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 IZRAKSTS 

 
SIA “Biznesa augstskola Turība” 

Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 
Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 

 
 

Apelācijas komisijas 
LĒMUMS 

 
Rīgā  

 
2020.gada 6. jūlijā                                                                                                          Nr. 2 
 
Par studiju maksas atlaidēm, budžeta vietām un stipendijām 2020./2021. studiju gadam 
 

Ar Biznesa augstskolas Turība rektora 2020. gada 2.jūlija rīkojumu Nr. 706/1 izveidotā apelācijas 

komisija, izskatot apelācijas iesniegumus, pieņēma šādus lēmumus: 

 

1. Līguma Nr.99109 – netiek iekļauta gala sarakstā atlaidei Budžeta vieta vai Stipendija  2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 18.1. 

punkti (nav savlaicīgi nokārtoti 1. semestra pārbaudījumi). 

2. Līguma Nr. 84811 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 

2020./2021.studiju gadam, piešķirot Stipendiju (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 

2019./2020. studiju gadam 17.1.punkts, kas nosaka, ka “budžeta vietām un stipendijām tiek ņemti 

vērā studiju kursu noslēguma vērtējumi, kas iegūti A daļas studiju kursos ar noslēguma 

pārbaudījuma veidu “eksāmens” un studiju darbu aizstāvēšanā, kas kārtoti līdz beigu termiņam. 

Rotācijā nepiedalās vērtējumi, kuri iegūti studiju kursos ar noslēguma pārbaudījuma veidu “ieskaite” 

un prakses atskaišu aizstāvēšanā.”). 

3. Līguma Nr. 93214 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidei “Sekmība” 2020./2021.studiju gadam (Studiju 

maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17.punkti). 

4. Līguma Nr. 88991 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 

23.punkti). 

5. Līguma Nr. 84804 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17. 

23.punkti). 

6. Līguma Nr. 84517 – tiek iekļauts gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 

23.punkti). 

7. Llīguma Nr. 88036 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 23. 

punkti). 

8. Līguma Nr. 88137 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 23. 

punkti). 
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9. Līguma Nr. 88473 –tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 23. 

punkti). 

10. Līguma Nr. 84989 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 23. 

punkti). 

11. Llīguma Nr. 85257 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 2020./2021. 

studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 16., 17., 23. 

punkti). 

12. Llīguma Nr. 93178 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 

2020./2021.studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 

16., 17.punkti). 

13. Līguma Nr. 88792 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 
2020./2021.studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 
16., 17.punkti). 
 

14. Līguma Nr. 91303 – tiek iekļauts gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 

2020./2021.studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 

16., 17.punkti). 

15. Līguma Nr. 92085 – tiek iekļauta gala sarakstā atlaidēm Budžeta vieta vai Stipendija 

2020./2021.studiju gadam (Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam 

18.1. punkts). 

 
Dokumenti:  
Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2019./2020. studiju gadam;  
Prakses nolikums; 
Nolikuma par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019., 
2019./2020. studiju gadam.   
 
Komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts) A.Baumanis 
 
Komisijas locekļi (personiskais paraksts) G.Burvis 

(personiskais paraksts) I.Ernstsone 

(personiskais paraksts) L.Mežecka 

(personiskais paraksts) M.Kive 

(personiskais paraksts) K.Ribakova 

IZRAKSTS PAREIZS 
SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Sekretariāta vadītāja                                 L.Mežecka 
Rīgā 7.07.2020. 
  

 


