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PĀRSKATS  
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Highlights 2014/2015 

 2015. gadā ilgtspējas indeksa novērtējumā RISEBA ieguva bronzas kategorijas 

balvu (no AII piedalījās vēl tikai RTU – bronzas apbalvojums) 

 

 

 2015. gada martā kampaņas «Uzslavē labu servisu!» ietvaros RISEBA 

Daugavpils filiāle ieguva izcila servisa sniedzēja titulu kategorijā «Bizness 

patērētājam» (B2C) nominācijā Atsaucīgs pakalpojumu sniedzējs 

 

 Eduniversal Master’s ranking 2015 - The best business schools ranking in 154 countries 

 Latvijā – RISEBA - 3 Palmas (1.vietā); RTU 3 Palmas (2.vietā); BA – 2 

Palmas (3.vietā) 

 3 Palmes Of Excellence - EXCELLENT business school with reinforcing international influence  

 

 

 



RISEBA Promocijas Padomē 2015. gada februārī tika aizstāvēti divi 

Promocijas darbi:  

 

RISEBA doktorante Svetlana Savina aizstāvēja Promocijas darbu 

«Daudzprofilu uzņēmumu procesu orientēta finanšu vadības sistēma 

stratēģisko mērķu sasniegšanai»  

BA doktorants Darius Sargautis aizstāvēja Promocijas darbu «Pētniecības 

un attīstības darbību kritiskie veiksmes faktori bioetanola industrijas 

uzņēmuma tehnoloģisko inovāciju kapacitātes palielināšanai»  
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Highlights 2014/2015 



STUDENTU SKAITS 



RISEBA studentu skaits 

2008./2009. – 3940 studenti (studē + akad.) 

2009./2010. – 3131 studenti (studē + akad.); samazinājums  par 809 jeb -21% 

2010./2011. – 2710 studenti (studē + akad.); samazinājums par 421 jeb -13% 

2011./2012. – 2626 studenti (studē + akad.); samazinājums par 84 jeb -3% 

2012./2013. – 2698 studenti (studē + akad.); palielinājums par 72 jeb  +3% 

2013./2014. – 2697 studenti (studē + akad.); samazinājums par 1 jeb - 0 % 

2014./2015. – 2766 studenti (studē + akad.); palielinājums par 69 jeb  +3% 

Egita Kalēja, Finanšu direktore; CSP dati 



Studentu skaits 

Studiju līmeņi Studiju īstenošanas vieta 

Egita Kalēja, Finanšu direktore; CSP dati 



Ārzemju studenti 

Kopējais studentu skaits Studiju līmeņi 

Egita Kalēja, Finanšu direktore; CSP dati 



Personāls 

 Personāls pamatdarbā – 126 
 Akadēmiskais personāls – 55, 29 - ar doktora grādu (53%) 

 

 

 Vispārējais personāls – 71 

 Ārštata mācībspēki – 292, no tiem 30 ārvalstnieki (ASV, Austrālija, Beļģija, 

Čehija, Dānija, Francija, Igaunija, Īrija, Krievija, Kuba, Kanāda, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Polija, 

Zviedrija, Vācija) 

Struktūrvienība  Cilvēku 

skaits 

kopā 

t.sk. ar 

doktora 

grādu 

t.sk. 

Profesors Asociētais 

profesors 

Docents Lektors 

Biznesa un ekonomikas fakultāte  

Biznesa departaments  17 13 1 9 3 4 

Ekonomikas un finanšu departaments  11 10 1 4 5 1 

Mediju un komunikācijas fakultāte 

Audiovizuālās mediju mākslas 

departaments  

5 1 0 0 3 2 

Komunikācijas departaments  8 4 1 2 0 5 

Arhitektūras un dizaina fakultāte 

Arhitektūras un dizaina departaments  5 1 0 1 0 4 

Valodu centrs  6 0 0 0 3 3 

ITM centrs  3 0 0 1 1 1 



Akadēmiskais personāls 

 Ikgadējā mācībspēku izvērtēšana par 2014./2015. studiju gadu: 

 

 

 

 

 

 Ievēlēti/pārvēlēti  mācībspēki akadēmiskajos amatos: 

 

Kategorija 
Mācībspēku skaits 2013/ 

2014 

Mācībspēku skaits 2014/ 

2015 

I kategorija 15  15  

II kategorija 24  25  

III kategorija 19  17  

Kopā: 58  57  

Akadēmiskais amats 
Mācībspēku 

skaits 

Mācībspēka vārds 

uzvārds 

Profesori 1 A.Čirjevskis 

Asociētie profesori 1 I.Kreituss 

Docenti 2 A.Petrovs, J.Spiridonovs 

Lektori 2 G.Matule, J.Dripe 

Vadošais pētnieks 1 A.Prohorovs 

Kopā: 7   



FINANSES 



Darbības rezultāts 2014/2015 

* Operatīvie dati 

  

