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1.Tālmācības studiju norises praktiskie aspekti  

1.1. Kā notiek studijas 
tālmācībā? 

Tālmācība - tā ir izglītības iegūšanas forma, kuras ietvaros jebkurš var studēt sev 
ērtākajā laikā, vietā un tempā. Galvenā atšķirība tālmācībai no klātienes studiju 
formām ir tā, ka studenti apgūst studiju materiālus ārpus augstskolas un nav 
nepieciešams tikties ar mācībspēku klātienē. Pašlaik tālmācība notiek galvenokārt 
ar elektronisko tehnoloģiju palīdzību. Studiju materiāli un informācija par studiju 
procesu tagad ir pieejama elektroniskā veidā augstskolas elektroniskajās studiju 
sistēmās e.riseba.lv un My.riseba.lv Lai iegūtu pieeju materiāliem un informācijas 
par studiju procesu, ir vajadzīgs internets, kā arī augstskolas izsniegtā parole un 
lietotājvārds. Saglabājiet studiju materiālus, jo pēc studiju kursa nokārtošanas tie 
vairs nebūs pieejami. Vairāk informācijas Jūs varat iegūt, apskatoties video Kā 
studēt tālmācībā? 

https://www.riseba.lv/lv/talmaciba 

Detalizētāku informāciju par programmām tālmācībā atradīsiet šeit: 

Bakalaura programma Biznesa psiholoģija  

Bakalaura programma Uzņēmējdarbības vadība  

Maģistra programma Biznesa stratēģiskā vadība  

Maģistra programma Uzņēmējdarbības vadība  

1.2. Vai man vajag 
braukt uz pārbaudes 
un eksāmena darbu 
nodošanu? 

Nē, nevajag. Visus pārbaudes darbus un eksāmenus studenti kārto attālināti, 
iesniedzot savas atbildes e.riseba.lv. Katrs mācībspēks savā kursā apraksta, kā 
notiks pārbaudes darbu un eksāmena kārtošana. Izlasiet dokumentu 
,,Studijvedis” un ,,Kursa apraksts”. Šie dokumenti atrodas katrā studiju kursā. 

1.3. Vai diplomā tiks 
norādīts, ka es studēju 
tālmācībā? 

Nē, netiks. Bet Jūsu diploma pielikumā būs rakstīts ,,nepilna laika studijas”. 

1.4. Vai es var pāriet 
no tālmācības uz pilna 
vai nepilna laika 
studijām un otrādi? 

Jā, ir iespējams. Lai to izdarītu, Jums ir jāsazinās ar tālmācības studiju 
administratoru, kurš Jums piedāvās aizpildīt iesniegumu par pārcelšanu uz citu 
studiju veidu. Pēc saskaņošanas ar programmas direktoru tiks pieņemts lēmums, 
par ko Jums paziņos programmas direktors. 

1.5. Vai tālmācības 
studenti var apmeklēt 
lekcijas klātienē? 

Jā, tālmācības studenti var apmeklēt līdz 50% lekciju, kuras notiek klātienē, 
piemēram, kopā ar dienas vai vakara nodaļas studentiem. Bet tikai ar nosacījumu, 
ka šīs lekcijas lasa tālmācības mācībspēki. Ja ir lekcija, kuru Jūs vēlētos apmeklēt, 
sazinieties ar mācībspēku un viņš Jums paziņos, vai un kad viņam notiek lekcijas 
klātienē. 

1.6.Kur es varu 
noformēt un saņemt 
studentu apliecību- 
karti? 

Pastāv trīs studentu karšu veidi: 

RISEBA ISIC (International Student Identity Card) karte 

tiek sagatavota RISEBA un izsniegta studiju gada sākumā.  Kartes sagatavošanai nav 
nepieciešama izziņa, kartes sagatavošanai tiek izmantota fotogrāfija, kas iesniegta 
uzņemšanas komisijai. Pirmā kursa studējošajiem karte ir bezmaksas, pārējo kursu 
studējošajiem kartes cena 7,15 EUR 

ISIC digitālā karte 

https://e.riseba.lv/
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://e.riseba.lv/mod/resource/view.php?id=44541
https://e.riseba.lv/mod/resource/view.php?id=44541
https://www.riseba.lv/lv/talmaciba
https://www.riseba.lv/lv/studentiem/bakalaura-programmas/biznesa-psihologija
https://www.riseba.lv/lv/studentiem/bakalaura-programmas/uznemejdarbibas-vadiba
https://www.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/biznesa-strategiska-vadiba
https://www.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/uznemejdarbibas-vadiba
https://e.riseba.lv/
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karte ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas 
karte, kuru katru gadu izmanto 5 miljoni jauniešu 130 pasaules valstīs. 

• Kartei ir fiksēts derīguma termiņš no attiecīgā akadēmiskā gada sākuma - 
septembra līdz nākamā kalendārā gada beigām - decembrim, piemēram, 
09/2021 - 12/2022. 

• Kartes standarta cena ir 7,10 €. 

• Pieteikumam nepieciešamības gadījumā var tikt prasīts studenta statusu 
apliecinošs dokuments (izziņa, kas nav vecāka par 3 mēnešiem, sākot no tās 
izsniegšanas brīža, vai derīga studenta apliecība), personu apliecinošs dokuments 
un fotogrāfija. 

• Pieteikties var ISIC mājaslapā 

1.7. Vai tālmācības 
studentiem tiek 
piešķirtas atlaides 
sabiedriskajam 
transportam?  

Tālmācībā studējošais var saņemts atlaides sabiedriskajam transportam, ja šī 
pakalpojuma sniedzējs tādas ir paredzējis. Lai pieteiktos atlaidei, jāpieprasa izziņa 
my.riseba.lv par to, ka studējošais ir RISEBA students. Par tālāko rīcību 
konsultējaties ar attiecīgā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju. 

