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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS  

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācija augstskola (RISEBA) atbilstoši 

2012. gada 25. septembrī izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 668 „Augstskolu, 

koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 4.pielikumam, pamatojoties uz IZM studiju 

akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 26.jūnija lēmumu Nr. 229, lēmumu kopš 2013.gada 

īsteno studiju virzienu „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”.  

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, saskaņā ar 

Studiju akreditācijas komisijas 2013.gada 26. jūnija lēmumu, tiek realizētas 11 studiju 

programmas: viena akadēmiskā bakalaura studiju programma („Biznesa psiholoģija”), trīs 

profesionālā bakalaura studiju programmas („Uzņēmējdarbības vadība”, „E-Bizness”, „Eiropas 

biznesa studijas”), piecas profesionālā maģistra studiju programmas („Projekta vadība”, 

„Personāla vadība”, „Uzņēmējdarbības vadība”, „Starptautiskais bizness”, „Vadība un 

administrēšana”) un divas kopīgās studiju programmas: maģistra studiju programma „Veselības 

vadība” (sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātri) un doktora studiju programma „Biznesa 

vadība” (sadarbībā ar Banku Augstskolu). Virziena studiju programmas, to ilgums, iegūstamais 

zinātniskais grāds un kvalifikācija apkopoti 1.pielikumā. Saskaņā ar studiju virziena akreditācijas 

lapu Nr.224, studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, 

akreditēts uz 6 gadiem – līdz 2019.gada 25.jūnijam. 

 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas kopējo 

stratēģiju 

RISEBA stratēģiskais mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju universitāti. Veiksmīgai augstskolas stratēģijas īstenošanai, atbilstoši vienotās 

Eiropas augstākās izglītības sistēmas veidošanas un reformēšanas norisei (saskaņā ar Boloņas 

procesa mērķiem), definētas deviņas stratēģiskās attīstības prioritātes: 

1. Turpmāka augstskolas internacionalizācija; 

2. Zinātnes attīstība; 

3. Akadēmiskā personāla attīstība; 

4. Jaunu studiju programmu izstrāde; 

5. Nepārtraukta apmācību kvalitātes pilnveidošana; 

6. Attiecību pilnveidošana ar absolventiem;  

7. Mūžizglītības attīstība; 
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8. Augstskolas zīmola stiprināšana; 

9. Sociālās atbildības sekmēšana. 

Šīs prioritātes izvirzītas atbilstoši augstskolas definētajai misijai, vīzijai un izvirzītajām 

vērtībām (skat. http://www.riseba.lv/lv/riseba-misija-vertibas.html). Saskaņā ar RISEBA 

stratēģiju un tās prioritātēm, augstskolai definēti konkrēti stratēģiskie mērķi un uzdevumi, kā arī 

izpildes termiņi, atbildīgie darbinieki, uzdevumu izpildes mērījumu metodika un kritēriji.  

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” tiek īstenots 

saskaņā ar RISEBA stratēģiskajām prioritātēm, ar nolūku nodrošināt pilnvērtīgu, inovatīvu, 

kvalitatīvu un Eiropas izglītības reformas mērķiem atbilstošu biznesa izglītību bakalaura, 

maģistra un doktora līmenī.  

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības 

stratēģija un mērķi izveidoti saskaņā ar augstskolas RISBEA misiju, vīziju, vērtībām, stratēģiju 

un mērķiem, savukārt studiju programmu mērķi ir veidoti saskaņā ar studiju virziena mērķiem. 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības 

pamatelementi ir inovācija un radošums, starpdisciplinaritāte, profesionalitāte un starptautiska 

sadarbība studijās un pētniecībā. Studiju virziena attīstības stratēģijas galvenie virzieni: biznesa 

studiju programmu pilnveidošana un starpdiscipliniaritātes attīstīšana, atbilstoši tirgus prasībām, 

radoša pieeja biznesa pārmaiņu vadībā, akadēmiskā personāla profesionālās un pedagoģiskās 

kvalifikācijas pilnveide, studentu personīgās, akadēmiskās un profesionālās izaugsmes 

nodrošināšana. Studiju virziena attīstības stratēģija ietver attīstības pamatelementu pilnveidošanu 

un nosaka galvenos mērķus: 

1. Tirgū pieprasītu un konkurētspējīgu studiju programmu īstenošana un nepārtraukta 

pilnveide. 

2. Mācībspēku nepārtraukta akadēmiskā, pētnieciskā, profesionālā, un pedagoģiskā 

pilnveide – līdzdalība metodiskajos semināros, hospitācijā, zinātniskajās un 

profesionālajās konferencēs, sadarbībā ar profesionālo vidi. 

3. Saglabājot tradicionālās akadēmiskās vērtības, īstenot radošu pieeju studiju programmu 

īstenošanā, metodiskajā nodrošināšanā un pasniedzēju kvalifikācijas pilnveidošanā.  

4. Nodrošināt biznesa studiju satura un formu atbilstību un saikni ar pasaules biznesa un 

tehnoloģiju attīstības tendencēm. Īstenot biznesa programmas dažādās studentu 

pieprasītās formās (klātiene, neklātiene, tālmācība un jauktās studiju formas), nodrošinot 

optimālu resursu izmantojumu. 

http://www.riseba.lv/lv/riseba-misija-vertibas.html
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5. Rosināt un motivēt studentus līdzdarboties augstskolas mācībspēku pētnieciskajā darbā un 

iniciēt savus pētījumus, gan nodrošinot personīgo pētnieciskā potenciāla izaugsmi, gan 

personīgo un augstskolas starptautisko atpazīstamību Eiropas pētnieciskajā telpā. 

6. Atbilstoši pasaules biznesa izglītības tendencēm, integrēt starpdisciplinaritāti studiju 

programmu īstenošanā,  sniedzot iespēju studentiem apgūt ar programmu saistītos izvēles 

kursus no augstskolas plaši piedāvātā kursu klāsta, nodrošinot prakses iespējas dažāda 

veida uzņēmumos, piesaistot biznesa, industrijas, pakalpojumu sfēras ekspertus kā 

mācībspēkus, dodot iespēju studentiem veikt kopīgus projektus dažādu studiju virzienu 

apvienotās komandās.  

7. Veicināt studiju programmu profesionalitāti, nodrošinot modernu mācību vidi, 

akadēmiski, pedagoģiski un profesionāli kvalificētus mācībspēkus. 

8. Nodrošināt studentu personīgās izaugsmes attīstību, integrējot biznesa studiju 

programmās kursu „Personības izaugsme” - personīgās izaugsmes attīstības novērtēšanai, 

attīstības monitoringam un apkopojumam.  

9. Īstenot demokrātiskas sabiedrības veidošanas principus, veicinot ieinteresēto pušu 

(studējošo, mācībspēku, administratīvā personāla) savstarpēju sadarbību.  

10. Veicināt studentu profesionālo izaugsmi, nodrošinot iespējas sākt uzņēmējdarbību 

(RISEBA Radošais biznesa inkubators), izstrādāt jaunus nacionālus un starptautiskus 

projektus (Projektu laboratorija), un nodrošinot studentiem pievilcīgas studiju prakses 

vietas, kā arī pilnveidojot karjeras iespējas (RISEBA un tās sadarbības partneri kā pirmā 

darbavieta). 

11. Nodrošināt studentiem starptautiska līmeņa izglītību un gatavību darboties starptautiskā 

vidē pēc studiju absolvēšanas, piesaistot ārvalstu pasniedzējus un studentus, vadot 

nodarbības angļu valodā, sniedzot iespēju apgūt vairākas svešvalodas, kursus par biznesu 

starptautiskā vidē un starpkultūru komunikāciju.  

12. Sniegt studentiem iespēju līdzdarboties starptautisku projektu īstenošanā, iesaistot 

augstskolas vadīto starptautisko projektu uzdevumu izpildē. 

 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 

Republikas interešu viedokļa 

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un tajā 

īstenotās studiju programmas ir perspektīvas un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

interesēm. Studiju virziena īstenošana RISEBA veikta saskaņā ar Izglītības un zinātnes 
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ministrijas izstrādātajām „Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. - 2020.gadam”, paredzot 

izglītības kvalitātes paaugstināšanu un starptautisko iespēju paplašināšanu. Šai studiju virzienā 

tāpat kā augstskolā kopumā kvalitātes nodrošināšanai un paaugstināšanai izveidota kvalitātes 

vadības sistēma, kas paredz ne tikai regulāru studiju programmu, bet arī akadēmiskā un 

metodiskā personāla kvalitātes izvērtēšanu un paaugstināšanu.  

Veidojot ciešāku saikni ar darba devējiem, studiju virziena „Vadība, administrēšana un 

nekustamo īpašumu pārvaldība” studiju programmu īstenošanā aktīvi piedalās gan nozares 

speciālisti, gan potenciālie darba devēji, kā arī nozaru asociāciju pārstāvji. Šādas sadarbības 

modeli paredz arī „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam” un Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija – „Latvija 2030”. Studiju virziens „Vadība, administrēšana un 

nekustamo īpašumu pārvaldība” piedāvā arī profesionālās bakalaura un maģistra studiju 

programmas, kuru studējošajiem paredzētas prakses attiecīgajās nozarēs. 

Īpaša uzmanība virziena studiju programmu apguvē veltīta inovatīvu pieeju un radošas 

domāšanas attīstībai. Viens no piemēriem ir RISEBA līdzdalība Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas projektā European Academic Network for Open Innovation jeb OI-Net (www.oi-

net.eu), kurā viens no mērķiem ir vienota nepieciešamo zināšanu prasmju kopuma izveide atvērto 

inovāciju apguvei Eiropas augstākās izglītības iestādēs. Kopā ar vēl 34 Eiropas valstu pārstāvjiem 

no 52 dažādām augstākās izglītības institūcijām, šai projektā piedalās arī RISEBA Biznesa 

departamenta mācībspēki, veicinot ne tikai inovācijas kompetenču apguvi, bet arī starptautiska 

līmeņa sadarbības veidošanos, kas pilnībā atbilst „Latvijas Republikas Nacionālās industriālās 

politikas vadlīnijām” un Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijai – „Latvija 2030”. 

Paplašinot studiju virzienus, augstskola RISEBA, kas pamatā piedāvā biznesa un vadības 

studiju programmas, kļuvusi par augstskolu, kur „bizness tiekas ar mākslu”. Biznesa un vadības 

programmām pievienojušās arī komunikācijas, audiovizuālās mediju mākslas, un arhitektūras 

studijas. Biznesam tiekoties ar mākslu, augstskolas RISEBA studiju virzieni ieguvuši 

starpdisciplināru ievirzi, kas veicina radošas domāšanas un interaktīvu metožu lietojumu studiju 

darbā, perspektīvā īstenojot mērķi par masveida jaunradi un radošu sabiedrību, kas caurvij 

vairākus „Latvija 2030” stratēģiskā attīstības plāna punktus.  

 

1.3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Pieprasījums darba tirgū gan šobrīd, gan nākotnes perspektīvā galvenokārt vērsts uz 

augsti kvalificētu un profesionāli izglītotu darbaspēku. Kā norādīts Ekonomikas ministrijas 

Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidējām un ilgtermiņa prognozēm, iedzīvotāji ar 

http://www.oi-net.eu/
http://www.oi-net.eu/
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augstāku izglītības līmeni ir mazāk pakļauti bezdarba riskam, un arī šobrīd bezdarba līmenis 

iedzīvotājiem ar augstāko izglītību ir mazāks nekā valstī kopumā. 

Izglītības iestāžu un darba devēju ciešāka sadarbība, piemēram, paaugstinot augstākās 

izglītības kvalitāti ar kvalifikācijas prakšu palīdzību, šai ziņojumā minēta kā viena no iespējām 

darba spēka profesionalitātes paaugstināšanai. Vairākas studiju virzienā īstenotās studiju 

programmas paredz līdzās akadēmiskajam grādam iegūt arī profesionālo kvalifikāciju, šim 

mērķim studiju procesā paredzētas nozarei atbilstošas prakses uzņēmumos un organizācijās. 

Vairāki uzņēmumi, piemēram, SIA „Rāmkalni Serviss”, SIA „Lāči” u.c., iesaistīti arī studentu 

praktiskās pētniecības darbā, piedāvājot tiem pētniecības tematus un vietas.  

Ciešās sadarbības saiknes apliecina RISEBA līdzdalība un sadarbība ar nacionālajām 

profesionālajām asociācijām un organizācijām: 

 Latvijas Personāla vadības asociāciju (LPVA); 

 Latvijas Nacionālo projektu vadīšanas asociāciju (LNPVA); 

 Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijām (LTICA); 

 Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK); 

 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA); 

 Rīgas Radošo kvartālu un teritoriju asociāciju; 

 Latvijas Rektoru padomi (RP); 

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK); 

 Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centru; 

 Rīgas pilsētas pašvaldību. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam norādīts, ka inovatīvas, 

energoefektīvas un konkurētspējīgas ekonomikas izaugsmei nepieciešams attīstīt iedzīvotāju 

uzņēmību un valstī kopumā radīt uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, kas veicinātu jaunu ideju 

radīšanu un komercializēšanu, zināšanu pārnesi un lietotāju virzītu pētniecību. RISEBA studiju 

virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” absolventi ir augsti 

kvalificēti speciālisti profesionālam vadītāja darbam ar fundamentālām teorētiskajām un 

praktiskajām zināšanām un iemaņām. Līdz ar to virziena studiju programmas absolventu iegūtā 

izglītība atbilst Latvijas kopējai un darba tirgus attīstības perspektīvai. Saskaņā ar EM 

Informatīvo ziņojumu, sagaidāms, ka nākotnē gan Latvijā, gan ES kopumā, salīdzinoši liels 

nodarbināto skaita pieaugums būs komercpakalpojumu nozarēs un mazumtirdzniecībā. Šīm 
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nozarēm nepieciešamās zināšanas un prasmes jau tagad iekļautas studiju virziena programmās, 

taču šo prognozi jāņem vērā, plānojot studiju virziena un arī katras programmas attīstību.  

Reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, 2012.gadā 

RISEBA izveidots Tālmācības centrs, kas dod iespēju studēt augstskolā tiem studentiem, kuri 

dzīvo un strādā ārvalstīs, attālākos Latvijas reģionos, ir bērna kopšanas atvaļinājumā vai kāda cita 

iemesla dēļ nevar apmeklēt nodarbības klātienē. Tālmācības centrs nodrošina trīs bakalaura 

(„Uzņēmējdarbības vadība”, „Biznesa psiholoģija”, „E-bizness”) un vienas maģistra studiju 

programmas („Uzņēmējdarbības vadība”) apguvi tālmācības formā. Lai realizētu studijas 

tālmācības formā, tiek izmantota Moodle vide e.riseba un tās tehniskās iespējas. Tālmācības 

centrs nodrošina tālmācības studiju pārraudzību: studiju materiālu izstrādi, to kvalitāti un studiju 

atbalstu no pasniedzējiem, studentu piekļuvi mācību materiāliem un pārbaudes darbu regulāru 

izpildi, kā arī studiju rezultātu uzskaiti. Lai nodrošinātu tālmācības studiju kvalitāti, Tālmācības 

centrs rīko metodiskos un informatīvos seminārus, pilnveidojot akadēmiskā personāla zināšanas 

un prasmes, kas papildus nepieciešamas studiju organizēšanai tālmācības formā.  

