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Reflektantu saraksts, kuri nepiedalās konkursā, jo nav izpildījuši uzņemšanas 

noteikumu prasības 2022./2023.st.g.

IZRAKSTS

Līguma 

Nr.
Studiju programma Studiju veids un forma Nepiedalīšanās iemesls

Nr.p.

k.

1 99415 UzĦēmējdarbības vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

2 99429 Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

3 99437 Starptautiskās komunikācijas vadība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

4 99383 Pasākumu producēšana un vadība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

5 99221 Starptautiskās komunikācijas vadība nepilna laika vakara studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

6 99445 1.līmeĦa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

7 99670 Sabiedriskās attiecības pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

8 99647 Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

9 99942 Mārketinga un tirdzniecības vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

10 99584 Akadēmiskā bakalauru studiju programma Tiesību zinātne nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

11 99409 Akadēmiskā bakalauru studiju programma Tiesību zinātne pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

12 99421 Biznesa loăistikas vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

13 99690 1.līmeĦa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

14 99202 Akadēmiskā bakalauru studiju programma Tiesību zinātne pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

15 99348 UzĦēmējdarbības vadība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

16 99703 Mārketinga un tirdzniecības vadība nepilna laika vakara studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

17 99677 Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

18 99341 Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

19 99546 1.līmeĦa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

20 99800 Pasākumu producēšana un vadība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

21 99569 Mārketinga un tirdzniecības vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

22 99203 Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

23 99472 Biznesa loăistikas vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

24 99596 Akadēmiskā bakalauru studiju programma Tiesību zinātne pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

25 99354 Akadēmiskā bakalauru studiju programma Tiesību zinātne pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

26 101510 1.līmeĦa augstākās izglītības programma Tiesību zinātne nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

27 99478 1.līmeĦa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

28 99386 Pasākumu producēšana un vadība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

29 99555 Mārketinga un tirdzniecības vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

30 99554 Pasākumu producēšana un vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

31 99235 Starptautiskā finanšu vadība nepilna laika neklātienes studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

32 99430 Mārketinga un tirdzniecības vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

33 99431 Mārketinga un tirdzniecības vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

34 99408 Akadēmiskā bakalauru studiju programma Tiesību zinātne pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.

35 99613 Mārketinga un tirdzniecības vadība pilna laika dienas studijas nav samaksāta iepazīšanās maksa *.
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Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.Vītoliņa

17.08.2022.

Izraksts pareizs:

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Sekretariāta vadītāja                               L.Mežecka

Rīgā ___.___.2022.

/personiskais paraksts/

*Pēc iepazīšanās maksas samaksas vai  trūkstošo dokumentu iesniegšanas reflektants tiks imatrikulēts Biznesa 
augstskolas Turība studējošo sarakstā
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