Visi RISEBA studējošie var saņemt atlaides  SIA “Rīgas Satiksme” pakalpojumiem. 

1.8. Kur, augstskolas 
tuvumā, es varu 
novietot automašīnu ? 

RISEBA pagalmā Meža ielā 1/3 darbojas diennakts maksas autostāvvieta Mobilly.  

Lai novietotu automašīnu: 

1. piebrauc pie stāvvietas, 

2. barjera atvērsiet pati, pie barjeras kamera nolasa auto numuru, 

3. novieto auto stāvvietā, 

4. maksājums uzsāksies automātiski ar pakalpojumu “Mobility Automatic”, 

5. izbraucot no stāvvietas kamera nolasa auto numuru un apmaksa automātiski 
apstāsies. 

Detalizētu informāciju var saņemt https://mobilly.lv/ 

 

Neiesakām uz to paļauties, bet ir iespējams arī bezmaksas novietot auto tuvākajā 
apkārtnē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. 

https://www.isic.lv/lv/pieteikties/info-isic
https://mobilly.lv/
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2. Prakse, kursa darbi  

2.1. Vai man ir jāiziet 
prakse? 

Prakse ir ieplānota tikai profesionālajām studiju programmām. Ja studē 
akadēmiskajā programmā, tad prakse Jūs nav paredzēt. 

2.2. Kā es varu iziet 
praksi, ja es dzīvoju 
ārzemēs? 

Prakses vieta - var būt jebkuras nozares organizācija, vai valsts iestāde/ 
struktūrvienība (turpmāk tekstā - uzņēmums) arī ārvalstu, kas veiksmīgi strādā ne 
mazāk kā 3 gadus, izņemot IK un mikrouzņēmumi. Vēlams, lai Jūsu prakses vieta 
būtu tas uzņēmums, ko Jūs pētīsiet savā bakalaura darbā. Ja studējošais ir 
nodarbināts kādā no iestādēm, viņš par prakses vietu var izvēlēties savu darba vietu. 
Ja students nevar patstāvīgi nodrošināt sev prakses vietu, tad viņam ir nepieciešams 
līdz 1.martam/1.oktobrim vērsties pie programmas direktora, tad prakses vietu 
nodrošinās augstskolas Karjeras centrs. Jūs varat iziet praksi jebkurā uzņēmumā, 
kurā piedāvā šādu iespēju, vai radu vai paziņu uzņēmumā. Galvenais, lai Jūs varētu 
izpildīt prakses uzdevumus un uzrakstīt prakses atskaiti. 

Prakses etapi: 

• Prakses uzdevumu saskaņošana ar savu zinātnisko vadītāju; 

• Prakses līguma noformēšana; 

• Prakses dienasgrāmatas nodošana; 

• Prakses atskaites nodošana; 

• Praktikanta novērtējums no uzņēmuma puses; 

• Prakses aizstāvēšana RISEBA komisijā. 
 

2.3. Vai es varu pats 
izvēlēties kursa darba 
vadītāju? 

Kursa darbam darba vadītāju nosaka katras RISEBA studiju programmas direktors.  
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3. Bakalaura un maģistra darbi 

3.1. Vai es var 
aizstāvēt studiju 
noslēguma darbu 
attālināti? 

Bakalaura un maģistra darba aizstāvēšana notiek attālināti komisijas klātbūtnē, 
saskaņā ar procedūru ‘’Biznesa un ekonomikas fakultātes 
attālināta noslēguma pārbaudījumu organizēšanas kārtība’’. 

Studējošais noslēguma darbu un galvojumu par darba izpildi iesniedz elektroniski 
(nosūta, izmantojot e-pastu) zinātniskajam vadītājam. Studējošajam uz noslēguma 
darbu aizstāvēšanu norādītajā dienā un laikā  ir jāpieslēdzas ar datoru (ar audio un 
video iespējām), jāsagatavo noslēguma darba aizstāvēšanas prezentācija un 
jākoplieto (screen sharing) tā komisijas locekļiem, uzsākot darba prezentāciju. 

3.2. Vai man obligāti ir 
jābrauc uz 
priekšaizstāvēšanos? 

Jā, priekšaizstāvēšanās tiek organizēta attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas 
līdzekļus. Studenti, kuri nepiedalās priekšaizstāvēšanā, netiek pielaisti pie 
noslēguma darba aizstāvēšanas. 

3.3. Kādā gadījumā 
students tiek pielaists 
pie bakalaura vai 
maģistra darba 
aizstāvēšanas? 

Students tiek pielaists pie noslēguma darba aizstāvēšanas,  ja studentam: 

• nav akadēmisko parādu, 

• nav finansiālo parādu (programma ir pilnībā apmaksāta), 

• ir apmeklējis priekšaizstāvēšanos un ir saņemta atļauja no komisijas par 
pielaišanu pie aizstāvēšanas, 

• ja darba vadītājs un programmas direktors akceptē darbu. 

3.4. Vai es varu pats 
izvēlēties bakalaura 
vai maģistra darba 
vadītāju? 

Programmu direktors piedāvā sarakstu ar virzieniem un darba vadītājiem, savukārt 

tēmas tiek precizētas atsevišķi ar noslēguma darba vadītājiem. Lūdzu ņemt vērā, ka 

vienam vadītājam ir ierobežots studentu skaits, kam vadītājs vada noslēguma darbu. 

