
Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskolas  

2012./2013. studiju gads 

Gada pārskats 



Studentu skaits 
• 01.10.2009. – 4169 studenti 

• 01.10.2010. – 3327 studenti (samazinājums par 842 studentiem jeb -20,2%) 

• 01.10.2011. – 2909 studenti (samazinājums par 418 studentiem jeb -12,6%) 

• 01.10.2012. – 2664 studenti (samazinājums par 245 studentiem jeb -8,4%) 

• 01.10.2013. – 2626 studenti (samazinājums par 30 studentiem jeb -1,1%) 

 
 

 

 

 

 

 

Egita Kalēja, Finanšu direktore 

 

 

 

 



Studentu skaits 

Pa studiju līmeņiem (uz 1.okt) Pēc studiju vietām (uz 1.okt) 

3 Egita Kalēja, Finanšu direktore 

 

 

 

 



Studentu skaits 

Pa fakultātēm (uz 1.okt) Pēc statusa (uz 1.okt) 

4 Egita Kalēja, Finanšu direktore 

 

 

 

 



Imatrikulēto studentu un izsniegto diplomu 
skaits (01.10.-30.09.) 
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*2013./2014. studiju gadā ir norādīts plānotais izsniegto diplomu skaits  

Egita Kalēja, Finanšu direktore 

 

 

 

 



Ieņēmumu struktūra 

Pēc summām, LVL Pēc īpatsvara 

6 Egita Kalēja, Finanšu direktore 
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Izdevumu struktūra 

2011/2012 2012/2013 

7 Egita Kalēja, Finanšu direktore 

 

 

 

 

23.7% 

28.8% 

0.7% 
0.5% 

35.6% 

8.2% 

2.4% 

Administratīvā
personāla izdevumi

Akadēmiskā personāla
izdevumi

Personāla veselības
apdrošināšanas
izdevumi

Personāla apmācības un
kvalifikācijas celšanas
izdevumi

Pārējie izdevumi

Mērķfinansējuma un
dotācijas izdevumi

Ar projektiem saistītie
izdevumi

23% 

33% 

1% 

7% 

36% 

Administartīvā
personāla izdevumi

Akadēmiskā personāla
izdevumi

Personāla veselības
apdrošināšanas
izdevumi

Personāla apmācības
un kvalifikācijas
celšana

Pārējie izdevumi



Finanses 
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Aktīvu kopsumma* – 2 920 000 LVL 

 

Pašu kapitāls* – 1 416 000 LVL (49%) 

 

RISEBA kopējie ieņēmumi* – 3 076 000LVL 

 

RISEBA neto peļņa*– 270 000 LVL (9%) 
* Operatīvie dati 

 

 

 

Egita Kalēja, Finanšu direktore 

 

 

 

 

RISEBA peļņas izlietojums: 

RISEBA veiktās investīcijas  95 000 LVL 

Grupas uzņēmumu investīcijas Ūdens ielas kvartālā 89 000 LVL 

Grupas uzņēmumu kredītu maksājumi bankām   86 000 LVL 

Kopā: 270 000 LVL 

Grupas uzņēmumu kredītsaistības uz  01.08.2013.: 488 875 LVL 



Personāls 

• Kopējais darbinieku skaits – 121  

 (salīdzinājumā ar 2011./2012.studiju gadu samazinājies par gandrīz 2%) 

• Akadēmiskais personāls – 45, 65% ar doktora grādu  

 (salīdzinājumā ar 2011./2012.studiju gadu samazinājies par gandrīz 1 %),  

• Daugavpils filiāle – 3,33 % ar doktora grādu 

• 1 asociētais profesors, 2 pasniedzēji, 34 ārštata pasniedzēji 

• 2012./2013. studiju gadā - 

• ievēlēti 2 profesori, 1 asociētais profesors, 3 docenti 

  

 

 

 
Jeļena Pokrojeva, Rektorāta vadītāja 

 

 

 

 



• Biznesa un ekonomikas fakultāte, 88% ar doktora grādu: 

– Biznesa departaments 
• 1 profesors,  9 asociētie profesori, 6 docenti, 1 lektors (42 ārštata pasniedzēji) 

– Ekonomikas un finanšu departaments 

• 2 profesors, 2 asociētie profesori, 4 docenti, 16 ārštata pasniedzēji 

 