 

1.4. Studiju virziena stipro un vājo pušu analīze, iespēju un draudu analīze 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” novērtējums 

veikts divos aspektos: studiju virziena analīzē, kas saistīta ar pašreiz identificēto stipro un vājo 

pušu esamību un studiju virziena perspektīvu, kas identificē studiju virziena turpmāko attīstību 

veicinošus un bremzējošus faktorus. Studiju virziena stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

apkopota 2.pielikumā. 

Papildus vispārīgai SVID analīzei, akcentējot 2014/2015. studiju gadā notikušās izmaiņas, 

biznesa virziena stiprās puses: uzsākta jaunu maģistra studiju programmu izstrāde, Viena no šīm 

programmām sniedz iespēju akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Biznesa psiholoģija” 

absolventiem turpināt studijas maģistrantūrā, iegūstot profesionālo augstāko izglītību un 

kvalifikāciju, savukārt otra jaunā maģistra studiju programma sniedz iespēju iegūt maģistra grādu 

profesionālā bakalaura studiju absolventiem salīdzinoši īsā laikā. Noris aktīvs darbs pie doktora 

studiju programmas izstrādes angļu valodā, kas potenciāli paaugstinās ārvalstu studējošo interesi 

par studijām RISEBA, kā arī palielinās un dažādos augsti kvalificēta, starptautiska akadēmisko 

personāla attīstību. Aktivizējies piedāvājums atsevišķus studiju kursus piedāvāt klausītāja statusā. 

Studiju virzienā palielinājies ārvalstu studējošo skaits. Izveidota labiekārtota studentu viesnīca 

Rīgas centrā, ar iespēju 29 ārvalstu studentiem dzīvot vienkopus, studentiem draudzīgā vidē.  
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Studiju virziena vājās puses, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mazinājušās, jo veikts 

daudz pasākumu to novēršanai. Joprojām atsevišķās virziena studiju programmās ir nepietiekams 

izvēles kursu piedāvājums. Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs notiek pārāk gausi un 

neefektīvi, arī studentu iesaistīšanās zinātniskajā darbā (konferences, pētījumi) ir neliels. 

Atsevišķās programmās pietrūkst mārketinga aktivitāšu jaunu studējošo piesaistei. Attiecībā uz 

materiāli tehnisko nodrošinājumu, viena no būtiskākajām nepilnībām virziena realizācijā un 

ārvalstu studentu piesaistē, ir arī e-studiju materiālu nepietiekamība RISBEA bibliotēkā. 

Studiju virziena iespējas: salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav būtiski mainījušās, tomēr, 

pateicoties EPAS akreditācijas ieguvei, šajā studiju gadā pavērās jaunas iespējas starptautiskā 

vidē – gan augstskolas atpazīstamība, gan partnerību izveidē, gan arī vietējo un ārvalstu studentu 

un ārvalstu viesmācībspēku piesaistīšanā. Balstoties uz studējošo pieprasījumu, attīstīt brīvās 

izvēles kursu katalogu, kā arī studiju kursu katalogu kursiem, kurus iespējams apgūt klausītāja 

statusā, kas dažādotu studiju saturu un aptvertu gan klātienes, gan tālmācības studiju formas. 

Pateicoties ārvalstu aģentu aktīvajai darbībai, paveras plašākas iespējas jaunu ārvalstu studentu 

piesaistīšanai visās studiju formās. Aktivizējoties Eiropas fondu darbībai (ERASMUS+ u.c.) un 

RISEBA Projektu daļai, kā arī studiju virzienā iekļautajai Projektu laboratorijai, paveras plašākas 

iespējas līdzdalībai starptautiskos projektos gan mācībspēkiem, gan administratīvajam 

personālam, gan studējošajiem. Projektu izveide un īstenošana studiju virzienam piedāvā jaunas 

iespējas sadarbības partneru loka paplašināšanai gan ar nozaru speciālistiem, uzņēmējiem, citu 

augstskolu pētniekiem, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Atbilstoši Eiropas un nacionālajiem 

attīstības un rīcības plāniem, sabiedrībā tiek celts inovācijas, zinātnes un pētniecības prestižs, kas 

paver jaunas iespējas virziena pētniekiem, maģistratūras  un doktorantūras studentiem. 

Draudi studiju virzienam saistīti ar nacionālo demogrāfisko situāciju (iedzīvotāju skaita 

studējošo vecumposmā samazināšanās), emigrācija un studijas ārvalstīs, kā arī valsts ekonomiskā 

situācija, kas ietekmē studentu finansiālo situāciju, liedz valsts finansējumu biznesa vadības 

programmām kopumā un apdraud valsts finansējuma atbalstu doktorantūras studijām biznesa 

vadībā. 

 

1.5. Studiju virziena vadība 

 Studiju virziena vadība balstīta RISEBA organizācijas struktūrā (skat. 3.pielikumu) un 

saskaņā ar to virzienu „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” vada Biznesa 

departamenta vadītājs, bet virziena darbību pārrauga Studiju prorektors un Zinātnes prorektors 
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(doktora studiju programmu). Studiju virziena studiju programmas vada studiju programmu 

direktori.  

 Studiju virziena darbība, aktualitātes un attīstības perspektīvas, kā arī studiju programmu 

aktualitātes, tiek regulāri pārraudzītas un pilnveidotas departamenta sanāksmēs, kā arī studiju 

programmu padomēs. 

 

1.6. Studiju virziena resursi 

Finanšu resursi 

RISEBA studiju procesa finansēšanas avotu struktūru veido ieņēmumi no studiju maksas 

99,5% apjomā un valsts budžeta līdzekļi (dotācija) – 0,5 % apjomā. To pārrauga rektors, ziņojot 

par gada budžeta pārskatu augstskolas Senātam un augstskolas dibinātājam. Kopš RISEBA 

dibināšanas brīža studiju maksa ir galvenais studiju procesa finansējuma avots. Studiju maksa 

tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem, kas ir studējošo personīgie līdzekļi, 

studējošo vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi, studējošo darba devēju līdzekļi, studiju 

kredīti ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, komerckredīti, sponsoru līdzekļi. Savukārt nelielo 

Valsts budžeta dotāciju RISEBA sāka saņemt no 2008./2009.studiju gada. Valsts budžeta dotācija 

nodrošina piecu budžeta vietu izmaksu segšanu un stipendiju izmaksu pieciem doktorantiem 

starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība”. 

Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina 

RISEBA Senāts. RISEBA noteiktas sekojošas studiju apmaksas iespējas: par visu studiju 

programmu kopumā, par vienu studiju gadu, par vienu semestri vai saskaņā ar līgumā paredzēto 

maksājumu grafiku, t.i., 9 maksājumi katrā studiju gadā. 

Studiju maksas apjoms RISEBA ir veidots pēc vienotiem principiem. Papildus 

jaunizveidotām studiju programmām (kas ir licencētas, bet nav akreditētas) pirmajam studiju 

gadam ir paredzēta 25% atlaide no standarta studiju maksas, kā arī studējošajiem pieejamas 16 

dažāda veida studiju maksas atlaides par izcilību studijās, sasniegumiem sportā, sociālā atbalsta 

stipendijas u.c. Studiju maksas atlaides tiek noteiktas atbilstoši „Noteikumiem par studiju maksas 

atlaidēm” (skat. http://www.riseba.lv/lv/reglamentejosie-dokumenti.html). 

Lai nodrošinātu studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība” īstenošanu, RISEBA rūpējas par atbilstošu metodisko, materiāltehnisko un 

informatīvo materiālu bāzi. 

 

 

http://www.riseba.lv/images/pdf/atlaides/noteikumi-par-studiju-atlaidem-2012-2.pdf
http://www.riseba.lv/images/pdf/atlaides/noteikumi-par-studiju-atlaidem-2012-2.pdf
http://www.riseba.lv/lv/reglamentejosie-dokumenti.html
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Akadēmiskais personāls un tā kvalifikācija 

2014./2015. studiju gadā virziena studiju programmu īstenošanā iesaistīti 37 RISEBA 

akadēmiskā personāla mācībspēki, no šiem mācībspēkiem 4 profesori (viens no viņiem ievēlēts 

citā augstākās izglītības iestādē), 13 asociētie profesori (12 ievēlēti RISEBA, bet 1 ir 

viesasociētais profesors), 9 docenti un 10 lektori. Šie mācībspēki ievēlēti sekojošos 

departamentos: Biznesa departamentā (17), Ekonomikas un finanšu departamentā (7), 

Komunikācijas departamentā, Valodu centrā (6), kā arī Informācijas tehnoloģiju un matemātikas 

centrā (2) un Komunikācijas departamentā (1). No 37 virzienā nodarbinātajiem mācībspēkiem 24 

(65%) ir ieguvuši zinātņu doktora grādu. Divi no lektora amatā ievēlētajiem mācībspēkiem studē 

doktorantūrā. Virziena mācībspēku sarakstu, to zinātniskos grādus un pienākumus virziena 

īstenošanā skat. 4. pielikumā. RISEBA akadēmiskā personāla CV apkopoti 9.pielikumā.  

2014./2015. studiju gadā virziena studiju programmās ir nodarbināti 114 viesmācībspēki 

(t.sk. Daugavpils filiālē nodarbinātie), kas nodrošina biznesa studiju saikni ar profesionālo vidi. 

Viesmācībspēku darba kvalitāti nosaka viņu profesionālā pieredze, akadēmiskā izglītība un 

pedagoģiskās prasmes. 35 (31%) no visiem pieaicinātajiem mācībspēkiem ir ieguvuši zinātņu 

doktora grādu. Virzienā nodarbināto ārštata mācībspēku, tai skaitā ārvalstu viesmācībspēku 

sarakstu, skat. 5.pielikumā. RISEBA viesmācībspēku CV ir pieejami Personāla daļā un tiek 

regulāri aktualizēti.  

RISEBA akadēmiskā personāla kvalifikācija tiek pārraudzīta, balstoties uz augstskolā 

izstrādāto Akadēmiskā personāla politiku. Tā paredz rūpīgu personāla atlasi, regulāras apmācības 

un kvalifikācijas paaugstināšanu. RISEBA ir izstrādāta un īstenota šāda akadēmiskā personāla 

sastāva veidošanas politika: 

 nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 

sagatavoti pasniedzēji ar labi attīstītām pedagoga un organizatora prasmēm, kuri darbā 

izmanto mūsdienīgas apmācības metodes; 

 akadēmisko personālu veido zinātnisko un profesionālo kompetenču ziņā augsti 

kvalificēti mācībspēki lielākā daļa mācībspēku ieguvuši doktora grādu (RISEBA 

stratēģiskais mērķis ir sasniegt 70%); 

 piesaistīt studijām ārvalstu speciālistus un citu augstskolu pasniedzējus atbilstoši 

programmas/virziena specifikai, ievērojot faktu, ka augstskolā ir noslēgusi sadarbības 

līgumus ar 53 augstskolām Eiropā un pasaulē; 
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 piesaistīt studijām nozares pārstāvjus, ekspertus speciālistus (konkrētajā studiju 

programmā) atbilstoši programmu/virzienu specifikai; 

 mācībspēki var strādāt starptautiskā vide, komunicējot un pasniedzot lekcijas vismaz 

trīs valodās – latviešu, angļu un krievu; 

 mācībspēki ir nozares eksperti Latvijā un arī starptautiskā vidē;  

 augstskolā ir labvēlīga un radoša atmosfēra mācībspēku profesionālai izaugsmei.  

Akadēmiskā personāla politikas ietvaros RISEBA mudina mācībspēkus padziļināt zināšanas 

dažādās apmācībās vai paaugstināt kvalifikāciju, studējot doktorantūrā. Augstskola sniedz 

finansiālu atbalstu doktorantiem, sedzot dalības maksas izdevumus zinātniskajās konferencēs, kā 

arī, atbalstot zinātnisko darbu iekļaušanu starptautiski atzītās un citētās publikācijās. 

Augstskolas akadēmiskā personāla politika paredz mācībspēku ikgadēju sasnieguma 

izvērtējumu, vērtējot mācībspēku zinātniski pētnieciskā darba rezultātus, pedagoģiskos un 

organizatoriskos sasniegumus. Vienlaicīgi ar ikgadējo izvērtējumu, mācībspēki iesniedz arī 

plānus nākamajam studiju gadam, kas palīdz veidot Biznesa departamenta kopējo attīstības plānu.  

Visiem darbiniekiem – gan RISEBA akadēmiskajam, gan administratīvajam personālam 

ir saistošs augstskolas izstrādātais kompetenču modelis, kas nosaka kompetenču kopumu 

darbinieku atlasē, izvērtēšanā un atalgojuma noteikšanā.  

RISEBA personāla vadība savukārt ir balstīta uz Darba izpildes vadības sistēmu, kas ļauj 

sistemātiski plānot, novērtēt, uzlabot kopējo RISEBA un individuālo darba izpildi un tai atbilstoši 

atalgot darbiniekus, ņemot vērā augstskolas intereses un stratēģiskos uzstādījumus.  

Akadēmiskā personāla kvalitātes novērtējums tiek veikts ar regulāru studējošo aptauju 

palīdzību un sistemātiskiem akadēmiskā personāla savstarpējiem novērtējumiem jeb 

hospitācijām, kuras kārtību nosaka Akadēmiskā personāla hospitācijas procedūras noteikumi. Arī 

šie vērtējumi tiek ņemti vērā mācībspēku ikgadējā novērtējumā. 

Lai studiju darbā nodrošinātu mūsdienīgu, interaktīvu mācību metožu lietojumu, 

augstskola regulāri rīko seminārus, mācības, kā arī reizi mēnesī notiek metodiskais seminārs, 

kurā visvairāk uzmanības tiek veltīts inovatīvām mācību metodēm.  

Lai veicinātu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanu, papildus ikgadējam 

novērtējumam, notiek arī mācībspēku akadēmisko amatu vēlēšanas, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Mācībspēki akadēmiskajā amatā tiek ievēlēti uz sešiem gadiem. Vēlēšanas ievērojami 

motivē akadēmisko personālu uzturēt augstus darbības rezultātus. Savukārt augstskolas vadībai tā 
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ir iespēja veikt akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšanu, uzlabošanu un atjaunošanu, paverot 

jaunas attīstības perspektīvas. 

Metodiskais nodrošinājums 

 Lai nodrošinātu studiju programmu metodisko kvalitāti, RISBEA darbojas Metodiskā 

padome, kuras sastāvā ir profesionāli un pieredzējuši mācībspēki, studiju programmu direktori un 

departamentu vadītāji. Metodiskā padome izskata vadības un mācībspēku piedāvātos 

priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai un pieņem lēmumus par to īstenošanu. 

Lai pilnveidotu RISBEA akadēmiskā personāla kvalifikāciju un atbilstoši arī studiju 

programmu metodisko sniegumu, RISEBA piedāvā mācībspēkiem dažādas iespējas pilnveidot 

profesionālo kvalifikāciju.  

Pirmkārt, RISEBA reizi mēnesī tiek organizēti metodiskie semināri, kuros pasniedzēji 

tiek iepazīstināti ar aktuālām tēmām (piem., Moodle apmācības, nobeiguma darbu izstrāde un 

vadīšana, tālmācības metodika, zinātnisko rakstu sagatavošana un publicēšana, Skype lietošana, 

Twitter un citu sociālo tīklu lietošana izglītībā u.c.). 

Otrkārt, augstskola atbalsta mācībspēku darbošanos profesionālās asociācijās, tādējādi 

nodrošinot saikni ar profesionālo vidi. 

Treškārt, augstskola atbalsta mācībspēku pilnveidošanos, apmeklējot kolēģu nodarbības, 

hospitējot tās, pārņemot kolēģu pedagoģisko pieredzi, un metodiskās pieejas, un kopīgi analizējot 

nodarbību trūkumus ar mērķi pilnveidoties. 