3.5. Kādi ir noteikumi 
studentiem studiju 
darbu (kursa darbu, 
bakalaura un 
maģistra darbu) 
izstrādāšanai? 

Studiju darbu izstrādāšanas noteikumus nosaka attiecīgie studiju darbu 

izstrādāšanas un noformēšanas nolikumi: 

Bakalauru darbu izstrādāšanas nolikums 

Maģistra darbu izstrādāšanas nolikums 

Kursa darbu izstrādāšanas nolikums Studiju virzieniem: Ekonomika Vadība, 

administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība 

Studiju darbu noformēšanas nolikums 

Noformēšanas pamatprasības: 

1. Teksts: 

1) Times New Roman 12 

2) virsraksti 14 (Bold), citiem virsrakstiem 12 (Bold), nepasvītrot, nelikt 

punktus 

3) Intervāla atstarpe - 1,5 

2. Lapas laukums: 

1) augšā, apakšā un labajā pusē 20mm 

2) kreisajā 35mm 

3. Lapas numurē lapas apakšā pa vidu (titullapa – 1.lpp., bet šo numuru neliek!) 

3.6. Kā es varu 
piedalīties video 

Piedaloties video konferencēs (lekcija, tikšanās, darba aizstāvēšana), jums ir 
jāģērbjas tāpat kā, apmeklējot nodarbības. 

Video konferences laikā videokamerai jābūt ieslēgtai. 

https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0090%20BAKALAURA%20darbu%20izstra%CC%84da%CC%84s%CC%8Canas%20nolikums%20Studiju%20virzieniem%20Ekonomika%3B%20Vad%C4%ABba%2C%20administr%C4%93%C5%A1ana%20un%20nekustamo%20%C4%ABpa%C5%A1umu%20p%C4%81rvald%C4%ABba.pdf?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0091%20MA%C4%A2ISTRA%20DARBU%20IZSTR%C4%80D%C4%80%C5%A0ANAS%20NOLIKUMS%20Studiju%20virzieniem%20Ekonomika%3B%20Vad%C4%ABba%2C%20administr%C4%93%C5%A1ana%20un%20nekustamo%20%C4%ABpa%C5%A1umu%20p%C4%81rvald%C4%ABba.pdf?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0094%20Kursa%20darbu%20izstr%C4%81d%C4%81%C5%A1anas%20nolikumsStudiju%20virzieniem%20Ekonomika%2C%20Vad%C4%ABba%2C%20administr%C4%93%C5%A1ana%20un%20nekustamo%20%C4%ABpa%C5%A1umu%20p%C4%81rvald%C4%ABba.pdf?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0094%20Kursa%20darbu%20izstr%C4%81d%C4%81%C5%A1anas%20nolikumsStudiju%20virzieniem%20Ekonomika%2C%20Vad%C4%ABba%2C%20administr%C4%93%C5%A1ana%20un%20nekustamo%20%C4%ABpa%C5%A1umu%20p%C4%81rvald%C4%ABba.pdf?forcedownload=1
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0100%20Studiju%20darbu%20noform%C4%93%C5%A1anas%20nolikums.pdf?forcedownload=1
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konferencē (lekcijā, 
sanāksmē, darba 
aizstāvēšanā)? 

Video konferences laikā mikrofonam jābūt izslēgtam, ja vien jūs neesat uzaicināts 

runāt. 

Runājot un izmantojot tērzēšanas funkciju video konferences laikā, jums jāievēro 

tās pašas pieklājības normas, kuras jūs izmantotu mijiedarbojoties klātienē. 

Fiziski paceliet roku vai izmantojiet rokas pacelšanas funkciju, ja vēlaties runāt video 

konferences laikā un gaidiet, kad saņemsiet uzaicinājumu, pirms sākat runāt. 
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4. Pārbaudes darbu un eksāmenu nodošana, plaģiātisms, 
apmeklējums, sesijas, studiju atvaļinājumi 

4.1. Ko darīt, ja es 
nepaspēju nodot laikā 
pārbaudes darbu vai 
eksāmenu? 

Jums ir nepieciešams nokārtot studiju darbus studiju kursā noteiktajos termiņos. 
Gadījumā, ja darbs nav iesniegts noteiktajā termiņā, Jums ir jāvēršas pie studiju 
administratora (distance@riseba.lv) un jāsaņem norīkojums studiju parāda 
nokārtošanai. 

Norīkojumu veidi: 

- Bezmaksas, ja pārbaudījumu neesat kārtojis attaisnojošu iemeslu dēļ 
(jāiesniedz iemeslu pamatojoši dokumenti; pieteikt norīkojumu var esošā 
studiju gada ietvaros); 

- Maksas (saskaņā ar attiecīgā studiju gada cenrādi). 

Norīkojuma derīguma termiņš ir viens gads. Pēc termiņa beigām Jums būs jāpiesaka 
jauns maksas norīkojums. 

Ņemiet vērā, ka maksas norīkojuma cena par iepriekšējo studiju gadu pārbaudījumu 
kārtošanu ir augstāka. 

Jums ir liegta iespēja kārtot studiju kursa eksāmenu, ja nav nokārtoti visi obligātie 
pārbaudījumi kursā. Precīzāku informāciju variet atrast katra studiju kursa 
studijvedī. 

Ņemiet vērā, lai saņemtu gala vērtējumu, Jums ir jānokārto visi attiecīgā studiju kursa 
obligātie pārbaudījumi un eksāmens. Uz nākamo studiju gadu, ja ir akadēmiskie 
parādi, Jūs var pārcelt šādos gadījumos: 

 

- Mazāk kā 3 akadēmiskie parādi – automātiska pārcelšana; 

- No 4-5 akad. parādiem ar studiju programmas direktora atļauju – 
pārcelšana uz iesnieguma pamata; 

- Vairāk kā 6 akad. parādi – pārcelšana nenotiek, tiek noformēts 
akadēmiskais pārtraukums. 

- Visos minētajos gadījumos nedrīkst būt finansiāli parādi. 