• Mediju un komunikācijas fakultāte, 60% ar doktora grādu: 

– Audiovizuālās mediju mākslas departaments 
• 2 docenti, 47 ārštata pasniedzēji 

– Komunikācijas departaments 
• 1 profesors, 2 asociētie profesori, 2 docenti, 2 lektori (32 ārštata pasniedzēji) 

 

• Arhitektūras un dizaina fakultāte: 

– Arhitektūras un dizaina departaments 
• 1 asociētais profesors, 2 docenti (22 ārštata pasniedzējs) 

 

• Valodu centrs – 6, 0% doktora grāds 
• 4 docenti, 2 lektori (4 ārštata pasniedzēji) 

 

• ITM centrs – 2, 0% doktora grāds 
• 1 docents, 1 lektors (12 ārštata pasniedzēji) 
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Jeļena Pokrojeva, Rektorāta vadītāja 

 

 

 

 

Akadēmiskais personāls 



Studijas 

• Licencēšana un akreditācija: 
– Akreditēti studiju virzieni:  

• Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība 

• Informācijas un komunikācijas zinātnes  

• Māksla 

– Saņemta licence starpaugstskolu maģistra programmai Veselības 
vadības, kas RISEBA iekļauta Vadības, administrēšanas un nekustamo 
īpašumu pārvaldības virzienā 

• uzņemta pirmā studentu grupa, t.sk. RISEBA 2 ārzemnieki 

– Akreditēts studiju virziens Arhitektūra un būvniecība uz 6 gadiem 

– Notikusi akreditācijas ekspertu vizīte studiju virzienam Ekonomika  un 
maģistra programmai Starptautiskās finanses 

• šodien – Akreditācijas komisijas sēde (būs lēmums) 

– Tiek gatavotas EPAS akreditācijai Eiropas biznesa studijas un 
Starptautiskais bizness programmas 

 

• Uzsākta Radošā biznesa inkubatora darbība 
 

 

Ilmārs Kreituss, Prorektors studiju darbā 

 

 

 

 



• Ieviesta grupu vecāko un grupu kuratoru sistēma 

 

• Sakārtotas un tiek attīstītas tālmācības studijas 
–  iekārtots kabinets videoierakstiem 

– moderns aprīkojums 25.auditorijai lekciju on-line videoierakstiem 

 

• Izstrādāts studentu personības attīstības modelis, uzsākts tā ieviešanas 
pilotprojekts 

 

• Uzsākta regulāra lekciju hospitēšana 

 

 

 

Ilmārs Kreituss, Prorektors studiju darbā 

 

 

 

 

Studijas 



Atklāts 2013. gada 16. maijā 

 2013.gada oktobrī noslēdzās Biznesa ideju konkursa 1.kārta - 
pašlaik 9 dalībnieki; 

 Pēc RISEBA ierosinājuma izveidota Latvijas augstskolu studentu 
inkubatoru sadarbības iniciatīva (RISEBA, TURĪBA, RTU, LU), kas 

«atver» durvis 4 augstskolās, nodrošinot RISEBA studentiem 
bezmaksas dalību kopīgās apmācībās/ tīklošanās pasākumos, 

sadarbības projektos (vismaz 150 aktivitātēs gadā); 

 Ziedojuma līgums ar SWEDBANK 1300LVL  2014.gada pasākumiem; 

 

 Vienošanās ar SWEDBANK un 4 augstskolu studentu inkubatoriem 
par starpaugstskolu pasākumu organizēšanu (kop. budžets 20 tūkst.Ls); 

 2013.gada 12.decembrī dalība SWEDBANK Ziemassvētku tirdziņā – 
divi uzņēmumi KOKA PULKSTEŅI un LOVERAINDESIGN; 

 58 aktivitātes septembrī – decembrī (apmācībās/ tīklošanās 
pasākumi); 

 Uzsākts lobija un sadarbības darbs, lai varētu izmantot ES iespējas 
studentu biznesa inkubācijai; 

 Izveidots SADARBĪBAS TĪKLS (Swedbank, Britu padome, RISEBA absolventi, 

ANAZANA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iveta Cīrule, RBI vadītāja 

 

 

 

 



Plānotais 2014.gadā –  

 
Ideju konkursa 2.kārta aprīlī - 10 dalībnieku inkubācija; 

15 RBI organizēti pasākumi; 50 pasākumi pie Sadarbības partneriem; 

Ar SWEDBANK atbalstu – starpaugstskolu 5 dienu VASARAS nometne 
biznesa ideju ģenerēšanai un komandu veidošanai  un  martā 24h biznesa 
sacensības «zibens nakts»; 

Aktīvs lobija darbs, lai augstskolu studentu inkubatori varētu saņemt ES 
finansējumu; 

Sadarbības veidošana ar Latvijas inkubatoriem un īpaši – Latvijas 
studentu inkubācijas platformas attīstība. 

