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APSTIPRINU 
SIA "Biznesa augstskola Turība"

valdes priekšsēdētājs
A.Baumanis

/personiskais paraksts/                  
17.08.2022.

IZRAKSTS

Uzņemšanas rezultāti 1. līmeņa studiju programmās 2022./2023.st.g.

Vērtējumu 

punktu 

summa

Līguma 

Nr.
Studiju programma Rezultāts

Nr.p.

k.

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība99299 211

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Organizācijas drošība99480 212

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Organizācijas drošība99501 223

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Datorsistēmas99509 274

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība99648 295

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Organizācijas drošība99655 196

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Organizācijas drošība99742 267

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība99756 258

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Datorsistēmas99784 269

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne99842 2510

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Organizācijas drošība99913 2311

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība99930 2812

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība99956 2713

. ieskaitīts *1.līmeņa augstākās izglītības programma Datorsistēmas99969 2814

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne99972 2415

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Datorsistēmas99978 2416

. ieskaitīts *1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība99991 1517

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne99997 2218

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Organizācijas drošība99999 2119

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība101502 2120

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība101503 2321

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne101509 2222

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība101513 1623
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Vērtējumu 

punktu 

summa

Līguma 

Nr.
Studiju programma Rezultāts

Nr.p.

k.

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība101515 2824

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība101518 2525

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība101521 1526

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība101534 2327

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne101602 2328

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība101610 2329

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne101615 2630

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne101707 2231

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne101712 2632

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne101719 2633

Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.Vītoliņa

17.08.2022.

* konkursants nav samaksājis iepazīšanās maksu līdz 13.08.2022. plkst.15:00 vai maksājums nav saĦemts Augstskolas bankas kontā 
līdz 2022. gada 12. augusta plkst.14:00. Šim konkursa dalībniekam, līgumā par izglītības iegūšanu noteiktā kārtībā un termiĦā ir 
jāsamaksā iepazīšanās maksa, pretējā gadījumā netiks imatrikulēts Biznesa augstskolas Turība studējošo sarakstā

/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs:

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Sekretariāta vadītāja ___________________ L.Mežecka

                                            

Rīgā ___.___.2022.
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