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RISEBA Valdes priekšsēdētāja uzruna

RISEBA atrodas uz ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības ceļa. Aizvadītajos gados 
RISEBA ir sasniegusi jaunu izcilību visos trīs tās pamatelementos balstītajā misijā –
izglītības, pētniecības un devuma sabiedrībai jomā.
Tomēr mainīgā pasaule un tās izaicinājumi sabiedrības attīstībai un 
uzņēmējdarbības videi, īpaši nesenās globālās pandēmijas apstākļos, liek nākotnē 
raudzīties vēl tālredzīgāk.

Tāpēc mēs ar lepnumu iepazīstinām mūsu kopienu ar jauno RISEBA Stratēģisju
2022.-2027.gadam. Tas ir daudzu mēnešu informācijas apkopošanas, analīzes un 
rūpīgu pārdomu rezultāts visās RISBA jomās un funkcijās, lai iedvestu jaunu dzīvības 
sparu un dāvātu enerģiju mūsu universitātei ceļā uz ilgtspējīgu nākotni.
Tā vietā, lai pievērstos taktiskām darbībām, šis ir augsta līmeņa stratēģiskais plāns, 
kas palīdz apzināt jomas, kurās un kāpēc ieguldīsim savus resursus. Pamatojoties uz 
šīm pamatnostādnēm, katra funkcija izstrādās ar tām saskaņotus mērķus un plānus 
jeb stratēģiskās pamatiniciatīvas, kas palīdzēs sasniegt mūsu kopīgos stratēģiskos 
mērķus 2027.gadam.

Stratēģija liek mums visiem sakopot savus spēkus, sadarboties un nostiprināt 
RISEBA pozīcijas kā labi pazīstamam un starptautiski atzītam reģiona līderim 
uzņēmējdarbības, tehnoloģiju un mākslas izglītībā. Mums ir apņēmība un mums ir 
plāns – tātad mums ir skaidrs mūsu ceļš!

Jevgeņijs Kurovs, PhD
Valdes priekšsēdētājs



Rektora pienākumu izpildītājas uzruna

RISEBA Universitāte jau ir apliecinājusi savu reputāciju kā viena no vadošajām 
biznesa skolām, kas uzskatāmi redzams mūsu valsts un starptautiskajos 
reitingos.

Mūsu Stratēģija nodrošina pamatu tālākai izaugsmei, balstoties uz mūsu 
kopīgajiem mērķiem. Tā balstīta mūsu stiprajās pusēs un koncentrē mūsu 
enerģiju un resursus, lai efektīvāk sasniegtu panākumus mums būtiskās 
jomās nākotnē. ŠĪ plāna pamatā ir daudzpusīga pieeja mūsu mērķu 
sasniegšanai sešās galvenajās jomās jeb stratēģijas pamatos, kas ir nozīmīgi 
RISEBA nākotnei.
Šie pamati ir starptautiski konkurētspējīgas studiju programmas, izcilība un 
pamatīgums pētniecībā, augsta līmeņa tālmācība digitālā laikmeta 
studentiem, mūžizglītības nodrošināšana mūsu sabiedrības ilgtspējai, aktīva 
līdzdalība starptautiskos projektos un konkurētspēja valsts un privātos 
iepirkumu konkursos, kas iespējos mūsu stratēģisko investīciju un izaugsmes 
programmu.
Šie pamati ir detalizēti formulēti RISEBA Stratēģijā, kura kalpos kā vadlīnijas 
mūsu mērķiem, noturīgai izaugsmei uz izcilību un pamatotām investīcijām 
nākotnē.

Irina Senņikova, PhD
Mācību prorektore,

RISEBA rektora pienākumu izpildītāja 
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RISEBA: AUGSTSKOLAS PROFILS 2022

• Privāti finansēta lietišķo zinātņu universitāte Rīgā, Latvijā

• Dibināta 1992.gadā – viena no senākajām privātajām izglītības iestādēm Latvijā

• Nodrošina studiju programmas latviešu un angļu valodās, tostarp dubultgrāda programmas

• Bakalaura: Arhitektūra; Audiovizuālā mediju māksla; Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments; Biznesa 

psiholoģija; Eiropas biznesa studijas; Uzņēmējdarbības vadība; Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses

• Maģistra: Arhitektūra; Biznesa stratēģiskā vadība; Sabiedrisko attiecību vadība; Jaunie mediji un audiovizuālā māksla; 

Lielo datu analītika; Personāla vadība; Projekta vadība; Starptautiskais bizness; Starptautiskās finanses; 

Uzņēmējdarbības vadība; Vadības psiholoģija un supervīzija; Veselības vadība, Sporta vadība

• Doktora: Biznesa vadība; Mediju māksla un radošās tehnoloģijas

• Profesionālā vidusskola «Victoria», RISEBA grupas daļa – kopš 2011.gada Latvijas skolu reitingā regulāri atzīta par labāko 

profesionālo vidusskolu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem

• Plašs tālmācības un mūžizglītības programmu klāsts

STRATĒĢISKIE PARTNERI:

AKREDITĀCIJAS: RANKED:

4 PALMES OF EXCELLENCE
#1 BIZNESA SKOLA LATVIJĀ

SUDRABA KATEGORIJA
NACIONĀLĀ ILGTSPĒJAS INDEKSĀ

#7 IZGLĪTĪBAS IESTĀDE KOPUMĀ
#7 BIZNESA UN VADĪBAS JOMĀ
#5 MĀKSLAS JOMĀ
#4 ARHITEKTŪRĀ UN BŪVNIECĪBĀ

#1 BIZNESA STUDIJĀS LATVIJĀ



LIETIŠĶĀS ZINĀTNES KĀ MŪSU PĀRLIECĪBA

IZCILĪBA

ATBILSTĪBA

Mēs esam daļa no pastāvīgi mainīgas pasaules, kurā pastāvīgi nepieciešamas jaunas zināšanas sabiedrības attīstības veicināšanai.

