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UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI  

(2016./2017. studiju gadam) 

 

Lietotie termini 

 

Reflektants – persona, kura pretendē uz Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas (turpmāk tekstā - Augstskola RISEBA) izsludināto studiju vietu. 

Pamatstudijas – studijas akadēmiskajā vai profesionālajā bakalaura studiju programmā, pēc 

vidusskolas absolvēšanas. 

Augstākā līmeņa studijas – studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistra studiju 

programmā pēc pamatstudiju absolvēšanas vai studijas doktorantūrā pēc maģistra studiju 

absolvēšanas. 

Papildus uzņemšana – uzņemšana brīvajās studiju vietās pēc konkursa termiņa beigām.  

Studiju līgums par izglītības iegūšanu – līgums, kurš tiek noslēgts starp Augstskolu 

RISEBA un reflektantu par studijām. 

Elektroniskā pieteikšanās – pieteikšanās pamatstudiju programmā (bakalaura studiju 

programmā) izmantojot e-pakalpojumu „vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmās” 

portālā www.latvija.lv/studijas. Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām, aizpildot elektronisko 

pieteikumu www.riseba.lv.  

RISEBA finansētā budžeta vieta – studiju vieta, kas tiek segtas no augstskolas RISEBA 

finanšu līdzekļiem. 

Imatrikulācija – reflektanta ierakstīšana augstskolas studējošo sarakstā, izpildot visas 

augstskolas RISEBA uzņemšanas noteikumu prasības un veicot pirmo studiju maksas 

maksājumu studiju līgumā norādītajā  termiņā. 

Profilējošie mācību priekšmeti – mācību priekšmeti, kuru gala vērtējumi tiek ņemti vērā 

aprēķinot konkursa ranga lielumu konkrētajā pamatstudiju programmā. 

 

1. Vispārējie jautājumi 

 

1.1. Uzņemšanas noteikumi reglamentē uzņemšanas kārtību Augstskolā RISEBA 

pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās Rīgā un Daugavpilī; 

1.2. Uzņemšanas noteikumi izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. pantu, 2006. gada   

10. oktobrī izdotiem Ministru kabineta noteikumiem  Nr.846 „Noteikumi par prasībām, 

kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un Augstskolas RISEBA Studiju 

nolikumu;  

1.3. Tiesības studēt augstskolā RISEBA ir katram Latvijas Republikas pilsonim un 

personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī ārvalstniekiem un citām 

personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas (izņemot studijām 

tālmācības studiju programmās). Ārvalstniekiem, kuri piesakās studijām tālmācībā, nav 

http://www.latvija.lv/studijas
http://www.riseba.lv/
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nepieciešamas pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas (augstskolā RISEBA ierodas klātienē 

tikai uz noslēguma darba aizstāvēšanu); 

1.4. Lai studētu augstskola RISEBA, nepieciešams Latvijā atzīts un dokumentāli 

apliecināts dokuments par pabeigtu vidējo vai augstāko izglītību, vai arī par studijām citā 

augstskolā, kā arī jāizpilda uzņemšanas noteikumi;  

1.5. Tiesības studēt un saņemt augstskolas RISEBA pakalpojumus Latvijas Republikā ir 

vienādas Latvijas un citu valstu pilsoņiem;  

1.6. Studiju programmā imatrikulēti tiek reflektanti, kuri sekmīgi izpildījuši visas 

Uzņemšanas noteikumu prasības; 

1.7. Reflektantu uzņemšanu  augstskolā RISEBA organizē ar rektora rīkojumu noteikta 

Uzņemšanas komisija, kura darbojas saskaņā ar Uzņemšanas komisijas nolikumu;  

1.8. Visa informācija par uzņemšanas procesu, atlases kritērijiem un uzņemšanas 

noteikumiem reflektantiem ir pieejama Augstskolas RISEBA Informācijas centrā un interneta 

mājas lapā; 

1.9. Noteikumus un tā grozījumus apstiprina Augstskolas RISEBA Senāts. 

1.10. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pamatstudiju vai augstākā līmeņa studiju 

programmās tiek organizēta divas reizes gadā – vasaras un ziemas periodā. 

