pasi vai identifikācijas karti; 

1.2. apliecinošu dokumentu, ka ir samaksāta drošības nauda  par Viesnīcu. 

2. Iekārtošanās Banku augstskolas Viesnīcā notiks šādos laikos: 

2.1. 30.08.2022. no plkst. 900 līdz 1600; 

2.2. 31.08.2022. no plkst. 900 līdz 1700; 

2.3. 01.09.2022. no plkst. 900 līdz 1700; 

2.4. 02.09.2022. no plkst. 900 līdz 1700. 

3. Studenti tiks iepazīstināti ar Banku augstskolas Viesnīcas iekšējās kārtības 

noteikumiem, Ugunsdrošības instrukciju un tiek noslēgts Banku augstskolas Viesnīcas 

dzīvojamās telpas īres līgums, ja ir samaksāta drošības nauda. Tikai pēc tam studentam 

tiek ierādīta gultas vieta, izsniegts inventārs un aizpildīts inventāra pieņemšanas – 

nodošanas akts. 

4. Ja studentam ir piešķirta gultas vieta un students līdz 05.09.2022. (ieskaitot) 

neierodas un nenoslēdz ar Banku augstskolu Viesnīcas dzīvojamās telpas īres līgumu, tad 

piešķirtā gultas vieta netiek garantēta un gultas vieta var tikt nodota citiem studentiem. 

 

mailto:hotel@ba.lv
http://internal/dokumenti/download.php?file=1153
http://internal/dokumenti/download.php?file=1153


Apmaksa par Banku augstskolas Viesnīcu: 

1) Drošības nauda par Viesnīcu jāmaksā uz šādiem rekvizītiem: 

Saņēmējs Banku augstskola 

Adrese Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013 

Reģistrācijas Nr. LV 90000437699 

Konta Nr. LV93 HABA0551031375321 

Saņēmēja banka/iestāde Swedbank 

Kods: HABALV22 
 

Mērķis: Drošības nauda par viesnīcu, kods - 21382 

 

2) Īres maksu par Viesnīcu jāmaksā uz šādiem rekvizītiem: 

Saņēmējs Banku augstskola 

Adrese Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013 

Reģistrācijas Nr. LV 90000437699 

Konta Nr. LV93 HABA0551031375321 

Saņēmēja banka/iestāde Swedbank 

Kods: HABALV22 

 

Mērķis: Maksa par viesnīcu, kods - 21382 

 

 Viesnīcas īres maksu par septembra un oktobra mēnešiem ir jāveic līdz š.g. 

15.septembrim, atbilstoši īres līgumā noteiktajai īres maksai. 


