
Līguma 

numurs

Piezīmes

APSTIPRINU
SIA "Biznesa augstskola Turība"

 Valdes priekšsēdētājs
A.Baumanis

/paraksts/                         
Rīgā, 08.02.2021

Pretendentu saraksts uz valsts finansētajām stipendijām 2020./2021.gada 2.semestrim 

2.līmeĦa profesionālā bakalaura studiju programmā ''Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzĦēmumu vadība'' 3. studiju gadam.

Nr. 

p.k.

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

IZRAKSTS

878441. Pretendē uz valsts finansēto stipendiju

890392. Pretendē uz valsts finansēto stipendiju

878523. Pretendē uz valsts finansēto stipendiju

884414. Pretendē uz valsts finansēto stipendiju

881375.

880366.

Sagatavoja:I.Bašēns

Rektors

Studiju daĜas vadītājs

A.Baumanis

G.Burvis
/paraksts/

/paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Biznesa augstskola Turība"
Sekretariāta vadītāja 

___________________L.Mežecka                                    

         /paraksts/

Rīgā, ___.___.2021.

08.02.2021

Pretendentiem uz valsts finansētajām stipendijām 2 darba dienu laikā pēc saraksta publiskošanas jāiesniedz SIC iesniegums par stipendijas saĦemšanu 

atbilstoši Nolikuma par konkursa uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa augstskola Turība 2020./2021.studiju gadā 1.pielikumam.

15.02.2021. tiks publiskots galīgais saraksts, kurš nav apstrīdams



Līguma 

numurs

Piezīmes

APSTIPRINU
SIA "Biznesa augstskola Turība"

 Valdes priekšsēdētājs
A.Baumanis

/paraksts/                         
Rīgā, 08.02.2021

Pretendentu saraksts uz valsts finansētajām stipendijām 2020./2021.gada 2.semestrim 

2.līmeĦa profesionālā bakalaura studiju programmā ''Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzĦēmumu vadība'' 4. studiju gadam.

Nr. 

p.k.

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

IZRAKSTS

850911. Pretendē uz valsts finansēto stipendiju

848002. Pretendē uz valsts finansēto stipendiju

849233.

847754.

849265.

Sagatavoja:I.Bašēns

Rektors

Studiju daĜas vadītājs

A.Baumanis

G.Burvis
/paraksts/

/paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Biznesa augstskola Turība"
Sekretariāta vadītāja 

___________________L.Mežecka                                    

         /paraksts/

Rīgā, ___.___.2021.

08.02.2021

Pretendentiem uz valsts finansētajām stipendijām 2 darba dienu laikā pēc saraksta publiskošanas jāiesniedz SIC iesniegums par stipendijas saĦemšanu 

atbilstoši Nolikuma par konkursa uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa augstskola Turība 2020./2021.studiju gadā 1.pielikumam.

15.02.2021. tiks publiskots galīgais saraksts, kurš nav apstrīdams



08.02.2021

Pretendentiem uz valsts finansētajām stipendijām 2 darba dienu laikā pēc saraksta publiskošanas jāiesniedz SIC iesniegums par stipendijas saĦemšanu 

atbilstoši Nolikuma par konkursa uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa augstskola Turība 2020./2021.studiju gadā 1.pielikumam.

15.02.2021. tiks publiskots galīgais saraksts, kurš nav apstrīdams