 

2. Pieteikšanās un reģistrācija studijām 

 

2.1. Reflektantu uzņemšana pamatstudijās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek 

uzsākta saskaņā ar MK noteikto reflektantu reģistrācijas sākuma termiņu. 

2.2. Reflektantu, kuri vidējo vai augstāko izglītību ieguvuši iepriekšējos gados, reģistrācija 

un uzņemšana notiek visu 2016./2017.studiju gadu.  

2.3. Reflektantus uzņem sekojošās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās: 

2.3.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programmās: 

2.3.1.1. Arhitektūra (angļu valodā); 

2.3.1.2. Biznesa psiholoģija (latviešu un krievu valodā). 

2.3.2. Profesionālā bakalaura studiju programmās: 

2.3.2.1. Audiovizuālā mediju māksla (latviešu un krievu valodā); 

2.3.2.2. E-bizness (latviešu un krievu valodā); 

2.3.2.3. Eiropas biznesa studijas (angļu valodā); 

2.3.2.4. Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments (latviešu un krievu 

valodā); 

2.3.2.5. Uzņēmējdarbības vadība (latviešu un krievu valodā). 

2.3.3. Akadēmiskā maģistra studiju programmā: 

2.3.3.1.  Audiovizuālā mediju māksla (angļu valodā). 

2.3.4. Profesionālā maģistra studiju programmās: 

2.3.4.1. Biznesa psiholoģija (latviešu un krievu valodā); 

2.3.4.2. Uzņēmējdarbības vadība (latviešu un krievu valodā); 

2.3.4.3. Sabiedrisko attiecību vadība (latviešu un krievu valodā); 

2.3.4.4. Starptautiskais bizness (angļu valodā); 

2.3.4.5. Starptautiskās finanses (angļu valodā); 

2.3.4.6. Projektu vadība (latviešu valodā); 

2.3.4.7. Personāla vadība (latviešu valodā); 
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2.3.4.8. Veselības vadība (latviešu un angļu valodā); 

2.3.4.9. Vadības psiholoģija un supervīzija (latviešu un krievu valodā); 

2.3.4.10.Biznesa stratēģiskā vadība (latviešu un krievu valodā); 

2.3.5. Kopīgā doktora studiju programmā „Biznesa vadība”. 

2.4. Reģistrējoties pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām jāiesniedz šādi dokumenti: 

2.4.1. Pieteikums studijām (tiek sagatavots Augstskolā RISEBA); 

2.4.2. Iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus un kopijas; 
2.4.3. Maksājuma uzdevums vai izdruka no internetbankas par reģistrācijas maksas 

EUR 30.00 vai ārvalstniekiem EUR 100.00 apmaksu;  

2.4.4. Maksājuma uzdevums vai izdruka no internetbankas par ārvalstīs iegūtā 

akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzi Akadēmiskajā 

informācijas centrā (AIC) – EUR 41.00
1
 (attiecas tikai uz reflektantiem, kuri 

iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs).  

2.4.5. Pases vai personas apliecības (eID) kopija (uzrādot oriģinālu); 

2.4.6. 4 fotogrāfijas (4*3). 

2.5. Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā, reģistrēties 

pamatstudijām var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv/studijas. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties kādā 

no vienotās uzņemšanas punktiem, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un 

vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā 

arī centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā -  CE) sertifikātu oriģinālus. 

2.6. Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas Republikas, reģistrēties 

pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām var elektroniski, izmantojot pieteikšanās 

portālu DreamApply: www.riseba.dreamapply.com.  

  

2.7. Reflektantu atlases kritēriji pamatstudijām: 

2.7.1. Vidējās vai vidējās profesionālās izglītības dokuments – atestāts par izglītības 

iegūšanu un sekmju izraksts;  

2.7.2. centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, angļu valodā un noteiktos 

gadījumos matemātikā (atkarībā no studiju programmas uzņemšanas 

kritērijiem).  