Mēs ticam zināšanu un pētniecības lietišķajai būtībai – to pielietojamībai praksē.

Mēs atbalstām CEEMAN Manifestā ietverto uzņēmējdarbības izglītības vīziju.

Mēs veidojam savu stratēģiju un nodrošinām pasniedzēju izaugsmi, lai veidotu nākotnes līderus ar izcilību un atbilstību.



MŪSU MISIJA UN VĪZIJA

MĒS KĀ SAVU MISIJU ESAM IZVIRZĪJUŠI SOCIĀLI ATBILDĪGU UZŅĒMĒJU, LĪDERU, VADĪTĀJU UN

PROFESIONĀĻU ATTĪSTĪBU LATVIJAS UN STARPTAUTISKAM BIZNESAM UN SABIEDRĪBAI
MISIJA

VĪZIJA
MŪSU VĪZIJA IR KĻŪT PAR VADOŠU, STARPTAUTISKĀ VIDĒ ATZINĪGI VĒRTĒTU

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTI

Mūsu galvenais mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus uzņēmējus, līderus, vadītājus un 
profesionāļus darbam Latvijas un starptautiskos uzņēmumos, kā arī izveidot mācību kopienu, kas 
tiecas kļūt par starptautisku kompetences centru uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiju jomā, 
sniedzot kvalitatīvu, interaktīvu, uz studentiem vērstu, izpētē un inovācijās balstītu vairāku profilu 
bakalaura, maģistra un doktora līmeņa augstāko izglītību, kā arī mūžizglītību.

Mēs uzskatām sevi par ilgtspējīgu un starptautiski atzītu uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiju 
universitāti – universitāti ar uzņēmējdarbības garu, kas ir piemērota cilvēkiem ar visdažādākajām 
rakstura iezīmēm, izglītības un profesionālās attīstības vajadzībām, pateicoties īpašām mācību 
metodēm un novatoriskai pieejai, kas ietver starpdisciplināru pieeju, kurā «uzņēmējdarbība 
sastop mākslu», un kalpo par kontaktu apmaiņas vietu uzņēmējdarbības un radošo nozaru 
profesionāļiem.



MŪSU PAMATVĒRTĪBAS

ATVĒRTĪBA DAUDZVEIDĪBA IZCILĪBA

Mēs strādājam un darbojamies atvērtā un 
morāli atbalstošā vidē, kurā valda abpusēja 
uzticēšanās un cieņa. Ar savu uzņēmējdarbības 
garu un attieksmi mēs veicinām atvērtību pret 
inovācijām un radošumu.
Mēs pastāvīgi sadarbojamies un dalāmies 
zināšanās un pieredzē ar dažādām 
ieinteresētajām pusēm – no studentiem un 
mācībspēkiem līdz absolventiem, uzņēmumiem 
un plašākai sabiedrībai.

Mēs nodrošinām daudzveidīgu un iekļaujošu 
multikulturālu vidi, piedāvājot dažādas studiju 
programmas, mācību formātus un studiju 
valodas. Mēs veicinām pastāvīgu personisko un 
profesionālo izaugsmi savu studentu un 
partneru, kā arī mūsu pašu vidū neatkarīgi no 
vecuma, dzimuma vai sociālās un kultūras 
pieredzes.

Mēs visu darām ar izcilību.
Tāpēc mēs neatlaidīgi uzlabojuma mūsu 
apkalpošanas kvalitāti un sniegumu visās 
darbības jomās, mēs rīkojamies sociāli atbildīgi 
un veidojam sociāli atbildīgus līderus un 
profesionāļus.
Tas ir mūsu pozitīvas ietekmes ceļš, lai veicinātu 
strauju un ilgtspējīgu sabiedrības attīstību.



2027

VEIDOJOT RISEBA 2027: FOKUSS UZ MŪSU PAŠREIZĒJĀM SPĒCĪGAJĀM PUSĒM

RISEBA veltīs spēkus tam, lai nostiprinātu savas 
pozīcijas kā vadošai privātai lietišķo zinātņu 
universitātei Latvijā, kas primāri specializējas sociālās 
zinātnēs – uzņēmējdarbības vadībā, komunikācijā, 
psiholoģijā un ilgtspējīgā pilsētvides attīstībā.

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

RISEBA balstīsies uz savām mediju un komunikācijas 
jomu priekšrocībām, lai veicinātu RISEBA izglītības un 
pētniecības starpdisciplinaritāti un palielinātu RISEBA 
ietekmi kopējos projektos un izglītības programmās ar 
citām augstskolām, kā arī mūžizglītības jomā.