4.2. Ko man darīt, ja 
es saņemu nesekmīgu 
atzīmi par pārbaudes 
darbu vai eksāmenu? 

Ja Jūs saņemat nesekmīgu atzīmi, Jums obligāti tā ir jāizlabo. Kamēr Jūs to 
neizdarīsiet, priekšmets skaitīsies kā nenokārtots un gala vērtējums netiks izlikts. Lai 
izlabotu atzīmi, Jums ir jāsazinās ar tālmācības studiju administratoru pa e-pastu 
distance@riseba.lv , jāsaņem maksas norīkojums par konkrētā darba kārtošanu šī 
semestra vai nākamā semestra laikā – maksas norīkojuma derīguma termiņš ir viens 
gads. Uz iesnieguma pamata un attaisnojoša iemesla dēļ, ir iespējamas pārcelt 
termiņu.  

4.3. Kā es varu 
pievienot pārbaudes 
vai eksāmena darba 
atbildes e.riseba.lv?  

Informāciju variet atrast šajos video: 

latviešu valodā; 

angļu valodā 

4.4. Cik ātri 
mācībspēks pārbaudīs 
manu pārbaudes 
darbu vai eksāmenu?  

Mācībspēks pārbauda pārbaudes darbu 5 vai 10 (ja studentu grupā vairāk nekā 50) 
dienu laikā pēc pārbaudes darba kārtošanas dienas. Tiklīdz mācībspēks ir 
pārbaudījis visu studentu darbus, kuri tika nodoti līdz norādītajam laikam, 
mācībspēks izliek atzīmi e.riseba.lv un sniedz komentārus.  

  

https://www.riseba.lv/lv/studentiem/maksajumi
mailto:distance@riseba.lv
https://youtu.be/cYhM1qa0AIk
https://youtu.be/ZL-Uhf648T4
https://e.riseba.lv/
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4.5. Vai es varu izlabot 
atzīmi par pārbaudes 
darbu vai eksāmenu, 
ja mani tā 
neapmierina? 

Jā, protams. Bet lai to izdarītu, Jums būs nepieciešams saņemt maksas norīkojumu, 
sazinoties ar tālmācības studiju administratoru pa e-pastu distance@riseba.lv 

 

4.6. Kāda atzīme man 
ir jāsaņem, lai darbs 
tiktu ieskaitīts? 

Jāsaņem vismaz atzīme 4 (gandrīz viduvēji) t.i. 40% vērtējums, lai darbs tiktu 
ieskaitīts. Tomēr uzmanīgi izlasiet katra studiju kursa mācībspēku prasības, tās var 
atšķirties, dažreiz minimālais procents, lai ieskaitītu darbu, ir augstāks. Prasības  
katra studiju kursa veiksmīgai pabeigšanai Jūs varēsiet atrast zem katra konkrētā 
kursa, pievienotajos dokumentos studiju vidē ar nosaukumu ,,Kursa apraksts” un 
,,Studijvedis”. 

4.7. Vai man ir 
jāuzraksta visi darbi 
studiju kursa ietvaros, 
lai es saņemtu gala 
vērtējumu? 

Uz katru studiju kursa 1KP attiecas viens obligātais pārbaudes darbs, kā arī kursa 
beigās studenti kārto eksāmenu. Lai saņemtu gala vērtējumu, studentam ir 
jānokārto pilnīgi visi obligātie pārbaudes darbi un eksāmens, kuri ir prasīti. Ja kaut 
viens obligātais pārbaudes darbs vai eksāmens nav uzrakstīts vai students ir 
saņēmis negatīvu atzīmi (zem 4 (gandrīz viduvēji) t.i. 40%), gala vērtējums netiks 
izlikts. Studiju kursā var būt arī  citi pārbaudes darbi, kas nav obligāti un tie var arī 
neietekmēt gala vērtējumu. Prasības par katra kursa veiksmīgu pabeigšanu Jūs 
varēsiet atrast zem katra konkrētā kursa, pievienotajos dokumentos studiju vidē 
dokumentos „Kursa apraksts” un „Studijvedis”. 

Visi pārbaudes darbi ir jāiesniedz e.riseba.lv . 

4.8. Kas tiek uzskatīts 
par plaģiātismu? 

Plaģiātisms ir cita autora darba (publicēta vai nepublicēta) vai ideju izmantošana 
bez atbilstošas atsauces uz šo autoru, precīzāk - 6 vai vairāk secīgu vārdu vai ideju 
izmantošana bez atļaujas vai atsauces. 

Visi studējošo darbi var tikt pārbaudīti, salīdzinot tos ar citiem, tajā skaitā citu 
augstskolu studentu, radītajiem darbiem. Ja studenta iesniegtais darbs ir atzīts par 
plaģiātu, tad tas netiek vērtēts un ieskaitīts, un tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar 
Nolikuma 8. punktu.  

Nolikums par plaģiāta kontroli un novēršanu 

4.9. Vai tālmācībā ir 
lekcijas?  

Nē, tomēr bieži mācībspēki organizē konsultācijas, seminārus, diskusijas u.c. 

Ja mācībspēks uzskata par nepieciešamu vai arī tas ir paredzēts studiju kursa 
aprakstā, tad tiek rīkotas kontaktstundas. Šīs kontaktstundas tiek ierakstītas un 
ieraksts ir pieejams vēlāk studiju kursa vietnē. Kontaktstundu apmeklējums nav 
obligāts un apmeklējums netiek reģistrēts. 

4.10. Kad notiek gala 
pārbaudījumu 
(eksāmenu) 
kārtošana? 

Pārbaudījumus kārto atbilstoši studiju gada plānam un nodarbību grafikam. 

