
ESI  SVE ICINĀTA /S AUGSTSKOL Ā R ISE BA!

Esam patiesi priecīgi, ka izvēlējies studēt RISEBA –
augstskolā, kurā bizness tiekas ar mākslu!

Jauno studiju gadu augstskolā RISEBA uzsāksim 2. septembrī plkst. 10.00 ar iepazīšanās lekcijām un 
plkst. 12.00 paredzēts tradicionālais kopējais gājiens no RISEBA centrālās ēkas līdz RISEBA Arhitektūras 
un mediju centram H

2
O 6. Pasākums visiem jaunajiem bakalaura programmu studentiem neatkarīgi 

no izvēlētās studiju programmas, studiju formas vai veida. Pasākuma laikā Tevi uzrunās augstskolas 
rektore, kā arī tiksi iepazīstināts ar augstskolu, tās kultūru, prasībām, programmu direktoriem un 
administratoriem, savu izvēlēto specialitāti, programmu, kā arī neizpaliks iespēja iepazīties ar citu 
programmu studentiem.

Uzmanību audiovizuālās mediju mākslas studenti! Jūs 2. septembrī plkst. 10.00 gaidīsim 
Arhitektūras un mediju centrā H
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O 6, un arī arhitektūras studentus sagaidīsim plkst. 10.00. Vēlāk 

jūs pievienosieties pārējo programmu pirmkursniekiem. Pilna laika dienas nodaļas studējošajiem 
no 3. līdz 6. septembrim paredzētas “Ievadnedēļas” aktivitātes, kuru laikā 1. kursa studējošiem 
būs iespēja tuvāk iepazīt studiju vidi un atraktīvās spēlēs – savus jaunos kursabiedrus. Nepilna laika 
vakara nodaļas 1. kursa studenti būs gaidīti studiju gada atklāšanas pasākumā 2. septembrī plkst. 
18.00 Meža ielā. Savukārt Audiovizuālās mediju mākslas studenti – 4. septembrī plkst. 18.00 RISEBA 
Arhitektūras un mediju centrā H
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6. septembra vakarā paredzēta studiju gada atklāšanas ballīte, kuru kādā no omulīgām Rīgas 
vietām jums būs sarūpējusi RISEBA Studējošo pašpārvalde.

Tālmācības studiju 1. kursa studenti būs gaidīti uz pirmo tikšanos pirmdien, 16. septembrī  plkst. 16.00 
RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H
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Papildus informācija sekos sociālajos 
tīklos – piereģistrējies un seko līdzi!

VISU MAĢISTRA PROGRAMMU 
1. KURSU STUDENTI AICINĀTI 
UZ STUDIJU GADA ATKĀŠANAS 
TIKŠANOS PIRMDIEN, 9. SEPTEMBRĪ 
PLKST. 18.00 RISEBA ARHITEKTŪRAS 
UN MEDIJU CENTRĀ H2O 6.

R ISE BA STAR P TAUTISK ĀS IESPĒ JAS

R I S E B A  S T U D E N T U  K A R J E R A S  AT B A L S T S

K Ā VE IC AM I MAK SĀ JUM I

STUD IJU K R E DĪTS

• Erasmus+ programma
• Studentu mobilitāte
• Studentu prakses
• Starptautiskie projekti
• Divpusēja apmaiņa
• Dubultgrāds

Ārējo sakaru nodaļā Tev sniegs atbildes!
Meža ielā 3, 314. kab., tālr.: 67500256
www.riseba.lv/lv/kontakti/arejo-sakaru-nodala

RISEBA grāmatvedība:
Tālr.: 26500254, 25618276
studijumaksa@riseba.lv 

Pieteikties studiju un/vai studējošā kredītam ar valsts vārdā sniegto galvojumu 
var no 2019. gada 4. septembra, rakstot: krediti@riseba.lv vai zvanot 67500265.

Augstskolas RISEBA studējošajiem tiek nodrošināts atbalsts karjeras uzsākšanai un tālākai izaugsmei. 
Tiek sniegtas konsultācijas nodarbinātības veicināšanai, piedāvāti bezmaksas semināri, vieslekcijas, 
meistarklases un īpaši aprīlī pasākumu platforma “RISEBA Karjeras dienas”, kurā iespējams satikties ar 
uzņēmumu pārstāvjiem klātienē un uzzināt aktuālo nozarēs.