MĀKSLA UN 
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES

RISEBA nodrošinās augstas kvalitātes biznesa studiju 
programmas visos studiju līmeņos, nostiprinot savas 
pozīcijas kā vadošai biznesa skolai reģionā. Lai 
nodrošinātu ilgtspēju, mēs sekosim tirgus tendencēm 
un pielāgosim programmas nākotnes pieprasījumam.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Apzinoties digitālās transformācijas ietekmi, mēs
koncentrēsimies uz digitālās sabiedrības līderu 
attīstību, savā programmu klāstā ietverot ITK vadību 
un digitālo biznesu, kā arī apsvērsim kopīgu 
programmu izveidi ar šo jomu spēcīgiem partneriem.

DIGITĀLĀ VADĪŠANA



MŪSU STRATĒĢIJAS STŪRAKMEŅI 2022-2027

STARPTAUTISKĀ
KONKURĒTSPĒJA

ILGTSPĒJĪGA
IZAUGSME

BIZNESA
IETEKME

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

RISEBA ir
vadoša lietišķo zinātņu universitāte
savās specializācijas jomās Baltijā,
starptautiski zināma un atzīta kā
mūsdienīga un digitāli spēcīga
skola ietekmīgiem sabiedrības līderiem

2027.GADĀ:

Mēs vērtēsim mūsu progresu pret nākamajā sadaļā detalizētiem galvenajiem snieguma 
rādītājiem visās mūsu darbības jomās un nozīmīgāko saistīto pušu kontekstā.



RISEBA
STRATĒĢIJAS 
PAMATI
2022-2027

NOZĪMĪGĀKIE ATTĪSTĪBAS VIRZIENI
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STRATĒĢIJAS STŪRAKMEŅI: MŪSU MĒRĶI UN NOZĪMĪGĀS SAISTĪTĀS PUSES

INVESTORI STUDENTI DARBINIEKI SABIEDRĪBA

ILGTSPĒJĪGA
IZAUGSME

• Noturīga ieņēmumu izaugsme
• Kapitāla atdeve nozares līderu 

līmenī

• 4.000 aktīvo studentu skaits visās 
studiju programmās kopā

• <10% studiju pārtraukšanas 
gadījumu īpatsvars ar RISEBA 
saistītu faktoru dēļ

• Noturīgs pieaugums uz nākošo 
studiju līmeni RISEBA pārejošo 
studentu skaitā

• 85% štata pasniedzēju vecumā līdz 
65 gadiem

• 75% štata pasniedzēju ir doktora 
grāds

• Noturīga izaugsme RISEBA darba 
devēja reputācijas reitingā

• Nacionālā Ilgtspējas indeksā iegūta 
Zelta kategorija

STARPTAUTISKĀ
KONKURĒTSPĒJA

• #1 Latvijā un augstākajam Baltijas 
vērtējumam līdzvērtīgs sniegums 
Eduniversal Biznesa skolu reitingā:
vismaz 4 Palmes of Excellence

• Augstāk novērtētā Latvijas lietišķo 
zinātņu universitāte vismaz vienā 
jomā U-Multirank, QS Ranking, 
Times HE reitingos

• Iegūta AACSB akreditācija

• 30% ārvalstu studējošo īpatsvars 
kopējā studentu skaitā

• 65% studiju programmu tiek 
nodrošinātas angļu valodā

• 15% ārzemju pasniedzēju īpatsvars 
štata pasniedzēju vidū

• 20% ārzemju pasniedzēju īpatsvars 
piesaistīto pasniedzēju vidū

• 15 RISEBA kursi pieejami vadošajās 
starptautiskajās MOOC (masu 
atvērto interneta kursu) 
platformās

DIGITĀLĀ 
TRANSFORMĀCIJA

• Arvien pieaugoša daļa peļņas tiek  
reinvestēta IT attīstībā (neietverot 
ieguldījumu amortizēto 
pamatlīdzekļu atjaunošanai)

• 50% RISEBA studiju programmu 
daļēji vai pilnībā pieejamas 
tālmācības formātā

• Tiek nodrošinātas bakalaura un 
maģistra studiju programmas 
digitālā biznesa vadībā

• 50% darbinieku digitālās prasmes 
atbilst augstam līmenim

• 35% štata pasniedzēju ir 
tālmācības kursu autori un 
pasniedzēji

• RISEBA kursi angļu valodā pieejami 
vadošajās starptautiskajās MOOC 
(masu atvērto interneta kursu) 
platformās

• RISEBA atvērtie kursi latviešu 
valodā pieejama plašai sabiedrībai

BIZNESA
IETEKME

• Augstākais darba devēju vērtējums 
starp Latvijas lietišķo zinātņu 
universitātēm un augstskolām

• 85% absolventu nodarbinātības 
rādītājs

• Vismaz viena grupa gadā absolvē 
EMBA programmu angļu valodā

• 80% piesaistīto pasniedzēju ir 
vidējā un augstākā līmeņa vadītāji 
vai savā nozarē atzīti profesionāļi