Pie eksāmena kārtošanas,  attiecīgā semestra studiju kursā, tiek pielaisti studenti, kas 
ir pilnībā izpildījuši studiju kursa plānu. Ja students nav izpildījis visus studiju kursā 
paredzētos obligātos pārbaudījumus un citus pārbaudījumus, mācībspēka 
kompetencē ir izlemt, vai ļaut viņam kārtot eksāmenu, bet gala vērtējums var tikt 
izlikts tikai pēc visu obligāto pārbaudījumu nokārtošanas.  

Ir noteikts nepielaist studējošo pie gala pārbaudījuma kārtošanas, ja studējošais nav 
izpildījis studiju kursā norādītās prasības, tai skaitā norādījumus par nodarbību 
apmeklējumu. (Studiju nolikums). 

mailto:distance@riseba.lv
https://e.riseba.lv/
https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0050%20Nolikums%20par%20pla%C4%A3i%C4%81ta%20kontroli%20un%20nov%C4%93r%C5%A1anu.pdf?forcedownload=1
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4.11. Kā es varu 
saņemt studiju 
pārtraukumu? 

Studējošam ir tiesības pārtraukt studijas un doties studiju pārtraukumā, ja nav 
finansiālu parādu. Gadījumā, ja students vēlas paņemt pārtraukumu semestra vidū, 
tad attiecīgais semestris ir jāapmaksā pilnībā. Iesniegumu par studiju pārtraukšanu 
studējošais iesniedz tālmācības studiju administratoram pa e-pastu 
distance@riseba.lv . Studējošais, kas atrodas studiju pārtraukumā, netiek 
eksmatrikulēts, ja vien viņš nav izteicis šādu vēlēšanos. Turpinot studijas, pirms 
pārtraukuma saņemtie kursu vērtējumi tiek pielīdzināti aktuālā studiju gada 
programmai, saskaņā ar Studiju kursu salīdzinājuma protokola un individuālā studiju 
plāna sagatavošanas nolikumu. ( Studiju Nolikums).  

4.12. Kā es varu 
kārtot parādus 
pārtraukuma laikā? 

Jums ir jāsaņem norīkojums attiecīgā studiju kursa studiju darba kārtošanai un 
jāsazinās ar mācībspēku, lai vienotos par studiju darba kārtošanu. 

4.13. Kā es varu 
pārtraukt studiju 
pārtraukumu? 

Studiju pārtraukumu var pārtraukt iesniedzot atbilstošu iesniegumu. 

4.14. Kā es varu 
nokārtot parādus pēc 
studiju pārtraukuma? 

Saskaņā ar Studiju kursu salīdzinājuma protokolu un individuālo studiju plānu, 
studējošajam ir jānoformē un jāsaņem individuālie norīkojumi studiju kursu 
kārtošanai. 

4.15.Vai es varu 
pagarināt studiju 
pārtraukumu? 

Studiju pārtraukumu var pagarināt iesniedzot atbilstošu iesniegumu. Kopējais 
studiju pārtraukuma laiks nevar pārsniegt divus gadus. 

4.16.Kā es varu 
iesniegt iesniegumu? 

Iesniegumu iespējams iesniegt my.riseba.lv sistēmā. 

4.17.Kā es varu 
saņemt norīkojumu? 

Norīkojumu iespējams saņemt veicot pieteikumu my.riseba.lv sistēmā. 

 
  

mailto:distance@riseba.lv
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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5. Studiju plāni, pārbaudes un eksāmenu darbu nodošanas termini 

5.1. Kur es varu atrast 
studiju kursu sarakstu 
attiecīgajam 
semestrim? 

Studiju kursu saraksts ir pieejams my.riseba.lv sistēmā. 

e.riseba.lv sistēmā ir redzami tie studiju kursi, kuriem Jūs esat pieslēgti attiecīgajā 
studiju semestrī. Jums ir jābūt iespējai piekļūt ikkatram studiju kursam, kurš ir 
noradīts my.riseba.lv sarakstā, kā arī studiju kursu sarakstu var atrast RISEBA 
mājaslapā pie attiecīgās programmas sadaļas. Dažos gadījumos studiju programmas 
kursu sarakstā var notikt atsevišķas izmaiņas. 

5.2. Kur es varu atrast 
darbu nodošanas 
termiņus? 

Darba nodošanas termiņus katrs mācībspēks norāda e.riseba.lv (Moodle) savā 
kursā. 

Studiju darbu un eksāmenu darbu izpildes termiņus Jūs varat atrast e.riseba.lv 
kalendārā, tomēr šim kalendāram ir tikai informatīva funkcija. 

 
  

https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://e.riseba.lv/
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://e.riseba.lv/
https://e.riseba.lv/
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6. Darbs augstskolas IT sistēmās 

6.1. Kas var konsultēt 
par sistēmu 
izmantošanu? 

Vispirms sazinieties par e.riseba.lv (Moodle) un my.riseba.lv (UNIMETIS) 
izmantošanu ar studiju programmas administratoru rakstot uz distance@riseba.lv, 
mobilā telefona Nr.: +371 25619521 vai +371 25699387 (darba laikā pēc Latvijas 
laika). 

Gadījumā, ja nestrādā lietotāja vārds un parole, vai nevarat ielādēt studiju darbu 
e.riseba.lv - konsultēties rakstot uz tech@riseba.lv. 

Sistēmai e.riseba.lv ir arī mobilā telefona aplikācija Moodle. 