Ceturtkārt, augstskola atbalsta mācībspēku dalību semināros, konferencēs un citos 

pasākumos, kas veicina mācībspēku profesionālo pilnveidi. 

Piektkārt, RISEBA guvusi pieredzi starptautiska metodiskā projekta vadībā. No 2011. līdz 

2014.gadam RISEBA vadīja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu „Creative 

Activities in Learning for Innovation”, CAL4INO. Projektā tika iesaistīti daudzi RISEBA 

mācībspēki, kas, sadarbojoties ar projekta partneriem: University of Cambridge, Queen’s 

University, Belfast, University of Wuppertal, Laurea University of Applied Sciences, University of 

Piraeus, Scottish Institute for Enterprise, COTEC Portugal un izdevējiem Emerald Group 

Publishing, dalījās pieredzē par radošu mācību metožu izmantošanu studiju darbā Projekta 

rezultāts ir metodisko materiālu rokasgrāmata par radošumu par radošu un inovatīvām metodēm, 

kas veicinātu inovatīvu un radošu domāšanu, lai dažādu nozaru pārstāvji spētu strādāt vienotā 

komandā. 



15 

Sestkārt, visiem mācībspēkiem Erasmus+ programmas ietvaros ir iespēja apmeklēt citas 

universitātes ārvalstīs, vadīt nodarbības, apmeklēt ārvalstu pasniedzēju vadītās nodarbības, apgūt 

jaunas metodes un dalīties pieredzē.  

Kopš 2013.gada novembra RISEBA darbojas labiekārtota auditorija, kurā uzstādīta 

Panopto aparatūra un programmatūra lekciju videoierakstu un prezentāciju ierakstīšanai. 

Auditorija sākotnēji iekārtota RISEBA tālmācības vajadzībām, kas, izmantojot vienkāršu un 

lietotājam draudzīgu iekārtu, nodrošina nodarbību audio, video un PowerPoint prezentāciju 

kopēja faila veidošanu. Gan klātienes, gan tālmācībā studējošie var piekļūt ierakstiem RISEBA 

Moodle vidē (e.riseba). Kopš auditorijā uzstādīta minētā aparatūra, tā izmantota ne tikai lekciju, 

bet arī vieslekciju, radošo semināru un darbnīcu ierakstam, tādējādi nodrošinot plašākas 

auditorijas piekļuvi nodarbībām.  

Pārskata periodā veikta RISEBA organizācijas diagnostika pēc Adizes Syndag 

metodoloģijas. Tā ir sinerģiskas diagnostikas „darbnīca”, kuras ietvaros organizācijas dalībnieki 

identificē organizācijas problēmas, panāk vienošanos par to kā palielināt organizācijas veiktspēju, 

veido izpratni par organizācijas dalībnieku savstarpējās sadarbības nozīmi sarežģītu jautājumu 

risināšanā un mērķu sasniegšanā. Ar šīs metodoloģijas palīdzību identificētas dažādas problēmas, 

kas skar gan augstskolas organizatorisko darbu, gan arī studiju procesu un tā kvalitāti, problēmu 

risināšana, saskaņā ar Adizes metodoloģiju, uzsākta 2014./2015.studiju gadā un turpinās arī 

nākamajā studiju gadā.  

Materiāltehniskais nodrošinājums 

Kopš augstskolas dibināšanas, RISEBA būtiski paplašinājusi telpas studiju procesa 

nodrošināšanai. 2014.gadā oktobrī telpu kopplatība bija 8805,48 m2 (skat.1.6.tabulu.). Studiju 

process RISEBA notiek trīs ēkās Rīgā - Meža iela 3, Meža ielā 1/6 un Ūdens ielā 6 (H2O6 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs, Rīgas radošo kvartālu daļa) un vienā ēkā Daugavpilī - 

Mihoelsa ielā 47 (RISEBA filiāle) (skat.1.6. tabulu). Ēka Ūdens ielā 6 ir pielāgota cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām.  
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1.6.tabula 

RISEBA telpas un to aprīkojums  

Meža iela 3, 

Rīga 

Meža iela 1/6,  

Rīga 

Ūdens iela 6, 

Rīga 

Mihoelsa iela 47, 

Daugavpils 
Kopā 

16 mācību telpas 

(790 sēdvietas) 

11 mācību 

telpas (478 

sēdvietas) 

4 mācību telpas 

(203 sēdvietas) 

9 mācību telpas 

(375 sēdvietas) 

28 mācību telpas 

(1846 sēdvietas) 

4 datorklases 

(89 sēdvietas) 
- 

2 mācību telpas (video 

montāžas studija/ 

arhitektūras datorklases) 

(36 sēdvietas) 

3 datorklases (52 
sēdvietas) 

9 datorklases 

(177 sēdvietas) 

Kopēšanas 

centrs 

Radošais 

biznesa 

inkubators 

2 video montāžas darba 

telpas 

(7 sēdvietas) 

  

 

arhitektūras un dizaina 

studija (731 m²) 

fotostudija (10 sēdvietas) 

skaņu ierakstu studija (10 

sēdvietas) 

video studija (50-60 

sēdvietas) 

aktiermeistarības zāle (30-
40 sēdvietas) 

Studiju process virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

studiju programmu īstenošanai lielākoties notiek telpās, kas atrodas Meža ielā 3. Šajā augstskolas 

ēkā jau vēsturiski tiek organizēts studiju process studiju programmām „Uzņēmējdarbības 

vadība”, „Starptautiskais bizness”, „Projekta vadība”, „Personāla vadība”, u.c.  

Kopumā RISEBA mācību procesu nodrošina 202 datori ar instalētu Windows 

operētājsistēmu un 61 Apple datori. Studiju procesa vajadzībām ir aprīkotas 189 datorizētas 

mācību vietas, no kurām 137 ir pieejamas studentiem. Datori bāzēti uz Intel Core un Pentium 

procesoriem ar instalētu MS Windows un MS Office programmatūru vai Apple MacOS X 

programmatūru. 

Visi RISEBA datori ir pieslēgti lokālajam augstskolas datortīklam un internetam. 

Augstskolas telpās nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums (WiFi) ar pieslēguma ātrumu ir 100 

Mbps. 

RISEBA darbojas 8 daudzfunkcionāli tīkla printeri ar skeneriem, divi no šiem printeriem 

nodrošina krāsainu izdruku.  

Multimediju prezentāciju un mācību materiālu sagatavošanai un demonstrēšanai, ka arī 

datu apstrādei, tiek izmantotas dažādas multivides tehniskās iespējas: konferenču auditorija ar 

LCD projektoru, lielais ekrāns un skaņas ierīces. 35 auditorijas aprīkotas ar stacionāro LCD 

projektoru, ekrānu un datoru; 3 auditorijas aprīkotās ar LCD projektoru, ekrānu un datoru, ka arī 



17 

skaņas, video, DVD ierīcēm un datorizēto iekārtu vadības sistēmu; 7 pārnēsājamiem 

projektoriem; 5 portatīvajiem datoriem, kurus var izmantot bez papildus stacionārām iekārtām 

attēlu nodrošinot ar pārnēsājamo projektoru palīdzību. 

Divās datortelpās, kur izvietotas 55 darba vietas, pieejama MicroSoft Dynamic NAV 

uzņēmuma pārvaldības sistēma, ļaujot studējošajiem praktiski apgūt uzņēmuma vadības 

risinājuma programmu un tās iespējas.  

RISEBA izmanto IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) sociālo zinātņu 

statistikas programmu 2013.gadā tai aktualizēta jaunākā versija un tiešo lietotāju – akadēmiskā 

personāla un studējošo – vajadzībām iegādātas 24 šīs programmatūras licences pētnieciskās 

darbības nodrošināšanai. 

RISEBA darbojas astoņi daudzfunkcionāli tīkla printeri ar skeneriem. Divi no šiem 

printeriem atbalsta dokumentu krāsainu drukāšanu. 

Multimediju prezentāciju un mācību materiālu sagatavošanai un demonstrēšanai, ka arī 

datu apstrādei, tiek izmantotas dažādas multivides tehniskās iespējas: konferenču auditorija ar 

LCD projektoru, lielais ekrāns un skaņas ierīces; visas 35 auditorijas aprīkotas ar stacionāro LCD 

projektoru, ekrānu un datoru; 3 auditorijas aprīkotās ar LCD projektoru, ekrānu un datoru, ka arī 

skaņas, video, DVD ierīcēm un datorizēto iekārtu vadības sistēmu. Papildus pieejami septiņi 

pārnēsājami projektori; pieci portatīvie datori, kurus var izmantot kopā ar pārnēsājamiem 

projektoriem bez papildus stacionārām iekārtām. 

Atsevišķas nodarbības studiju virzienam var plānotas arī Arhitektūras un mediju centrā 

(Ūdens ielā 6). RISEBA studējošajiem tur pieejamas semināru telpas, pasākumu un izrāžu zāle, 

piecas tehniski aprīkotās auditorijas, kā arī arhitektūras projektēšanas darbnīca, auditorijas, 

maketēšanas darbnīca, fotostudija (aprīkota ar stacionāru apgaismošanas tehniku), skaņu ierakstu 

studija (aprīkota ar stacionāru audio ierakstu un montāžas aparatūru), video studija, divas video 

montāžas studijas un arhitektūras datorklases, divas video montāžas darba telpas, 

aktiermeistarības zāle, atvērtā tipa transformējamas auditorijas 437 m2 kopplatībā.  

2014./2015.studiju gadā, sadarbībā ar uzņēmumu Balti Partnership, izveidota RISEBA 

Studentu viesnīca (RISEBA Student Residence), Rīgā, Valdemāra ielā 20 – 6. Studentu viesnīcā 

kopumā var izmitināt 29 studentus, tajā ir trīs vienvietīgas, četras divvietīgas, divas trīsvietīgas 

un trīs četrvietīgas mēbelētas istabas, kā arī aprīkota virtuve, neliela bibliotēka, ātrgaitas 

internets, un īpaša atpūtas zona.  

 

 



18 

Informatīvais atbalsts 

RISEBA bibliotēka nodrošina studiju procesu un zinātniskās darbības sekmēšanu, kā arī 

sniedz studējošiem un akadēmiskajam personālam nepieciešamos informācijas pakalpojumus. 

Bibliotēkas telpas Meža ielā 3 aizņem 453m2. Tajā ir pieejama plaša lasītava ar 32 darbavietām, 

kā arī datortelpa ar 6 datorizētām darba vietām. Studējošo ērtībai RISEBA bibliotēkai izveidotas 

divas filiāles – Arhitektūras un mediju Centrā - Rīgā Ūdens ielā 6 un RISEBA Daugavpils filiālē, 

Daugavpilī Mihoelsa ielā 47. 

Lai nodrošinātu studējošo patstāvīgā darba iespējas un mācībspēku zinātnisko darbību, 

bibliotēka piedāvā augstskolas abonētās datu bāzes: Ebsco, Emerald, Leta.lv, Nozare.lv, kā arī 

izmēģinājuma datu bāzes Scopus, Ebrary, Passport GMID, ScienceDirect, RUBRICON, 

ProQuest, EBSCO eBook u.c.  

Kopš 2010. gada RISEBA ir iekļauta Valsts Vienotā Bibliotēku Informācijas sistēmā. 

Mūsu studējošiem ir iespējas izmantot arī citu augstskolu (LU, RTU, RSU, EKA u.c.) bibliotēku 

piedāvātās datu bāzes. Bibliotēkā darbojas ALEPH sistēmas elektroniskais katalogs. Studentiem 

un pasniedzējiem ir iespēja izmantot starpbibliotēku abonementa (SBA) un starptautiskā 

starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. 

RISEBA bibliotēkā ir vairāk kā 25 000 informācijas avotu – monogrāfiju, izziņu 

literatūras, preses izdevumu latviešu valodā un svešvalodās, lasāmatmiņas ciparvideodisku 

krājums. 60% bibliotēkas grāmatu un citu informācijas vienību ir angļu valodā, 15% - latviešu un 

25% krievu valodā.  

Bibliotēkā tiek piedāvāti žurnāli angļu valodā - Harvard Business Review, Blumberg 

Business Week, The Economist, Forbes, Frame, DETAIL, A10 u.c. Plaši pārstāvēta periodika 

latviešu un krievu valodā. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business 

Publishing. Mācībspēkiem ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos resursus. 

Bibliotēkas krājums tiek regulāri tiek papildināts un veidots atbilstoši RISEBA apgūstamajām 

specializācijām.  

Īpaša vērība tiek veltīta studiju programmu nodrošināšanai ar mācību un informatīvajiem 

materiāliem, tāpēc bibliotēka veic arī augstskolas studentu izstrādāto nobeiguma darbu un 

mācībspēku lekciju materiālu arhīva funkcijas. 

2012.gadā RISEBA ieviesta PLAGIARISMA.NET, kuru plaši izmanto bakalauru un 

maģistru darbu pārbaudei pret plaģiātu. 2013.gadā RISEBA ar vēl četrām Latvijas augstskolām 

parakstīja līgumu par kopējās pret – plaģiāta platformas izveidošanu un izmantošanu. 
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RISEBA informācijas apritei tiek izmantota RISEBA mājaslapa, kurā tiek regulāri 

publicēta aktuālākā informācija par studijām, starptautiskās sadarbības iespējām, studējošo 

pašpārvaldes aktivitātēm, pētniecību, absolventu gaitām u.c.  

Aktīvai komunikācijai ar studējošiem, kā arī testu un kontroldarbu pārbaudīšanas 

rezultātu ziņošanai RISEBA mācībspēki izmanto dažādus Moodle sistēmas e-iespējas. Visi 

Moodle sistēmā esošie apmācību vedi un metodes ir plaši pieejami ikvienam RISEBA 

studējošam, arī tālmācības formas studentiem.  

RISEBA tiek izmantota arī uzņēmuma resursu plānošanas sistēma Hansa World for 

Enterprise (HW), kura ir pielāgota augstskolas un studiju procesa prasībām un atbalsta sistēmas 

uzturēšanai. HW ir integrēts ar e-apmācības platformu Moodle, rezultātā starp abām sistēmām 

tiek regulāri sinhronizēti personīgie studentu dati, dati par studiju programmām un studiju 

kursiem. 2013.gada aprīlī RISEBA ieviests Web-bāzēts portāls studentu atzīmju atspoguļošanai; 

2014.gadā plānots ieviest portāla daļu finanšu datu atspoguļošanai.  

2013.gadā RISEBA ieviesa jaunu e-platformu DreamApply, kuru izmanto ārzemju 

reflektantu datu saņemšanai, glabāšanai un apstrādei. 2014.gadā. izstrādāts un ieviests e-

platformas Dream Apply on-line interfeiss ar HW. 

Studiju procesā RISEBA studenti plaši izmanto e-platformu Webropol. RISEBA ir 

noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA „KOMIN”. par Webropol atbalstu un uzturēšanu lietošanai 

web veidā neierobežotam lietotāju skaitam.  