• 300 iesaistīti RISEBA studentu 
karjeras attīstības programmā

• Pieaugusi absolventu iesaiste un 
RISEBA rekomendācija sociālo 
mediju vidē



MŪSU IZAUGSMES PLĀNS: GALVENIE SNIEGUMA RĀDĪTĀJI

MŪSU STUDENTI

4.0003.7703.5403.3203.1002.8802.665

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

KOPĒJAIS STUDENTU SKAITS AKADĒMISKĀS UN PROFESIONĀLĀS PROGRAMMĀS

12% 14% 17% 20%
24% 27% 30%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ĀRVALSTU STUDĒJOŠO ĪPATSVARS KOPĒJĀ STUDENTU SKAITĀ

40%
35%

30%
25%

20%
15%

10%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

STUDIJU PĀRTRAUKŠANAS RĀDĪTĀJS, AR RISEBA SAISTĪTU FAKTORU DĒĻ

2.5%
Doktora programmas

2.5%

16% Maģistra programmas
20%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

MAĢISTRA UN DOKTORA PROGRAMMU STUDĒJOŠO ĪPATSVARS KOPĒJĀ

74% 75%
77%

79%
81%

83%
85%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ABSOLVENTU NODARBINĀTĪBAS RĀDĪTĀJS

65%63%

2021 2027

ANGĻU VALODĀ NODROŠINĀTO STUDIJU PROGRAMMU ĪPATSVARS



MŪSU IZAUGSMES PLĀNS: GALVENIE SNIEGUMA RĀDĪTĀJI

MŪSU FINANŠU RĀDĪTĀJI

12,410,28,67,56,86,36,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

KOPĒJIE IEŅĒMUMI, EUR M

OPERATING REVENUE STRUCTURE BY SOURCE, EUR M

7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS PROGRESS: IT REINVESTĒTĀ PEĻŅAS DAĻA,
% IEPRIEKŠĒJĀ GADA PEĻŅAS (BEZ PAMATLĪDZEKĻU ATJAUNOŠANAS IEGULDĪJUMA)

1.7051.3391.085939832667488

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PEĻŅA PIRMS PROCENTU MAKSĀJUMIEM, NODOKĻIEM UN AMORTIZĀCIJAS, EUR ‘000

4.2

8.90.7

0.7

0.7

1.5

0.2

0.9

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Study programs
Lifelong learning
Victoria vocational school
Projects and tenders
Other 2.8%

7.1%
9.7% 10.5% 11.6%

13.8%
16.5%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

KAPITĀLA ATDEVE, %



MŪSU STRATĒĢIJAS PAMATI: PRIORITĀTES IZAUGSMEI
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PROGRAMMAS

HIBRĪDA
MĀCĪBU

FORMĀTS

MŪŽIZGLĪTĪBA

PĒTNIECĪBA
UN INOVĀCIJA

PROJEKTI

IEPIRKUMU
KONKURSI
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IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA
ILGTSPĒJĪBAI

SABIEDRĪBAI

Katram virzienam esam definējuši virkni
Stratēģisko pamatiniciatīvu (CSI - core strategic initiatives)

RISEBA CSI atbalsta mūsu izaugsmes prioritātes:
Izglītība

Pētniecība

Sabiedrība

2022.gadā izstrādāsim
RISEBA specifiskus funkciju un
struktūrvienību mērķus un iniciatīvas,
kas nodrošinās kopējo
RISEBA stratēģijas mērķu sasniegšanu



STRATĒĢISKĀS 
PAMATINICIATĪVAS

BŪSTISKĀS AKTIVITĀTES VISĀS PRIORITĀŠU JOMĀS
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STRATĒĢISKĀS PAMATINICIATĪVAS:
STUDIJU PROGRAMMAS

• Mēs pārskatīsim un optimizēsim esošās studiju programmas un to 
pasniegšanas formātu labākai atbilstībai sabiedrības un uzņēmumu nākotnes 
vajadzībām

• Mēs attīstīsim jaunas, nākotnē pieprasītas programmas, kā “Digitālā 
transformācija”, “Zaļā ekonomika” un “Globālais bizness”

• Mēs koncentrēsimies uz starptautiski konkurētspējīgu augstākā līmeņa 
vadītāju maģistra (EMBA) un doktora programmu izstrādi un piedāvāsim visu 
RISEBA specializācijas jomu studiju programmas visos to līmeņos

• Mēs prioritizēsim hibrīda mācību formātu, lai apvienotu digitālās 
transformācijas iespējas un augstas kvalitātes klātienes mācību pieredzi

• Mēs īstenosim sadarbību ar citām izglītības iestādēm, lai piedāvātu tām mūsu 
unikālās kompetences, piemēram, digitālo mediju jomā, un efektīvi piesaistītu 
mums trūkstošās kompetences

• Mēs saskaņosim un integrēsim studiju programmas tā, lai veicinātu esošo 
studentu izglītības turpināšanu nākamajos studiju līmeņos

• Mēs turpināsim darbu pie augsti vērtētu akreditāciju iegūšanas 
uzņēmējdarbības studiju programmām, kā AACSB akreditācija līdz 2027.gadam

• Mēs turpināsim ciešāku profesionālās vidusskolas «Victoria» integrāciju un 
apsvērsim starptautiski konkurētspējīgu mācību programmu piedāvāšanu tajā, 
piemēram, Starptautiskā bakalaurāta programma (IB Diploma Program)

• Mēs vērtēsim citu izglītības iestāžu pārņemšanas iespējas mūsu līderpozīciju 
nostiprināšanai Baltijā



NOZĪMĪGI SOĻI STUDENTU SKAITA PALIELINĀŠANAI LĪDZ 4.000 2027.GADĀ
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Mēs koncentrēsimies uz ārvalstu studentu
piesaistīšanu no ES un ārpus tās, lai celtu mūsu
reputāciju un kompensētu Latvijas demogrāfisko
tendenču negatīvo ietekmi uz studējošo skaitu.
Mūsu būtiska priekšrocība būs augsta līmeņa
Eiropas izglītība par konkurētspējīgu cenu.