IT atbalsta dienests strādā arī vakaros, sestdienās un svētdienās. Gadījumos, kad ir 
nepieciešams IT atbalsts un/vai konsultācija par datortehnikas un/vai 
programmatūras lietošanu, var vērsties IT nodaļā (Meža ielā 3, 203.kab., mob. +371 
25620595) 
 
Video pamācību  par to, kā strādāt ar e.riseba.lv un my.riseba.lv variet atrast šajos 
video: 

latviešu valodā; 

angļu valodā 
 

6.2. Kā strādāt ar 
my.riseba.lv 
(UNIMETIS) sistēmu? 

Sistēma my.riseba.lv (UNIMETIS) ir elektroniska studiju vide (platforma), ko jūs 
izmantosiet, lai apskatītu kontaktstundu (īsās lekcijas, semināri, diskusijas, 
konsultācijas) sarakstu; gala vērtējumus pa semestriem; studiju maksas bilanci; 
pieteiktu izziņu; studiju programmas administratora kontaktinformāciju; saziņu ar 
mācībspēku; instrukciju par biežāk izmantojamām funkcijām. Elektroniskās vides 
vizuālais izkārtojums ir maināms. Lietotāja vārdu un paroli var saņemt pie IT nodaļas 
speciālista, rakstot uz tech@riseba.lv.  

Ja Jūsu kontaktinformācija mainās, lūdzu to mainiet pats vai ziņojiet 
administratoram. 

Instrukcija ir pieejama my.riseba.lv vietnē.  

6.3. Kā strādāt ar 
e.riseba.lv (MOODLE) 
sistēmu? 
 

Sistēma e.riseba.lv (MOODLE) ir elektroniska studiju vide (platforma), ko jūs 
izmantosiet, lai apskatītos attiecīgā semestra studiju kursus; studiju materiālus; 
saites uz tiešsaistes nodarbībām;  veiktu studiju darbu iesniegšanu; apskatītos 
pārbaudes darbu atzīmes. 

 Video pamācību  par to, kā strādāt ar e.riseba.lv un my.riseba.lv variet atrast šajos 
video: 

latviešu valodā; 

angļu valodā 

 
 

https://e.riseba.lv/
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:distance@riseba.lv
mailto:tech@riseba.lv
https://e.riseba.lv/
https://youtu.be/ksHAfqCjpH8
https://youtu.be/jfWWxbBcOUo
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:tech@riseba.lv
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://e.riseba.lv/
https://youtu.be/cYhM1qa0AIk
https://youtu.be/ZL-Uhf648T4
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7. Komunikācija ar Tālmācības administratoriem, mācībspēkiem, 
programmas direktoru  

7.1. Kuras ir manas 
kontaktpersonas 
augstskolā? 

Jūsu kontaktpersonas augstskolā ir: 

Studiju programmu administrators – administrē ar Jūsu studiju procesu saistītos 
jautājumus, (skat. 7.5. punktu) distance@riseba.lv 

 

Vispirms ar jebkuru jautājumu vērsieties pie savas studiju programmas 
administratora! 

 

Programmas direktors – veic studiju programmas satura uzraudzību, sastāda 
studiju plānu. 

IT nodaļa – tehniskie jautājumi tech@riseba.lv., e-pasts un piekļuves tiesības IT 
sistēmām e.riseba.lv, My.riseba.lv  

Kvalitātes vadītājs – var vērsties ar priekšlikumiem un sūdzībām, saskaņā ar 
sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas procedūru. 

Studiju kvalitātes centra vadītājs – konsultācijas par tālmācības studiju procesu. 

Kontaktinformācija (e-pasti un telefoni) ir atrodama RISEBA mājaslapā. 

7.2. Kā es varu 
konsultēties ar 
mācībspēku, ja man 
kaut kas nav skaidrs 
viņa studiju kursā? 

Nosūtiet mācībspēkam ziņu caur e.riseba.lv vai e-pastā. 

Konkrētā kursa vietnē ir pieejama mācībspēka kontaktinformācija – piemēram: 
telefons vai e-pasta adrese. Mācībspēks, iepriekš vienojoties, var paredzēt arī 
konsultāciju laikus (klātienē vai attālināti). 

7.3. Ar kādiem 
jautājumiem es varu 
vērsties pie 
mācībspēka?  

Ar mācībspēku Jūs variet konsultēties, ja ir radušies jautājumi, kas saistīti ar kursa 
saturu, kursa materiāliem, pārbaudes vai eksāmena uzdevumiem vai, ja nesaprotat 
kādu no tēmām un ir vajadzīga konsultācija. 

Arī gadījumā, ja Jūs nevariet pievienot darbu e.riseba.lv, jo ir pagājis termiņš darba 
iesniegšanai. 

7.4. Ar kādiem 
jautājumiem es varu 
vērsties pie 
tālmācības 
administratora? 

Pie tālmācības administratora students varat vērsties ar visiem jautājumiem, kuri ir 
saistīti ar studiju procesa administrēšanu (tie ir jautājumi, kas nav saistīti tieši ar 
studiju kursa saturu): 

- ir radušies jautājumi par tālmācības procesiem; 

- ja studentam ir radusies problēma vai ir priekšlikums; 

- ja students vēlētos kaut ko mainīt savā studiju procesā 

- ja studentam ir vajadzīgs padoms vai palīdzība. 

Lai sazinātos ar administratoru, lūdzu, rakstiet uz distance@riseba.lv 

Steidzamu jautājumu gadījumā sazinies ar mums zvanot:  +371 25619521; 
+371 25699387 

7.5. Cik ātri es varu 
saņemt atbildi no 
tālmācības 
administratoriem?  

Tālmācības administratori parasti atbild uz studentu e-pastiem rindas kārtībā. 
Parasti atbilde tiek sniegta divu darba dienu laikā. 