2014/2015* 

Aktīvu kopsumma 5 579 650 EUR 

Pašu kapitāls 3 058 045 EUR 

Apgrozījums 4 547 824 EUR 

EBITDA rentabilitāte 16,5% 

Neto peļņas rentabilitāte 10,3% 



Aktīvu un pašu kapitāla dinamika 
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Ieņēmumu struktūra 2014/2015 

  

88% 

0% 

1% 

5% 

1% 

4% 

Studiju maksas un citi studiju ieņēmumi

Valsts finansētas budžeta vietas

(dotācija)

Zinātniskās darbības un projektu

ieņēmumi

Citi projektu ieņēmumi

Kursu un semināru ieņēmumi

Citi ieņēmumi



Izdevumu struktūra - 2014/2015 

  

55% 

20% 

4% 
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3% 
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1% 2% 

Personāla izdevumi

Telpas un tehniskais nodrošinājuma

izdevumi

Mārketings un internacionalizācijas

izdevumi

Pārējie studiju procesa izdevumi

Pārējie administratīvie izdevumi

Zinātnes un projektu izdevumi

Kursu un semināru nodrošināšanas

izdevumi

Uzņēmuma ienākuma nodoklis



Investīcijas - 2014/2015 

Summa, 

EUR 

Studiju vieta 

Studiju vides uzlabošana, t.sk. remonts un aprīkojums 47 000 Meža iela 3 

Studiju vides uzlabošana, t.sk. mākslas studijas izveide 40 000 Durbes iela 4 

Glassvalley server Video tiešraižu un daudzkameru sistēma  37 000 Durbes iela 4 

Audiovizuālā tehnika un aprīkojums 77 000 Durbes iela 4 

Ieguldījumi IT infrastruktūrā un RIS attīstībā 67 000 

KOPĀ: 268 000 



STUDIJAS 



Nozīmīgākās studiju darba aktivitātes 

 Saņemtas licences un uzsāktas studijas divās jaunās RISEBA studiju 

programmās: 

  Maģistru studiju programmā Biznesa stratēģiskā vadīšana 

  Maģistru studiju programmā Vadības psiholoģija un supervīzija 

 

 Izstrādāti jauni noteikumi un procedūras (arī ar Adizes metodoloģiju): 

 Nolikums par valsts pārbaudījumiem 

 Studiju kursu salīdzinājuma protokola un individuālā studiju plāna sagatavošanas 

nolikums  

 Plānoto nodarbību izmaiņu veikšanas procedūra 

 

 Izstrādāta Viesdocētāju rokasgrāmata 

 



Nozīmīgākās studiju darba aktivitātes - vieslekcijas 

 

   International Week 2014 vieslekcijas  

no 1. – 4. oktobrim 

Andra Lāriņa seminārs par  

situāciju finanšu tirgos 8. aprīlī 

Ivara Godmaņa vieslekcija "Pasaules finanšu krīzes 

ietekme uz banku sistēmu" 

par situāciju finanšu tirgos 12. februārī 



Nozīmīgākās studiju darba aktivitātes - Slice of 

Architecture vieslekciju cikls 

- BART MELORT (BE) 2. oktobrī 

- DACE AUMELE & DACE GURECKA (LV) 16. 

oktobrī 

- REINIS LIEPIŅŠ (LV) 6. novembrī 

- BAIBA TRAČUMA 21. novembrī 

- UDO GARRITZMANN (DE/NL) 1. decembrī 

- HALFWAY edition: guest lecture by ANA 

ROCHA (NL) 19. decembrī 

- HALFWAY edition: architect KELLY A. NELSON 

(DK/USA) 19. decembrī 

- HENDRIK VOLL (EE) 9. februārī 

- SVEN BIRKERTS “Literature, architecture & 

digital world” 7. maijā 

 



Karjeras izaugsmes centrs 

 KIC darbība 2014./2015. studiju gadā: 

 apgrozījums - 44500 EUR  

 

 Nozīmīgākais : 

 Izveidots gada abonements personāla vadītājiem  

  Pirmie soļi uz augstākā līmeņa vadītāju mācībām 

 Tika noorganizēta vadības konference «Motivācijas Formula 2015.» 