 

1.7. Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju virziena ietvaros 

RISEBA mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība tiek plānota saskaņā ar augstskolas 

mērķiem. Savukārt mācībspēku zinātniski pētnieciskās intereses pamatā saistītas ar studiju 

kursiem, ko tie pasniedz. Augstskolā departamentu līmenī ir izveidotas mācībspēku pētnieciskās 

grupas, kurām tiek piesaistīti studējošie. Mācībspēki gan kopā ar studentiem, gan individuāli 

piedalās pētnieciskajos projektos, veic pētniecisko darbu, par tā rezultātiem ziņojot starptautiskās 

konferencēs un gatavojot publikācijas. Studiju virziena zinātnisko pētījumu tēmu un to vadītāju 

saraksts apkopots 1.7.tabulā  
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1.7. tabula 

Studiju virziena zinātnisko pētījumu tēmu un to vadītāju saraksts 

RISEBA 

struktūrvienība/atbildīgā 

persona 

Uzdevums 

RISEBA Senāts 
Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA akadēmiskās un 

zinātniskās darbības sfēras 

Biznesa departaments 

Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, veido jaunas un 

pilnveido jau esošās programmas, veic tirgus izpēti par jaunām 

programmām, nodrošina apmācības kvalitāti 

Programmu direktori 

Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības organizēšana un 

attīstība, mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, programmas 

licencēšanas un akreditācijas procesu vadīšana 

Programmu Padomes 
Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas pārraudzības 

veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs raksturs)  

Profesoru grupas Iniciē un iesaista studējošos zinātniska darba veikšanā 

Karjeras izaugsmes centrs 

Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti jaunām programmām, 

iniciē dažādu pasākumu organizēšanu virziena/programmas ietvaros, 

iesaista studējošos dažāda veida aktivitātēs  

Tālmācības centrs 
Nodrošina trīs bakalaura un vienas maģistra biznesa virziena programmu 

īstenošanu tālmācības formā. 

Ārējo sakaru daļa 

Sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs 

(starp studējošiem un mācībspēkiem), ārzemju pasniedzēju iesaistīšana 

mācību procesā, studējošo apmaiņas organizēšana 

Studiju daļa 

Mācību procesa organizēšana, ārzemju pasniedzēju iesaistīšana mācību 

procesā 

 

Projektu daļa 

Informēt RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu, studentus par 

projektu iespējām, veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu, izmantojot 

Eiropas un Valsts atbalsta iespējas un nodrošināt studentu praktisko iemaņu 

apguvi projektu vadībā. 

Radošais biznesa 

inkubators 

Veicināt un atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstīšanai, projektu 

izveidei un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vieslekciju un pieredzes apmaiņas 

pasākumu organizēšana. 

Studējošo pašpārvalde 

Studējošo pašpārvalde RISBEA nodrošina demokrātijas principu īstenošanu 

augstskolas pārvaldē. Studējošo pašpārvalde darbojas kā tilts starp 

studentiem un augstskolas administrāciju. RISEBA studējošo pašpārvaldei 

veido augstskolas studenti, kas organizē skolas aktivitātes un studentu dzīvi. 

Pārstāv studējošo intereses Programmu padomēs. 

 

Studiju virziena ietvaros akadēmiskais personāls profesionālajās aktivitātēs darbojas trīs 

virzienos: zinātniski pētnieciskajā, pedagoģiskajā un organizatoriskajā. Akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība nodrošina atgriezenisko saiti zināšanu pārnesei no zinātniskās pētniecības 

jomas uz pedagoģisko un organizatorisko jomu, tā paaugstinot studiju kvalitāti. Augstskolas 

zinātnes attīstības politika paredz, ka mācībspēku pētnieciskais darbs tiek ietverts ikgadējā 

augstskolas mācībspēku izvērtēšanā, kur katrs mācībspēks tiek izvērtēts, ņemot vērā visus trīs 

profesionālās aktivitātes virzienus. 
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No izvērtēšanas rezultātiem ir atkarīgs mācībspēka atalgojums, t.i., mācībspēka pētnieciskā 

darba apmaksa ir ietverta likmē par vienu akadēmisko stundu. Papildus RISEBA zinātnes 

attīstības politika paredz zinātnisko publikāciju apmaksu prēmijas veidā, ja publikācija ir 

publicēta starptautiskajās datu bāzēs (piem., Thomson Reuters, Scopus, Erik, A un B klases 

zinātniskajos žurnālos). Šāda sistēma veicina mācībspēku motivāciju rakstīt publikācijas un ceļ 

viņu kvalifikācijas līmeni, paaugstinot arī nodarbību satura kvalitāti un akadēmisko dziļumu. 

RISEBA zinātnes attīstības politika paredz, ka augstskola apmaksā visus izdevumus, kas saistīti 

ar mācībspēku dalību zinātniskajās konferencēs un semināros gan Latvijā, gan ārzemēs, ar 

nosacījumu, ka mācībspēka dalība ārzemju konferencē nodrošinās zinātniskās publikācijas 

izdošanu kādā no starptautiskajām datu bāzēm vai žurnāliem. 

2014./2015. studiju gadā RISEBA atbalstīja mācībspēku dalību 29 starptautiskās 

konferencēs, simpozijos, konkursos, prezentējot un apspriežot zinātniski-pētnieciskā darba 

rezultātus.  

Akadēmiskā personāla un studējošo pētniecisko darbību veicina arī RISEBA un tās 

partneru organizētās starptautiskās zinātniskās konferences. 2014./2015. studiju gadā RISEBA 

organizēja pirmo virtuālo zinātnisko konferenci biznesa psiholoģijā Business Psychology - 

Gateway to Sustainable Business. Tās rezultātā tika izdots Journal of Business Management  

speciālizdevums, kurā publicēti 15 zinātniskie raksti (kopumā 11 autori). Sadarbībā ar Banku 

Augstskolu pārskata periodā RISEBA organizēja 8. starptautisko zinātnisko konferenci 

Information Society and Modern Business Modern Trends in Business.  

RISEBA Biznesa departamenta mācībspēkiem ir liela pieredze jauno zinātnieku (bakalaura, 

maģistra un doktora programmu studējošo) iesaistīšanā zinātniskajā darbā, veicot pētījumus 

projektu ietvaros, veicot individuālus pētījumus kursa darbu, bakalaura un maģistra darbu 

ietvaros, gatavojot zinātniskus rakstus, prezentējot pētījumu rezultātus zinātniskās konferencēs un 

biznesa forumos. Virziena ietvaros organizētais studiju process paredz visaptverošu pieeju, 

atbalstot studentu iniciētos pētījumus un veiksmīgākos studentus iesaistot arī zinātniskos 

projektos. Iesaistot studentus zinātniskajā pētniecībā, šajā studiju gadā tika organizēta arī 

Starptautiskā studentu zinātniskā konference Changing World – in Search for New Solutions – 

2015. Labākie konferencē prezentētie raksti tiek apkopoti zinātniskajos rakstu krājumos. 

Kopš 2013.gada RISEBA aktīvi darbojas Projektu daļa. Viens no tās uzdevumiem ir 

informēt RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī studentus par projektu 

iespējām, tai skaitā arī pētniecības projektiem. Projektu daļa darbojas šādās jomās: izglītība 

(mūžizglītība, augstākā izglītība, profesionālā izglītība, tālmācība u.c.), zinātne un pētniecība, 
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uzņēmējdarbības attīstība un uzsākšana, starpvalstu sadarbība, jaunatne (stipendijas, mobilitāte, 

apmācības), kultūra (māksla, mūzika, arhitektūra, filmu industrija u.c.), sociālā (nodarbinātība, 

sociālā vide, vienlīdzība, līdztiesības, labdarība, pret diskrimināciju/pret vardarbību, sabiedrības 

integrācija u.c.).  

RISEBA doktorantūras studiju īstenošanai 2011. - 2014. gadā tika piesaistīts Eiropas 

Sociālā fonda finansējums programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” ietvaros. Projekts: 

„Atbalsts doktora studiju programmas īstenošanai Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolā”. Projekta ietvaros doktorantūras studentiem tika sniegta iespēja 

saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu doktora grāda iegūšanai. Studenti tika nodrošināti ar 

mērķstipendiju doktora studiju programmas apguvei, pētījumu veikšanai un doktora zinātniskā 

grāda ieguvei. 

RISEBA mācībspēku zinātniskā darbība tiek finansēta gan no augstskolas ieņēmumiem, 

gan piesaistot dažādu fondu līdzekļus projektu veidā. Kopumā augstskola zinātniskajai darbībai 

atvēl vidēji 4-6% no augstskolas budžeta, atkarībā no attiecīgajā gadā piesaistītā finansējuma 

apjoma projektos.  

RISEBA akadēmiskais personāls aktīvi sadarbojas arī ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, trīs 

mācībspēki (I. Senņikova, T. Vasiļjeva un I. Brence) ir Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas 

komisijas eksperti. Turklāt RISEBA mācībspēki ir Latvijas Zinātņu Padomes eksperti (A. 

Čirjevskis, T. Vasiļjeva, I. Brence un I. Ludviga).  

Studiju virziena „Vadība administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība” akadēmiskā 

personāla zinātniskā aktivitāte un dalība projektos apkopota 6. pielikumā. Kā ievērojamākais 

sasniegums 2014./2015.studiju gadā jāatzīmē 12 augsti novērtētas virziena mācībspēku 

publikācijas, kas iekļautas Thomson Reuters un SCOPUS datu bāzēs.  

 

1.8. Informācija par ārējiem sakariem 

Sadarbība ar darba devējiem 

Lai nodrošinātu studiju procesa un mācībspēku sadarbību ar profesionālo vidi, RISEBA 

mācībspēki kā eksperti piedalās valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju komisijās, darba 

grupās un konsultatīvajās padomēs. Savukārt, lai stiprinātu saikni ar profesionālo vidi RISEBA, 

izstrādāta īpaša kārtība un sistemātiski studiju procesā tiek iekļautas arī nozaru speciālistu vadītas 

lekcijas un semināri. RISEBA sadarbojas arī ar nacionālajām profesionālajām asociācijām un 

organizācijām, kuras uzskaitītas pašnovērtējuma 1.3.nodaļā.  
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Studiju virziena programmu direktori koordinē sadarbību ar attiecīgo nozaru speciālistiem 

un profesionālajām asociācijām, iesaistot profesionāļus studiju Programmu padomēs. Programmu 

padomes uzdevumi ir: 

1) izvērtēt attiecīgo studiju programmu, atbilstoši esošajai situācijai tirgū un nozarē, 

programmu padome apstiprina ikgadējos studiju programmu raksturojumus; 

2) sniegt ieteikumus programmas pilnveidošanai vai izmaiņām programmā; 

3) pārskatīt sadarbību ar biznesa vidi un ieteikt jaunus sadarbības projektus.  

Profesionālo studiju programmu direktori uztur saikni ar darba devējiem studējošo prakšu 

nodrošināšanā. Vairāki uzņēmumi iesaistīti arī studentu praktiskās pētniecības darbā, piedāvājot 

tiem pētniecības tematus un vietas.  

2014./2015.studiju gadā īpaši aktīva sadarbība ar darba devējiem norisēja profesionālā 

bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”, kuras ietvaros, konsultējoties ar 

attiecīgo nozaru vadošajiem uzņēmumiem (SIA „Kreiss”, „Rietumu Banka” u.c.), tiek izstrādātas 

četras specializācijas: loģistikā, biznesa vadībā, mārketingā un finanšu vadībā. To realizāciju 

plānots uzsākt 2015./2016.studiju gadā.  

Aktīva sadarbība ar profesionālajām organizācijām notiek arī RISEBA Radošā biznesa 

inkubatora ietvaros, veidojot mentoru grupas, novērtējot studentu idejas un rīkojot biznesa plānu 

konkursus.  

Internacionalizācijas politika 

 RISEBA stratēģijā līdz 2017.gadam internacionalizāciju paredz kā vienu no 

stratēģiskajām prioritātēm, tās ietvaros izvirzīta misija: stiprināt Augstskolas RISEBA 

starptautisko reputāciju visās darbībās, un vīzija: nodrošināt, ka RISEBA ir starptautiski atzīta kā 

augstas kvalitātes izglītības, starptautiskas izcilības centrs mācību, pētniecības un korporatīvajā 

vidē. 

 Internacionalizācijas īstenošana noris divās dimensijās: internacionalizācija mājās, t.i., 

internacionalizācijas procesi, kas nav saistīti ar mobilitāti – studiju kursu internacionalizācija, 

angļu valodas mācīšana, starptautiska akadēmiskā personāla piesaiste, ārvalstu studentu 

integrācija un ārvalstu studentiem paredzētu pakalpojumu attīstīšana. Šīs internacionalizācijas 

dimensijas mērķis ir pilnveidot studentu starptautiskās kompetences. Savukārt otra 

internacionalizācijas dimensija ir saistīta ar mobilitāti: paplašinot studentu un personāla 

mobilitātes iespējas, veicinot sadarbību dubultgrāda programmās un dažādos projektos..  

 Kā internacionalizācijas rezultatīvie indikatori noteikti: 

 Dubultot starptautisko studentu skaitu;  
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 Dubultot ārvalstu studentu skaitu;  

 Trīskāršot ārvalstu mācībspēku skaitu;  

 Dubultot partneriestāžu skaitu iespējai iegūt dubultgrādu; 

 Augstas kvalitātes partnerību visos kontinentos; 

 Vismaz piecas jaunas partnerattiecības gadā;  

 Vismaz pieci jauni starptautiski projekti gadā. 

2014./2015.studiju gadā RISEBA pilna laika studijās mācās 186 studējošie, kopā ar 

apmaiņas studējošajiem pārstāvot 25 dažādas tautības.  

Starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji 

Pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, palielinājies noslēgto līgumu 

skaits ar partneraugstskolām, kopumā tie ir 76 aktīvi līgumi 29 valstīs. RISEBA, Erasmus+ 

mūžizglītības apmaiņas programmas ietvaros, 2014./2015.studiju gadā uzņemti 68 apmaiņas 

programmas studējošie, bet programmas ietvaros uz ārvalstīm devušies 28 studējošie, kas 

devušies uz 11 ES valstīm. Prakses mobilitātes iespēju izmantojuši 10 studējošie, savukārt no 

augstskolas docētāju un personāla Erasmus+ mobilitātes braucienos pārskata periodā devušies 16 

pasniedzēji un darbinieki.  

Pamatā ārvalstu studējošie „Vadības, administrēšanas un nekustamā īpašuma pārvaldības” 

studiju virzienā izvēlējušies bakalaura studiju programmu „Eiropas biznesa studijas” un maģistra 

studiju programmu „Starptautiskais bizness”, kas skaidrojams ar to, ka šīs programmas tiek 

īstenotas angļu valodā. Gandrīz puse no Erasmus studējošajiem ieradušies no Francijas, taču 

apmaiņas studijas RISEBA izvēlējušies arī studējošie no Vācijas, Slovākijas, Turcijas, Kipras u.c. 

ES valstīm. 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

Jau šobrīd RISEBA sadarbojas gan ar dažādām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un 

ārvalstīs, īstenojot šādas sadarbības formas: kopīgi realizētas programmas, dubultgrāda līgumus 

ar ārvalstu augstskolām, divpusējās sadarbības līgumus, kā arī Erasmus apmaiņas programmas un 

sadarbību starptautiskos projektos.  

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība” šādas studiju 

programmas ir izstrādātas un tiek realizētas kopā ar citām Latvijas augstskolām: 

 maģistra studiju programma „Veselības vadība” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 

universitāti; 

 doktora studiju programma „Biznesa vadība” sadarbībā ar Banku Augstskolu.  
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Augstskolai RISEBA noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas augstskolām, kurās 

īsteno līdzīgas studiju programmas, tā nodrošinot studiju virziena ilgtspēju studiju programmas 

likvidācijas gadījumā.  