 

 

 

 

 

 

 

Iveta Cīrule, RBI vadītāja 

 

 

 

 



Karjeras izaugsmes centrs 

• Aktīva darbība un kursu/semināru piedāvājumi organizācijām 

– Izveidota saikne ar uzņēmumu personāla vadītājiem (izveidots ik mēneša 

pasākums personāla vadības brokastis (HR Brokastis), kas veicina labus 

kontaktus ar uzņēmumu personāla vadītājiem) 

– Izveidoti 8 jauni kursi/semināri (tādās nozarēs kā: pārdošana, klientu 

apkalpošana, pārrunas, telemārketings, Apple datoru kursi) 

 

• Turpinās projekts darba meklētāju apmācība: 

– Apmācīti 205 darba meklētāji (valodas, datorprasmes) 

 

 

 
Vladimirs Azarovs, Karjeras izaugsmes centra vadītājs 

2012./2013. studiju gada apgrozījums 70 000 LVL 



Karjeras izaugsmes centrs 

• 2012/2013 nozīmīgākie sasniegumi: 

– Skola «Klientu apkalpošana un pārrunas» – 12 dalībnieki 

– Baltijas vadītāju nometne «Adizes metodoloģijas izmantošana biznesā» – 13 

dalībnieki 

– Konference TOP vadības rīki - lai Jūsu cilvēku resursi dotu maksimālu atdevi 50 

dalībnieki 

– Personāla vadības nometne Baltic Beach Hotel – 50 dalībnieki 

– Lielākas personāla vadības brokastis septembrī 70 dalībnieki 

• 2013/14 gada mērķi: 

– Sadarbībā ar programmas direktoriem izveidota kursu pakete uzņēmumiem 

– Sadarbība ar uzņēmumu vadītājiem un vadītāju klubiņa izveide 

 

 

 

 

 

Vladimirs Azarovs, Karjeras izaugsmes centra vadītājs 

 

 

 



Zinātniskā darbība 

Publikācijas 

• Starptautiskajos zinātniskajos žurnālos un starptautiskajās datu bāzēs – 8, 

t.sk. Tomson Reuter, Web of Science, Scopus, Elsevier, ERIH or Engineering Village 

• Profesionālajos žurnālos – 44 

• Sagatavoti zinātniski-pētnieciskie/ mākslinieciskie raksti/ radio un 

televīzijas programmas media production jomā – 5  

• Zinātniski-pētnieciskie raksti kopā ar studentiem – 15   

Tatjana Vasiļeva, Prorektore zinātniskajā darbā 



Zinātniskās konferences 

• 24 RISEBA pasniedzēji piedalījās konferncēs Latvijā, Polijā, Slovēnijā, Kiprā, 

ASV, Honkongā, Spānijā, Ukrainā, Krievijā, Čehijā, Turcijā, Vācijā, Lietuvā, 

Lielbritānijā 

• RISEBA, VeA, BA 6. Starptautiskā konference „New business Solutions for 

emerging future”, kas notika  2013.gada aprīlī Banku Augstskolā (ar 

prezentācijām piedalījās 8 pasniedzēji un 3 doktoranti) 

• RISEBA Studentu zinātniski praktiskā konference „Mainīgā pasaule – 

jaunu risinājumu meklējumos” (2013.g. 16. maijā) 
– 4 sekcijas – „Bizness un sociālā uzņēmējdarbība”, „Finanšu vadība un nodokļi” , „Tēla un 

komunikācijas dimensijas, arhitektūra”, „Audiovizuālā mediju māksla”, „Elektroniskā 
komercija un mārketings” 

– iesniegti 73 studentu izstrādāti zinātniskie darbi 

– balvu fonds 600 LVL  

  Tatjana Vasiļeva, Prorektore zinātniskajā darbā 



Starptautiskie pētījumu projekti 

• DEPICT (Developing Employability Programmes using  

Interactive Curriculum Technologies)  

(partneri no Lielbritānijas, Norvēģijas un  Spānijas;  

EUR 394 996; 2011-2014; seminārs uzņēmumiem) 

• CAL4INO (Creative Activities in Learning for Innovation)  

(partneri no 5 valstīm; 2010-2013;  

2 starptautiskās konferences 2013.gadā–  

Portugālē un Lielbritānijā  

• SmartComp (Smart competitiveness for the Central Baltic region),  

 (EUR 57 883; 01.05.2011.-31.12.2013.) 