 Jauna praktiskā 3 mēn. Vadītāju (līderu) Skola, 3 mēn. attīstības kurss 

 2 dienu starptautiski akreditēta koučinga meistarklase (Starptautisks koučinga 

federācijas sertifikāts) 

 Turpinās sagatavošanas kursi ārzemju studentiem un uzsākti arhitektu 

sagatavošanas kursi 

 Pārorientācija no NVA kursiem uz korporatīviem praktiskiem kursiem 

 

 

 



ZINĀTNES ATTĪSTĪBA 



Monogrāfijas, grāmatas, raksti žurnālos, 

publikācijas 

RISEBA mācībspēki nopublicēja trīs 

monogrāfijas:    

 

Jūlijs Muraškovskis, Talantīgas domāšanas 

„NOSLĒPUMI”, izdevējs „Fonds Asni”, 2015; 

Dripe, J. (teksts), Stūrmanis, I. (foto) Gunnar 

Birkerts: National Laibrary of Latvia: Riga. 

Stuttgart, London: Ed. Axel Menge, 2015, 60 lpp, 

ISBN 978-3-932565-70-0 

Latvijas Nacionālā bibliotēka: Arhitekts Gunārs 

Birkerts [grāmatas veidotājs Jānis Dripe, fotogrāfs 

Indriķis Stūrmanis], Rīga: LNB Atbalsta biedrība, 

2015, 272 lpp, ISBN 978-9934-14-487-5 



2013. - 2015.g.g. RISEBA 

mācībspēki nopublicēja 84  

rakstus, kas tika publicēti dažādos 

žurnālos, RISEBA žurnālā „Journal 

of Business Management”, rakstu 

krājumos un konferences 

materiālos 

 

72 

12 

Kopējais

publikāciju skaits

Web of Science /

SCOPUS

Monogrāfijas, grāmatas, raksti žurnālos, 

publikācijas 



 AVMM lektors Valdis Pavlovskis kā režisors: 

 11. Latvijas Skolēnu dziesmu un deju svētku 

diriģentu un vadītāju godināšanas pasākumā 

 "Eiropas Latviešu kultūras svētku lielkoncertam" 

Beļģijā, Briselē 

 

25 

Mākslinieciskā jaunrade 

 Ievērojams sasniegums mākslinieciskā darbā: 

 Latvijas Kultūras akadēmijas un RISEBA  AVMM 

studentu kopprojekts "Pulss"  

 Projektu no RISEBA puses vadīja AVMM lektors 

Jānis Rēdlihs un docents Jānis Holšteins  



 2014./2015. studiju gadā RISEBA 

atbalstīja mācībspēku dalību 29 

starptautiskās konferencēs, simpozijos, 

konkursos, prezentējot un apspriežot 

zinātniski-pētnieciskā darba rezultātus.  

 Konferences notika gan Latvijā un 

Baltijas valstīs, tā arī dažādās pasaules 

valstīs: Itālija, Vācija, Somija, Francija, 

Krievija, Bulgārija, Čehija, Slovēnija, 

Spānija, Austrālija 

Dalība un uzstāšanas starptautiskās konferencēs, 

simpozijos, konkursos 



RISEBA Studentu konference 
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 2015.g. jūnijā norisinājās kārtēja RISEBA Starptautiskā studentu 

konference “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos – 2015”, 

kuras ietvaros vienas sekcijas darbs notika RISEBA Daugavpils filiālē 

(atbalstīja - AS "Rietumu Banka" Dome un birža Nasdaq)  

 Vairāk nekā 100 studenti no RISEBA, citām augstskolām, kā arī skolēni 

no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas u.c. skolām prezentēja savu pētījumu 

rezultātus un cīnījās par iespēju iegūt galvenās balvas 



 2014. g. RISEBA sāka izdot zinātnisko rakstu žurnālu „Journal of Business 

Management” divas reizes gadā 

Zinātnisko rakstu žurnālu izdošana 

 Š.g. 15.decembrī tiks izdots žurnāla jubilejas, 

10.numurs, kas tiks iesniegts izvērtēšanai T&R 

iekļaušanai zinātniskajā datubāzē Web of 

Science 

 Š.g. decembrī RISEBA aicinās zinātniekus un 

pētniekus iesniegt rakstus mūsu jaunajā 

zinātnisko rakstu žurnālā „ADAM Arts”, kura 

pirmais numurs tiks izdots 2016. gada rudenī 



RISEBA mācībspēkiem tika piešķirtas LZP eksperta tiesības 

vairākās zinātņu nozarēs:  

Ieva Brence (vadībzinātne) 2015.g. uz 3 gadiem  

Andrejs Čirjevskis (vadībzinātne, ekonomika) 2014.g. uz 3 gadiem 

Iveta Ludviga (vadībzinātne)  2014.g. uz 3 gadiem. 

