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RISEBA GADA BALVA 2016  

Nolikums 

 
Paskaidrojumi: 

RISEBA - Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA; 

SP -  RISEBA Studējošo pašpārvalde; 

KOMISIJA – Gada balvas organizatoru komanda un augstskolas vadības deleģētie pārstāvji; 

ŽŪRIJA – komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti uz konkrētu nomināciju izvērtēšanu. 

EKSPERTS -  pieaicināts pārstāvis žūrijā, lai izvērtētu konkrētu nomināciju. 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (turpmāk tekstā RISEBA) Gada balva ir 

RISEBA balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tiek godināti studenti, darbinieki, sadarbības 

partneri, pasākumi, projekti, kas iepriekšējā gada laikā ir nesuši RISEBA vārdu Latvijā un 

pasaulē, un bijuši par piemēru citiem. 

1.2. Balvas tiek piešķirtas tiem, kuri katrā noteiktā nominācijā ir guvuši labākos rezultātus pēc tālāk 

minētajiem kritērijiem, tā veicinot RISEBA un RISEBA Studējošo pašpārvaldes (turpmāk 

tekstā - SP) tēla pozitīvu popularizēšanu, ar mērķi izcelt iedvesmojošus piemērus, vienojot 

augstskolas studējošos, darbiniekus, struktūrvienības un veicināt RISEBA turpmāko attīstību.  

1.3. RISEBA Gada balvas tiek pasniegtas vienreiz akadēmiskajā gadā. 

1.4. RISEBA Gada balvas 2016 apbalvojumi tiek piešķirti par notikumiem laika posmā no 2015. 

gada 25.oktobra līdz 2016.gada 25.oktobrim. 

1.5. RISEBA Gada balvu 2016 organizē RISEBA Studējošo pašpārvaldes izvirzīta organizatoru 

komanda. 

1.6. Pretendentu izvirzīšanas, balsošanas procesus un termiņus nosaka organizatoru komanda, kuru 

apstiprina RISEBA SP Valde un Gada balvas galvenais projekta vadītājs - organizators.  

 

2. Nominācijas 

RISEBA Gada balvas nominācijas ir: 

2.1.1. Gada studenta draugs; 

2.1.2. Gada augstskolas panākums;  

2.1.3. Gada RISEBA vārda nesējs; 

2.1.4. Gada SP panākums; 

2.1.5. Gada Biznesa inkubatora komanda; 
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2.1.6. Gada sadarbības partneris; 

2.1.7. Gada RISEBA Alumni; 

2.1.8. Nominācija “Bizness tiekas ar mākslu”; 

2.1.9. Gada RISEBA students; 

2.1.10. Gada RISEBA darbinieks; 

2.1.11. Gada RISEBA pasniedzējs; 

2.1.12. Gada zinātniski pētnieciskais darbs. 

 

3. Nominantu pieteikšana 

 

3.1. Nominācijām, kas minētas 2.sadaļā pretendentus var izvirzīt jebkurš esošais RISEBA students 

(t.sk. studenti, kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā), absolvents, darbinieks, pasniedzējs 

un RISEBA sadarbības partneris.  

3.2. Nominantus var izvirzīt gan individuāli, gan vairāku cilvēku grupa.  

3.3. Izvirzot nominantu, jānorāda tā persona, kura būs pilnvarota saņemt balvu. 

3.4. Izvirzot nominantu jāaizpilda aptaujas anketa, kurā jānorāda konkrēts pretendents un viņam 

atbilstošās nominācijas nosaukums, jāargumentē atbilstība attiecīgajai nominācija,i par 

pamatu liekot nominācijas aprakstu ( skat. pielikumu Nr.1.). Nepieciešams norādīt gan 

pretendenta, gan izvirzītāja kontaktinformāciju.  

3.5. Katru pretendentu var nominēt līdz 3 nominācijām. 

3.6. Nominējot nominantu vairākām nominācijām, ir jānorāda atbilstība katrai nominācijai 

atsevišķi.  

3.7. Pieteikumus jāiesūta elektroniski, aizpildot anketas veidlapu. 

3.8. Nominācijas tiek pieņemtas Gada balvas organizatoru noteiktajos termiņos, ko izvērtē un 

apstiprina nomināciju izvērtēšanas komisija. 

3.9. Nomināciju pieteikšanas termiņš 25.10.16. – 21.11.16. 
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4.  Vērtēšanas kritēriji 

 

4.1. Par RISEBA Gada balvas  nomināciju galvenajiem kritērijiem tiek izvirzīti (skat.pielikumu 

Nr.1) nomināciju apraksti. 

4.2. Gada balvu kādā no divpadsmit nominācijām iegūst pretendents, kurš saņēmis visvairāk balsis 

no interneta balsojuma, kurš sastāda 50%  un no žūrijas balsojuma 50%, (izņemot 

nominācijas, kurās rezultātu nosaka 100% žūrijas sastāvs). 

4.3. Žūrijas sastāva kopējās balsis (100%) sastāda 50% gada balvas organizatori un 50% 

augstskolas deleģētie pārstāvji - pieaicinātie eksperti.  

4.4. Atsevišķām nominācijām tiek pieaicināti eksperti, kuri ir kompetenti izvērtēt attiecīgās 

nominācijas (eksperts ietilpst žūrijas locekļu sastāvā uz konkrētās nominācijas izvērtēšanu). 