Studentiem tiek piedāvāta iespēja saņemt divus zinātniskos grādus: vienu RISEBA, bet 

otru kādā no partneru augstskolām Francijā (Normandy Business School), Zviedrijā (Linnaeus 

(Vaxjo) University), Somijā (Haaga Helia University of Applied Science) un Vācijā (University of 

Applied Science Mainz).  

Pārskata periodā realizēts starptautiskās sadarbības projekts „Šveices pētnieku aktivitātes 

Latvijā”, kura ietvaros HSO Business School Switzerland pārstāvis Gerijs Kellers, (Gerry Keller) 

viesojās RISEBA International week jeb Starptautiskās nedēļas ietvaros, pasniedza vieslekcijas 

un kopīgi izskatot turpmākās sadarbības iespējas.  

 

1.9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējums 

Kvalitātes nodrošināšana studiju programmās noris saskaņā ar augstskolas kvalitātes 

vadības sistēmu, kas balstīta Eiropas līmeņa kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijās un standartos. 

Nodrošinot studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma” katras studiju 

programmas kvalitāti un tās pārraudzību, regulāri tiek organizētas studiju programmu padomes, 

kurās studiju programmas direktori, sadarbojoties ar programmu mācībspēkiem, studējošajiem, 

absolventiem un darba devējiem, veic programmu izvērtējumu. Tiek ņemts vērā visu iesaistīto 

pušu viedoklis un līdz ar to veicināta studiju programmu attīstība, atbilstoši nozares speciālistu un 

darba tirgus prasībām, kā arī studējošo ieskatiem un absolventu pieredzei, uzsākot vai turpinot 

profesionālo attīstību.  

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ES standartiem 

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana kopumā ir viena no RISEBA stratēģiskajām 

prioritātēm, augstskolas kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota balstoties uz ENQA 

standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, Eiropas 

Kvalitātes vadības fonda izcilības modeli (EFQM izcilības modeli), kā arī uz EFMD (European 

Foundation for Management Development) studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) 

kritērijiem.  

RISEBA kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt iekšējo procesu caurskatāmību un 

darbību veikšanu atbilstoši LR un ES normatīvajām prasībām. Kvalitātes vadības sistēmas 

ieviešanas mērķis RISEBA ir izpildīt kvalitātes kritēriju prasības, nodrošināt šo kritēriju 

http://www.ecole-management-normandie.fr/
http://lnu.se/?l=en
http://lnu.se/?l=en
http://www.haaga-helia.fi/en
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uzraudzību, un ieviest nepārtrauktas pilnveides procesu, lai pakalpojumi pilnībā atbilstu klientu, 

likumdevēju un uzraudzības iestāžu prasībām. Kvalitātes vadības sistēma nodrošina 

starptautiskajā darba tirgū nepieciešamo speciālistu sagatavošanu studiju procesā, kas ne tikai ir 

zinoši un prasmīgi katrs savā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un 

attieksmes ziņā.  

RISEBA kvalitātes politika ir izstrādāta, izplatīta, izskaidrota un saistoša visam 

augstskolas personālam. RISEBA personālam savā darbā ir jāievēro noteiktā politika un jāizpilda 

saviem pienākumiem noteiktās prasības. Politika publicēta RISEBA tīmekļa vietnē un ir viegli 

pieejama personālam, klientiem un citām ieinteresētajām pusēm. RISEBA kvalitātes politika 

detalizēti aprakstīta RISEBA Vadības sistēmas rokasgrāmatā (2014), kas pieejama visam 

personālam. Kvalitātes vadības sistēma definē un nosaka organizācijas struktūru, darbinieku 

pienākumus un pilnvaras, kvalitātes politikas mērķus, formulējumu un darbības sfēru, kā arī 

RISEBA kvalitātes pamatdarbības procesu struktūru un aprakstu un ar to saistītās dokumentācijas 

struktūru un aprakstu. RISEBA vadības sistēmas rokasgrāmatā aprakstītie procesi aptver gan 

pamatdarbības, gan vadības, gan arī atbalsta jeb resursu vadības procesus, kā arī nosaka kvalitātes 

indikatorus un kritērijus. 

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai noteikti šādi mehānismi: 

 kvalitātes vadības sistēmas monitorings  

 studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 

 darbinieku darbības kvalitātes noteikšana un uzraudzība (ikgadējais novērtējums, 

studentu aptauju rezultāti, hospitēšana); 

 iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 

 augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 

 studiju programmu/virzienu ikgadējais pašnovērtējums; 

 pasniedzēju un darbinieku ikgadējā snieguma izvērtēšana; 

 kvalitātes vadības grupas darbs; 

 studējošo snieguma novērtēšana un analīze. 

Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieņemti tādi rādītāji kā 

studējošo apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa profils – konkurētspēja 

darba tirgū (zināšanu un prasmju pielietošana profesionālajā darbībā), akreditācijas – nacionālās 

un starptautiskās, uzņemšanas/absolvēšanas rādītāji un finanšu rādītāji. Studējošie kvalitātes 

nodrošināšanas procesā tiek iesaistīti ar atgriezeniskās saites palīdzību (anketēšana, tikšanās 
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u.tml.), piedaloties studiju programmu padomēs, ar pārstāvniecību Senātā, kā arī ar studējošo 

pašpārvaldes starpniecību.  

RISEBA studiju procesā tiek regulāri veikta studentu aptauja gan par studiju saturu, gan 

mācībspēkiem. Aptauja tiek veikta katra studiju kursa noslēgumā. Respondenti ir visi virziena 

studiju programmu studējošie. Aptauju rezultātā tiek iegūta tieša atgriezeniskā informācija par 

studiju kursa kvalitāti, konkrētā mācībspēka vērtējumu, studējošo attieksmi, apmierinātību, 

izdales materiālu pietiekamību un atbilstību tēmas izklāstam, kā arī studentu ieteikumi brīvā 

formā, par to, kā uzlabot konkrētā studiju kursa apmācību procesu. Studējošo rekomendācijas 

saistībā ar programmas izmaiņām, ieteikumi jaunu kursu pievienošanai, sūdzības par kursu 

saturu, ja tādas ir, tiek apspriestas arī programmu padomes sēdēs, kas notiek vismaz reizi 

semestrī, bet nepieciešamības gadījumā tās var tikt organizētas arī biežāk. 

Līdz ar RISEBA skaidri definētajiem kvalitātes nodrošināšanas principiem, arī studiju 

virziena iekšējā kvalitāte tiek īstenota pēc šīs kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Atbilstoši 

augstskolas Darba izpildes vadības sistēmai, biznesa virziena struktūrvienības sistemātiski plāno, 

vada, novērtē un attīsta darbinieku un struktūrvienību darba izpildi, tā sekmējot darba kvalitātes 

uzlabošanos, un nodrošinot RISEBA darbības efektivitātes palielināšanos. 

Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē 

kādu no studiju programmām 

Gadījumā, ja kāda no studiju virzienā esošajām studiju programmām tiek likvidēta vai 

reorganizēta, augstskola paredz iespēju studējošajiem pāriet uz kādu citu RISEBA studiju 

programmu. RISEBA noslēgusi sadarbības līgumus ar citām augstskolām, kurās ir tādas pašas vai 

līdzīgas studiju programmas, lai studējošie varētu turpināt studijas un iegūt kvalitatīvu izglītību. 

Sadarbības līgumi apkopoti 7. pielikumā.  
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2. KOPSAVILKUMSPAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

Studiju virziena „Vadība , administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” (bakalaura, 

maģistra un doktora studiju līmeņos) mērķi, struktūra, saturs un vērtēšanas pamatprincipi balstās 

uz Latvijas Republikas Augstskolu likuma prasībām un atbilstošajiem Ministru kabineta 

noteikumiem. Studiju virziena programmas atbilst attiecīgi: 2014.gada 26.augusta LR MK 

Noteikumi Nr. 512MK „Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu”, 2014.gada 13.maija LR MK noteikumiem Nr.420 – „Noteikumi par valsts 

akadēmiskās izglītības standartu”, bet doktorantūras līmeņa programma – MK noteikumiem 

Nr.1000 , Rīgā 2005.gada 27.decembrī, „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” Savukārt profesionālo programmu kvalifikācijas 

standarti atbilst profesiju standarta prasībām. 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” (bakalaura, 

maģistra un doktora studiju līmeņos) studiju programmas veidotas saskaņā ar Boloņas deklarāciju 

un Boloņas procesa vadlīnijām, kas ietver studiju rezultātus (zināšanas, prasmes, un kompetences 

atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

prasībām, kā arī starpvalstu kvalifikācijas pielīdzināšanas prasībām. 

Lai nodrošinātu studiju virziena un programmu ilgtspēju, studiju virziens tiek plānots un 

īstenots atbilstoši LR reglamentējošiem dokumentiem:  

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;  

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam; 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2030.gadam.  

Lai nodrošinātu studiju programmu ilgtspējīgu attīstību ES kontekstā, tiek attīstītas un 

pilnveidotas starptautiskās sadarbības iespējas un dažādotas studiju formas. Studiju programmās 

studējošajiem un personālam nodrošināta iespēja piedalīties starptautiskos apmaiņas projektos 

Erasmus programmas ietvaros,  noslēgti sadarbības līgumi ar 55 augstākās izglītības iestādēm 23 

valstīs. Jebkuram interesentam, t.sk. citu izglītības iestāžu studējošiem, ir iespēja apgūt jebkuru 

programmas studiju kursu klausītāja statusā un saņemt par to attiecīgu augstskolas apliecinājumu. 

Četras no studiju virziena programmām tiek piedāvātas tālmācības formā.  

Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības 

iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 

Lai noskaidrotu absolventu nodarbinātības iespējas, augstskolā RISEBA un arī studiju 

virzienā tiek ņemti vērā un izmantoti Latvijā jaunāko pētījumu rezultāti. Atbilstoši projekta  
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„Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība” 

aktivitātes „Aptaujas darba tirgus prasībām” pētījuma gala ziņojumam, tuvākajos gados 

darbaspēka pieprasījuma izmaiņas būs saistītas ar kvalitatīvām tendencēm – darba devējiem, 

pieņemot darbā jaunu darbinieku, noteicošais būs augsta kvalifikācija un specifiskas prasmes. 

Turpinās pieaugt pieprasījums pēc IT profesionāļiem ar augstāko izglītību. Lielākajā daļā nozaru 

tiek prognozēta nepieciešamība pēc darbiniekiem, kuri spēj piemēroties izmaiņām specializācijā. 

No darbiniekiem arvien vairāk tiks gaidīta un pieprasīta multifunkcionalitāte un prasmju 

paplašināšana - spēja veikt daudzveidīgākus uzdevumus, pārzināt vairākas jomas, apvienot sevī 

vairāku darbinieku prasmes un iemaņas. Nākotnē pieaugs komunikācijas prasmju 

nepieciešamība, no tām pieprasītākās būs sadarbība kolektīvā, kvalitatīva klientu apkalpošana un 

pārdošana gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Īpaši būtiskas perspektīvā ir valodu prasmes.  

Lai nodrošinātu virziena programmu atbilstību darba tirgus prasībām, virziena studiju 

programmas tiek pilnveidotas ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Nākamā studiju gada laikā 

plānots veikt pētījumu un aptaujāt gan RISBEA absolventus – darba devējus, un apkopoto 

informāciju integrēt studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” 

studiju programmās, gan veidot ciešāku atgriezenisko saikni ar uzņēmumiem, kuros virziena 

studējošie strādājuši prakses ietvaros un pēc studiju absolvēšanas.  

Studiju virziena attīstības plāns 

Studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības 

plāns nākamajam gadam izstrādāts saskaņā ar virziena attīstības perspektīvu turpmākajiem 

sešiem gadiem. Plāns iedalīts astoņos attīstības virzienos.  

1.Studiju kvalitātes nodrošināšana: 

1.1. Darboties atbilstoši iekšējai kvalitātes vadības sistēmai, kas veidota saskaņā ar 

starptautiskiem standartiem: 

 ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) Eiropas 

Kvalitātes vadības fonda izcilības modeli (EFQM izcilības modeli); 

 EFMD (European Foundation for Management Development) studiju programmu 

akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem; 

 RISEBA Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata. 

1.2. Uzturēt EPAS akreditācijas iegūto studiju programmu augsto kvalitāti un veikt tās 

monitoringu. Vienlaicīgi, virzīties uz AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business) akreditāciju. 
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1.3. Studiju kursu kvalitātes novērtējuma pilnveidošana, veicinot studējošo atgriezenisko 

saiti par kursu saturu un tā kvalitāti, integrējot aptaujas anketu e.riseba kā obligātu kursa prasību 

izpildes sastāvdaļu.  

2.Virziena studiju programmu un studiju procesa realizācija: 

2.1.Virziena attīstībā aktīvāk integrēt RISEBA devīzi „Bizness tiekas ar mākslu”; 

2.2.Veidot jaunas studiju programmas: izveidot un uzsākt profesionālo maģistra studiju 

programmu „Biznesa psiholoģija”.  

2.3.Studiju virziena programmu profesionalitātes paaugstināšana - studiju kursu (moduļu) 

satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu teorētiskajām nostādnēm, biznesa vides attīstības 

tendencēm un tirgus prasībām. 

2.4. Darba tirgus prasību ievērošana definējot studiju programmas studiju rezultātus un 

veidojot studiju kursu saturu. 

2.5. Profesionālu viesmācībspēku piesaiste; 

2.6. Profesionālo sertifikātu ieguves veicināšana (projektu vadības, personāla vadības u.c. 

atbilstošo nozaru sertifikāti); 

2.7. Studiju procesa pilnveidošana: 

 e.riseba (Moodle) ieviešana visos studiju līmeņos un formās; 

 Moduļu sistēmas pilnveidošana; 

 Tālmācības attīstība (jauni tirgi, kvalitātes paaugstināšana);  

 Starpdisciplinaritātes pilnveidošana; 

 Studiju kursu kataloga izveide; 

 Izvēles kursu kataloga izveide; 

 Klausītāja kursu attīstība. 