• Seminārs «Administratīvā sloga (birokrātijas) mazināšana» 

(20 Ārlietu ministrijas vadošie darbinieki; 2012.gada oktobrī) 
Tatjana Vasiļeva, Prorektore zinātniskajā darbā 



Starptautiskie studentu projekti 

• 2012. – 2013. g.: 

– ERASMUS IP “Eco-SUP-Port II” (ECO Ports: Sustainable Business for 

SME’s in European Harbours)  

• 2014. gada pavasarī:  

– ERASMUS IP “Eco-SUP-Port III”   

– ERASMUS IP “SuReMaSuPi” (Sustainable refurbishment of residential 

buildings and the management after completion. Sustainable public 

information) 

 

Poļina, Naidenko, Ārējo sakaru daļas vadītāja 

Reinis Budriķis, Projektu daļas vadītājs 



Projekti 
• LIAA – «Ārējo tirgu apgūšana – ārējais tirgus mārketings» 

– Kopš 2013.g. februāra - 8 apakšprojekti, no kuriem 7 - apstiprināti (RISEBA atgūs 50% no 
konkrēto projektu aktivitāšu līdzekļiem) 

– Kopā plānots atgūt orientējoši 7 000 LVL  

– Līdz 30.04.2014. plānots iesniegts vēl 5 projekta iesniegumus  

• VIAA   - Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”  
– Piesaistīts 1 apakšprojekts Holistic Value Management -Latvian-Swiss Management 

and Leadership Research Collaboration, kura ietvaros tika veidota sadarbība starp 
RISEBA un HSO Business School, notika atklāta vieslekcija, atgūstamais finansējums – 
1200 LVL 

• 2014. gadā plānots iesniegt vismaz 10 projektus  

• 2013. – 2016.g.:  

– Pētījums “Iedzīvotāju gatavības līmenis  EIRO ieviešanai” sadarbībā ar EBS, Igaunija 

• 2014. – 2017.g.:  

– EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programma. 

 

 
Tatjana Vasiļeva, Prorektore zinātniskajā darbā 

Poļina, Naidenko, Ārējo sakaru daļas vadītāja 

Reinis Budriķis, Projektu daļas vadītājs 

 



• MOODLE (šobrīd tiek izmantots visās Studiju Programmās_  

– no 2014. g. tiek plānots izmantot MOODLE arī doktora studiju programmā       

• IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  

– 2013.g. septembrī 202. un 204. auditorijās instalēta jaunākā SPSS versija (tika iegādātas 

24 lietotāju licences)  

• Sagatavotas vairākas instrukcijas: MOODLE, Webropol 2.0. lietošanai 

Tatjana Vasiļeva, Prorektore zinātniskajā darbā 

Zinātnes infrastruktūras attīstība 



 

Doktorantūra 

 
• 21 doktoranti, t.sk. pirmajā kursā uzņemti 6 doktoranti, t.sk. 1 

- no Ukrainas un 1 - no Vācijas 

• Kopā (Ba, VeA, RISEBA) studē vairāk nekā 70 doktoranti. 

• 5 doktoranti saņēma no valsts budžeta apmaksātas studiju 

vietas (Ls 80/mēnesī) 

• 3 doktoranti saņēma ESF stipendijas (Ls 350/mēnesī) 

 

Tatjana Vasiļeva, Prorektore zinātniskajā darbā 



Erasmus  programma 

• 65  divpusējie līgumi studentu un pasniedzēju mobilitātei ar 26 
valstīm: 

• 2012/2013 iebrauca 56 studenti - no Francijas, Spānijas, 
Čehijas, Vācijas, Itālijas,  Gruzijas, Beļģijas, Polijas, Austrijas, 
Slovākijas, Somijas, Turcijas utt.  

