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APSTIPRINU 
SIA "Biznesa augstskola Turība"

valdes priekšsēdētājs
A.Baumanis

/personiskais paraksts/                  
18.08.2021.

IZRAKSTS

Uzņemšanas rezultāti 1. līmeņa studiju programmās 2021./2022.st.g.

Vērtējumu 

punktu 

summa

Līguma 

Nr.
Studiju programma Rezultāts

Nr.p.

k.

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes96266 131

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība96353 262

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība96355 203

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība96407 224

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība96408 215

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Datorsistēmas96409 216

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes96444 257

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība96464 198

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība96690 269

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes96789 1310

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Mārketings un tirdzniecība96817 1511

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes96896 912

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98522 2313

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98529 2314

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98535 2615

. ieskaitīts *1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība98543 2316

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98544 1917

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98545 1918

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98616 1719

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība98619 2920

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98635 2521

. ieskaitīts *1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98641 2622

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98702 2823
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Vērtējumu 

punktu 

summa

Līguma 

Nr.
Studiju programma Rezultāts

Nr.p.

k.

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98714 2824

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Tiesību zinātnes98721 1725

. ieskaitīts1.līmeņa augstākās izglītības programma Finanses un grāmatvedība98727 2526

Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.Jirgensons

18.08.2021.

* konkursants nav samaksājis iepazīšanās maksu līdz 14.08.2021. plkst.15:00 vai maksājums nav saĦemts Augstskolas bankas kontā 
līdz 2021. gada 13. augusta plkst.14:00. Šim konkursa dalībniekam, līgumā par izglītības iegūšanu noteiktā kārtībā un termiĦā ir 
jāsamaksā iepazīšanās maksa, pretējā gadījumā netiks imatrikulēts Biznesa augstskolas Turība studējošo sarakstā

/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs:

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Sekretariāta vadītāja ___________________ L.Mežecka

                                            

Rīgā ___.___.2021.
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