
 VIESNĪCA “NAKTSMĀJAS” 

1) cenā iekļautas brokastis un bezmaksas bezvadu Interneta pārklājums. 

2) paliekot ilgāk pēc izbraukšanas laika, katra nākamā stunda – EUR 3,00. 

3) kopējais numuru skaits: 40, kopējais vietu skaits: 119. 

 

 

CITI VIESNĪCAS “NAKTSMĀJAS” PAKALPOJUMI 
 

Konferenču zāle 

Nosaukums Ietilpība 

(personu 

skaits) 

cena EUR 

par 1 stundu 

cena EUR 

par visu 

dienu 

 

Cenā ietilpst 

 

Stikla 

zāle 

Teātris 100  

20,00 

 

115,00 

ūdens ar citronu dalībniekiem 

un apkalpošana, bezvadu 

internets, TV, video, DVD 

aprīkojums un mikrofons 

Klase 60 

U-veids 42 

Kvadrāts 44 

 

Saules 

zāle 

Teātris 35  

15,00 

 

70,00 

ūdens ar citronu semināra 

dalībniekiem un apkalpošana, 

bezvadu internets. 
Klase 20 

U-veids 16 

Kvadrāts 20 

Numura 

veids 
Apraksts 

Cenas EUR  

01.01.-30.04. 

01.10.-31.12. 

Cenas EUR  

01.05.-30.09 

Divvietīgs 

numurs 

Lielā vai 2 atsevišķas gultas duša, tualete, 

TV, ledusskapis, telefons, fēns. 
1 pers. –45.00 

2 pers. –55.00 

1 pers. –50.00 

2 pers. –60.00 

Divvietīgs 

Pus lux 

numurs 

Lielā vai 2 atsevišķas gultas, atpūtas telpa, 

duša, tualete, TV, ledusskapis, telefons, 

fēns  

1 pers. –60.00 

2 pers. –65.00 

Divvietīgs 

Lux 

numurs 

Lielā gulta,  Guļamistaba ar atpūtas zonu, 

atpūtas telpa ar virtuves zonu, duša, tualete, 

2 TV, ledusskapis, telefons, fēns, 

1 pers. –60.00 

2 pers. –65.00 

1 pers. –70.00 

2 pers. –75.00 

Trīsvietīgs 

numurs 

3 atsevišķas gultas,  atpūtas telpa, duša, 

tualete, TV, ledusskapis, telefons,  
3 pers. –75.00 3 pers. –80.00 

Ģimenes 

numurs 

2 slēdzamas guļamistabas,  

katrā 2 atsevišķas gultas, duša, tualete, TV, 

ledusskapis, fēns, telefons 

1 pers. –30.00 

2 pers. –45.00 

3 pers. –70.00 

4 pers. –85.00 

1+1 pers.–50.00 

1 pers. –35.00 

2 pers. –50.00 

3 pers. –80.00 

4 pers. –95.00 

1+1 pers.– 55.00 

Papildus 

vieta 

numurā 

Bērns līdz 6 g.v. 

(izmantojot numurā esošās guļvietas) 

1 pers. – bez 

maksas 

1 pers. – bez 

maksas 

Papildus gulta vai vieta uz dīvāna 

bērnam līdz 12 g.v. 
1 pers. – 15,00 1 pers. – 15,00 

Papildus gulta vai vieta uz dīvāna 

bērnam no 13 g.v. un pieaugušajiem 
1 pers. – 20,00 1 pers. – 20,00 

Maksa par dzīvnieku numurā 
1 dzīvnieks – 15,00 

katrs nākamais – 8,00 



Tehniskais aprīkojums semināru organizēšanai: 

Nosaukums Daudzums Cena EUR 

Tāfele (70x95cm) + flomasteri 1 diena 8,00 

Tāfeles papīrs (1 bloks) 1 diena 8,00 

Multimediju 

projektors 

1 stunda 15,00 

1 diena 40,00 

Drukāšana, kopēšana (melnbalta) 1 lapa 0,10 

Drukāšana, kopēšana (krāsains) 1 lapa 0,60 

Ēdināšanas pakalpojumi semināru laikā 

Pakalpojums Daudzums Cena EUR Cenā iekļauts 

 

Kafijas pauze 

 

1 personai 

 

sākot no 1,50 

Kafija/tēja, 

nelielas uzkodas 

  

 Furšets 

 

1 personai 

 

sākot no 11,50 

gaļas un siera plates, salāti un augļi, 

u.c. uzkodas pēc vienošanās 

Pusdienas, vakariņas 1 persona sākot no 8,00 3 ēdienu maltīte – pēc vienošanās 

 


