
Līguma 

numurs

Vidējā 

atzīme

Piezīmes

APSTIPRINU

SIA "Biznesa augstskola Turība"

 Valdes priekšsēdētājs

A.Baumanis

/personiskais paraksts/                          

Rīgā, 01.07.2021.

Pretendentu saraksts uz budžeta vietām un stipendijām 2021./2022.gada 

Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 2.studiju gadam

Nr. 

p.k.

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003135880

Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058

IZRAKSTS

93633 9.551 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

93423 9.52 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

93421 9.363 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

94095 9.094 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

94252 9.095 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

94382 96 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

94127 8.757 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

93960 8.738 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

92376 8.699 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

94126 8.6910 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

93856 8.6711 . Pretendē uz budžeta vietu 2.studiju gadam

93439 8.6412 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93797 8.6213 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93151 8.5414 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93671 8.5415 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93506 8.3616 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93909 8.3617 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93569 8.2718 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

94137 8.2119 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93620 8.1720 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93621 8.1521 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93420 8.0922 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93708 8.0823 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

94007 824 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

94953 825 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93571 826 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93491 7.9327 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

94274 7.9128 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93429 7.9129 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93523 7.9130 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

94938 7.7331 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93721 7.6432 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

93461 7.6233 . Pretendē uz stipendiju 2.studiju gadam

01.07.2021.

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

publiskošanas Studiju informācijas centrā ir jāiesniedz motivēta rakstveida apelācija vai uz e-pastu sic@turiba.lv jānosūta motivēta elektroniski sūtīta 

apelācija. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

08.07.2021. tiks publiskots galīgais saraksts, kurš nav apstrīdams



Rektors

Studiju daļas vadītāja p.i.

A.Baumanis

K.Ābelkoka

Sagatavoja:I.Bašēns

/personiskais paraksts/

/personiskais paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Sekretariāta vadītāja 

___________________L.Mežecka                                   

         

Rīgā ___.___.2021.

01.07.2021.

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

publiskošanas Studiju informācijas centrā ir jāiesniedz motivēta rakstveida apelācija vai uz e-pastu sic@turiba.lv jānosūta motivēta elektroniski sūtīta 

apelācija. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

08.07.2021. tiks publiskots galīgais saraksts, kurš nav apstrīdams