Lūgums maksājuma uzdevuma mērķī norādīt informāciju šādā secībā:
studējošā uzvārds vārds / personas kods / maksājuma kods

Piemērs:
Bērziņš Jānis / 010182-11111 / M01 studiju maksa
Bērziņš Jānis / 010182-11111 / M06 reģistrācija

SIA “Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola “RISEBA””

Četri simti eiro 00 centi

Bērziņš Jānis / 010182-11111/M01 studiju maksa

STUD IJU MAK SAS ATL AIDES
RISEBA piedāvā 20 dažādu veidu studiju maksas atlaides. Izmanto tās, piesakoties divas reizes gadā –
līdz 1. septembrim un līdz 1. februārim studiju departamentā.
Noteikumus par atlaižu piemērošanu lasi: http://www.riseba.lv/lv/studentiem/atlaides

❘ RISEBA.KIC         ❘ RISEBAKarjerasDienas



Iepazīsties ar informāciju, kas Tev noteikti noderēs un palīdzēs uzsākt studijas.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā, kas saistīti ar studiju procesu (jautājumi par nodarbību grafiku,
studiju organizāciju augstskolā, par jebkāda veida izziņu nepieciešamību u.tml.), vari vērsties pie tabulā
norādītajiem studiju daļas darbiniekiem vai programmu direktoriem.
Visus citus neskaidros jautājumus jums palīdzēs risināt Klientu apkalpošanas centra darbinieces.

PROG R AM MU D IR E K TO R I
Bakalaura studiju programmas “Arhitektūra”
direktore

Bakalaura studiju programmas
“Uzņēmējdarbības vadība” direktors

Bakalaura un maģistra studiju programmu “Eiropas
biznesa studijas”,  “Jaunu uzņēmumu izaugsme un 
finansēšana” un “Starptautiskās finanses” direktore

Bakalaura studiju programmas “Biznesa psiholoģija”
direktore

Bakalaura un maģistra studiju programmu “Biznesa 
vadība digitālā vidē” un “Lielo datu analīze”
direktore

Bakalaura un maģistra studiju programmu
“Audiovizuālā mediju māksla” un “Jaunie mediji un 
audiovizuālā māksla” direktors

Bakalaura un maģistra studiju programmu
“Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments”,
“Sabiedrisko attiecību vadība” direktore

Maģistra studiju programmas
“Arhitektūra” direktors

Maģistra studiju programmu “Projekta vadība” un
“Uzņēmējdarbības vadība” direktore

Maģistra studiju programmu “Personāla vadība”,
“Starptautiskais bizness”, “Veselības vadība” direktore

Maģistra studiju programmas “Vadības psiholoģija
un supervīzija” direktore

Maģistra studiju programmas “Biznesa stratēģiskā
vadība” direktors

Maģistra studiju programmas “Executive MBA in 
Emerging Markets” direktore

Dina Suhanova

Aleksandrs 
Skvorcovs

Ieva Brence

Anete Hofmane

Inga Jēkabsone

Jānis Holšteins

Glorija Sarkane

Jānis Dripe

Inese Slūka

Iveta Ludviga

Maija Zakriževska-
Belogrudova

Jevgenijs Kurovs

Gaļina Zilgalve

dina.suhanova@riseba.lv
H
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O 6, 301u., tālr. 22306818

aleksandrs.skvorcovs@riseba.lv
305. kab., tālr. 67807958, 25620748

ieva.brence@riseba.lv
404. kab., tālr. 67500261, 26363506

anete.hofmane@riseba.lv
305. kab., tālr. 67807958, 25618687

inga.jekabsone@riseba.lv
405. kab., tālr. 26626187

janis.holsteins@riseba.lv
H

2
O 6, 211u. kab., tālr. 25618534

glorija.sarkane@riseba.lv
212. kab., tālr. 67626600, 25619669

janis.dripe@riseba.lv
H

2
O 6, 301u., tālr. 28625222

inese.sluka@riseba.lv
210. kab., tālr. 67600688, 25773358

iveta.ludviga@riseba.lv
210. kab., tālr. 67600688, 29244831

maija.zakrizevska@riseba.lv
402. kab., tālr. 29438435

jevgenijs.kurovs@riseba.lv
210. kab., tālr. 67600688, 26478976

galina.zilgalve@riseba.lv
314. kab., tālr. 67500262, 25620577

STUD IJU DE PAR TAM E NTS
Studiju
programmu
administratori

Klientu
apkalpošanas
centrs

Kristīna Maļeško
Anna Stepanova
Monta Sapata
Marija Janova
Irēna Komarova
Vita Jegorova
Jekaterina Ignatoviča
Inese Makuševa