4.5. Gada balvas pieteikumus izvērtē vispirms balstoties uz atbilstību nominācijas aprakstam.  

 

 

4.6. Nominantu kategorijas uzvarētāju izvēlās: 

4.6.1. Gada studentu draugs – atvērtais interneta balsojums + žūrijas vērtējums; 

4.6.2. Gada augstskolas panākums - žūrijas vērtējums; 

4.6.3. Gada RISEBA vārda nesējs - žūrijas vērtējums; 

4.6.4. Gada SP panākums - atvērtais interneta balsojums + žūrijas vērtējums; 

4.6.5. Gada Biznesa inkubatora komanda - žūrijas vērtējums; 

4.6.6. Gada sadarbības partneris – žūrijas vērtējums; 

4.6.7. Gada RISEBA Alumni  - žūrijas vērtējums; 

4.6.8. Nominācija “Bizness tiekas ar mākslu” – atvērtais interneta balsojums + 

žūrijas vērtējums; 

4.6.9. Gada RISEBA darbinieks - atvērtais interneta balsojums + žūrijas 

vērtējums; 

4.6.10. Gada RISEBA students - atvērtais interneta balsojums + žūrijas vērtējums; 

4.6.11.  Gada RISEBA pasniedzējs - atvērtais interneta balsojums + žūrijas 

vērtējums; 

4.6.12. Gada zinātniski pētnieciskais darbs - žūrijas vērtējums; 
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Pielikums Nr.1 

 

Nomināciju apraksti 

 

1. Gada studentu draugs – iedvesmojošs akadēmiskais, administrācijas personāla vai 

vadības pārstāvis augstskolā RISEBA, kas ar savu piemēru, atbalstu, komunikācijas 

spējām veicina studentu personisko izaugsmi un rosina realizēt savu potenciālu dažādos 

projektos, ar kuru palīdzību tiek veicināta studentu konkurētspēja. 

 

2. Gada augstskolas panākums - seminārs, projekts, notikums, aktivitāte, izmaiņas vai 

jauninājums, kas pozitīvi ietekmējis studiju procesus un/vai augstskolas attīstību.  

 

3. Gada RISEBA vārda nesējs - students, akadēmiskā vai administrācijas persona, kas ir 

pārstāvējis augstskolu nacionālā un/vai starptautiskā mērogā. Izveidojis veiksmīgas 

sadarbības, reprezentējis augstskolu vai kā citādi vairojis internacionalizāciju augstskolā 

RISEBA. 

 

4. Gada SP panākums - aktivitāte, notikums vai projekts, kurš ir guvis lielu atsaucību, 

pozitīvi ietekmējis RISEBA studējošos, izglītojis un paaugstinājis studentu  kompetences, 

veicinājis augstskolas atpazīstamību.  

 

5. Gada Biznesa inkubatora komanda – RISEBA Biznesa inkubatora komanda ir dalībnieki, 

kas veiksmīgi uzsākuši  savu darbību biznesa vidē. Attīstot savu ideju, piedaloties dažādos 

projektos. 

 

6. Gada sadarbības partneris - juridiska vai fiziska persona, ar kuru izveidojusies 

veiksmīga sadarbība un šī gada laikā ir materiāli atbalstījusi augstskolas vai SP organizētos 

pasākumus.  

 

7. Gada RISEBA Alumni- RISEBA augstskolas absolvents, kuram ir sasniegumi 

uzņēmējdarbībā vai sabiedrībā novērtēti darbi/panākumi vai stiprinājis RISEBA 

absolventu kopienu un nodrošinājis kontaktu uzturēšanu ar augstskolu, kas pozitīvi 

veicinājis uzņēmumu un studentu savstarpēju sadarbību, sociālo prasmju attīstību un 

vērtību integrēšanu augstskolā RISEBA.  

 

8. Nominācija “Bizness tiekas ar mākslu” - autordarbs vai projekts, ko realizējuši 

RISEBA augstskolas studenti, pasniedzēji, personāls vai absolventi. Autordarbs vai 

projekts ir oriģināls un ar potenciālu gūt sasniegumus arī turpmāk. (Galvenā balva - 

stipendija/finansiāls atbalsts turpmākai radošās darbības attīstībai (ideju realizēšanas 

atbalsts)) 

 

9. Gada RISEBA darbinieks - RISEBA akadēmiskā vai administratīvā personāla 

darbinieks, kurš šī gada laikā ar savām darbaspējām, attieksmi un atdevi sevi pierādījis kā 
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augsti kvalificētu personāla sastāvdaļu, reprezentējis augstskolu un devis būtisku 

ieguldījumu RISEBA augstskolas ikdienas darbībā un attīstībā. 

 

10. Gada RISEBA students – students, kurš ar savu iniciatīvu, viedokli iesaistījies 

augstskolas dzīvē vai studiju procesa pilnveidošanā, izmantojis zināšanas, lai sasniegtu 

panākumus, kas ne tikai ir par piemēru citiem studentiem, bet arī ceļ augstskolas prestižu, 

atpazīstamību un veicina attīstību. 

 

11. Gada RISEBA pasniedzējs – pasniedzējs, kas ne tikai ir zinošs savā nozarē, bet daloties 

savā pieredzē un dzīves gudrībā ieguvis studentu uzticību. Veicinājis studentu interesi un 

aizrautību pret studijām kā vienu no svarīgākajiem pakāpieniem uz veiksmīgu karjeru. 

Pasniedzējs, kas ir prasīgs, pretimnākošs un iedvesmo iegūto teoriju lietot praksē.  

 

12. Gada zinātniski pētnieciskais darbs  - veiksmīgi uzrakstīts un aizstāvēts darbs, kura 

tēmas aktualitāte un izpētītais ir veicinājis izmaiņas/uzlabojumus konkrētajā nozarē vai 

uzņēmumā. Nominācijai var izvirzīt arī pats autors vai  konkrētā darba vadītājs. Balvu 

iegūst students un viņa darba vadītājs.  

 

 