2.8. Reģistrējoties pamatstudijām CE sertifikāti netiek ņemti vērā sekojošos gadījumos:  

2.8.1. personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam;  

2.8.2. personām, kuras ieguvušas izglītību ārvalstīs, ievērojot 1994.gada 21.jūnija 

Konvenciju, kas nosaka Eiropas skolu statūtus;  

2.8.3. personām ar īpašām vajadzībām, iesniedzot apstiprinošu dokumentu par 

atbrīvošanu no CE kārtošanas, pamatojoties uz MK Noteikumiem nr. 112 no 

11.03.2003., Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts 

pārbaudījumiem. 

2.9. 2.7.punktā minētajos gadījumos, CE prasības tiek aizstātas ar atestāta attiecīgo 

priekšmetu atzīmēm, IELTS, TOEFL, PTE General, Cambridge English vai ECL 

English testa rezultātiem saskaņā ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr.543, Noteikumi 

par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā 

                                                 
1
 Reģistrācijas maksa ir vienreizēja un tā dod iespēju pieteikties vairākās studiju programmās vienlaicīgi. 

Reģistrācijas maksa un  ārvalstīs iegūtā akadēmiskā grāda vai izglītības dokumenta ekspertīzes maksa netiek 

atgriezta.  

 

http://www.latvija.lv/studijas
http://www.riseba.dreamapply.com/
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aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā 

(skat.2.pielikumu). 

2.10. Reflektantu uzņemšana pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā 

katras studiju programmas definēto profilējošo mācību priekšmetu (sk. 1.pielikumu) 

vidējo atzīmi un definēto CE vērtējumu rezultātus. Atsevišķos gadījumos jākārto 

iestājpārbaudījums: 

2.10.1. Studijām akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Arhitektūra”: 

 CE rezultāti latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.  Konkursa rezultāts tiek 

aprēķināts pēc formulas: 

Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.2 + CE angļu valodā x 0.4  + CE matemātikā  

x 0.4)/10 

 Iestājpārbaudījums zīmēšanā un kompozīcijā. Iestājpārbaudījums nav jākārto, ja 

apgūti Augstskolas RISEBA sagatavošanās kursi zīmēšanā un sekmīgi nokārtots tā 

gala pārbaudījums. 

 Iestājpārbaudījums angļu valodā. Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu 

valodā ir zemāks par B1 līmeni (C līmeni). Iestājpārbaudījums angļu valodā nav 

jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B1 (C līmeni) vai augstāku 

novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS 

(ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu.   

2.10.2. Studijām akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Biznesa psiholoģija”: 

 CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā. Konkursa rezultātu aprēķina pēc 

formulas: 

Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10 

2.10.3. Studijām profesionālā bakalaura studiju programmā „Audiovizuālā mediju 

māksla”: 

 CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā. Konkursa rezultātu aprēķina pēc 

formulas: 

Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā x 0.5)/10 

  Radošais iestājpārbaudījums. Reflektantiem jāraksta eseja (izvēloties vienu no 

vairākām piedāvātajām tēmām) Augstskolā RISEBA. Reizē ar eseju, reflektants 

papildus var iesniegt arī savu radošo darbu portfolio (nav obligāts), kas var 

paaugstināt radošā ietājpārbaudījuma rezultātus. 

2.10.4. Studijām profesionālā bakalaura studiju programmā „Eiropas biznesa studijas”: 

 CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā. Konkursa rezultātu aprēķina pēc 

formulas: 

Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.3 + CE angļu valodā x 0.7)/10 

 Iestājpārbaudījums angļu valodā. Iestājpārbaudījums jākārto, ja CE rezultāts angļu 

valodā ir zemāks par B1 līmeni (C līmeni). Iestājpārbaudījums angļu valodā nav 

jākārto reflektantiem, kuri CE angļu valodā ieguvuši B1 (C līmeni) vai augstāku 

novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda IELTS (ar 

vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu. 