3. Mācībspēku darba kvalitātes pilnveide un monitorings: 

3.1. Ikgadējais akadēmiskā personāla novērtējums un monitorings (zinātnisko, 

pedagoģiskie un organizatoriskie kritēriji); 

3.2. Hospitācijas sistēmas monitorings un pilnveide; 

3.3. Mācībspēku līdzdalība starptautiskās apmaiņas programmās; 

3.4. Mācībspēku zinātnisko virzienu grupu monitorings; 

3.5. Mācībspēku līdzdalība zinātniskajās konferencēs un publikāciju izveidē;  

3.6. Mācībspēku motivācijas sistēmas pilnveide zinātniskā darba stimulēšanai; 

3.7. Studiju kursa saturu audits; 
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3.8. Tālmācības kurus metodikas audits; 

3.9. Metodiskie semināri pieredzes apmaiņai un jaunu zināšanu ieguvei; 

4. Jaunu tirgu apgūšana: 

4.1. Sadarbības attīstība ar NVS valstīm; 

4.2. Sadarbības attīstība ar ES valstīm; 

4.3. Multinacionālu studentu grupu izveide un starpkultūru komunikācijas pilnveide 

augstskolā; 

4.4. Jaunu komunikācijas kanālu izveide un ieviešana studentu piesaistei. 

5. Sadarbības pilnveidošana ar darba devējiem un profesionālo vidi: 

5.1. Sadarbība ar profesionālajām asociācijām; 

5.2. Absolventi un RISBEA absolventu biedrības attīstība; 

5.3. RISEBA Radošais biznesa inkubators un citu augstskolu biznesa inkubatoru 

sadarbība 

5.4 Projektu laboratorijas pakalpojumu pilnveide, sadarbībā ar uzņēmējiem; 

5.5. Līdzdalība ar darba devējiem un uzņēmējiem studiju realizēšanā: studiju programmu 

padomēs, lekcijās, praksē, nobeiguma darbu vadīšanā un  aizstāvēšanas komisijās 

6. Materiāli tehniskais nodrošinājums 

6.1. Studiju procesā nepieciešamās programmatūras uzturēšana un atjaunošana; 

6.2. Biznesa simulācijas spēles kā studiju procesa integrāla sastāvdaļa; 

6.3. e-studiju materiālu iepirkšana, abonēšana un izveide; 

6.4. Bibliotēkas krājumu pilnveide. 

7. Starptautiskās sadarbības pilnveide: 

7.1. Iesaistīties Erasmus+ apmaiņas programmā un nodrošināt ārvalstu studentu plūsmu 

studiju programmās, kas tiek realizētas angļu valodā. Ar Erasmus+ apmaiņas programmas 

starpniecību piesaistīt arī vieslektorus īso kursu un semināru vadīšanai; 

7.3. Meklēt sadarbības partnerus un pilnveidot dubultgrāda iespējas;  

7.4. Starptautiskas prakses izveide. 

8. Zinātniskās darbības pilnveide: 

8.1.Zinātniski pētniecisko virzienu grupu aktīva darbība, vadība un monitorings; 

8.2. Studentu iesaistīšana zinātniski pētniecisko darbu veikšanā, līdzdalībā pētnieciskajos 

projektos un jaunu pētniecisko projektu izstrādē, kā arī studentu motivēšana dalībai nozares 

zinātniskajās konferencēs.  
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1.pielikums 

 

Studiju virziena studiju programmas, to apjoms, forma un veids 

Studiju programmas 

nosaukums 

Izglītības 

klasifikāci

jas kods 

Studiju 

programmas 

īstenošanas 
Studiju veids Studiju forma 

apjoms ilgums 

Augstākās izglītības bakalaura studiju programma: 

Biznesa psiholoģija 43345 
120 

KP 

3 gadi Pilna laika studijas  klātiene (diena) 

3 gadi Pilna laika studijas  klātiene (vakars) 

3,5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

3,5 gadi Nepilna laika studijas neklātiene (tālmācība) 

3 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

3 gadi   Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

3,5 gadi   Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas: 

Uzņēmējdarbības 

vadība 
42345 

160 

KP 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas    neklātiene (tālmācība) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

E-bizness 42341 
160 

KP 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas    neklātiene (tālmācība) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (diena) 

4 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

4.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (vakars) 

Eiropas biznesa 

studijas 
42345 

160 

KP 
4 gadi 

Pilna laika studijas klātiene (diena) 

Pilna laika studijas klātiene (diena) 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma: 

Projekta vadība 47345 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Nepilna laika studijas klātiene (IDS) 

80 KP 2.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene (IDS) 

90 KP 3 gadi Nepilna laika studijas klātiene (IDS) 

apjoms ilgums   

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma: 

Personāla vadība 47345 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 3 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 
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Studiju programmas 

nosaukums 

Izglītības 

klasifikāci

jas kods 

Studiju 

programmas 

īstenošanas 
Studiju veids Studiju forma 

apjoms ilgums 

Uzņēmējdarbības 

vadība 

 
47345 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

70 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (IDS) 

70 KP 2.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (IDS) 

60 KP 2 gadi Nepilna laika studijas    neklātiene (tālmācība) 

70 KP 2.5 gadi Nepilna laika studijas   neklātiene (tālmācība) 

60 KP 1.5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

70 KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

Starptautiskais 

bizness 
47345 

60KP 1,5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60KP 2 gadi Nepilna laika studijas klātiene 

80KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80KP 2,5 gadi Nepilna laika studijas klātiene 

90 KP 2,5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

90 KP 2,5 gadi Nepilna laika studijas klātiene 

Vadība un 

administrēšana 
(RISEBA MBA) 

47345 

60 KP 1,5 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

80KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene (vakars) 

60 KP 2 gadi Nepilna laika studijas klātiene  

80KP 2.5 gadi Nepilna laika studijas klātiene  

Profesionālās augstākās izglītības kopīgā maģistra studiju programma  

Veselības vadība 47345 
60 KP 1,5 gadi Pilna laika studijas klātiene 

80KP 2 gadi Pilna laika studijas klātiene 

Augstākās izglītības kopīgā doktora studiju programma: 

Biznesa vadība 51345 
120 

KP 

3 gadi Pilna laika studijas klātiene 

4 gadi Nepilna laika studijas   neklātiene 
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Studiju virziena studiju programmās iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija 

Studiju programmas 

nosaukums 
Iegūstamais grāds Profesionālā kvalifikācija 

Akadēmiskās/profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas: 

Biznesa psiholoģija 
sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības 

vadībā 
- 

E-bizness 
profesionālā bakalaura grāds elektroniskajā 

komercijā 

elektroniskās komercijas 

speciālists 

Eiropas biznesa 

studijas profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā 

uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs 

Uzņēmējdarbības 

vadība 
profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības 

vadībā uzņēmējdarbības vadītājs 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas: 

Personāla vadība profesionālā maģistra grāds personāla vadībā personāla vadītājs 

Projekta vadība profesionālā maģistra grāds projekta vadībā projekta vadītājs 

Starptautiskais bizness 
profesionālā maģistra grāds starptautiskajā 

biznesā 

uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs 

Uzņēmējdarbības 

vadība 

profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības 

vadībā 
- 

Vadība un 

administrēšana 

profesionālā maģistra grāds vadībā un 

administrēšanā 
- 

Profesionālās augstākās izglītības kopīgā maģistra studiju programma (tiek īstenota kopā ar RSU) 

Veselības vadība profesionālais maģistra grāds veselības vadībā 
uzņēmumu un iestāžu 

vadītājs 

Augstākās izglītības kopīgā doktora studiju programma: 

Biznesa vadība doktora grāds vadībzinātnē - 
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2.pielikums 

Studiju virziena stripro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 
Kvalitāte: 

Starptautiski atzīta kvalitāte – 2 programmām EPAS 

akreditācija. 

Kvalitātes vadības sistēma studiju procesa norises 

optimizēšanai. 

Saturs: 

Programmu saturs atbilst profesionālo standartu prasībām un 

tas ir saskaņots ar profesionālās izglītības valsts standartu. 

Programmu saturs atbilst tirgus prasībām 
Jaunu maģistra studiju programmu izstrāde 

Doktora studiju programmas izstrāde angļu valodā 

Mācībspēki 

Pieredzējuši un augsti kvalificēti mācībspēki ar profesionālu 

pieredzi 

Divas programmās tiek realizētas, apvienojot divu augstskolu 

zinātniski pētnieciskos, akadēmiskos un materiāli tehniskos 

resursus, akadēmiskās sadarbības rezultātā, radot jaunu 

sinerģiju.  

Pētnieciskā darbība norisinās ciešā saiknē ar reālās 

uzņēmējdarbības vides problēmām un prasībām. 

RISEBA mācībspēki ir Latvijas Zinātņu Padomes eksperti un 

Valsts Zinātniskās Kvalifikācijas komisijas eksperti 

Uzsākta ārvalstu pasniedzēju ievēlēšana akadēmiskajos amatos 

Studējošie  

Liels ārvalstu studentu skaits programmās angļu un krievu 

valodu plūsmās 

Studiju formas 

Pilna un nepilna laika studiju formas, tai skaitā tālmācība; 

Iespēja studējošajiem apvienot darbu ar mācībām; 

Trīs studiju valodas. 

Starptautiskie sakari 

RISEBA ir izveidoti sadarbības sakari ar citu valstu biznesa 

augstskolām un piedāvājums studēt ārzemēs 

ERASMUS+ studiju apmaiņas iespējas 

Starptautiskas prakses iespējas 

Iespēja iegūt dubultgrādu 

Sadarbība ar darba devējiem  

RISEBA ir ilggadīga un veiksmīga sadarbība ar darba 

devējiem studentu prakšu vietu nodrošināšanā; 

Sadarbība ar profesionālajām asociācijām organizācijām; 

Biznesa inkubators  

Aktivizējies darbs programmu padomēs 

Materiāli tehniskais nodrošinājums 

RISEBA ir labs materiāli tehniskais IT nodrošinājums biznesa 

virziena programmu realizācijai (specifiskie programmu 

produkti, piem., Moodle, DreamApply, Webropool), 

RISEBA Bibliotēka ir nodrošināta ar nozares specifisko 

literatūru un brīva pieejas EBSCO un ProQuest datu bāzēm. 

Jauna studentu viesnīca ārvalstu studentiem 

Studiju maksa 

Studiju maksa ir konkurētspējīga salīdzinājumā ar līdzīgām 

programmām citās augstskolās. 

Alumni 

Plašas karjeras iespējas absolventiem. 

 

 

 

 

 
Ierobežots izvēles kursu piedāvājums. 

 

 

 

 

 
Akadēmiskajam personālam ir nepietiekams 

zinātnisko publikāciju skaits atsevišķos 

pētījumu virzienos; 

Mazs ārvalstu akadēmiskā personāla skaits; 

Zema ārzemju pasniedzēju iesaiste biznesa 

programmu attīstībā; 

Intensīvs studiju process, liela slodze. 

 

 

 

 

Grūtības iesaistīt studentus zinātniskajā darbā. 

 

 

Ārzemju lektoru gadījumā – ļoti intensīvas 

studijas. 

 

 

Nepietiekamas mārketinga aktivitātes atsevišķu 

programmu virzīšanai ārvalstu tirgū; 

Trūkst pieredzes darbā ar studējošajiem no NVS 

valstīm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISEBA Bibliotēkas grūtības profesionālās 

literatūras un e-grāmatu iegādē, augsto izmaksu 

dēļ. 

 

 

 

 

 

Neliela virziena absolventu iesaistīšanās studiju 

programmu attīstībā. 
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IESPĒJAS DRAUDI 
Kvalitāte:  

Starptautiskās akreditācija saņemšana (EPAS) un plānotās 

(AACSB) un atbilstoša augstskolas atpazīstamība; 

Studiju programmu  satura pilnveide atbilstoši jaunākajām 

tendencēm vietējā un starptautiskajā tirgū 

Saturs un forma 

Starpdisciplinaritātes pilnveidošana, aktīvi īstenojot RISBEA 

devīzi „ Bizness tiekas ar mākslu”, integrējot mākslas studijas 

biznesa programmās;  

Studiju moduļu sistēmas pilnveidošana; 

Tālmācības un jaukto studiju formu attīstība; 

Klausītāju kursu attīstība 

Studējošie  

Sabiedrības pieaugošās vajadzības pēc izglītības turpināšanas 

katra indivīda profesionālajā izaugsmē; 

Latvijā potenciālo studentu vēlme iegūt otro un pat trešo 

izglītību; 

ES un NVS valstu potenciālo studentu interese par studijām 

Latvijā; 

Multinacionālas studentu grupas un starpkultūru komunikācijas 

pilnveide 

 

 

 

 

Mācībspēki 

Jaunu akadēmiskā personāla un praktiķu piesaiste, tai skaitā no 

profesionālās vides; 

ES un NVS valstu akadēmiskā personāla interese par sadarbību 

 

Sadarbība 

Uzņēmēju ieinteresētība sadarbībā (t.sk. Projektu laboratorijas 

pasūtījumi); 

Pilnveidota sadarbība ar pašvaldības un valsts iestādēm; 

Sadarbība ar vietējām un ārvalstu augstskolām.; 

Eiropas programmu, t.sk. ERASMUS apmaiņas programmas un 

ERASMUS+ programmas sniegto iespēju aktīva izmantošana 

starptautiskai sadarbībai; 

Absolventu tīkla izveide paver plašākas sadarbības iespējas ar 

profesionālo vidi; 

Jaunu tirgu apgūšana – NVS un ES. 

Zinātne un pētniecība 

Jaunu tehnoloģiju izmantošana studiju procesa un satura 

pilnveidei  

Sabiedrībā pieaugoša interese par zinātni un pētniecību un 

augstākās izglītības (maģistra, doktora grāda) prestiža 

palielināšanās.  

Attiecīgās nozares profesionāļu izpratne par pētnieciskās 

izglītības nepieciešamību sekmīgai uzņēmuma darbībai strauji 

augošas konkurences apstākļos 

RISEBA aktivitāte „Journal of Business Management” izdošanā 

– iespēja starptautiskām publikācijām 

Konkurences saasināšanās līdzīgu 

profesionālo maģistra studiju programmu 

piedāvājumā; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, kas 

izraisa strauju studentu skaita samazināšanos 

Latvijā; 

Valsts ekonomiskā situācija, kas apdraud 

finansējumu doktora studiju programmām un 

zinātnei, kā arī studentu finansiālā situācija; 

Bezmaksas studijas ārzemēs; 

Potenciālo studentu emigrācija; 

Valsts politiskā situācija, t.sk. uzturēšanās 

atļauju piešķiršanas politika; 

Nelabvēlīgās emigrācijas tendences Latvijas 

iedzīvotāju vidū – talantīgu, enerģisku cilvēku 

aizbraukšana no Latvijas; 

 

Nepārdomāta darba samaksas sistēma 

darbiniekiem ar doktora grādu, kas mazina 

motivāciju šo grādu iegūt.  

 
 
Atbalsta trūkums no uzņēmumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskās situācijas dēļ mācībspēki 

uzņemas pārāk lielu akadēmisko un 

administratīvo slodzi, neatliek laika nopietnu 

pētījumu veikšanai un zinātnes attīstībai 

 

 



 

3.pielikums 

Organizācijas struktūra 

 



 

4.pielikums 

Akadēmiskais personāls 

Virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” studiju programmu 

nosaukumu saīsinājumi ir sekojoši:  

BBP - akadēmiskā bakalaura studiju programma „Biznesa psiholoģija” 

BEK - profesionālā bakalaura studiju programma „E-bizness” 

BUV - profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 

EBS - profesionālā bakalaura studiju programma „Eiropas biznesa studijas” 

MUV - profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” 

MPV - profesionālā maģistra studiju programma „Personāla vadība” 

MPR - profesionālā maģistra studiju programma „Projekta vadība” 

MIB - profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskais bizness” 

MVV - profesionālā maģistra studiju programma „Veselības vadība” 

DBV - doktora studiju programma „Biznesa vadība” 

Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

Akadēmiskais 

amats 

Bahmane Ludmila Dr.oec. 
BUV, BBP, 

BEK 
Mārketings, Starptautiskais mārketings 

RISEBA 

docente 

Blumberga 

Solveiga 
Dr .psych. 

BBP, BUV, 

BEK, MPV, 

MPR 

Sociālā psiholoģija, Patērētāju 

uzvedība, Līderība un organizāciju 

uzvedība, Korporatīvā sociālā 

atbildība, Vadības psiholoģija, 

Organizāciju psiholoģija, Vadīšanas 

psiholoģija, Vadīšanas psiholoģija un 

ētika, Projekta vadības psiholoģija un 

līderība 

RISEBA 

docente 

Brence Ieva Dr.sc.administr. BUV, MIB 

Lietišķā spēle "INTOPIA", 

International marketing and 

comunication 

RISEBA 

asoc.prof. 

Bulatova Jūlija Mg.psych. 
BBP, BUV, 

MPV 

Biznesa ētika, Līderība un 

organizāciju uzvedība, Sociālā 

psiholoģija, Organizāciju psiholoģija 

RISEBA 

lektore 

Burakovs Georgijs Dr.oec. 

