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BUDŽETA VIETAS UN STIPENDIJAS

Budžeta vietas Stipendijas

Ja skolu absolvēji ar labām sekmēm, Biznesa augstskola Turība piedāvā tev iespēju studēt 
izdevīgāk, piedaloties konkursā par budžeta vietām un stipendijām.

Bezmaksas studijas bakalaura pilna laika dienas studiju re�ektantiem, 

kuri uzvarējuši konkursā par budžeta vietām.

600 EUR atlaide studiju maksai bakalaura pilna laika dienas studiju 

re�ektantiem, kuri uzvarējuši konkursā par stipendijām.

Vairāk par šīm iespējām uzzini 
WWW.TURIBA.LV sadaļā UZŅEMŠANA

ATLAIDES STUDIJU MAKSAI
Uzsākot studijas Studiju laikā

Studē ar ģimeni
Studenta vai re�ektanta 1. pakāpes radiniekiem 
(bērnam, laulātajam, mammai, tētim, māsai vai brālim), 
kuri uzsāk studijas Turībā. Atlaide ir spēkā, kamēr abi 
radinieki studē vienlaicīgi.

50%

Filiāle
Turības �liāļu (Liepāja, Cēsis, Talsi) re�ektantiem, kuri noslēdz 
studiju līgumu līdz 2022. gada 3. septembrim, maksa par semestri 
– 435 EUR. Atlaide tiek piemērota visam studiju periodam.

samazināta studiju maksa

Absolventa radinieks
Absolventa 1. pakāpes radiniekiem (bērnam, laulātajam, 
mammai, tētim, māsai vai brālim), kuri uzsāk studijas Turībā. 
Atlaide tiek piemērota 1. studiju gadam.

25%

Uzņēmuma rekomendācija
Re�ektantiem, kuri iesniedz rekomendāciju studijām 
(Rīgā) no uzņēmuma, kas ir LTRK, LDDK, ALTA vai LVRA 
biedrs. Atlaide tiek piemērota 1. studiju gadam.

15% Sekmība
Studentiem, kuri studē 1. līmeņa programmā (Rīgā) 
neklātienes formā, bakalaura līmeņa programmā vakara vai 
neklātienes formā vai maģistrantūrā dienas, vakara vai 
neklātienes formā un ir ieguvuši labākās sekmes. 
Atlaide tiek piemērota vienam studiju semestrim.

25%

Izcilība
Turības absolventiem, kuri uzsāk studijas Turībā un iepriekš 
ir absolvējuši kādu no Turības studiju programmām ar 
“Izcilības diplomu”. Atlaide tiek piemērota tikai nākamajam 
studiju līmenim, visam studiju periodam.

10 - 50% atlaideProgresīvā absolventu atlaide

Re�ektantiem, kuri uzsāk studijas Turībā un iepriekš ir 
absolvējuši kādu no Turības studiju programmām. 
Atlaide tiek piemērota visam studiju periodam.

10% par katru absolvēto programmu

Studējošo pašpārvalde
Studējošo pašpārvaldes biedriem un valdes locekļiem 
par studiju gada laikā ieguldīto darbu. 
Atlaide tiek piemērota vienam studiju gadam.

LĪDZ 100 %

Publicitāte
Studentiem, kuri veicinājuši pozitīvu Turības publicitāti. 
Atlaide tiek piemērota vienam studiju gadam.

LĪDZ 40%

Basketbols
Studentiem, kuri spēlē basketbola komandā 
“Biznesa augstskola Turība”. Atlaide tiek piemērota vienam 
studiju semestrim.

LĪDZ 100%

ĪPAŠI NOSACĪJUMI ABSOLVENTIEM



Studiju programma

Finanses un grāmatvedība

Mārketings un tirdzniecība

Tiesību zinātne

Organizācijas drošība
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Studiju programma

Mārketings un tirdzniecības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa loģistikas vadība

Starptautiskā �nanšu vadība

Organizācijas drošība

Tiesību zinātne (akad. bakalaurs)

Tūrisma un viesmīlības noz. uzņēmumu vadība

Pasākumu producēšana un vadība

Sabiedriskās attiecības

Starptautiskās komunikācijas vadība
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Diena Vakars Neklātiene E-studijas
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Studiju programma

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība 
uzņēmējdarbībā

Tiesību zinātne

Publiskā pārvalde

Tūrisma stratēģiskā vadība

Sabiedriskās atiecības
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Diena Vakars Neklātiene E-studijas
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Studiju programma

Uzņēmējdarbības vadība 

Vadībzinātne

Tiesību zinātne

Komunikācijas vadība

Eng

2890

2890

2890

2890

Vakars

Lat

2890

2890

2890

2890

STUDIJU MAKSA (EUR, GADĀ) 2022/2023
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a) Studiju maksa
visam studiju periodam

netiek mainīta, 
ja studē secīgi!