2.10.5. Studijām profesionālā bakalaura studiju programmās „E-bizness” un 

„Uzņēmējdarbības vadība”: 

 CE rezultāti latviešu valodā un angļu valodā. Konkursa rezultātu aprēķina pēc 

formulas: 

Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā  x 0.5)/10 

2.10.6. Profesionālā bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments”: 
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 CE vērtējumi latviešu valodā un angļu valodā. Konkursa rezultātu aprēķina pēc 

formulas: 

Vērtējums=(CE latviešu valodā x 0.5 + CE angļu valodā  x 0.5)/10 

2.11. Reģistrējoties studijām krievu valodā reflektantiem no ārvalstīm papildus minētajām 

prasībām, jākārto Augstskolas RISEBA sagatavotais sociālais tests, krievu valodas 

tests un angļu valodas tests. 

2.12. Reģistrējoties studijām angļu valodā reflektantiem no ārvalstīm papildus minētajām 

prasībām, jākārto Augstskolas RISEBA sagatavotais sociālais tests un angļu valodas 

tests. 

2.13. Katru studiju gadu ar rektora rīkojumu pamatstudijās tiek noteikts Augstskolas RISEBA 

finansēto budžeta vietu skaits; konkursu uz budžeta vietām reglamentē nolikums par 

konkursu uz studiju maksas atlaidēm. Pieteikšanās budžeta vietām notiek, izmantojot 

elektronisko e-pakalpojumu www.latvija.lv.  

2.14. Konkursa rezultāti par budžeta vietu piešķiršanu tiek paziņoti pēc vienotās pieteikšanās 

pamatstudiju programmās pirmās kārtas noslēgšanās. 

2.15. Augstskolas RISEBA pielīdzinātie vērtējumi: 

Atzīme 

10 ballu 

sistēmā 

Atzīme 5 

ballu 

sistēmā 

CE 

līmenis 
(līdz 2011.g) 

Valodas 

prasmju 

līmenis 
(līdz 2015.g.) 

Valodas prasmju 

līmenis  
(no 2016.g.) 

 

Kopprocents 

10 - - C2 - C1 C2 100 

9 5 A B2 C1 95 

8 - B - B2 

- 

80 

- 7 4 C B1 

6 - D - B1 

- 

- 

60 

- 

- 
5 3 E A2 

4 - - A1 

2.16. Reģistrēties augstākā līmeņa studijām var: 

2.16.1. ierodoties augstskolā (klātienē iesniedzot nepieciešamo dokumentu kopijas un 

uzrādot to oriģinālus) vai 

2.16.2. aizpildot mājas lapā elektronisko pieteikumu (pieteikumam pievienojot notariāli 

apstiprinātas dokumentu kopijas vai līguma slēgšanas brīdī uzrādot dokumentu 

oriģinālus). 

2.17. Reģistrējoties augstākā līmeņa studijām jāiesniedz: 

2.17.1. 2.4. punktā minētie dokumenti; 

2.17.2. augstākās izglītības diploma un tā pielikuma kopijas (uzrādot dokumenta 

oriģinālu); 

2.17.3. reflektanta CV; 

2.17.4. nepieciešamības gadījumā, jāizpilda 2.18. minētie papildus atlases kritēriji. 

2.18. Reģistrējoties augstākā līmeņa studijām, personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās 

zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgajās zinātnēs), pirms studiju uzsākšanas 

vai pirmā studiju gada laikā jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis 10 KP apjomā 

(ievadmodulis). 