BUV, EBS, 

MUV, MIB, 

DBV 

Projektu vadīšana, Loģistika, 

Loģistika/piegādes ķēžu vadīšana, 

Project Management, Logistics, 

Research Methodology  

RISEBA 

asoc.prof. 

Čirjevskis Andrejs Dr.oec. 

BUV, MPR, 

MUV, EBS,  

MVV, DBV 

Finanšu vadīšana, Stratēģiskā 

vadībzinība, Biznesa stratēģija un 

konkurētspēja, Strategic Management, 

Financial and Risk Management, 

Pētījumu metodika 

RISEBA prof. 
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Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

Akadēmiskais 

amats 

Fedotovs 

Aleksandrs 
Dr.oec. 

BUV, BBP, 

BEK, MUV, 

MPV, MPR, 

MVV 

Mikroekonomika, Makroekonomika, 

Pasaules ekonomika, Starptautiskais 

bizness, Ekonomika, Ekonomika un 

darba ekonomika 

RISEBA prof. 

Ivanova Tatjana Dr.oec. 
BUV, BEK, 

MUV 

Grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība, 

Vadības grāmatvedība, Grāmatvedība 

un finanses 

RISEBA 

docente 

Konovalova 

Natālija 
Dr.oec. BUV, MUV 

Banku loma uzņēmējdarbībā, Finanšu 

tirgi 
RISEBA 

asoc.prof. 

Kozlinskis Vufs Dr.oec. DBV Pētījumu metodika 
RISEBA, LLU 

profesors 

Kreituss Ilmārs Dr.chem. BUV, MUV 
Banku loma uzņēmējdarbībā, Finanšu 

tirgi 
RISEBA 

asoc.prof. 

Krēmers Leonids Dr.oec. 
BUV, BBP, 

BEK 

Informācijpratība, Informācijas 

tehnoloģijas, Datorgrafika un grafiskās 

paketes, Elektroniskās komercijas 

aktualitātes, Elektroniskā tirdzniecība 

un maksājumu sistēmas 

RISEBA 

docents 

Kurovs Boriss Dr.oec. MUV Mūsdienu tendences menedžmentā 
RISEBA 

viesasoc.prof. 

Lapiņa Gundega Dr.paed. 

BBP, BUV, 

MUV, 

MPV, MPR, 

MIB 

Inovāciju menedžments, Inovācija un 

kreativitāte, Inovācija un intelektuālā 

īpašuma aizsardzība, Open innovation 

and cretivity in professional work, 

International Entrepreneurship and 

Innovation 

RISEBA 

asoc.prof. 

Limanskis 

Andrejs 
Dr.oec. 

BUV, BBP, 

EBS 

Uzņēmējdarbība, Finanšu un nodokļu 

sistēma, Starptautiskās finanses un 

finanšu tirgi  

RISEBA 

asoc.prof. 

Lozbiņeva Jeļena Mg.oec. EBS Business French, General French 
RISEBA 

lektore 

Ludviga Iveta Dr.sc.adminstr. 

MUV, 

MPV, MPR, 

MVV 

Pētījumu metodes 
RISEBA 

asoc.prof. 

Maļeško Jeļena Mg.paed. 
BUV, BBP, 

BEK, EBS 

Biznesa komunikācijas angļu valodā, 

Business Negotiations 
RISEBA 

docente 

Naidenko Poļina Mg.oec. 

BBP, BUV, 

EBS, MUV, 

MVV 

Starptautiskais bizness, Marketing 

Research, Principles of Marketing, 

Research Methodology and Design, 

Vadībzinību un tirgzinību pamati 

RISEBA 

lektore 

Nikolajevs 

Andrejs 
Dr.oec.  BUV, BEK 

Vadības grāmatvedība, 

Makroekonomika, Projektu vadīšana, 

Starptautiskā ekonomika 

RISEBA, LU 

asoc.prof. 

Pabriks Artis PhD EBS 
European Political and Economic 

Development 
RISEBA prof. 

Pančenko Ērika Dr.sc.ing. BUV, BBP Finanšu vadīšana 
RISEBA 

docente 
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Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

Akadēmiskais 

amats 

Pēce Rasa Mg.oec. 
BUV, BBP, 

MPR, MUV 

Grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība, 

Vadības grāmatvedība, Grāmatvedība 

un finanses 

RISEBA 

lektore 

Pētersons Leonīds Dr.sc.ing. BUV, BBP Stratēģiskā vadībzinība 
RISEBA, 

viesasoc.prof. 

Petrovs Anatolijs Dr.oec. 

BUV, BBP, 

MUV, 

MVV 

Vadībzinības, Personālvadība, 

Operāciju vadīšana, Ekonomikas 

teorētiskie aspekti, Starptautiskā 

personāla vadība, Ražošanas 

pakalpojumu vadība 

RISEBA 

docents 

Rika Nadežda 
Mg.oec.,    

doktorante 
BUV, BBP 

Prezentācijas prasme, Studiju iemaņu 

attīstīšana,  

RISEBA 

lektore 

Romanova Ingūna Mg.paed. BUV, BBP Biznesa komunikācijas angļu valodā 
RISEBA 

lektore 

Rubene Aija 2.līm.prof.izgl. BBP, BUV Biznesa komunikācijas angļu valodā 
RISEBA 

lektore 

Seļivanova - 

Fjodorova Nataļja 
Mg.oec. BUV, BEK 

Komercdarbība, Uzņēmuma 

finanses, Starptautiskie 

grāmatvedības standarti, Finanšu 

vadīšana 

RISEBA 

lektore 

Senņikova Irina Dr.oec. 
EBS, MIB, 

MVV 

Leadership and Development of 

Effective Management Skills, 

Leadership and Managing Change 

RISEBA 

asoc.prof. 

Sidorčuka Irina 2.līm.prof.izgl. 
BBP, BUV, 

BEK 
Biznesa komunikācijas angļu valodā 

RISEBA 

docente 

Streļčonoka 

Anžella 
Mg.philol. BBP, BUV Biznesa komunikācijas angļu valodā 

RISEBA 

docente 

Treiguts Egmonts Mg.phys. 
BUV, BBP, 

BEK 

Informācijpratība, Informācijas 

tehnoloģijas, Augstākā matemātika, 

Matemātiskā statistika, Datu struktūra 

un algoritmi, Datu bāzes, Web 

programmēšana 

RISEBA 

lektors 

Vasiļjeva Tatjana Dr.oec. MUV 
IT sistēmu pārvaldība, Inovācijas un 

intelektuālā īpašuma aizsardzība 

RISEBA 

asoc.prof. 

Vīra Raina Dr.paed. 
BUV, BBP, 

MPR 

Vadībzinības, Biznesa ētika, 

Personālvadība, Projekta kvalitātes un 

izmaiņu vadība 

RISEBA 

asoc.prof. 

Zakriževska Maija Dr.psych. 
BBP, BUV, 

MPV 

Ievads biznesa psiholoģijas studijās, 

Personības izaugsme un komandas 

veidošana, Organizāciju psiholoģija, 

Konfliktu vadīšana un mediācija 

organizācijā, Grupu vadīšanas 

psiholoģiskie aspekti, Politikas 

psiholoģija, Vadības psiholoģija, 

Darba psiholoģija, Sociālā un 

saskarsmes psiholoģija 

RISEBA 

asoc.prof. 
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5.pielikums 

Ārštata pasniedzēji 

N.p.k

. 
Uzvārds, vārds 

Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

1 Andermane Sandra MBA EBS 
Management of Information 

Systems 

2 Artjomenko Sergejs Mg.sc.ing. BEK Datoru operētājsistēmas 

3 Āzena Ligita 
  Mg. soc.     

doktorante 
BUV, BBP 

Mārketings, Starptautiskais 

mārketings 

4 Baltača Brigita 
Mg.soc., 

doktorante 
MIB 

Corporate Governance and Social 

Responsibility 

5 Bogdanovs Nikolajs Dr.oec. 
BUV, BBP, 

BEK, EBS 
Makroekonomika, Microeconomics 

6 Boitmanis Egils Mg.oec. MIB E-business and New Media 

7 Bojarūns Vladislavs  Mg.adminstr. BUV Biznesa drošība 

8 Bolēvics Valters Mg.sc.oec. 
BUV, BEK, 

MUV 
Loģistika 

9 Bowen James PhD MIB 
International Entrepreneurship and 

Innovation  

10 Buiķis Māris Dr.math. 
BUV, BEK, 

MUV 

Augstākā matemātika, Skaitliskās 

metodes biznesā 

11 Bykovskiy Teodor Mg.oec.   

Tirgzinības, Mārketings, 

Mārketinga pētījumi, Pasaules 

ekonomika 

12 Bžiškjane Narine Mg.phil. 
BUV, BBP, 

BEK 

Biznesa komunikācijas angļu 

valodā 

13 Čaikovska Tamāra Mg.psych. BBP Patopsiholoģija organizācijā 

14 Čelombitko Ļubova Mg.oec. EBS Financial Accounting 

15 
Cervantes Cutierrez 

Joan 

Augst.akad.izgl

. 
EBS 

Spāņu valoda 

16 Cīrule Iveta 
Mg.soc., 

doktorante 

BUV, BBP, 

BEK 

Uzņēmējdarbība, Prakse biznesa 

inkubatorā 

17 Cīrulis Zigurds MBA BUV Investīcijas 

18 Dambe Gundega  
Mg.paed.,    

doktorante 
MPR, MPV 

Lietvedība un terminoloģija 

projektu vadībā, Personāla 

lietvedība 

19 Dango Marina Mg. psych. BBP Vispārīgā psiholoģija 

20 Daughty Dave PhD MPV 

HR in business context, Cross 

cultural issues and Diversity in 

HRM 

21 
Dombrovska 

Ludmila 
Mg.oec.   Investīcijas, Projektu vadīšana, 

Finanšu un nodokļu sistēma 

22 Doran Edward PhD EBS 
Innovation and Creativity in 

Business 

23 Doveika Inga Mg.oec. MPR Projekta lietvedība un terminoloģija 
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N.p.k. Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

24 Dreifelde Ilze 
Mg. psych., 

Mg. sc.sal. 
BBP 

Grupu vadīšanas psiholoģiskie 

aspekti 

25 Gabaliņa Dita Mg.sc.comp. BEK Automatizētās projektēšanas 

sistēmas (CASE) 

26 Gaile Anita 
Mg.oec.    

doktorante 
MIB 

Training, Learning and Talent 

Management 

27 Gaile Dace  Mg. soc. MPR 
Projekta tiesiskais nodrošinājums 

un piegāžu vadība 

28 Garleck Andrew PhD MIB International Business Law 

29 Gedroics Vitolds Dr.paed. BUV, BEK Augstākā matemātika, Skaitliskās 

metodes biznesā 

30 Godmanis Ivars Dr.phys. 
EBS 

European Political and Economic 

Development 

31 
Gonsalesa-Ortisa 

Irina 
Mg.oec. BUV Ievads loģistikā 

32 Grīsle Ludmila Mg.paed. EBS Spanish 

33 Gudele Ina Mg.oec. BEK Interneta mārketings 

34 Gunare Marina Dr. sc. pol. MUV Starptautiskā mārketinga vadīšana 

35 Ignatjeva Svetlana Dr.psych. BUV Datu bāzes, Matemātiskā statistika 

36 Iltiņa Marija Dr.sc.ing. EBS, BUV Quantitative methods: Applied 

Mathematics, Augstākā matemātika 

37 Inta Ostrovska Dr.paed. BUV 
Inovāciju menedžments, Biznesa 

ētika, Biznesa ilgtspēja un sociālā 

atbildība, Personālvadība 

38 Ivanovs Vladimirs Mg.vad. MPRV, MIB 

Programmu un portfeļu vadība, 

Programme and Project Portfolio 

Management 

39 Jakušina Tatjana MBA MIB Strategic Finance 

40 Jermaļonoka Ilona Mg.oec. BUV Operāciju vadīšana, Studiju iemaņu 

attīstīšana 

41 Kalniņš Aivars Mg.oec. MPR, MPV 
Projekta personāla vadība,   

Personāla stratēģiskā plānošana 

42 Kampars Atis Mg.art. 
BEK, BUV, 

BBP 
Dizaina pamati 

43 Kelberga Anna MBA MPV 
Employee relations and 

engagement 

44 Krastiņš Māris Mg.oec. MPV Projekta risku vadība 

45 Krīgers Pēteris Dr.paed. MPV Arodbiedrība un darba devējs 

46 Kukainis Matīss PhD EBS European Union 

47 Kuternega Gunta Mg.oec. BUV Mārketings, Mārketinga pētījumi 
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N.p.k. Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

48 Laizāns Tālis 

Mg.oec.     

Mg.ing.   

doktorants 

BUV 
Starptautiskās finanses un finanšu 

tirgi 

49 Leitāne Līga 
Mg.oec.    

doktorante 
BUV Finanšu un nodokļu sistēma 

50 Liakovičus Ingemārs MBA BBP Pārdošana un klientu apkalpošana 

51 
Liepiņa (Kalniņa) 

Irēna 
Dr.iur. MPV, EBS Darba tiesības, Civil Law, Labour 

Law, Employment Law 

52 Lilija Gorbaceviča Dr.phil. BUV Vadībzinības, Personālvadība 

53 Linde Ivars  Mg.oec. MPR Projekta būtība un standarti 

54 Lūsis Dzintars MBA MVV Marketing and sales: skills based 

approach 

55 Mašošins Jurijs Dr.iur. BBP, BUV Komerctiesības 

56 McDonald Greg PhD EBS Business psychology 

57 
Mihailovs Ivans 

Jānis 

Dr.iur.      

