
 

Svarīgi par RISEBA datoru un interneta lietojumu 

 
1.  Kas ir „e.riseba” , kā to lietot? Tā ir studiju platforma internetā studentiem un pasniedzējiem, kas ļauj ievietot 

un nolasīt studiju materiālus. Tās adrese ir http://e.riseba.lv .  

2.  Kur var atrast sīkāk paskaidrotu e.riseba lietošanas instrukciju? Ieejot vietnē e.riseba.lv, ielogoties ar savu 

lietotājvārdu un paroli, kreisajā pusē zem sekcijas „Galvenā izvēlne” jūs ieraudzīsiet folderi „instrukcijas”, kurā 

atrodas instrukcijas latviešu, angļu un krievu valodā. Pēc papildus jautājumiem griezieties IT infrastruktūras daļā 

Meža ielā 3, 203. kabinetā. Vai arī rakstiet uz tech@riseba.lv , vai zvaniet uz 67807008.  

3. Kā iegūt lietotājvārdu un paroli e.riseba pakalpojuma izmantošanai? Tie tiks izdalīti pirmajā ar IT saistītajā 

nodarbībā. Vai jautāt IT nodaļai 203. kabinetā.  

4.  Vai ir nepieciešams izmantot savu epastu mācību nolūkam? Studiju daļa izmanto epastu, lai sazinātos ar 

studentiem. Studenti var izmantot epastu, lai sazinātos ar pasniedzējiem vai studiju daļu.  

5.  Kādās valodās ir pieejams e.riseba? Latviešu, angļu un krievu.  

6.  Cik atmiņas uz datora ir paredzēts katram studentam? Personīgajiem datiem uz (U:) diska un studiju datiem 

uz (Z:) diska kopā 100MB. Uz e.riseba 1GB.  

7.  Cik ir datorklases? Ir 6 klases Meža ielā un 3 klases Ūdens ielā.  

8.  Kur ir datorklases? Meža ielā 3 – 202, 204, 206, 317. kab., bibliotēkā, Ūdens ielā 6 – 102, 105, 208. kab. 

„Apple”datori 317. kab. Meža ielā, 101 un 208. kab. Ūdens ielā.  

9.  Vai drīkst lietot flash atmiņu augstskolas datoriem? Drīkst lietot gan flash, gan ārējo cieto disku atmiņu, gan 

telefonu, u.c. atmiņu. Ieteicams pirms lietošanas pārbaudīt ierīci vai tur neatrodas vīrusi.  

10.  Kad ir pieejami datori? Datori ir pieejami, kad datorklasēs ir pasniedzējs. Bibliotēkā datori ir pieejami darba 

dienās 10:00 – 18:00, brīvdienās 10:00 – 15:00.  

11.  Vai drīkst izmantot RISEBA internetu savām vajadzībām? Jā, drīkst, ja tas netraucē citu darbu. Internets ir 

pieejams datorklasēs. Ir atspējota piekļuve dažām interneta mājaslapām. Ir iespējams, ka ir atspējota piekļuve 

internetam atsevišķos gadījumos, piem., eksāmenu laikā.  

13.  Vai ne savu lekciju laikā var lietot augstskolas datorus savām vajadzībām? Jā, netraucējot citu darbu.  

14.  Vai ir atļauts mainīt, dzēst, instalēt programmatūras augstskolas datoriem? Studentiem ir aizliegts: mainīt 

datoru konfigurāciju, instalēt jaunas vai dzēst esošās programmatūras, dzēst vai bojāt sistēmfailus vai citu 

lietotāju failus.  

15.  Vai drīkst ēst, dzert datorklasēs, bibliotēkā? Datorklasēs aizliegts ēst un dzert (arī ūdeni).  

16.  Kur var dabūt atbildes uz jebkuru papildus jautājumu par augstskolas datoru, interneta un jebkuru citu 

IT aspektu? Meža ielā 3, 203. kabinetā. Vai arī rakstiet uz tech@riseba.lv , vai zvaniet uz 67807008.  

17.  Kas ir „webropolsurveys”, kā to lietot? „Webropolsurveys” ir e-platforma dažādu aptauju veikšanai. 

Pašreizējais lietotājvārds ir: students1! un parole: riseb@92. Adrese: www.webropolsurveys.com   
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