2.19. Papildus atlases kritēriji augstākā līmeņa studijām: 

2.19.1. Studijām akadēmiskā maģistra studiju programmā „Audiovizuālā mediju 

māksla”: 

http://www.latvija.lv/
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 Jākārto iestājpārbaudījums angļu valodā
2
  

 Jāiesniedz radošais portfolio. Radošo portfolio var iesniegt digitālā formā, nosūtot 

uz e-pastiem: riseba@riseba.lv, ja reflektants piesakās studijām elektroniski vai uz 

janis.holsteins@riseba.lv un aigars.ceplitis@riseba.lv, vai iesniedzot uzņemšanas 

komisijā: 

Video: (kopējais garums nepārsniedz 30 min), var tikt lejupielādēts VIMEO vai 

YouTube vai nosūtīts uz augstāk  norādītajiem e-pastiem .flv formātā vai iesniegts 

DVD diskā; 

Fotogrāfijas: ne vairāk kā 10 attēli vienai tēmai, melnbaltas vai krāsainas, ar vai bez 

komentāriem. Var tikt nosūtītas uz augstāk norādītajiem e-pastiem PDF Portfolio 

formātā vai DVD diskā. Var tikt iesniegtas arī fotogrāfijas, kas pierāda „radošu” 

darbošanos citās, ne tikai audiovizuālā jomā (gleznošana, tēlotājmāksla, arhitektūra, 

tērpu dizains u.c.);  

Scenārijs vai jebkurš cits radošs rakstu darbs (nepārsniedzot 100 lpp.). Var tikt 

iesniegts digitālā vai drukātā formā. 

 Jāiesniedz motivācijas vēstule uz vienas A4 formāta lapas „Kāpēc es izvēlos studēt 

audiovizuālajā jomā un kā es sevi redzu šajā nozarē!?” 

 Reflektanti, kuri bakalaura izglītību ieguvuši Augstskolas RISEBA bakalaura 

studiju programmā „Audiovizuālās mediju māksla”, maģistra studiju programmā 

tiek uzņemti bez papildus iestājpārbaudījumiem. 

2.19.2. Studijām profesionālā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses”: 

 Jākārto iestājpārbaudījums angļu valodā
2
 

 Jāveic pārrunas ar studiju programmas direktoru. 

2.19.3. Studijām profesionālā maģistra studiju programmā „Starptautiskais bizness” ar 

trim kvalifikācijām: 

 Jākārto iestājpārbaudījums angļu valodā
2
 

2.19.4. Studijām profesionālā maģistra studiju programmā „Veselības vadība”: 

 Jākārto iestājpārbaudījums angļu valodā
2
 

 Jābūt priekšzināšanām makroekonomikā un mikroekonomikā. 

2.20. Reģistrēties kopīgā doktora studiju programmā „Biznesa vadība” var personas, kurām 

maģistra grāds iegūts sociālajās zinātnēs, humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs un ir 

vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības, sabiedrības vai izglītības vadībā, kā arī 

pietiekošas zināšanas vadības zinātnē. 

2.21. Reģistrējoties doktora studijām, jāiesniedz 2.4. punktā minētie dokumenti, maģistra 

izglītības diploma un tā pielikuma kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu),  referāts par 

promocijas darba tēmu. 

2.22. Reģistrēties pamatstudiju vai augstākā līmeņa nepilna laika tālmācības studijām 

atrodoties ārzemēs, izmanto elektronisko pieteikumu www.riseba.lv un tā pielikumā 

pievieno notariāli apstiprinātās izglītības dokumentu kopijas vai dokumentu oriģinālus, 

nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē (iepriekš aizpildot elektronisko pieteikumu). 

2.23. Kopīgā doktora studiju programmā konkursa rezultātu nosaka, izvērtējot reflektanta 

profesionālo darbību un līdz šim iegūto izglītību, zinātniskā referāta kvalitāti.  

2.24. Ja notikusi uzvārda maiņa, papildus iesniedzamajiem dokumentiem, iesniedz uzvārda 

maiņas apliecinošu dokumentu.  

