
Līguma 

numurs

Vidējā 

atzīme

Piezīmes

APSTIPRINU
SIA "Biznesa augstskola Turība"

 Valdes priekšsēdētājs
A.Baumanis

/paraksts/                         
Rīgā, 29.06.2022.

Pretendentu saraksts uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 2022./2023.gada 1.semestrim 
1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās.

Nr. 

p.k.

SIA "Biznesa augstskola Turība"
Vienotais reģ.Nr. 40003135880, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058

IZRAKSTS

94041 9.861 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

93808 9.432 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

93644 8.863 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

93471 8.84 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

93640 8.715 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

93416 8.46 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

94310 8.337 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

97155 8.298 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

94053 8.29 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

93590 8.210 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

94180 8.211 . Pretendē uz studiju maksas atlaidi ''Sekmība'' 1.semestrim

94340 8.1712 .

93956 813 .

94240 814 .

93576 815 .

96590 7.816 .

93591 7.817 .

97000 7.818 .

94220 7.6719 .

95091 7.6720 .

94178 7.6721 .

94047 7.6722 .

96355 7.623 .

93418 7.5724 .

29.06.2022

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas 

Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

06.07.2022. tiks publiskots galīgais saraksts, kurš nav apstrīdams



93772 7.525 .

94239 7.526 .

94048 7.527 .

93525 7.528 .

Sagatavoja:I.Bašēns

Rektors

Studiju daļas vadītājs

A.Baumanis

G.Burvis
/paraksts/

/paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Sekretariāta vadītāja 

___________________L.Mežecka                                   

          /paraksts/

Rīgā, ___.___.2022.

29.06.2022

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas 

Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

06.07.2022. tiks publiskots galīgais saraksts, kurš nav apstrīdams