• Pirmo  reizi studentu apmaiņa notika ARHITEKTŪRAS 
programmā. 

• Erasmus finansējums 2013/2014: 
– Studentu mobilitāte (studijām)     EUR  206 523,46 

– Studentu mobilitātei (praksēm)      EUR    33 485,79 

– Docētāju aktivitātēm      EUR    15 625,96 

– Personāla apmācības vizītēm     EUR    40 850,52. 

 

 
 

 
 
      

Poļina Naidenko, Ārējo sakaru daļas vadītāja 



Ārvalstu  studenti  
• 2012/2013 - 55 ārvalstu studenti no 18 valstīm 
• 2013/2014 - 127 ārvalstu studenti no 20 valstīm 

 

• 2013. gada janvārī - studiju kurss “Corporate Governance 
and Social Responsibility “ 20 studentiem no no ESC 
Rennes School of Business, Francija  

• 2013. gada jūlijā – starptautiskais televīzijas ideju 
festivāls "Tu vari!“ 33 studentiem no Latvijas un Krievijas 
Federācijas 

• 2013. gada jūlijā - vasaras skola 27 studentiem no  
Russian Presidential Academy of National Economy & 
Public Administration, Krievijas Federācija  

 

 

Poļina Naidenko, Ārējo sakaru daļas vadītāja 



Starptautiskās izstādes 

 2012/2013 RISEBA piedalījās starptautiskās izglītības 
pasākumos un izstādēs 4 valstīs:   
– Azerbaidžānā 

– Indija 

– Gruzija 

– Uzbekistānā 

 

• 2013/2014 uzņemti ārvalstnieki – 64, tajā skaitā no Uzbekistānas – 

26, no Kazahstānas – 2 , no Krievijas - 5, no Azerbaidžānas – 4; ASV – 1; 
bakalauros - 52 studenti, maģistros - 12 studenti. 

 

 2013/2014 – ārvalstu tirgu apgūšana: Armēnija, Azerbaidžāna, 
Gruzija, Indija, Kazahstāna, Krievijas Federācija, Uzbekistāna, u.c. 

 
   
 

 

 
      

Poļina Naidenko, Ārējo sakaru daļas vadītāja 



Mārketings un komunikācija 

Iekšējā komunikācija  
• E-aktualitātes – 2012./2013. gada laikā izsūtīti 17 e-izdevumi visiem RISEBA darbiniekiem 

Ārējā komunikācija – atpazīstamības veicināšana 
• Vienotas vizuālās identitātes pielietojums 

• Atvērto lekciju, vieslekciju izmantošana komunikācijā 

• Darbs ar vidusskolām –  

 Karjeras dienas, lekcijas skolās – apmeklētas 44 vidusskolas/ģimnāzijas,  

• Atvērto durvju dienas – novadīti 8 pasākumi bakalauriem/maģistriem 

• Dalība izstādēs – SKOLA, reģionālās izstādes 

• Izlaidumi – 4 izlaidumi (3 Rīga+1 Daugavpils), ap 2500 apmeklētāju 

• RISEBA Lojalitātes programma – izveidota Lojalitātes karte, piedāvājums RISEBA 

absolventiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, regulāra jaunu piedāvājumu papildināšana mājas 
lapā, e-aktualitātēs absolventiem tiek pievienota informācija par iespēju pieteikties Lojalitātes 
programmai   

 

 Sanita Bučiniece, Komunikācijas daļas vadītāja 



Mārketings un komunikācija 

Ārējā komunikācija – atpazīstamības veicināšana 

Starptautiskie pasākumi 

• Baltijas Projektu vadīšanas dienas 2013 – RISEBA Zelta partneris 

• ICAFT konference – “Grāmatvedība un finanses pārmaiņu periodā” 

• “Magic Dance” konkurss Ķīpsalas hallē, RISEBA stends 

Vietējas nozīmes pasākumi 

• Ēnu diena – 21 ēnotāji RISEBA darbiniekiem 

• Radošā biznesa inkubatora atklāšana, publicitāte medijos 

• RISEBA piedalās Pārdaugavas svētkos, SELL Studentu sporta spēlēs, Nordea Rīga 

maratonā, Donoru dienās, “Uzslavē labu servisu!”, Viva la France!, LTRK sporta spēlēs, 