                                                 
2
 iestājpārbaudījums nav jākārto, ja reflektants uzrāda derīgu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6.5) vai kādu citu 

starptautiski atzītu sertifikātu, kurš pierāda angļu valodas zināšanas prasmes, kā arī, ja iepriekšējā izglītības 

pamatvaloda bijusi angļu. Ja nav attiecīga sertifikāta, jākārto RISEBA angļu valodas eksāmens. 

mailto:riseba@riseba.lv
mailto:janis.holsteins@riseba.lv
mailto:aigars.ceplitis@riseba.lv
http://www.riseba.lv/
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2.25. Ārvalstu reflektantiem, kuri nav ES/EEZ vai Šveices Konfederācijas valstu pilsoņi, 

papildus iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz termiņuzturēšanās atļauja LR, 

izņemot ārvalstu reflektantus, kuri piesakās studijām tālmācībā. Ārvalstu reflektantiem  

no ES/EEZ un Šveices Konfederācijas valstīm, 3 mēnešu laikā jāreģistrējas Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldē, ja ārvalstnieks Latvijā uzturēsies vairāk kā 3 mēnešus. 

2.26. Ja reflektants iepriekšējo izglītību vai grādu ieguvis ārvalstīs, izglītības dokumentiem 

pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības atzīšanu un 

pielīdzināšanu Latvijas izglītības līmenim. 

2.27. Pieteikšanās studijām vēlākos studiju posmos (2; 3; 4 kursā) notiek saskaņā ar 

Augstskolu likumu, Augstskolas RISEBA Satversmi un citiem normatīvajiem 

dokumentiem, tajā skaitā Augstskolas RISEBA nolikumu par studiju uzsākšanu vēlākos 

studiju posmos;  

3. Uzņemšanas rezultāti un imatrikulācija 

 

3.1. Uzņemšanas rezultāti pamatstudijās tiek paziņoti ar e-pakalpojuma „vienotā pieteikšanās 

pamatstudiju programmās” starpniecību, saņemot apstiprinājuma tekstu sms vai e-pasta 

veidā. 

3.2. Pēc „vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmās” konkursa noslēgšanās, izturot 

konkursu un iegūstot studiju vietu Augstskolas RISEBA pamatstudiju programmā, 

reflektantam jāierodas Augstskolā RISEBA slēgt studiju līgumu, līdzi ņemot 2.4. punktā 

minētos dokumentus un vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošo dokumentu 

kopijas (uzrādot dokumenta oriģinālu). 

3.3. Uzņemšanas rezultātus augstākā līmeņa studijām nosaka un apstiprina Uzņemšanas 

komisija. Uzņemšanas rezultāti tiek izziņoti piecu dienu laikā pēc konkursa noslēguma 

dienas; 

3.4. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, reflektanti noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu 

par izglītības iegūšanu ar Augstskolu RISEBA; 

3.5. Ar Augstskolas RISEBA rektora rīkojumu studējošo sarakstā (imatrikulēti) tiek ierakstīti 

sekojoši reflektanti:  

a) kuri izturējuši konkursu un/vai nokārtojuši iestājpārbaudījumus; 

b) noslēguši studiju līgumu par izglītības iegūšanu vai doktora grāda iegūšanu; 

c)  kuri studiju līgumā noteiktajā termiņā samaksājuši pirmo studiju maksas 

maksājumu. 

3.6. Ar rektora rīkojumu ik gadu tiek noteikts vietu skaits katrā programmā, formā un nodaļā; 

3.7. Ja studiju programmā reģistrējušos reflektantu skaits ir mazāks nekā rīkojumā noteiktais 

studiju vietu skaits, Augstskola RISEBA var izsludināt papildus uzņemšanu; 

3.8. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt 3 darba dienu 

laikā, iesniedzot iesniegumu Augstskolas RISEBA rektoram. Augstskolas RISEBA 

rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā; 

3.9. Informācija par pieteikšanos studijām un piedāvātajām studiju programmām pieejama — 

Augstskolas RISEBA Informācijas centrā, tālr.: 67500265; e-pasts: riseba@riseba.lv; 

info@riseba.lv, kā arī Augstskolas RISEBA mājas lapā www.riseba.lv . 

 

Prorektors studiju darbā                                                      I.Kreituss 

Prorektora studiju darbā palīdze                                               S.Dobrovoļska 

mailto:riseba@riseba.lv
mailto:info@riseba.lv
http://www.riseba.lv/
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NT 0002 Uzņemšanas noteikumu 2015./2016. 