Mg.man. 
BBP 

Konfliktu vadīšana un mediācija 

organizācijā 

58 Muravjovs Valentīns Mg.iur. BBP, BUV 
Komerctiesības, Starptautiskās 

komerctiesības 

59 Nesaule Edgars Mg.soc.comp. BBP Informācijpratība 

60 Ņesterova Margarita Dr.psych. BBP Vadības psiholoģija, Organizāciju 

psiholoģija 

61 Olmanis Agris  Mg.oec. MPRV, MPV 
Projekta pārvaldības procesi, 

Projekta vadība 

62 Ose Liesma Dr.paed. BBP Starpkultūru komunikācija un 

psiholoģija 

63 Ozoliņa Maruta Mg.iur. BUV,BEK,BBP Komerctiesības 

64 Pallo-Enika Sandra  Mg.paed. BBP, MPV 

Personības izpētes metodes 

organizācijā, Personāla vadības 

funkcijas, Satrptautiskā personāla 

vadība 

65 Papins Atis Mg.paed. BUV Komercdarbība 

66 Pavlova Marina Mg.oec. MIB HR Functions 

67 Petjko Poļina Mg.oec. BUV Stratēģiskā vadībzinība 

68 Petkune Oļesja Mg.oec. BUV, BEK 

Mikroekonomika, Pētnieciskā darba 

metodoloģija, Pētījumu 

metodoloģija 

69 Petrova Inese  Mg.psych. BBP 

Karjeras attīstības teorijas, 

Starpkultūru komunikācija un 

psiholoģija, Ekonomikas 

psiholoģija 

70 Pjalkovska Biruta Mg.paed. BUV, BEK Augstākā matemātika 
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N.p.k. Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

71 Plaude Alla Dr.psych. BBP Patopsiholoģija organizācijā 

72 
Polychronakis 

Yiannis 
PhD MIB, EBS International Business Operations, 

International Project Management  

73 Prijutova Ana Mg.oec. BUV Starptautiskais bizness 

74 Putniņa Betija Mg.psych. MPV, MIB 
Koučings, mentorings un 

supervīzija, Employee strategic 

resourcing and recruitment 

75 Rasnačs Oskars Mg. math. BEK Datu struktūra un algoritmi 

76 Roja Ženija Dr.med. MPV Aroda veselība un drošība 

77 Romanovska Daina Mg.psych.  BBP, MPV 

Personības izpētes metodes 

organizācijā, Personāla vadības 

funkcijas, Starptautiskā personāla 

vadība 

78 Ruņģis Ivars Mg.soc. 
MPRV, MVV, 

MIB 

Projekta komunikācijas vadība, 

Project Management in Health 

Care, Project Design and 

Management, International Project 

Communication Management 

79 Rutka Lūcija Dr.psych. MPV Kreativitāte profesionālajā darbībā 

80 Ruža Aleksejs Dr.psych. BUV Sociālā psiholoģija, Vadīšanas 

psiholoģija un līderība 

81 Ruža Iveta Dr.psych. BUV Personības izaugsme un komandas 

saliedēšana 

82 Šadurskis Kārlis Dr.math. EBS Quantitative methods: Applied 

Mathematics 

83 Šakele Svetlana Mg.oec. BUV 
Grāmatvedība, Finanšu 

grāmatvedība 

84 
Sassmanshausen 

Patrick  
PhD EBS 

Entrepreneurship 

85 Saveļjeva Aļona Mg.philol. BUV, BEK Biznesa komunikācijas angļu 

valodā, Lietišķā angļu valoda 

86 Šincāns Edvīns Mg.iur.   Komerctiesības, darba tiesības un 

darba aizsardzība, saistību tiesības 

87 Siperkovskis Viktors Mg.oec.   Loģistika 

88 Šķesters Andris Mg.iur. BBP, BUV Darba tiesības un darba aizsardzība 

89 Slūka Inese Mg.sc.soc. BUV Prakse biznesa inkubatorā 

90 Soboļeva Gaļina 
Augst.akad. 

izgl. 
BBP 

Politiskā psiholoģija 

91 Spiridonovs Jurijs Dr.oec. EBS European Union 

92 Stoporeva Olga 
Augst.akad. 

izgl. 
BBP Ievads biznesa psiholoģijas 

pētniecībā, Vispārīgā psiholoģija 

93 Strazdiņa Renāte Dr.sc.ing. MVV, MIB 
Human Resource Process and IT 

Systems Management  
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N.p.k. Uzvārds, vārds 
Zinātniskais 

grāds 

Studiju 

programma 
Studiju kursi 

94 
Suhobokovs 

Aleksandrs 
MBA EBS Corporate Finance, Investments and 

Financial Markets 

95 Tjurdju Olga MBA MUV, EBS 

Pētnieciskā darba metodoloģija, 

Information Technologies,  

Marketing Research, Quantitative 

Methods: Statistics  

96 To Thuc 
MA 

Linguistics 
EBS 

Ethics and Social Responsibility 

97 Tomkiwicz Jacek  PhD EBS Managerial Economics 

98 Vāciete Marija  Dr.psych. BBP, MPRV 
Zinātniski pētnieciskās un datu 

apstrādes metodes, Pētījumu 

metodoloģija 

99 Vadakarija Tengizs 
Mg.oec., 

Mg.iur. 
BUV Eiropas Savienības tiesības, 

Starptautiskās komerctiesības 

100 Vagalis Andris Mg.sc.comp. BUV, BEK Informācijas tehnoloģijas, IT 

sistēmu pārvaldība 

101 Vancāne Liene Mg.oec. MPV Darba aizsardzība 

102 Vaškūna Agnese 2.līm.prof.izgl. 
BBP, BUV, 

BEK 
Biznesa komunikācijas angļu 

valodā 

103 Vazne Žermēna 
Dr.paed.   

Mg.psych. 
BBP Karjeras attīstības terorijas  

104 Velinov Emil PhD 
BUV, BBP, 

BEK 
International Business 

105 Virbickis Vitauts Mg. psych. BBP 

Starpkultūru komunikācija un 

psiholoģija, Ekonomikas 

psiholoģija  

106 Vnukovs Dmitrijs PhD EBS, MIB Personal Development, Human 

Resource Management  

107 Vojevoda Jeļena Mg.oec. BUV Mārketinga pētījumi, 

Starptautiskais mārketings 

108 Vārslavs Arnis Mg.sc.comp. BEK Informācijas aizsardzība 

109 Zakovskis Raimonds Mg.iur. BUV 
Starptautiskās finanses un finanšu 

tirgi 

110 Zakutajeva Tatjana Mg.philol. BUV 
Biznesa komunikācijas angļu 

valodā 

111 Žandrs Andrejs   BBP Sociālā psiholoģija, Konfliktu 

vadīšana un mediācija organizācijā 

112 
Zankovska - Odiņa 

Sigita 
Mg.soc. BBP Starpkultūru komunikācija un 

psiholoģija 

113 Zeltiņš Mareks  Mg.oec. MPR 
Starptautisko projektu 

menedžments 

114 Zupa Aigars Mg.edu.sc. BEK Elektronisko dokumentu 

pārvaldības sistēmas  
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6. pielikums 

Akadēmiskā personāla zinātniskie darbi, publikācijas un dalība projektos 

Vārds, uzvārds, 

zin.grāds 
Publikācija/projekts 

Solveiga 

Blumberga, 

Dr.psych. 

Blumberga S., Austruma S., “Psychological Climate, leadership style and workplace stress at Fuel 

& Retail company", Journal of Business Management, No. 9, ISSN 1691 – 5348., p.56-62, 

EBSCO. 

Blumberga S. University Professors Epistemic Authority assessment in actual and time-remote 

interaction. Database: Thompson Reuters Web of Science, EBSCO. 2015. 

Blumbergs S., Belija E. Medical Personnel Job Satisfaction, Subjective and Psychological Well-

being.(REEP) Database: Thomson Reuters Web of Science, EBSCO. 2015. 

Blumberga S., Zeltina N., "AMATPERSONAS AR SPECIĀLO DIENESTA PAKĀPI 

PROFESIONĀLĀS KARJERAS ATTĪSTĪBA VALSTS ROBEŽSARDZĒ", Daugavpils 

Universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 7-9.aprīlī, 2014, ISBN 978-9984-14-

667-6, p. 112 

Ieva Brence 

Dr.sc.adminstr. 

Rivza, Baiba, Bikse, Veronika, Brence, Ieva. 2015. Evaluation of higher education study 

programmes and their development trends as drivers of regional growth. Procedia Economics and 

Finance 26 643 – 650.  

Brence, I., Kantāne, I. 2014. Students Workload: Differences Among Study Branches and Higher 

Education Institutions in Latvia. Pieņemts publicēšanai zinātniskās konferences „EBES-2014” 

rakstu krājumā. 

Brence, I. 2014. Nepilna laika nodarbinātība un tās piemērošanas iespējas Latgales reģionā. 

Pieņemts publicēšanai Daugavpils Universitātes 9.Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās 

zinātnes reģionālajai attīstībai”  rakstu krājumā. 

Brence I., “Students Workload as Instrinsic Component for Measuring the Study Process” 

,Proceedings in 7-th International Conference „ An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation 

and Development for Responsible Economy”, Zadar, Croatia, University of Zagreb, June 4-7, 

2014, ISBN-13:978-953-6025-91-6; ISBN-13:978-953-6025-92-3   

Andrejs 

Čirjevskis,  
Dr.oec. 

Andrejs Cirjevskis, Edmunds Baduns Valuing managerial flexibility: an application of real option 

valuation in time of economic transition, Int. J. Computational Economics and Econometrics, Vol. 

5, No. 2, 2015, ISSN online: 1757-1189 ISSN print: 1757-1170 

Andrejs Cirjevskis “Empirical testing of ARCTIC model for assessment of competence based 

synergy in acquisition process”, Journal of Business Management, No. 9, ISSN 1691 – 5348., p. 

63-73, EBSCO. 

Cirjevskis A., Sorokins A., “Valuing Strategic Flexibility with Black-Scholes Option Pricing 

Model”, Journal of Business Management, No. 8, ISSN 1691 – 5348., p. 25-34, EBSCO. 

Cirjevskis A., Grasmane A., "The antecedents and Consequences of Cooperative Arrangements 

Inhibiting the Emergence of Cooperative Strategies of Latvian forest Owners". Academic Journal 

"Economics and management", 2014, Vol. 19, No(1) - kaunas: Kaunas University of technology, 

2014, pp.95-99, ISSN 1822-6515, EBSCO 

Gundega Lapiņa, 

Dr.paed. 

Lapina G., Slaidins, I., “Teaching Open Innovation at the Universities in Latvia”, Journal of 

Business Management, No. 8, ISSN 1691 – 5348., p. 198 - 207 EBSCO. 

Lapina, G. Linking Theory and Practice in Business Study process, Society, Integration, Education, 

Proceedings of the International Scientific Conference May 22nd-23r, 2015, Volume 1, pp.231-

243. ISBN 978-9984-44-161-0 
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Vārds, uzvārds, 

zin.grāds 
Publikācija/projekts 

Gundega Lapiņa, 

Dr.paed. 

Starptautiska projekta pieteikuma partnera informācijas sagatavošana, projekta vadīšana un darba 

uzdevumu izpilde. Projekts OI-Net (European Academic Network for Open Innovation (542203-

LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW, (Rīkojums Nr. 13/1.1-11/179) 

Eksperte Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta projekta ,,Reģionālas politikas attīstība 

nodarbinātības un izglītības jomas jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs" (Working4Talent)  - 

inovācijas politikas vadlīniju un rīcības plāna izstrāde nodarbinātības un izglītības jomas Rīgas 

pilsētā, līgums  Nr.2A-13-51-lī. 

Līdzdalība EM Tautsaimniecības padomes Mikro un mazo uzņēmumu komitejā 

Iveta Ludviga, 

Dr.sc.administr. 

Ludviga I. 2015. Sustainability and National Culture: Opportunities for Business model re-

invention, Book of Proceedings from 2015 Winter Global Business Conference, Innovation 

Institute, lpp. 192-203., ISSN 1848-2252 

Jūlija Bulatova,  

MBA, Mg.psych. 

Bulatova Julija “The role of leadership in creation of organisational trust", Journal of Business 

Management, No. 9, ISSN 1691 – 5348., p.28-33, EBSCO. 

Bulatova J., “Shame as a Leadership Virtue: Theoretical and Practical Grounds”, Journal of 

Business Management, No. 8, ISSN 1691 – 5348., p. 45-51 EBSCO. 

Georgijs 

Burakovs, 

Dr.oec. 

Graurs E., Burakovs G., Naidenko P., “Investigation of Enviromental Sustainability Development 

Issues for Companies in the Freeport of Riga”, Journal of Business Management, No. 8, ISSN 1691 

– 5348., p. 94 - 104 EBSCO. 

Ilmārs Kreituss, 

Dr.chem. 

Kreituss I., Neimane D., “Impact of Financial Market Regulation and Fast Loan Lending in 
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7.pielikums 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

RISEBA 

struktūrvienība/atbildīgā 

persona 

Uzdevums 

RISEBA Senāts 
Apstiprina dokumentus, kas reglamentē RISEBA akadēmiskās un 

zinātniskās darbības sfēras 

Biznesa departaments 

Virziena ietvaros iniciē jaunu studiju programmu izveidi, veido jaunas un 

pilnveido jau esošās programmas, veic tirgus izpēti par jaunām 

programmām, nodrošina apmācības kvalitāti 

Programmu direktori 

Studiju virziena un studiju programmas ikdienas darbības organizēšana un 

attīstība, mācību procesa kvalitātes nodrošināšana, programmas 

licencēšanas un akreditācijas procesu vadīšana 

Programmu padomes 
Studiju programmas stratēģiskās plānošanas un realizācijas pārraudzības 

veikšana (lēmumiem ir rekomendējošs raksturs)  

Profesoru grupas Iniciē un iesaista studējošos zinātniska darba veikšanā 

Karjeras izaugsmes centrs 

Sadarbībā ar attiecīgo departamentu veic tirgus izpēti jaunām programmām, 

iniciē dažādu pasākumu organizēšanu virziena/programmas ietvaros, 

iesaista studējošos dažāda veida aktivitātēs  

Tālmācības centrs 
Nodrošina trīs bakalaura un vienas maģistra biznesa virziena programmu 

īstenošanu tālmācības formā. 

Ārējo sakaru daļa 

Sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs 

(starp studējošiem un mācībspēkiem), ārzemju pasniedzēju iesaistīšana 

mācību procesā, studējošo apmaiņas organizēšana 

Studiju daļa 
Mācību procesa organizēšana, ārzemju pasniedzēju iesaistīšana mācību 

procesā 

Projektu daļa 

Informēt RISEBA akadēmisko un administratīvo personālu, studentus par 

projektu iespējām, veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu, izmantojot 

Eiropas un Valsts atbalsta iespējas un nodrošināt studentu praktisko iemaņu 

apguvi projektu vadībā. 

Radošais biznesa 

inkubators 

Veicināt un atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstīšanai, projektu 

izveidei un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Vieslekciju un pieredzes apmaiņas 

pasākumu organizēšana. 

Studējošo pašpārvalde 

Studējošo pašpārvalde RISBEA nodrošina demokrātijas principu īstenošanu 

augstskolas pārvaldē. Studējošo pašpārvalde darbojas kā tilts starp 

studentiem un augstskolas administrāciju. RISEBA studējošo pašpārvaldei 

veido augstskolas studenti, kas organizē skolas aktivitātes un studentu dzīvi. 

Pārstāv studējošo intereses Programmu padomēs. 
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8.pielikums 

Studiju virziena palīgpersonāls un tā uzdevumi 

Administratīvais personāls Veicamie uzdevumi un atbildības sfēras 

Biznesa departamenta vadītājs Atbild par studiju virziena īstenošanu, departamenta organizāciju un 

attīstību. 

Biznesa departamenta 

administrators 

Atbild par studiju virziena lietvedību: studiju plānu, pasniedzēju 

slodžu, departamenta dokumentācijas  

tehnisko sagatavošanu, pārraudzību, uzglabāšanu. 

Programmu direktori 
Atbild par studiju programmas attīstību un kvalitāti, iniciē jaunu 

programmu izveidi, vada licencēšanas un akreditācijas procesus. 

Studiju programmu 

administratori 

Atbild par studiju un lekciju plānošanu, komunicē ar studentiem 

jautājumos par studiju procesu. 

Tālmācības centra vadītājs 

Atbild par studiju programmu kvalitatīvu norisi tālmācības formā, 

studiju metodisko nodrošinājumu, pasniedzēju apmācību tālmācības 

metodikā un par tālmācības atbilstību jaunākajām tendencēm. 

Tālmācības centra 

administrators 

Atbild par studiju plānošanu un norises uzskaiti un kontroli 

tālmācības formā, kā arī par komunikāciju ar studentiem. 

Informācijas tehnoloģiju daļa 

Atbild, nodrošina un pārrauga augstskolas datortehnoloģijas 

informācijas tehnoloģiju iekārtas un to atbilstošu darbību, kā arī 

augstskolas informatīvās sistēmas. 

Saimniecības daļa 
Pārrauga un ir atbildīga par augstskolas materiāltehnisko 

nodrošinājumu un tā atbilstību prasībām. 

Informācijas centrs 
Veic Studiju daļas atbalsta funkcijas - ikdienas administratīvo darbu 

un komunikāciju ar esošajiem un topošajiem studentiem. 

 

 

 