Rīgā - studijas neklātienē katru 
otro nedēļu piektdienas vakaros 
un sestdienās

Organizācijas drošība - studijas 
neklātienē trešdienās

Filiālēs - studijas neklātienē 
katru sestdienu

*Slēdzot līgumu �liālē līdz 
  2022. gada 3. septembrim, 
  studiju maksa 870 EUR

Studijas dienā - darba dienās

Studijas vakarā 
•  1. un 3. studiju gadā - 
    pirmdienās, otrdienās un 
    ceturtdienās
•  2. un 4. studiju gadā - 
    pirmdienās, trešdienās
    un ceturtdienās
Nepieciešamības gadījumā 
darba dienas vakars var tikt 
mainīts

Studijas neklātienē - 
katru otro nedēļu piektdienas 
vakarā un sestdienā

*2790 EUR Eiropas Ekonomikas 
zonas, Šveices, NVS valstu, 
Ukrainas un Gruzijas pilsoņiem 
un pastāvīgiem iedzīvotājiem,
3330 EUR – pārējo valstu 
pilsoņiem

Studijas vakarā -
Tiesību zinātne, Publiskā 
pārvalde, Sabiedriskās attiecības 
– otrdienu vakaros un sestdienās
Uzņēmējdarbības vadība, 
Biznesa psiholoģija – 
trešdienas vakaros un sestdienās
Nepieciešamības gadījumā 
darba dienas vakars var tikt 
mainīts
Studijas angļu valodā – darba 
dienās un sestdienās
Studijas neklātienē - 
katru otro nedēļu sestdienās

*2890 EUR Eiropas Ekonomikas Zonas, Šveices, NVS valstu, 
Ukrainas un Gruzijas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, 
3330 EUR – pārējo valstu pilsoņiem

Studijas pēc 
individuāla 
gra�ka

**2250 EUR Eiropas Ekonomikas Zonas, Šveices, NVS valstu, 
Ukrainas un Gruzijas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem,
3330 EUR – pārējo valstu pilsoņiem

Klātiene E-studijas



18. augusts, ceturtdiena, Rīgā
MAĢISTRU NAKTS

PIETEIKŠANĀS Re�ektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši 2022. gadā, studijām var pieteikties no 
2022. gada 1. jūlija. Re�ektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši pirms 2022. gada, studijām 
var pieteikties no 2022. gada 1. aprīļa. Ņemot vērā, ka šogad var tikt mainīta centralizēto 
eksāmenu norise vidusskolās, izmaiņas var tikt veiktas arī uzņemšanas datumos, tāpēc 
aicinām sekot līdzi informācijai augstskolas mājaslapā. 

Pirms došanās uz augstskolu, lūgums aizpildīt elektronisko pieteikuma anketu www.turiba.lv. 
ŅEM LĪDZI: 
•  Pasi vai personas apliecību; 
•  Vienu fotogrā�ju (3 x 4 cm);
•  Centralizēto eksāmenu matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā 
    serti�kātu kopijas;
•  Vidējo izglītību apliecinošu dokumentu; 
•  Ja vidējo izglītību esi ieguvis līdz 2004. gadam - sekmju izrakstu;
•  Ja kādā no dokumentiem un pasē atšķiras vārds vai uzvārds un nav 
   norādīts personas kods - uzvārda maiņas apliecinošu dokumentu;
•  Ja ir, ņem līdzi arī Junior Achievement – Young Enterprise Latvija serti�kātu, 
    Esi līderis! apliecību;

•  Ja studēsi programmā Organizācijas drošība, iesniedz izrakstu no ambulatorā, 
   stacionārā pacienta medicīniskās kartes (027/u), kas apliecina, ka esi praktiski 
   vesels, izziņu no narkologa, izziņu no psihiatra, izziņu no Iekšlietu ministrijas 
   Informācijas centra par (ne)sodāmību;
•  Ja vēlies studēt maģistrantūrā vai doktorantūrā, papildu iepriekš minētajiem 
   dokumentiem ņem līdzi augstāko izglītību apliecinošu dokumentu vai 
   maģistra diplomu.

www.turiba.lv

Lielākā privātā
augstskola Baltijā

Atvērto durvju dienu laikā
būs iespēja iepazīt studiju

programmas, tikties ar
studentiem un pasniedzējiem,

kā arī piedalīties
visdažādākajās aktivitātēs

23. aprīlis, sestdiena, Rīgā

14. maijs, sestdiena, Rīgā

16. jūnijs, ceturtdiena, Rīgā

1. jūlijs, piektdiena, Rīgā
UZŅEMŠANAS NAKTS

19. jūlijs, otrdiena,
ATVĒRTO DURVJU
DIENA reģionos

Talsos,
Cēsīs, 
Liepājā

4. augusts, ceturtdiena, Rīgā