Ilgtspējas indeksā 

• Ministru vizītes H2O 6, dalība pasākumos – Ž.Jaunzeme-Grende (3 reizes), D. Pavļuts,  

 V. Dombrovskis 

    

 28 
Sanita Bučiniece, Komunikācijas daļas vadītāja 



Ārējā komunikācija/ Arhitektūras un mediju centra H2O 6 

integrācija Rīgas kultūrvidē 
 

Dalība pilsētas mēroga pasākumos 

• Baltā nakts (340 apmeklētāji) 

• Staro Rīga! – oficiālais atklāšanas pasākums, viesi no Rīgas sadraudzības pilsētām 

• radi!, radošās darbības nedēļa 2013 

• “58 pilsētas: apkaimju kultūra” 

 

Sadarbība ar nodibinājumu “Rīga 2014” un Radošo kvartālu asociāciju 

• Dalība UMEO projektā 

Mārketings un komunikācija 

Sanita Bučiniece, Komunikācijas daļas vadītāja 



Digitālais mārketings 

Mājas lapa riseba.lv 

• palielināts apmeklējumu skaits ievadlapā izceltajām sadaļām (bakalaura un maģistra studiju 

programmas), pielāgota sadaļa tālmācībai 

• pozitīvas atsauksmes par dizainu no lapas apmeklētājiem 

• mājas lapu gada laikā apmeklējuši 227 029 interesenti 

Automatizētas ziņu lapas un datu bāzes izveide 

• Datu bāze palielināta līdz 1300  abonentiem, tiek sūtītas un izveidotas e- aktualitātes par RISEBA 

jaunumiem LV, RU, ENG, izveidota, RISEBA ALUMNI LV, RU, ENG 

Kampaņu lapa studeriseba.lv un aplikācija  

• Kampaņu lapu gada laikā apmeklējuši 42 486 interesenti  

Sociālie mediji un aplikācijas 

• Kopējais sociālo mediju sekotāju skaits palielinājies līdz 3900 cilvēkiem 

  

 

Mārketings un komunikācija 

Sanita Bučiniece, Komunikācijas daļas vadītāja 



Daugavpils filiāle  

Olga Doloto, Daugavpils filiāles direktore 
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Studentu piesaiste:  
 

• apmācību kursu organizēšana, projektu realizēšana (piem. Blogeru skola), sadarbība ar Jauniešu 
departamentu; 

 
• piedalīšanās pilsētas pasākumos, forumos, akcijās; 
 
• informācija masu saziņas līdzekļos; 
 
• piedalīšanās sporta pasākumos; 
 
• izglītības un uzņēmēju izstādes pilsētā un novados; 
 
• vizītes pa skolām, atvērto durvju dienas, Jauniešu akadēmija; 
 
•  atklātās lekcijas (koučings, uzņēmējdarbības pieredze utt.). 
       

Daugavpils filiāle 

Olga Doloto, Daugavpils filiāles direktore 

 

 

 



Pēc NVA kuponu sistēmas tika apmācītas 15 grupas, kopā 95 cilvēki par 
summu Ls 23 000 (2012./2013.st.g.) 

 

Jau ceturto gadu pēc kārtas RISEBA ir projekta “Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās” 
uzvarētāja Latgales reģionā (kopā apmācīti 200 dalībnieki, finansējums no 
LIAA Ls 29 300) 

 
Pēc SIA “EAST METAL” pasūtījuma filiāle izstrādāja un novadīja kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursus “Organizācijas kultūra un iekšējie procesi”.  
Tika apmācīti 20 augstākā un vidējā līmeņa menedžeri. 
 
Uz doto brīdi pēc SIA “EAST METAL” pasūtījuma tiek realizēti angļu valodas 

kursi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Doloto, Daugavpils filiāles direktore 

 

 

 

Daugavpils filiāle 



Prioritātes 2013./2014. studiju gadam:  

Daugavpils filiāle 

Olga Doloto, Daugavpils filiāles direktore 

 

 

 

• Sadarbības veicināšana ar: 

– Daugavpils un novada vidusskolām un profesionāli tehniskajām skolām 

– Daugavpils pašvaldības un komercuzņēmumiem 

• Darbs projektos; 

• Ārzemju studentu piesaiste; 