Jurijs Spiridonovs (ekonomika) 2014.g. uz 3 gadiem  

Tatjana Vasiļjeva (vadībzinātne, informācijas tehnoloģija) 2014.g. uz 3 

gadiem  

 

RISEBA mācībspēku darbība Latvijas Zinātņu 

Padomē 



 2015. gadā RISEBA pilnveidoja kopējo doktorantūras studiju Programmu 

„Biznesa vadība”  

 Sākot ar 2016. gada 01. septembri studijas Doktorantūrā notiks angļu 

valodā, pēc moduļu principa     

 Doktorantūras studiju programmai tika piesaistīti divi stratēģiskie 

partneri – SSE Rīga un Kaizerslautern University of Applied Sciences 

(Vācija) 

Doktorantūras attīstība 



 No š.g. 1.novembra ir spēkā līgums starp RISEBA un Thomson & Reuters 

par pieeju Web of Science Core Collection zinātniskai datubāzei 

 

 Mācībspēkiem un doktorantiem tiek nodrošināta attālināta pieeja WOS 

rakstiem, bet citi studenti var izmantot datubāzes rakstus RISEBA 

bibliotēkā 

Zinātniski-pētnieciskā darba atbalsta 

infrastruktūra   



PROJEKTU ATTĪSTĪBA 



Finansējuma sadalījums pēc avotiem no 2013. gada 

 € 17 861  

 € 114 230  

 € 1 350 110  

 € 16 261  

 € 114 230  

 € 383 884  

 € -     € -    

 € 227 800  

2013 2014 2015

Statistika pa gadiem 

Iesniegtie projekti Apstiprinātie projekti Projekti, aks atrodas vērtēšanā



Piesaistītais projektu finansējums no 2013. gada  

 € 10 585.74  

 € 102 698.17  

 € 367 708.21  

 € 7 275.74   € 11 531.62   € 16 176.17   € 17 861.48  

 € 114 229.79  

 € 383 884.38  

2013 2014 2015

Statistika pa gadiem 

Eiropas Savienības finansējums RISEBA finansējums Kopējais finansējums
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2013 2014 2015

Statistika pa gadiem 

Iesniegtie projekti Apstiprinātie projekti Projekti kas atrodas vērtēšanā

Projektu skaita izaugsme – iesniegtie un apstiprinātie 

projekti 



INTERNACIONALIZĀCIJA 



2014 -2015 ciparos 

 186 pilna laika ārzemju studenti mācās RISEBA 

 68 iebraucošie Erasmus apmaiņas studenti 

 28 izbraucošie Erasmus apmaiņas studenti 

 25 dažādu tautību studenti mācās RISEBA 
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Erasmus+  

38 

76 aktīvi līgumi 29 ES valstīs 

 

6 jauni sadarbības līgumi ar: 
• Artesis Plantijn University College (Beļģija) 

• NHL University of Applied Sciences (Nīderlande) 

• Hague University of Applied Sciences (Nīderlande) 

• Friedrich Schiller University of Jena (Vācija) 

• Edge Hill Univiersity (Lielbritānija)  

• ESCA Management School (Maroka) 

 

Erasmus+ mobilitātes braucieni: 
• Studiju  mobilitāte:   28 studenti 11 ES valstīs 

• Prakses mobilitāte:   10 studenti 5 ES valstīs 

• Docētāju un personāla mobilitāte:  16 pasniedzēji un darbinieki 9 

     valstīs 

 

 



Ārzemju studenti RISEBA   

 Kopā uzņemti 105 ārzemju studenti 

 

 Jaunie sadarbības līgumi ar aģentiem  Azerbaidžānā, Šrilankā un Ukrainā 

 

 RISEBA Student Residence 

39 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixwvO_ycnJAhXG33IKHYI0AXoQjRwIBw&url=http://www.riseba.lv/en/home-page/41-english-category/news/2276-riseba-student-hostel-opened-in-the-centre-of-riga.html&psig=AFQjCNE0XKHXbyDC_chMvlbMO5vFBOiMfQ&ust=1449571690956373
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie573YycnJAhXBVHIKHeYABnQQjRwIBw&url=http://m.focus.lv/latvija/sabiedriba/foto-atklata-riseba-studentu-viesnica-rigas-centra&psig=AFQjCNE0XKHXbyDC_chMvlbMO5vFBOiMfQ&ust=1449571690956373


Starptautiskā sadarbība un pasākumi 
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MIB EPAS konsorcijs sadarbībā ar: 

•Faculty of Business Studies, University of Vaasa (Somija) 

•IAE Lyon School of Management, Université Jean Moulin Lyon 3 (Francija)  