Steidzamu jautājumu gadījumā sazinies ar mums, zvanot:  +371 25619521; 
+371 25699387 

 
  

mailto:distance@riseba.lv
mailto:tech@riseba.lv
https://e.riseba.lv/
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://www.riseba.lv/
https://e.riseba.lv/
https://e.riseba.lv/
mailto:distance@riseba.lv
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8. Izziņas  

8.1. Kā es var saņemt 
izziņu par to, ka es 
studēju augstskolā 
RISEBA? 

Izziņu ir pieprasīt my.riseba.lv (UNIMETIS) sistēmā 

 

Izziņu iespējams pieprasīt: Manas darbības / Pieteikumi / Veikt pieteikumu / Izziņa 
latviešu valodā 

8.2. Kā es varu saņemt 
izziņu, kurā ir 
norādītas manas 
atzīmes? 

Izziņu ir pieprasīt my.riseba.lv (UNIMETIS) 

 

Izziņu iespējams pieprasīt: Manas darbības / Pieteikumi / Veikt pieteikumu / 
Akadēmiskā izziņa latviešu valodā 

Akadēmiskās izziņas sagatavošana  ir maksas pakalpojums. Jums saņemsiet rēķinu 
par izziņas sagatavošanu, kuru atradīsiet my.riseba.lv (UNIMETIS) sadaļā “Finanšu 
dati”. 

Veiciet rēķina apmaksu. Pēc maksājuma saņemšanas un apstrādes (5 darba dienu 
laikā) izziņa tiks sagatavota un Jūs par to saņemsiet informāciju savā e-pastā. Jūs 
varēsiet ierasties klātienē RISEBA, lai saņemtu izziņas oriģinālu, vai arī Jums izsūtīs 
izziņu uz e-pastu, ja pasūtījāt to elektroniskā formātā. 

8.3. Kādus papildus 
maksas pakalpojumus 
sniedz augstskola 
saistībā ar studiju 
procesu? 

Augstskolas maksas pakalpojumu sarakstu un to cenas variet atrast šeit: 

Papildus maksas pakalpojumi 

 

8.4. Kā es varu veikt 
maksājumus? 

Maksājumus iespējams veikt tikai ar bankas pārskaitījumu. Augstskolas rekvizītus 
variet atrast šeit. 

Maksājuma uzdevuma mērķī nepieciešams norādīt informāciju šādā secībā:  

studējošā vārds uzvārds / personas kods / maksājuma kods  

Detalizētu informāciju skatīt norādītajā saitē. 

 
  

https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://www.riseba.lv/sites/default/files/inline-files/Maksas%20pakalpojumi_2021.pdf
https://www.riseba.lv/lv/studentiem/maksajumi
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9. Darbu un atzīmju pārbaudīšana, vērtēšanas sistēma 

9.1. Kur es varu 
apskatīties savas 
atzīmes? 

Visi tekošā semestra studiju kursu vērtējumi ir pieejami e.riseba.lv. 

Par visiem semestriem obligāto pārbaudījumu un eksāmena atzīmes, kā arī studiju 
kursa gala vērtējumi ir pieejami my.riseba.lv. 

9.2. Kāda ir 
augstskolas studējošo 
zināšanu vērtēšanas 
sistēma? 

RISEBA vērtēšanas sistēma: 

Studiju nolikums, 1. pielikums. Vērtējums procentos un atbilstošā atzīme 

https://e.riseba.lv/pluginfile.php/91973/mod_folder/content/0/Reglament%C4%93jo%C5%A1ie%20dokumenti/Nolikumi/NL0005%20Studiju%20nolikums.pdf?forcedownload=1
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10. Finanses 

10.1. Ko man darīt, ja 
es nevaru veikt 
maksājumu laikā? 

Šādā gadījumā lūdzu sazinieties ar RISEBA grāmatvedību gramatvediba@riseba.lv, 
telefons: +371 25618276 

10.2.Cik ilgi ir derīgs 
rēķins? 

Neapmaksātie rēķini tiek anulēti gadu pēc to izveidošanas. 

10.3. Kas notiks, ja es 
laicīgi nesamaksāšu 
studiju maksu? 

Studiju maksas samaksas termiņa kavējuma gadījumā, Augstskolai ir tiesības 
aprēķināt un Studējošajam ir pienākums maksāt, Augstskolai nokavējuma procentus 
0.2% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu. 
Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Studējošo no pienākuma izpildīt no šī 
Līguma izrietošās saistības. 

Augstskolai ir tiesības atskaitīt studentu no tālākām studijām par finansiālo saistību 
neizpildi. 

Ja ir radusies tāda situācija, studentam obligāti jāsazinās ar RISEBA grāmatvedību 
(gramatvediba@riseba.lv, telefons: +371 25618276), kura piedāvās aizpildīt 
iesniegumu par studiju samaksas termiņu maiņu. 

10.4. Līdz kuram 
datumam man ir 
jāveic maksājums 
studijām? 

Pirmais maksājums, uzsākot studijas, ir jāveic 7 dienu laikā pēc Studiju līguma 
noslēgšanas. 

Ja Jūs studiju maksu maksājiet pa semestriem, nākamie maksājumi Jums jāveic līdz 
katra gada 15. augustam un 15. janvārim. 

 Ja veicat maksājumus pa mēnešiem, tas jāizdara līdz katra mēneša 15. datumam, 
kur gada maksa tiek sadalīta 9 maksājumos. Pirmais maksājums jāveic par diviem 
mēnešiem. Šajā gadījumā studiju gada maksa tiek palielināta par 5%, sedzot 
vairākkārtējas studiju maksas administrēšanas izmaksas 
 
Neatkarīgi no izvēlētā maksājuma veida, Jums ir saistošs semestra maksājums. 
 

10.5.Uz kādām studiju 
maksas atlaidēm es 
varu pretendēt? 

