
Pieteikšanās studijām
www.latvija.lv

Autorizējies e-pakalpojumam “Elektroniskā pieteikšanās studijām 
pamatstudiju  programmās”. Dodies uz portāla www.latvija.lv 

e-pakalpojumu elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju 
programmās, autorizējies, izmantojot iternetbanku, elektronisko 

parakstu, personas apliecību eID, mobile ID, vai izveido kontu portālā  
un veic maksājumu 30 € vienotajā pieteikšanās sistēmā.

Aizpildi un apstiprini pieteikumu līdz 11. jūlijam plkst. 16:00

Pieteikuma reģistrēšana un apstiprināšana klātienē. 
Aizpildi pieteikumu un norādi tās studiju programmas, kurās vēlies 
studēt. Studiju programmu, kurā vēlies studēt visvairāk, norādi kā 1. 

prioritāti. Pēc tam dodies uz jebkuru uzņemšanas punktu apstiprināt 
savu pieteikumu, līdzi ņemto visu dokumentu oriģinālus (atestātu par 

vidējās izglītības iegūšanu, sekmju izrakstu, sertifikātus, kvīti vai izdruku 
par reģistrācijas maksas veikšanu). !!! Atceries, tu piedalies konkursā 
par izvēlēto studiju vietu tikai tad, kad uzņemšanas punkta operators 

pārbaudīs tavus dokumentus un apstiprinās pieteikumu. 
Apstiprināt savu pieteikumu varēsi līdz plkst. 16:00, nenokavē! 

RISEBA uzņemšanas punktu darba laikus atradīsi mājāslapā.

Iestājpārbaudījumu kārtošana. 
Šajā laika posmā tev jākārto iestājpārbaudījumi, ja to 
paredz konkrētās studiju programmas uzņemšanas 

noteikumi. Sistēmā tu, redzēsi vai tev jākārto kāds no 
iestājpārbaudījumiem, kā arī konkrētus laikus, adresi un 

auditorijas numuru. Uzņemšanas noteikumi pieejami 
augstskolas RISEBA mājaslapā. 

Pēc plkst. 17:00 tu  saņemsi sms, e-pastu un ziņu portālā  
www.latvija.lv par studiju vietas iegūšanu (vai neiegūšanu) izvēlētajā 

studiju programmā, kuru norādīji kā pirmo prioritāti.

Apstiprina pieteikumu
uzņemšanas punktos

(uzrādot dokumentu oriģinālus)

Iestājeksāmens
(Arhitektūra, Audiovizuālā mediju 
māksla, Eiropas biznesa studijas)

1. kārtas rezultāti

1. prioritāte,
noslēdz līgumu,

apstiprina iegūto vietu  
www.latvija.lv

(ņem līdzi visus dokumentu oriģinālus)

Pieteikšanās vai atteikšnās
2. kārtai www.latvija.lv

2. kārtas rezultāti

2. prioritāte,
noslēdz līgumu,

apstiprina iegūto vietu  
www.latvija.lv

(ņem līdzi visus dokumentu oriģinālus)

Piesakies studijām elektroniski 
vienotajā pieteikšanās sistēmā!

reģistrācijas maksa

30 €
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Plašāka informācija pieteikšanās laikā
pieejama Tavā lietotāja kontā portālā www. latvija.lv

Papildus informāciju par studiju programmām
un iestāšanās nosacījumiem augstskolā RISEBA
vari uzzināt informācijas centrā:
67500265 / riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info
www.studeriseba.lv

Dokumenti

Dokumenti

Pieteikšanās bakalaura 
pamatstudijām 2017./2018. 
studiju gadam augstskolā RISEBA 
un vēl 10 Latvijas augstskolās 
notiek, izmantojot portāla  
www.latvija.lv/studijas 
e-pakalpojumu.
Pieteikties elektroniski, 
apstiprināt pieteikumu vai 
pieteikties klātienē kādā no 
uzņemšanas punktiem vari  
no 26. jūnija līdz 11. jūlijam.

Ieguvi studiju vietu 1. prioritātē norādītajā studiju 
programmā un vēlies pieteikties izvēlētajā studiju 

programmā. Ja esi ieguvis studiju vietu studiju 
programmā, kuru norādīji kā 1. prioritāti, tev tā tiek 
garantēta, ja izpildīsi šos divus soļus: 1. apstiprināsi 

pirmās kārtas rezultātus www.latvija.lv un 2. ieradīsies 
augstskolā noslēgt studiju līgumu  
no 17. līdz 18. jūlija plkst. 16:00.

Ja esi ieguvis studiju vietu studiju programmā, kuru 
norādīji kā 1. prioritāti, bet esi pārdomājis un vairs 

nevēlies šo studiju vietu, tad portālā aktivizē izvēlni 
“Atteikties no studiju vietas”

Neieguvi studiju vietu 1. prioritātē norādītajā 
studiju programmā. Ja neesi ieguvis studiju vietu 

1. prioritātē norādītajā studiju programmā, un tu vēlies 
piedalīties konkursa otrajā kārtā, tad portālā  

līdz 18. jūlija plkst.16:00 apstiprini savu pieteikumu 
dalībai otrajā kārtā. Konkursa otrajā kārtā tu vari iegūt 

studiju vietu, kuru neieguvi pēc 1. kārtas. 
Atceries, ja neapstiprināsi dalību otrajā kārtā, sistēma 

automātiski pieņems, ka tu izstājies no vienotās 
uzņemšanas un zaudēsi iespēju iegūt studiju vietu 

jebkurā programmā.

Konkursa 2. kārtas rezultātu paziņošana.  
Plkst. 19:00 saņemsi sms, e-pastu un ziņu portālā 

www.latvija.lv par studiju vietas iegūšanu izvēlētajā 
studiju programmā.

Portālā apstiprini iegūto  studiju vietu un dodies 
uz augstskolu noslēgt studiju līgumu par izglītības 

iegūšanu.

Ierodies augstskolā noslēgt studiju līgumu  
par izglītības iegūšanu.