• RISEBA Daugavpils filiāles 15 gadu jubilejas pasākums 



Cēsu   parstāvniecība 
• Vidzemes un Kurzemes reģiona vispārizglītojošo skolu jauniešu 

iepazīstināšana ar augstskolas studiju programmām (mērķauditorija 11.-12. 
klašu audzēkņi):  

  Vidzemes reģionā apmeklētas 36 skolas 

  Kurzemes reģionā apmeklēta 21 skola  

• No Vidzemes vispārizglītojošām reģiona skolām RISEBA 2013/2014. st.gadā 
imatrikulēti un studē 30 studenti 

• No Kurzemes  vispārizglītojošām reģiona skolām RISEBA 2013/2014. st.gadā 
imatrikulēti un studē 26 studenti 

•  2012/2013. st.gadā  noorganizēts Priekuļu novada vidusskolā 10-12 klašu 
izglītojamiem mācību kurss ”Projektu vadība” 36 akadēmisko stundu apmērā 
(oktobris- maijs) 

• 2012/2013. st.gadā  izveidotās meistarklases: 
  Fotografēšanas meistarības skola 56 akadēmiskās stundas (apmeklēja 11.cilvēki) 

  Gleznošanas meistarības skola 72 akadēmiskās stundas(apmeklēja 10.cilvēki) 

  Jauno psihologu skola 16 akadēmiskās stundas (apmeklēja 9.cilvēki) 

 

 

 

 

Ilze Serģe, Cēsu pārstāvniecības direktore 

 

 

 



Cēsu   parstāvniecība 

Prioritātes 2013./2014. studiju gadam: 

 

•Veicināt RISEBA atpazīstamību Vidzemes un Kurzemes reģionos 

•Noorganizēt meistarklases: 

– Praktiskā žurnālistika, 

– Reklāmas projektu vadība. 

•Veicināt sadarbību ar Vidzemes reģiona pašvaldībām (Siguldas, Valmieras, 

Cēsu). Noorganizēt novada pašvaldību darbiniekiem RISEBA piedāvātos 

apmācību seminārus. 

 

 

 

 

Ilze Serģe, Cēsu pārstāvniecības direktore 

 

 

 



2013.gadā “Victoria” akreditētā uz 6 gadiem. 
 
Uzsāka darbību 3 jaunas programmas, kuras arī tika akreditētas. 
 Loģistikas darbinieks 
 TV operators 
 Multimediju dizains 
 Viesnīcu pakalpojumi 
 Interjera dizains 
 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi 

 

Profesionālā vidusskola Victoria  

Andžela Dubinska, Profesionālās vidusskolas Victoria direktore 

Latvijas skolu reitingā, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, 
trešo gadu pēc kārtas,  

VICTORIA ir 1 vietā! 



 115 audzēkņi 

 35 pasniedzēji 

40 

19 20 
17 

9 10 

Audzēkņu sadalījums pa 
programmām 

Uzņemšanas dinamika 

Andžela Dubinska, Profesionālās vidusskolas Victoria direktore 
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 BRONZA ILGTSPĒJAS INDEKSĀ  

Ilgtspējas indeksa novērtējums –  

 

Otro gadu pēc kārtas, arī 2013. gadā, 
RISEBA ir iekļauta Bronzas grupā kas 
nozīmē, ka mūsu Ilgtspējas Indekss ir 
robežās no 40%-69.9% 

39 
Jeļena Pokrojeva, Rektorāta biroja vadītāja 

 

 

 



RISEBA prioritātes 2013/2014 
• Akreditēti visi studiju virzieni 

• Saņemta starptautiskā akreditācija EPAS bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa 
studijas" un maģistra studiju programmai "Starptautiskais bizness" 

• Uzsākts Biznesa fakultātes AACSB akreditācijas process  

• Multidisciplināra pieeja - koncepcijas «Business Meets Arts» realizācija 

• Studiju procesa efektivitātes nodrošināšana 

• Projektu piesaiste 

• Zinātnes vadības sistēmas izveidošana  

• Internacionalizācijas līmeņa paaugstināšana  

• Studiju kvalitātes un akadēmiskā personāla sastāva nostiprināšana 

• RISEBA zīmola un atpazīstamības celšana 

• Studentu piesaiste 

• Attiecību ar absolventiem nostiprināšana 

• Studentu apmierinātības stiprināšana   

40 Irina Senņikova, Rektore 

 

 

 