•Kingston Business School, Kingston University (Lielbritānija)  

•School of Business, Lappeenranta University of Technology (Somija) 

•Sheffield Business School, Sheffield Hallam University (Lielbritānija) 

• VSE Prague, University of Economics (Čehija) 

 

Sadarbība ar starptautiskām tirdzniecības kamerām: 

•The British Chamber of Commerce in Latvia  

•American Chamber of Commerce in Latvia  

•The Irish Latvian Chamber of Commerce 

http://www.efmd.org/index.php/accreditation-main/epas
http://britcham.lv/sites/default/files/event_pictures/Guy-Fawkes-poster.png


Starptautiskā sadarbība un pasākumi 

 10/2014 - RISEBA International Week 2014 

 01/2015 - «Stratēģiskā vadībzinības» studiju kurss    ESC Rennes School 

of Business studentiem 

 04/2015 - EAIE Spring Academy 

 Vasaras skolas: 

 Richmond University Robins School of Business (ASV) 

 Al-Farabi Kazakh National University (Kazahstāna) 
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STUDENT LEARNING 

EXPERIENCE 



RBI paveiktais                

11 biznesa idejas radošo industriju (tekstils, web dizains, IT pakalpojumi), 

sociālās uzņēmējdarbības, veselības, skaistumkopšanas, aktīvās atpūtas un 

tūrisma jomās 

 

 15 inkubatora organizēti pasākumi;  

 45 pasākumi pie Sadarbības partneriem (RTU, LU, TURĪBA); 

 Sadarbībā ar ASV vēstniecību – RISEBA Mazā biznesa skola, 2014.gada     
4.oktobris – 2015.gada 8.februāris 

 

Vilnas cepures un seniori 

Veselība un skaistumkopšana 
Web lapu izveide, uzturēšana, 

virzīšana un konsultācijas 

KVARCA LAMPAS 



Sasniegumi 2014./2015.   

Uzņēmējdarbības izglītības pasākumi: 

 Divi RISEBA studenti iekļuva DEMOLA Latvija finālā (studenti piedāvā 
risinājumu reālām biznesa problēmām) 

 Piešķirts grants no SWEDBANK 130EUR diviem ideju autoriem – preču 
zīmes reģistrācijai (SOMAA, AUREA LANA). 

 

UZVARAS biznesa spēlēs un konkursos!!! 

RISEBA komanda ieguva 1.vietu un 700EUR grantu  konkursā «Biznesa nakts» 
2015.gada februārī 

RISEBA komanda ieguva 1.vietu un 800EUR balvu spēlē «Zibens bizness» 
2015.gada marts 

RISEBA komanda ieguva 2.vietu un 3500EUR balvu konkursā «Radam 
novadam», attīstot Ludzas pilsētas uzņēmējdarbības vidi (aktīvās atpūtas parks 
un tūrisms) 

 



 RISEBA Ziemassvētku balle ’’ Crystal Shine ball’’, 19.12.2014, 

Radisson Blu Daugava Hotel; 

 

 Aktīva ārzemju studentu integrācija Augstskolā RISEBA; 

 

 Ziemas sporta starpaugstskolu sacensības hokejā ARHIKAUSS 

21.02.2015; 

 

 Galda hokeja turnīrs galda hokeja čempiona Ata Sīļa vadībā 

24.04.2015; 

 

 Atpūtas un sporta festivāls ’’Taurenis’’ sadarbībā ar Rīgas Stradiņu 

universitāti 31.05.2015; 

 

 Esošā valdes sastāva ievēlēšana ārkārtas vēlēšanās 2015.gada jūnijā. 

(Kopš jūnija SP valdē pilnvērtīgi darbojas 7 cilvēki); 

 

 RISEBA SP Biedru nolikuma un Normatīvo aktu izstrāde (atbilstoši 

labojumi); 

 

 Pirmā septembra norises organizēšana, jauno biedru piesaistes kampaņa – 

oficiālā un neoficiālā logo pieņemšana 

Studentu pašpārvalde 



RISEBA  Absolventu klubs 

 2014./ 2015. studiju gada RISEBA Absolventu kluba sasniegumi: 

 

Facebook grupa – 817 dalībnieki (68 ziņas) 

LinkedIn profils RISEBA University  – 3151 sekotāji 

Lojalitātes programma  – izsniegtas 430 jaunas kartes 

Ikgadējs absolventu salidojums un RISEBA 22. dzimšanas dienas 

svinības 

 



IEGULDĪJUMS 

SABIEDRĪBĀ 



 Dalība PRME  

 2010.gadā RISEBA pievienojās PRME (PRME - Principles for Responsible Management 

Education) iniciatīvai un savā darbībā īsteno PRME sešus atbildīgas vadības izglītības 

principus 

 Mūsu sadarbības partneri - Sociāli atbildīgie partneri  

 Dalība Ilgtspējas indeksā 

 Dalība Kampaņā «Uzslavē labu servisu!» 