STARPTAUTISKA IZAUGSME

Hibrīda mācību formāts vienlaikus nodrošinās
studentiem augsta līmeņa mācību pieredzi un
studiju procesa ērtību, kļūstot par RISEBA
piedāvājuma priekšrocību.
Mūsu spēks ir labi attīstīta audiovizuālo mediju
veidošanas bāze, kas nodrošinās augstas kvalitātes
digitālā satura izstrādi RISEBA mācību vides un
MOOC (masu atvērto interneta kursu) vajadzībām.

HIBRĪDA MĀCĪBU FORMĀTS

Noturīgu attiecību veidošana ar RISEBA absolventu
loku ir būtisks faktors mūsu reputācijas celšanai un
jaunu studējošo piesaistei.
Absolventu iesaistīšana nākamā līmeņa studijās un
mūžizglītības programmās palīdzēs saglabāt jau
piesaistīto studējošo bāzi un veicinās mūsu
piedāvāto programmu ieteikumu citiem.
Absolventu lojalitātes programmas attīstība
sekmēs sadarbību ar organizācijām, kuru līderi un
vadītāji ir mūsu absolventi, lai piesaistītu jaunus
studējošos.

ABSOLVENTU ATTIECĪBAS

Mācībspēku kvalitāte ir būtisks elements mūsu
spējā piesaistīt studentus. Tāpēc mēs ieguldīsim
mūsu personāla attīstībā, īpaši fokusējoties uz
spēju nodrošināt plašu digitālo rīku klāstu
izmantojošu un saistošu mācību saturu, izmantojot
daudzveidīgas mācīšanas metodes.
Mēs izmantosim hibrīda mācību formāta sniegtās
priekšrocības, lai piesaistītu augsti kvalificētus
ārvalstu mācībspēkus un celtu mūsu reputāciju
ārvalstu studentu mērķa grupā.

MĀCĪBSPĒKU IZCILĪBA

Mēs pievērsīsim īpašu uzmanību kvalitatīva studiju
mācību satura izstrādei un pastāvīgi atjaunināsim
jau izstrādātos studiju kursus, lai tie atbilstu strauji
mainīgajam mūsdienu darba tirgus pieprasījumam.
Sekojot izglītības nozares tendencēm un
pielāgojoties pārmaiņām, mēs attīstīsim spēju būt
dinamiskai un mūsdienīgai universitātei, lai
nostiprinātu konkurētspēju kā vietējā, tā
starptautiskā līmenī.
Mēs koncentrēsimies uz augstas kvalitātes
nodrošināšanu digitālās vadīšanas, komunikācijas
un mediju studiju jomās. Tajās sadarbosimies ar
vadošajām universitātēm, lai paaugstinātu mūsu
kompetenci kopīgu projektu ceļā.

MĀCĪBU SATURA ATBILSTĪBA



STRATĒĢISKĀS PAMATINICIATĪVAS:
PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

• Mēs celsim RISEBA pētniecības kvalitāti, nostiprinot mūsu vietējo un 
starptautisko konkurētspēju, uzlabojot integrāciju Eiropas Pētniecības telpā 
un ieviešot efektīvu un faktos balstītu pētniecības, tehnoloģiju attīstības 
un inovācijas politiku

• Mēs atbalstīsim RISEBA pētnieku augstas kvalitātes publikācijas (iekļautas 
WoS un Scopus), lai 2027.gadā sasniegtu vismaz 25 publikāciju skaitu gadā, 
no kā vismaz 50% ir ABCD un ABS izdevumos

• Uz pētniecību orientēts zinātniskais personāls – 2027.gadā vismaz 80% 
štata pētnieku ir 3+ WoS vai Scopus iekļautas publikācijas katram

• Mēs veicināsim RISEBA pētnieku Hirša indeksa paaugstināšanu, lai 
2027.gadā 50% RISEBA pētnieku tas pārsniegtu 2 un vismaz 10 pētniekiem 
pārsniegtu 5

• Mēs panāksim RISEBA izdevumu iekļaušanu WoS bāzē (Journal of Business 
Management, ADAM Arts)

• Mēs celsim RISEBA izdevumu kvalitāti, piesaistot arvien lielāku skaitu 
augstas kvalitātes publikāciju, izmantojot RISEBA Open Journal System

• Mēs koncentrēsimies uz mūsu ietekmes palielināšanu RISEBA primārajās 
zinātņu nozarēs, uzņēmējdarbības vidē un plašākā sabiedrībā, īstenojot 
jauno Pētniecības un inovāciju stratēģiju, ko plānojam izstrādāt 2022.gadā

• Mēs attīstīsim starptautiska līmeņa doktora studiju programmas un 
veicināsim pēcdoktorantūras pētniecību