RISEBA katru gadu piedāvā studiju maksas atlaides. Students var pretendēt uz 
šādām studiju maksas atlaidēm, ja students ir izpildījis visas finanšu un akadēmiskās 
saistības: 

Studiju maksas atlaides 

 
  

mailto:gramatvediba@riseba.lv
mailto:gramatvediba@riseba.lv
https://www.riseba.lv/lv/studentiem/atlaides-un-granti
https://www.riseba.lv/sites/default/files/inline-files/Pielikums_atlaizu%20piemerosanas%20noteikumi%202021_2022%20apst%20Senata%2010.03.21_0.pdf
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11. Bibliotēkas resursi 

11.1. Kādi ir 
bibliotēkas lietošanas 
noteikumi 
studentiem? 

RISEBA bibliotēka nodrošina augstskolas studentus un darbiniekus ar studiju 
procesam nepieciešamo literatūru, pieeju informācijas meklēšanas sistēmām un 
datu bāzēm, pieeju internetam bez maksas, iespēju iesiet kvalifikācijas, bakalaura 
un maģistra darbus, kā arī nodrošina grāmatu apriti Starpbibliotēku un Starptautiskā 
Starpbibliotēku abonementa ietvaros.  

Kā var piereģistrēties? Reģistrējoties bibliotēkā, studentam jāuzrāda derīga studentu 
apliecība un jāsniedz sava kontaktinformācija, ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas 
noteikumiem un ar parakstu jāapliecina gatavība tos ievērot.  

Uz cik ilgu laiku var paņemt grāmatas? Katrai grāmatai ir savs izsniegšanas termiņš. 
Bibliotēkas lietotājs ir atbildīgs par nodošanas termiņa ievērošanu. Termiņu var 
pagarināt ierodoties bibliotēkā klātienē, vai rakstot e-pastu: bibl@riseba.lv  

Ja lietotājs savlaicīgi nenodod paņemtās grāmatas, tad par nodošanas termiņu 
neievērošanu, tiek piemērota kavējuma nauda, saskaņā ar RISEBA nolikumu par 
maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību. Dokumentus, kuri nav bibliotēkā var 
pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. Vairāk informācijas 
rakstot e-pastu: bibl@riseba.lv   

Bibliotēkas lietotājs var patstāvīgi izmantot Bibliotēkas brīvpieejas krājumu.  

 Šeit elektroniskā saite uz noteikumiem: 

 Bibliotēkas lietošanas noteikumi 

 

11.2. Kādas ir 
studentiem pieejamās 
elektroniskās datu 
bāzes? 

Pieejamās datu bāzes: 

• Web of Science  Scopus 

• Emerald 

• Ebsco 

• ScienceDirect  

• Scopus 

• Leta.lv (ziņas un arhīvs) 

• Nozare.lv  

• u.c. (plašāka informācija vēršoties bibliotēkā) 

Visām datu bāzēm ir iespējams iegūt individuālos pieejas kodus, sūtot pieprasījumu 
uz e-pastu bibl@riseba.lv vārdu, uzvārdu un katedru, kurā strādā. Detalizētu 
informāciju par datu bāzu izmantošanu var saņemt RISEBA bibliotēkā. 

RISEBA bibliotēkā pieejama Harvard Business School Publishing-„European Course 
Materials” programma. Ar materiāliem Jūs varat iepazīties HBSP mājas lapā 

www.hbsp.harvard.edu/ 

Aicinām izmantot arī brīvpieejas elektroniskos resursus. Informācija par tiem 
pieejama šeit - https://www.riseba.lv/lv/par-riseba/biblioteka/katalogi-un-datu-
bazes/brivpieejas-e-resursi 

 

 

 

 

mailto:bibl@riseba.lv
mailto:bibl@riseba.lv
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12. Dažādi jautājumi 

12.1. Kur es varu iegūt 
plašāku informāciju 
par augstskolu 
RISEBA? 

Iegūt plašāku informāciju par augstskolu RISEBA, tās vadību, simboliku, misiju, 
vīziju un vērtībām var mājas lapā internetā www.riseba.lv 

vai pievienojoties augstskolas RISEBA sociālajiem tīkliem, kuros ievietojam visu 
aktuālo informāciju: 

Facebook :                                        RISEBA.LV 

Facebook International                 RISEBA International 

Instagram                                          @risebauniversity 

Instagram International                 @riseba_international 

LinkedIn                                             RISEBA_University 

Youtube                                             @risebaweb 

Twitter                                               @RISEBA_LV 

12.2. Vai ir 
nepieciešams aizpildīt 
studiju kursu 
novērtēšanas 
anketas? 

Jā, studējošajam ir pienākums aizpildīt anketu. Lūdzam to aizpildīt ievērojot ētiskās 
normas, ar cieņu pret mācībspēkiem un augstskolas administrāciju. Aicinām ņemt 
vērā, ka anketa sniedz atgriezenisko saiti par studiju saturu un kvalitāti. Atgādinām, 
ka anketa ir anonīma, mācībspēki redz tikai apkopoto versiju un studentu 
ieteikumus. 

 

 

12.3 Kas ir Studentu 
ikgadējā aptauja? 

RISEBA katru gadu maijā organizē studējošo gada aptauju. Lūdzu sekot līdzi 
izsūtītajai informācijai Jūsu e-pastos un aizpildīt anketu. Saņemtā informācija tiek 
izmantota, lai uzlabotu studiju procesus augstskolā. 

 

 

Paldies, ka esiet izvēlējušies studēt augstskolā RISEBA! Ceram, ka šī informācija palīdzēs Jums 

izprast studiju procesu mūsu augstskolā un veiksmīgi studēt. Vēlam Jums panākumus un radošu 

studiju procesu! 

Jūsu augstskola RISEBA 

          

http://www.riseba.lv/
https://www.facebook.com/RISEBA.LV
https://www.facebook.com/RISEBA.INTERNATIONAL
https://www.instagram.com/risebauniversity/
https://www.instagram.com/riseba_international/
https://www.linkedin.com/school/riseba-university/
https://www.youtube.com/channel/UCoJBgcb0GL0vGhgmAby0sjw
https://twitter.com/RISEBA_LV