 Vides aizsardzības pasākumi  

 pasākumi elektroenerģijas un siltumenerģijas taupībai 

 pasākumi atkritumu apjoma samazināšanai 

 nodrošināta saimnieciskās darbības rezultātā  

radušos videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošana 

 veikta autoparka modernizācija ar zemāku vidējo  

degvielas patēriņu un samazinātu CO2 emisiju 

 infrastruktūras izveide, atbalstot klientus - riteņbraucējus, ar stāvvietām 

 

 

 

 

 

  Ilgtspēja un sociālā atbildība 



 Studiju kursi sociālās uzņēmējdarbības jomā iekļauti studiju programmās, arī tiek 

veikti studentu pētnieciskie un promocijas darbi, novadītas vieslekcijas, notika 

pieredzes apmaiņas semināri, prezentēti ziņojumi konferencēs  

 Piešķirtas sociālās atlaides studentiem  - 13 studenti saņēma atlaidi līdz 25% (no tiem 4 - 

bāreņi, 2 – invalīdi, 1 - no daudzbērnu ģimenes, 6 – zaudējuši vienu no vecākiem) 

 Dalība labdarības akcijās un sociālajos projektos Rīgā un  

Daugavpilī (t.sk. sadarbībā ar SP): “Mīlestības Svētki” (donoru dienas),  

„RISEBA LOVES PETS”; „Bright Christmas for everyone”! ,  

„Uzdāvināsim bērniem svētkus” (Ziemassvētku un Jaungada dāvanas bērnu namu bērniem),  

“Коробка храбрости” (rotaļlietas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 20.nodaļas bērniem ar 

onkoloģiskām slimībām)  

 Ziedojumi: Mārupes BMX kluba un Mārupes aktīvās atpūtas parka attīstībā un pilnveidošanā 

 Dalība projektos: “The European Academic Network for Open Innovation”, (2013-2016), 

Business opportunities for European Young Entrepreneurs”, “Erasmus for Young Entrepreneurs 

(2015-2017); Mentoringa programma (2015); e-NordBalt project "e-services and internet 

economy in NordBalt countries" (2014-2016); pasākums “Startup Weekend Riga” (2015) 

 

 

 

 

  Ilgtspēja un sociālā atbildība 



MĀRKETINGS UN 

KOMUNIKĀCIJA 



 Digitālais mārketings 

 Mājas lapa riseba.lv  

 palielināts apmeklējumu skaits ievadlapā izceltajām sadaļām  

 (bakalaura un maģistra studiju programmas)  

 mājas lapu gada laikā apmeklējuši 270 000 interesenti (~5% pieaugums; no 258 500) 

 Kampaņu lapa studeriseba.lv 

 Kampaņu lapu gada laikā apmeklējuši 59 000 interesenti (~8% pieaugums; no 54  400) 
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 Digitālais mārketings 

 Automatizētas ziņu lapas un datu bāzes izveide 

 Tiek sūtītas un izveidotas e-aktualitātes ar RISEBA jaunumiem LV, RU, ENG  

 (2900 abonementi) 

 Sociālie mediji 

 Kopējais sociālo mediju sekotāju skaits palielinājies līdz 11’000 (31% pieaugums) 

 2013/2014 (fb-2797, vk-20, dr-465,twitter-1720, linkedin-1951) 

 2014/2015 (fb-4086, vk-72, dr-474,twitter-1878, linkedin-3151) 

 

 

 

Facebook RISEBA.LV sekotāji: 4086 (pieaugums 28%) 



Iekšējā un ārējā komunikācija 

 Iekšējā komunikācija  

 E-aktualitātes – 2014./2015. gada laikā izsūtīti 10 e-izdevumi RISEBA darbiniekiem un 

studentiem  

 Izvietoti 2 TV monitori ar rotējošu aktuālo informāciju 3 valodās 

 Ārējā komunikācija – atpazīstamības veicināšana 

 Veikts rebrendings un izstrādātas  

 RISEBA vizuālās identitātes vadlīnijas 

 Atvērto lekciju, vieslekciju izmantošana komunikācijā  

 Darbs ar vidusskolām –  

 Karjeras dienas, lekcijas skolās – apmeklētas 54 vidusskolas/ģimnāzijas,  

 informatīvie plakāti 50 lielākajās Latvijas vidusskolās 

 Atvērto durvju dienas – novadīti 11 pasākumi topošajiem bakalauriem/maģistriem 

 Dalība izstādēs – SKOLA, reģionālās izstādes 

 Dalība „Izglītības pilsētiņā” Daugavpils pilsētas svētku „Mana pils Daugavpils - 740” 