RISEBA PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJU SNIEGUMA RĀDĪTĀJI ĀRVALSTU EKSPERTU VĒRTĒJUMĀ 

Kritērijs 2019.gada 

vērtējums

RISEBA panākumus 2027.gadā apliecinās

ārvalstu ekspertu atzinums šajos aspektos

2027.gada

vērtējums

Pētniecības kvalitāte 2 • RISEBA ir spēcīgs nacionālā līmeņa spēlētājs ar zināmu starptautisko ievērību

• RISEBA pētniecības nozīmīgumu eksperti neapšauba

• RISEBA pētnieku publikācijas atbilst starptautiski atzītu izdevumu prasību līmenim

3 (2024/25)

4 (2027)

Ietekme zinātņu nozares 

ietvaros

2 • RISEBA ir spēcīgs nacionālā līmeņa spēlētājs ar zināmu starptautisko ievērību

• Institūcija ieņem stabilas pozīcijas starptautiskajā zinātnes kopienā, ir atzīts un cienījams kompetenču 

centrs un, iespējams, nacionāla līmeņa pētniecības centrs

3

Ekonomiskā ietekme 3 • RISEBA ārpus akadēmiskās vides tiek uztverta kā ļoti nozīmīgs pētniecības un piesaistes vērts pētniecības 

un attīstības (R&D) partneris

• RISEBA pētījumi sniedz nozīmīgu devumu sabiedrībai

• RISEBA attiecības ar sabiedrību ir ievērojamas to plašuma un dinamiskā rakstura ziņā

• RISEBA pētījumi dod nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas mērķu sasniegšanā

3 (2024/25)

4 (2027)

Sociālā ietekme 3 3 (2024/25)

4 (2027)

Pētniecības vide un

infrastruktūra

2 • RISEBA ir spēcīgs nacionālā līmeņa spēlētājs

• RISEBA savās specializācijas jomās spēj nodrošināt pētniecības vidi pasaulē atzītu akadēmisko institūciju 

līmenī

3

Attīstības potenciāls 2 • RISEBA ir potenciāls kļūt par starptautisku spēlētāju

• Tuvāko 5-10 gadu laikā RISEBA spēs nostiprināt savas pozīcijas starptautiskajā pētniecības kopienā kā 

pārliecinošs tās dalībnieks un uzticams partneris starptautisko sadarbības tīklu ietvaros

3



STRATĒĢISKĀS PAMATINICIATĪVAS:
HIBRĪDA MĀCĪBU FORMĀTS

• Mēs īstenosim vismaz 75% RISEBA studiju programmu hibrīda 
mācību formātā, izmantojot digitālā laikmeta tehnoloģiju  
priekšrocības, kas ļauj apvienot augstu klātienes studiju kvalitāti ar 
pilnu vai daļēju tālmācības formātu, tādejādi uzlabojot studentu 
mācību pieredzi

• Mēs veidosim un nodrošināsim mūsu studentiem starptautiski 
konkurētspējīgas studiju programmas angļu valodā savā mācību 
vadības vidē

• Mēs integrēsim mūsu MOOC (masu atvērtos interneta kursus) 
kursus angļu valodā un atvērtos kursus latviešu valodā RISEBA 
studiju programmās, nodrošinot kredītpunktu ieskaitu akadēmisko 
vai profesionālo studiju programmu apguvē, nostiprinot motivāciju 
būt RISEBA studentam

• Mēs integrēsim tālmācības un mūžizglītības programmas hibrīda 
mācību formātā vienotā standartā, kas veicinātu mūsu izstrādāto 
kursu komercializāciju



STRATĒĢISKĀS PAMATINICIATĪVAS:
MŪŽIZGLĪTĪBA

• Mēs nodrošināsim 1.000 mūžizglītības studentu izglītību gadā 
RISEBA profesionālās kvalifikācijas celšanas un izglītības 
programmās

• Līdz 2027.gadam nostiprināsim spēju izstrādāt un pārdot 12 jaunus 
konkurētspējīgus komerckursus gadā

• Mēs piesaistīsim ārvalstu pasniedzējus un izvērtēsim iespējas 
licencēt starptautiski aprobētus kursus, lai Latvijas tirgū piedāvātu 
augstvērtīgu izglītības saturu

• Balstoties uz mūsu audiovizuālo mediju jomas kompetencēm un 
tehniskā nodrošinājuma, veidosim starptautiski konkurētspējīgu 
kursu saturu un formātu, nodrošinot to profesionāla līmeņa 
adaptāciju un tulkojumu

• Līdz 2027.gadam mēs nodrošināsim vismaz 15 RISEBA kursu 
pieejamību angļu valodā vadošajās starptautiskajās MOOC (masu 
atvērto interneta kursu) platformās



STRATĒĢISKĀS PAMATINICIATĪVAS:
PROJEKTI

• Mēs aktīvi līdzdarbosimies pašu iniciētos vai konkursu kārtā 
iegūtos starptautiskos pētniecības, profesionālās izaugsmes un 
ekspertu projektos

• Mēs veicināsim RISEBA mācībspēku iesaisti projetos, lai 
paaugstinātu pētniecības un pasniedzēju darba kvalitāti

• Mēs palielināsim īstenoto projektu skaitu un finanšu apjomu 
par vismaz 10% gadā

