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APSTIPRINĀTS 
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1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

  
Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izmantoti RSEBAA ģerbonis, logotips, karogs  un himna.  

 
 

2. PAR RSEBAA ĢERBOŅA ATTĒLU 

 

2.1. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RSEBAA) ģerboni 

izstrādāja mākslinieki: Ilze Lībiete un Juris Ivanovs 

 

2.2. 2005. gada 16. jūnijā ģerboni apstiprināja Latvijas Republikas prezidente - Vaira Vīķe-

Freiberga un Heraldikas komisijas priekšsēdētājs – Laimonis Šēnbergs. 

 

2.3. Heraldikas apraksts. 

Zilā laukā balta atvērta grāmata ar melnām līnijām, augšā divas sakrustotas zelta atslēgas ar 

lejupvērstiem atslēgas zobiem. Virs vairoga melna rektora berete ar zilu un purpura apmales lenti 

un pušķi. Vairoga turētāji: divas sudraba pūces stāv uz ornamenta vijuma, zem kura zelta lenta ar 

devīzi ANNO SCENTIA VINCES 1992. 

 

 
 

2.4. RSEBAA ģerbonis tiek izmantots: 

augstskolas diplomos; goda diplomos; atzinības rakstos;  apliecībās; karogā; vimpelī; 

prezentāciju materiālos; zīmogos; publicējamos materiālos. 

 

2.5. RSEBAA ģerbonis var tikt lietots atsevišķi vai kopā ar augstskolas logotipu.  

 

2.6. Lietojamā ģerboņa attēla  krāsām un  shēmai jāatbilst  paraugā apstiprinātajam. 
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3. PAR  RSEBAA LOGOTIPU 

 

  3.1. RSEBAA logo sastāv no romba ar R burtu vidū, burtiem RSEBAA vai angļu valodā 

RISEBA un apakšā balti zilas svītras ar tekstu – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola vai angļu variantā Riga International School of Economics and 

Business Administration  

 

   
 

 
 

 

3.2. Neoficiālajos gadījumos, kā augstskolas atpazīstamības zīme var tikt lietots saīsinātais 

variants, bez nosaukuma apakšā. 

 

 
  
 
 
 
 

3.3. RSEBAA logo tiek izmantots: 

augstskolas diplomos; goda diplomos; atzinības rakstos;  veidlapās; vizītkartēs; apliecībās; 

karogā; vimpelī; prezentāciju materiālos; publicējamos materiālos; uz prezentsuvenīriem; uz āra 

stendiem un izkārtnēm un citos gadījumos kā RSEBAA atpazīstamības zīme. 

 

 

4. PAR  RSEBAA HIMNU 

 

4.1. RSEBAA himna tika uzrakstīta 2002. gadā.  

Vārdu autors Guntars Račs, mūzikas autors Uldis Marhilevičs. 

 

Mēs zinām ko, mēs vēlamies, 

Jo mūsu ceļš ir zināšanām klāts. 

Mēs zinām kurp, mēs dodamies, 

RICEBA – palīdz tālāk iet. 

 

 

Mēs to zinām- kas ir vajadzīgs, 

Lai šajā pasaulē mums paveiktos! 

Mēs to zinām, ka nav nekas sīks, 

Ņem visu pats to citi neiedos! 
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We get it all! 

We get it now! 

We go this way and keep it with love! 

We get the best! 

We need no rest! 

We are simply - number one! 

 

Mēs zinām ko, mēs nezinām, 

Un tieši tāpēc vēl mācamies! 

Ver durvis vaļā, kas bija ciet, 

RICEBA – palīdz tālāk iet! 

 

Mēs vēlamies – to vislabāko, 

Mēs vēlamies to iegūt, šeit , tūlīt! 

Mēs vēlamies –to vislabāko, 

RICEBA var sapņus piepildīt! 

  

4.2. RSEBAA himna tiek atskaņota: 

augstskolas izlaidumos; konferenču, mācību gada atklāšanas, augstskolas dzimšanas dienas 

pasākumos. 

Kā arī daļēji vai pilnībā tiek izmantota augstskolas reklāmas pasākumos – radio un televīzijas 

reklāmas rullīšos. 

 

5. PAR  RSEBAA KAROGU 

 

5.1. Augstskolā tiek apstiprināti divi karoga veidi. 

Pirmais – uz balta fona rombs ar R burtu vidū, burtiem RSEBAA bez garā uzraksta apakšā.  Šis 

karogs tiek izkārts pie augstskolas, kā arī tiek lietots kā atpazīstamības zīme konferencēs, kultūras 

pasākumos. 

 

Otrais variants – prezentatīvais karogs – uz balta fona izšūts RSEBAA ģerbonis un otrā pusē 

ziliem burtiem nosaukums Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskola, kuram apkārt ir zelta zvaigznītes un karogam ir zelta krāsas bārkstis. 

Šis karogs tiek izvietots RSEBAA Senāta telpā. Un tiek lietots svinīgos pasākumos telpās, kur 

notiek  ārzemju viesu delegāciju uzņemšana; Atzinības, Pateicības rakstu pasniegšana; RSEBAA 

izlaidumos u.c. svinīgos gadījumos. 
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6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 
6.1. Par RSEBAA atribūtikas lietošanu atbildīgs ir katra konkrētā pasākuma rīkotājs vai projekta 

vadītājs. 

 
6.2. Šo noteikumu  prasību ievērošanu uzrauga RSEBAA Ārējo sakaru daļa. Ar to ir jāsaskaņo arī  

augstāk minētās RSEBAA simbolikas lietošana ārpus nolikumā noteiktās kārtības. 

 

 