ietvaros 

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



Ārējā komunikācija – atpazīstamības veicināšana 

 Vietējas nozīmes un starptautiski pasākumi 

 Ēnu diena 11. februārī – 19 ēnotāji RISEBA darbiniekiem 

 RISEBA piedalās Studentu sporta spēlēs, Nordea Rīga maratonā, 

 Nike Riga Run, Stipro skrējienā, Donoru dienā, “Uzslavē labu servisu!”, 

Ilgtspējas indeksā 

 RISEBA komandai Latvijas Uzņēmēju sporta spēlēs – 5. vieta  

 Коmandai "Аsorti" (RISEBA) – 3. vieta KVN jaunatnes līgā  

 Seminārs vidusskolu informātikas skolotājiem “Skolotājs, skolēns un 

tehnoloģijas” 

 “Magic Dance” konkurss Ķīpsalas hallē, RISEBA – sadarbības partneris 

 



Ārējā komunikācija/ Arhitektūras un mediju centra 

H2O 6 integrācija Rīgas kultūrvidē 

 Dalība pilsētas un starptautiska mēroga pasākumos  

 Kultūras forums “Baltā nakts“ (~ 500 apmeklētāji) 

 Pārdaugavas svētki, 2014.g.maijs 

 Izrāžu cikls “Mežonīgā triloģija“, izrādīta H2O 6, nominēta “Spēlmaņu 

nakts 2015“ gada balvai mūsdienu dejas kategorijā  

 “JCI Latvia” studentu debašu konkurss angļu valodā “The Road to 

Istanbul” 

 Angļu valodas konkursa vidusskolēniem „VārdZinis 2015” fināls 

 Konkursa “Superpuika 2015” fināls, TV pārraide 

 Konference „Enerģijas plānošana ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai” 

 Starptautiskais bērnu vokālistu konkurss «Bērnu Balss» («Детский 

Голос Латвии») 

 Sadarbība ar Radošo kvartālu un teritoriju asociāciju 



DAUGAVPILS FILIĀLE 



 

Daugavpils filiāle - uzņemtie 
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 Pēc NVA kuponu sistēmas tika apmācītas 7 grupas, par summu EUR 9 296 

 

 

 Īstenoti kursi pēc VAS Latvijas Dzelzceļš, SIA “EAST METAL” 

pasūtījuma 

 

 

 RISEBA Daugavpils filiāle un Sabiedrības integrācijas fonds īstenoja Latvijas 

valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve 

reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 1. kārtu 

 

 

 Īstenots pilotprojekts Latviešu valodas pilnveidošanas nodarbības 2.-3. 

klases skolēniem 

 

 

Daugavpils filiāle - aktivitātes 



 „Karjeras nedēļa 2014”: 

 apmeklēja apmēram 30 skolēni no 11. un 12. klasēm un karjeras 

konsultanti 

 Dalībnieki piedalījās apmācībās "Kā ātri sasniegt mērķi" 

 

 karjeras izglītības akcija “Ēnu diena 2015” 

 

 2014. gadā RISEBA Daugavpils filiālei  - 15 gadu 

jubileja 

 

 ar JCI Latvia Latgales nodaļu noslēgts trīspusējs 

sadarbības līgums ar mērķi veicināt sadarbību starp 

studentiem un Latgales reģiona uzņēmējiem  

 

Daugavpils filiāle - aktivitātes 



VIDUSSKOLA VICTORIA 



Profesionālā vidusskola  «Victoria» 

 Piešķirts finansējums ERASMUS +   

113 000 EUR praksei un mācībām 

Vācijā, Spānijā un Itālijā  

Saglabāts statuss «Labākā 

profesionālā vidusskola 

Latvijā» pēc CE rezultātiem 

 



Profesionālās vidusskolas  «Victoria» panākumi: 

 Licencēta jauna mācību programma «Banku zinības un finanses», veikta 

uzņemšana 

 34 audzēkņi izmantoja ERASMUS+ mobilitātes programmu (Grieķija) 



«Victoria komanda» 

 Ārštata mācībspēki – 52, t.sk. no RISEBA - 7 

 Administratīvais personāls – 8, t.sk. programmu direktori - 5 

 

 



AKTUALITĀTES UN 

PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2015./2016. 