1.pielikums 

 

Profilējošie mācību priekšmeti pamatstudiju programmās 

 

Programmas nosaukums Profilējošie mācību priekšmeti 

Arhitektūra 

Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kas 

ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā 

atzīme no algebra + ģeometrija),fizika vai ķīmija vai 

dabaszinības. 

Audiovizuālā mediju māksla 

Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kas 

ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, vēsture, vizuālā 

māksla, kultūroloģijai* 

Biznesa psiholoģija 
Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kas 

ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika 

Eiropas biznesa studijas 

Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kas 

ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā 

atzīme no algebra + ģeometrija), biznesa ekonomiskie pamati 

E-bizness 

Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kas 

ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika, (vai vidējā 

atzīme no algebra + ģeometrija), biznesa ekonomiskie pamati.  

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments 

Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kas 

ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, vēsture 

Uzņēmējdarbības vadība 

Angļu valoda, latviešu valoda un literatūra (izņemot tiem, kas 

ieguvuši izglītību ārvalstīs), informātika, matemātika (vai vidējā 

atzīme no algebra + ģeometrija), biznesa ekonomiskie pamati 

*ja sekmju izrakstā nav šis mācību priekšmets, tad, rēķinot vidējo atzīmi, tas netiek ņemts vērā. 
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NT 0002 Uzņemšanas noteikumu 2015./2016 

2.pielikums 

 

Starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru pārbaudījumi svešvalodā aizstāj svešvalodas 

eksāmenu 

 

Nr. 

p.k. 

Starptautiskā testēšanas 

institūcija 

Starptautiskā pārbaudījuma 

nosaukums 

Minimālās prasības 

iegūtajam vērtējumam 

pārbaudījumā 

1. British Council, IDP: IELTS 

Australia and Cambridge 

English Language 

Assessment 

International English Language 

Testing System (IELTS) 

4,0 kopvērtējumā 

2. Pearson PLC Pearson Test of English General 

(PTE General) 

Level 2 (B1) 

Pearson Test of English General 

(PTE General) 

Level 3 (B2) 

Pearson Test of English General 

(PTE General) 

Level 4 (C1) 

Pearson Test of English General 

(PTE General) 

Level 5 (C2) 

3. Educational Testing Service 

(ETS) 

Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) iBT 

42 punkti kopvērtējumā 

4. Cambridge English 

Language Assessment 

Cambridge English: Preliminary 

(PET) 

Pass (70 punkti) 

Cambridge English: First (FCE) eksāmens 

kārtots pirms 

2015. gada 1. 

janvāra 

sākot no 45 

punktiem 

(Level B1) 

eksāmens 

kārtots pēc 

2015. gada 1. 

janvāra 

sākot no 140 

punktiem 

(Level B1) 

Cambridge English: Advanced 

(CAE) 

eksāmens 

kārtots pirms 

2015. gada 1. 

janvāra 

sākot no 45 

punktiem 

(Level B2) 

eksāmens 

kārtots pēc 

2015. gada 1. 

janvāra 

sākot no 160 

punktiem 

(Level B2) 

Cambridge English: Proficiency 

(CPE) 

eksāmens 

kārtots pirms 

2015. gada 1. 

janvāra 

sākot no 45 

punktiem 

(Level C1) 

eksāmens 

kārtots pēc 

2015. gada 1. 

janvāra 

sākot no 180 

punktiem 

(Level C1) 
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5. European Consortium for the 

Certificate of Attainment in 

Modern Languages (ECL) 

ECL English Level B1 

(jābūt nokārtotai rakstu un 

mutvārdu daļai) 

B1 līmenis 

 

ECL English Level B2 

(jābūt nokārtotai rakstu un 

mutvārdu daļai) 

B2 līmenis 

ECL English Level C1 

(jābūt nokārtotai rakstu un 

mutvārdu daļai) 

C1 līmenis 

 

 