• 2027.gadā mūsu aktīvā iesaiste starptautiskos projektos 
nodrošinās vismaz 5% īpatsvaru RISEBA apgrozījumā



STRATĒĢISKĀS PAMATINICIATĪVAS:
IEPIRKUMU KONKURSI

• Mēs publisko un privāto iepirkumu konkursus vērtējam kā 
atsevišķu prioritāti, atšķirīgu no starptautisko pētījumu un 
mobilitātes projektiem, ko nosaka iepirkumu nozīmīgā loma 
līdzekļu piesaistei un biznesa mērķu sasniegšanai

• Mēs efektīvi izmantosim savas un ārējo sadarbības partneru 
spējas sekmīgai dalībai iepirkumu konkursos

• Mēs koncentrēsimies uz augstas pievienotās vērtības 
projektiem, lai nodrošinātu projektu vadības un resursu 
izmantošanas efektivitāti

• Mēs pastāvīgi vērtēsim un uzlabosim iepirkumu konkursu 
efektivitāti aktivitātes (konkursu skaits un mērķa finansējuma 
apjoms) un efektivitātes (uzvarēto konkursu īpatsvars) kontekstā

• Ar veicinošas motivācijas sistēmas palīdzību iesaistīsim mūsu 
spējīgos un talantīgos darbiniekus veiksmīgu konkursu 
piedāvājumu izstrādē



PĒTNIECĪBA UN
INOVĀCIJA

PROJEKTI

IEPIRKUMU
KONKURSI

STUDIJU
PROGRAMMAS

STRATĒĢISKĀS PAMATINICIATĪVAS: KĀ MĒRĪSIM PANĀKUMUS 2027.GADĀ

KOPĒJAIS
STUDĒJOŠO SKAITS

4,000

ĀRVALSTU STUDENTU
ĪPATSVARS KOPĒJĀ SKAITĀ

30%

STUDIJU PROGRAMMAS
ANGĻU VALODĀ

65%

ABSOLVENTU 
NODARBINĀTĪBAS RĀDĪTĀJS

85%

WOS/SCOPUS IEKĻAUTĀS 
PUBLIKĀCIJAS GADĀ

25

PUBLIKĀCIJU SKAITS 
BRĪVPIEEJAS IZDEVUMOS

30

PUBLIKĀCIJAS AR 
STARPTAUTISKU SADARBĪBU

20%

PĒTNIEKI AR
HIRŠA INDEKSU >2

50%

JAUNU PROJEKTU 
PIETEIKUMI

12

UZVARĒTI ES PROJEKTU 
KONKURSI

30%

PROJEKTU PIENESUMS
KOPĒJOS IEŅĒMUMOS

5%

IEPIRKUMU KONKURSU 
SKAITS GADĀ

10

UZVARĒTO KONKURSU 
ĪPATSVARS

40%

IEŅĒMUMI NO IEPIRKUMU 
KONKURSIEM GADĀ

0.5M

HIBRĪDA MĀCĪBU
FORMĀTS

MŪŽIZGLĪTĪBA

STUDIJU PROGRAMMAS AR 
HIBRĪDA MĀCĪBU FORMĀTU

75%

HIBRĪDA MĀCĪBU FORMĀTU
IZMANTOJOŠIE ŠTATA MĀCĪBSPĒKI

35%

KOPĒJAIS STUDĒJOŠO 
SKAITS GADĀ

1,000

STARPTAUTISKOS MOOC
IEKĻAUTIE KURSI

15

JAUNI IEKĻAUŠANAI MOOC 
IZSTRĀDĀTI KURSI GADĀ

5

JAUNI
KOMERCKURSI GADĀ

12



DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA: NOZĪMĪGS PANĀKUMU ELEMENTS

• Mēs veicināsim mūsu personāla digitālo prasmju attīstību, lai nodrošinātu 
pasaules līmeņa mācībspēku un atbalsta funkciju līmeni

• Mēs ieguldīsim mūsu mācībspēku digitālo prasmju attīstībā, lai nodrošinot 
RISEBA konkurētspēju strauji mainīgās digitālās pasaules apstākļos

• Mēs mācībspēkus atbalstošu digitālo infrastruktūru pētniecībai un mācību 
darbam:
• ieviešot vadošu RIMS (pētniecības informācijas vadības sistēmu)
• uzlabojot, attīstot un adaptējot efektīvu LMS (mācību vadības sistēmu),

balstītu uz atvērta koda un kopienas plaši atbalstītas Moodle sistēmas
• nodrošinot mācībspēkiem regulāras un visaptverošas mācības digitālo 

prasmju jomā un efektīvas mūsdienu mācību metodēs, kas piemērotas 
hibrīda mācību formātam

• Mēs paplašināsim pieeju atvērto datu un abonēto vadošo informācijas 
resursu repozitorijiem mūsu mācībspēkiem un studentiem, lai veicinātu 
studiju un pētniecības kvalitāti

• Mēs palielināsim mūsu administratīvo kapacitāti un efektivitāti, lai labāk 
atbalstītu mācībspēkus un veicinātu to darba efektivitāti

• Mēs izmantosim mūsdienīgus un vadošus vērtībās un prasmēs balstītus 
mašīnmācīšanās risinājumus nākotnes darba tirgus prognozēšanai un 
attīstīsim studiju programmas darba tirgus pieprasījuma apmierināšanai

• Mēs iesaistīsim un atbalstīsim personāla līdzdalību starptautiskās digitālās 
tarnsformācijas programmās, lai palielinātu RISEBA konkurētspēju



RISEBA UN 
SABIEDRĪBA:
ZĪMOLA 
STRATĒĢIJA

RISEBA IETEKME UN ATTIECĪBAS AR SABIEDRĪBU
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Mūsu absolventu vārdi

RISEBA gūtās zināšanas un iemaņas ir spēcīgs pamats to praktiskam 

pielietojumam dzīvē.