Ziemas uzņemšana  

2015./2016. studiju gadā 

 Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Biznesa psiholoģija” (PLS 

dienas nodaļā (krievu plūsmā) un tālmācībā);  

 Profesionālā bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” (PLS 

dienas nodaļā (krievu plūsmā) un tālmācībā); 

 Profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” 

(tālmācībā); 

 Profesionālā maģistra studiju programmā „Starptautiskais bizness”: 

 ar personāla vadītāja kvalifikāciju (PLS vakara nodaļā) 

 ar projekta vadītāja kvalifikāciju  (PLS vakara nodaļā) 

 Ar uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju (PLS vakara nodaļā) 

 Profesionālā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses” (PLS 

vakara nodaļā). 

 Reflektantu uzņemšana notiek no 2015. gada 2. novembra 

līdz 2016. gada 22. janvārim (tālmācībā līdz 1. februārim). 



Jaunie projekti 2015/2016  

 Ziemas/pavasara/vasaras skolas: 

 Almaty Management University (Kazahstāna) 

 The Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration (Krievija)  

 Robins School of Business, Richmond University (ASV) 

 2016.g. aprīlī:  

 18.-24.aprīlī RISEBA International Week 

 «BECOME ENGAGED AND MAKE AN IMPACT:  

 Ethics, Responsibility and Sustainability Across Disciplines» 

 18.-19. aprīlī: PRME Chapter CEE 

 25.-29. aprīlī: DAMA Network workshops 

 RISEBA Alumni Club:                                                                         
katra mēneša 1. ceturtdienās «INFORMAL INSIGHT» 

vieslekcijas 

 

 

http://www.msm.nl/resources/uploads/2013/10/ALMA-logo.png
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9-v-hcrJAhUBrCwKHfmfDVMQjRwIBw&url=http://www.baltic-center.eu/News/NewsDetails/47&psig=AFQjCNEpKHTcq8TZHQcwzTaFGLAvhVKRsA&ust=1449587926356184


PRIORITĀTES 

2015./2016. 



  

 

 

 

 

RISEBA Universitāte 

N Kritērijs Statuss uz 01.03.2015. Plānotie pasākumi   

1. Īsteno bakalaura, maģistra un 
doktora studiju programmas. 
Doktora studiju programmās 
promocijas darbu aizstāvēšana 
notiek katru gadu 

Tiek izpildīts  1. Pastiprināt Doktorantu studentu 
Promocijas darbu izstrādes kontroli  

2. Vismaz 65 procentiem no 
akadēmiskajos amatos ievēlētajām 
personām ir doktora zinātniskais 
grāds 

Ievēlēti akad.personāls – 52, 
no tiem ar dok.zin.grādu – 30 
(54%) 

Akadēmiskā personāla ar doktora 
grādiem piesaistīšana,   promocijas 
darbu aizstāvēšanas veicināšana. 
Personāla attīstības plāna izveide 

3.  Izdod zinātniskus periodiskus 
izdevumus augstskolā īstenotajās 
studiju programmās 

Pašlaik izdevums vienīgi 
biznesa programmās – Journal 
of Business Management  

1. Uzsakt  izdot savu periodisko 
žurnālu   

4.  Galvenajās zinātņu nozarēs, kurās 
īsteno studiju programmas, ir 
izveidotas augstskolas 
struktūrvienības vai zinātniskās 
institūcijas un tajās tiek veikta 
zinātniskā darbība 

Augstskolas struktūrvienības ir 
izveidotas. Jānoskaidro, 
kādiem kritērijiem jāatbilst, lai 
pierādītu, ka tajās tiek veikta 
zinātniskā darbība  

1. Starptautiski zinātniski-pētnieciskie 
projekti  
2. Publikācijas   
3. Zinātniskās Konferences  
4. Semināri uc.  
 



• Ieņēmumu ģenerēšana un studentu piesaiste  

• Zīmola pastiprināšana un mārketinga efektivitātes paaugstināšana  

• Koncepcijas «Bizness tiekas ar mākslu» izstrāde un integrēšana augstskolas darbībā 

• Studiju kvalitāte un studiju procesa pilnveidošana 

• Programmu konsolidācija  

• Maģistra programmas «Arhitektūra» licencēšana  

• Blended Learning koncepcijas izstrāde un sagatavošana ieviešanai 

• Izstrādāt un ieviest jaunu integrētu RISEBA MBA programmu  

• PRIME (atbildīgās izglītības principi) principu integrēšana visās augstskolas 

aktivitātēs 

• Sadarbības ar korporatīvo vidi veicināšana un KIC attīstība 

• Key Performance Indicators definēšana un mērīšana 

• Atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrāde 

• Personāla attīstība  

 

 