RISEBA galvenajā ēkā (Meža 
ielā 3);
RISEBA H

2
O 6 (Durbes iela 4)

kristina.malesko@riseba.lv, 101. kab., tālr. 67500257, 25621021
anna.stepanova@riseba.lv, 101. kab., tālr. 67500257, 25621021
monta.sapata@riseba.lv, 108. kab., tālr. 67613426, 25621101
marija.janova@riseba.lv, 108. kab., tālr. 67613426, 25619860
irena.komarova@riseba.lv, 210. kab., tālr. 67600688, 25619324
distance@riseba.lv, 311. kab., tālr. 67626720, 25619521
distance@riseba.lv, 311. kab., tālr. 67626720
inese.makuseva@riseba.lv, Durbes iela 4, tālr. 25620096

riseba@riseba.lv, tālr. 67500265, 26465351, skype: riseba_info
info@riseba.lv, tālr. 29349122

Cienījamais pirmkursniek! Tev kā pilntiesīgam RISEBA
1. kursa studentam ir jābūt arī šo faktu apliecinošam dokumentam –

1. kursa studentiem tās tiek izgatavotas bez maksas.

Pēc studiju līguma noslēgšanas Tev ir jāaizpilda pēc izvēles vienu no pieteikuma anketām 
un tā līdz š.g. 23. augustam ir jāiesniedz RISEBA galvenās ēkas Klientu apkalpošanas centrā 
Meža ielā 3, Rīgā, klāt pievienojot fotogrāfiju. 

Tev jāizvēlas viena no divu veidu studentu kartēm:

STUDE NTA K AR TE I

ISIC Swedbank RISEBA ISIC RISEBA

ISIC RISEBA karte vienlaikus būs kā RISEBA 
studenta apliecība un ISIC karte, kas sniegs 
Tev plašas atlaižu iespējas Latvijā un pasaulē. 
ISIC RISEBA studenta karte būs derīga līdz 
2020. gada decembrim. Katru gadu tā 
jāizgatavo no jauna. RISEBA studentiem 
kartes tiks izgatavotas augstskolā par cenu – 
7,15 EUR. Pirmā kursa studentiem pirmajā 
gadā tā tiek izgatavota bez maksas.

1. kursa studenti (pamatstudiju un maģistra 
studiju) kartes varēs saņemt pie programmu 
administratoriem, sākot no 5. septembra. 
Kartes tiks izgatavotas rindas kārtībā, sākot 
ar tiem, kuri Klientu apkalpošanas centrā 
būs atstājuši aizpildītas pieteikuma formas 
un atstājuši fotogrāfiju līdz 23. augustam. 
Saņemšanai līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments –  pase vai ID karte.

ISIC Swedbank RISEBA karte vienlaikus būs kā 
RISEBA studenta apliecība, ISIC karte un starptautiska 
maksājumu karte MasterCard – bezmaksas karšu 
norēķini Latvijā un ārzemēs, iespēja bez papildus 
komisijas iepirkties internetā, bezmaksas iespēja 
izņemt skaidru naudu līdz 715 EUR mēnesī Swedbank 
bankas automātos (plašākais bankomātu tīkls Latvijā) 
un draudzīgajos bankas automātos (SEB banka), 
iespēja veikt naudas iemaksu, izmantojot naudas 
iemaksas bankomātus, izmantot Internetbanku u.c. 
pakalpojumus. Papildus ISIC kartei ikdienas naudas 
lietām varēsiet izmantot Mobilo lietotni bez maksas.

ISIC Swedbank RISEBA studenta karte būs derīga līdz 
2020. gada decembrim. Katru gadu tā jāizgatavo 
no jauna. RISEBA studentiem kartes tiks izgatavotas 
par īpašu cenu – 5,50 EUR (parasti bankas kartes 
apkalpošanas maksa ir 15 EUR gadā). Pirmā kursa 
studentiem pirmajā gadā tā tiek izgatavota bez maksas.

Karti būs iespējams saņemt izvēlētajā Swedbank 
filiālē 14 darba dienu laikā pēc kartes pasūtīšanas un 
imatrikulācijas augstskolā. Jūs saņemsiet sms no bankas 
un varēsiet izņemt savu karti izvēlētajā bankas filiālē. 
Bankas filiāļu saraksts – www.swedbank.lv. 
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase. vai 
ID karte.

STUDENTA KARTI SAŅEMSI
PĒC IMATRIKULĀCIJAS, TĀPĒC
NEATLIEC STUDIJU MAKSAS 
PIRMMAKSĀJUMA VEIKŠANU!