Arī man, ar jau krietni uzkrāto starptautiska biznesa vadības pieredzi, tas bija 

kā jauns pakāpiens paša izaugsmē. RISEBA man palīdzēja atrast strukturētu 

pamatojumu līdz šim intuitīvi izmantotiem biznesa principiem, vieglāk atklāt 

nepilnības un uzlabojumu iespējas biznesā. Tas mani attīstīja kā līderi un 

nostiprināja pārliecību par manu spēju sasniegt vēl izaicinošākus mērķus.

Guntis Āboltiņš-Āboliņš
Izpilddirektors BERERIX, Rail Baltica attīstības partnerībā

RISEBA absolvents, MBA studiju programmā 2005



VEIDOJOT UN INTEGRĒJOT RISEBA ZĪMOLU SAISTĪTO PUŠU KONTEKSTĀ

SABIEDRĪBA

MŪSU
STUDENTI

MŪSU
ABSOLVENTI

DARBA DEVĒJI

Mūsu stratēģijas īstenošanā būtiska loma ir 
ilgtspējīga RISEBA zīmola attīstībai un
noturīgu attiecību veidošanai ar
nozīmīgām saistītajām pusēm – mūsu 
studentiem un absolventiem, darba 
devējiem un plašāku sabiedrību.

Mēs palielināsim mūsu ietekmi uz 
sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi, 
iesaistot šīs auditorijas un aktīvi 
komunicējot ar tām.



ZĪMOLS UN SAISTĪTĀS PUSES: KĀ MĒRĪSIM PANĀKUMUS 2027.GADĀ

MŪSU
ABSOLVENTI

ABSOLVENTU IESASITES 
RĀDĪTĀJS, VISAS AKTIVITĀTES

12%

UZŅĒMUMI ABSOLVENTU 
LOJALITĀTES PROGRAMMĀ

100

ABSOLVENTU REKOMENDĀCIJA 
MEDIJOS, T.SK. SOCIĀLOS

PASTĀVĪGA

MŪSU
STUDENTI

RISEBA KOPĒJAIS 
IETEIKUMA RĀDĪTĀJS (NPS)

>30%

NOVĒRTĒTA KĀ LABĀKĀ 
AUGSTSKOLA SPECIALITĀTĒ

>60%

LEPOJAS AR PIEDERĪBU
RISEBA STUDENTU LOKAM

>75%

KURSU UN PASNIEDZĒJU 
VĒRTĒJUMS (MAX 5)

4.5

DARBA
DEVĒJI

DARBA DEVĒJI RISEBA 
KARJERAS PROGRAMMĀ

300

ATZĪTI EKSPERTI NO 
PIESAISTĪTIEM PASNIEDZĒJIEM

80%

VIETA DARBA DEVĒJU (LDDK) 
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU REITINGĀ 

TOP 5

VIETA DARBA DEVĒJU REITINGĀ 
RISEBA SPECIALIZĀCIJĀ

TOP 3

SABIEDRĪBA

NACIONĀLĀ ILGTSPĒJAS 
INDEKSA LĪMENIS

ZELTA

AKTĪVI ILGTSPĒJAS 
PROJEKTI

30

KANTAR REPUTĀCIJAS
REITINGS

85%

MĀCĪBSPĒKU IKGADĒJA 
MEDIJU UN PANEĻU DALĪBA

92



NĀKAMIE SOĻI UN 
TĀLĀKA ATTĪSTĪBA

STRATĒĢIJAS ISTENOŠANA VISĀS RISEBA FUNKCIJĀS
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RISEBA SAVĀ PĀRMAIŅU CEĻĀ

Lai mūsu Stratēģija kļūtu par veiksmes stāstu, organizāciju gaida nozīmīgas 
un izaicinājumu nesošas pārmaiņas

Mēs plānojam Stratēģiju iedzīvināt visās organizācijas funkcijās un jomās, 
iesaistot un nodrošinot mūsu cilvēkus ar nepieciešamajām pilnvarām 
kopējo mērķu sasniegšanai

2022.-2023.gada laikā katrā struktūrvienībā izstrādāsim un sāksim īstenot
detalizētus 2022.-2027.gada mērķus un rīcības plānus, kas nodrošinās 
RISEBA Stratēģijas sasniegšanu



IN MEMORIAM

DZIĻA CIEŅA UN PATEICĪBA

MŪSU BIJUŠAJAI REKTOREI

TATJANAI VASIĻJEVAI
(1955-2022)

PAR VIŅAS PATIESO DEGSMI

RISEBA ILGTSPĒJĪGAS IZAUGSMES CEĻĀ

UN IEGULDĪJUMU

MŪSU NĀKOTNES STRATĒĢIJAS

KALDINĀŠANĀ



PALDIES JUMS!


