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APSTIPRINĀTS 

RISEBA Senāta sēdē 13.02.2013. 

Protokola Nr. 13/1.1-07/  

 

 

 

NOLIKUMS PAR RISEBA APBALVOJUMIEM 

bakalaura studiju programmā „Arhitektūra” 

 

Mērķis 

Nolikums izstrādāts, lai uzlabotu studiju kvalitāti un novērtētu studējošo zināšanu progresu, 

attīstību, personīgo izaugsmi, kā arī lai atzīmētu centīgākos  studējošos. 

 

1. Vispārīga informācija 

 

1.1. Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (turpmāk tekstā – 

RISEBA) Arhitektūras un dizaina fakultātē (turpmāk tekstā - FAD) tiek noteikti sekojoši 

studējošo apbalvojumi un atzinības (turpmāk tekstā – apbalvojumi): 

1.1.1. RISEBA FAD „Personīgās izaugsmes balva” („RISEBA FAD Award of Personal 

Growth”), 

1.1.2. RISEBA FAD „Akadēmiskās izcilības balva” („RISEBA FAD Award of Academic 

Excellence”). 

1.2. Apbalvojumiem var pretendēt ikviens bakalaura studiju programmas „Arhitektūra” 

studējošais, kuram nav akadēmisku vai finansiālu parādu.  

1.3. Apbalvojumi tiek pasniegti vienu reiz studiju gadā. 

 

2. Apbalvojums un atzinība 

 

2.1. RISEBA FAD „Personīgās izaugsmes balva” tiek piešķirta bakalaura studiju programmas 

„Arhitektūra” studējošiem, kuriem vērojama personīgā izaugsme un sasniegumi studiju 

kursos: 

2.1.1. I studiju gadā  „Projektēšanas pamati I” un „Projektēšanas pamati II”; 

2.1.2. II studiju gadā „Arhitektūras projektēšana I” un „Arhitektūras projektēšana II”; 

2.1.3. III studiju gadā „Arhitektūras projektēšana III” un „Arhitektūras projektēšana IV”. 

2.2. RISEBA FAD „Akadēmiskās izcilības balva” tiek piešķirta bakalaura studiju programmas 

„Arhitektūra” studējošiem par izciliem sasniegumiem akadēmiskajā, zinātniskajā un 

organizatoriskajā darbā. 

2.3. Apbalvojumi tiek pasniegti vienu reizi studiju gadā: 

2.3.1. RISEBA FAD „Personīgās izaugsmes balva” kandidatūra tiek izvērtēta un 

apbalvojums pasniegts studiju gada I semestra beigās. 

2.3.2. RISEBA FAD „Akadēmiskās izcilības balva” kandidatūra tiek izvērtēta un 

apbalvojums pasniegts studiju gada II semestra beigās (studiju gada noslēgumā). 

2.4. Katram apbalvojumam var būt tikai viens laureāts. 

2.5. RISEBA FAD „Personīgās izaugsmes balvas” laureātam tiek pasniegta balva - grāmata un 

diploms, ko paraksta žūrijas priekšsēdētājs un visi žūrijas locekļi. 

2.6. RISEBA FAD „Akadēmiskās izcilības balvas” laureātam  tiek pasniegta balva – dizaina 

priekšmets un diploms, ko paraksta žūrijas priekšsēdētājs un visi žūrijas locekļi. 
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2.7. Kopējais balvu un apbalvojumu finansējums viens studiju gada ietvarā nedrīkst pārsniegt 

50 LVL. 

2.8. Apbalvojumus pasniedz žūrijas priekšsēdētājs, prorektors studiju darbā vai rektore.  

 

 

3. Apbalvojumu izvērtēšanas žūrija 

 

3.1. Lēmumu par apbalvojumu un atzinības piešķiršanu pieņem žūrija. 

3.2. Žūrija sastāv no komisijas priekšsēdētāja un 3 komisijas locekļiem, kuru sastāvā ir studiju 

programmas nodrošināto studiju kursu mācībspēki vai eksperti no Latvijas vai ārzemēm.  

3.3. Komisijas priekšsēdētājs ir studiju programmas „Arhitektūra” programmas direktors. 

3.4. Komisijas locekļu sastāvs tiek apstiprināts ar rektora rīkojumu. 

3.5. Izvērtējot studējošo tiek ņemts vērā tā personīgā izaugsme un studiju sasniegumi 

(piem.,studiju kursu novērtējumi), dalība augstskolas vai citu institūciju rīkotajos 

pasākumos vai konkursos, citu mācībspēku rekomendācijas u.c. 

 

 

4. Žūrijas vērtējuma/lēmuma apelācija 

 

4.1. Ja studējošam ir pamatotas iebildes pret žūrijas vērtējumu, viņš  tās izklāsta rakstiskā 

veidā, iesniedzot apelāciju Arhitektūras un dizaina departamenta dekānam vai studiju 

programmas „Arhitektūra” direktoram. 

4.2. Departamenta dekāns vai studiju programmas direktors sasauc atkārtotu žūrijas sēdi un 

izskata studējošā apelāciju 5 darba dienu laikā pēc tās saņemšanas, sagatavojot lēmumu 

rakstveidā un iepazīstinot studējošo ar to.   

 
 

Sagatavoja: 

Studiju programmas „Arhitektūra” direktors   O.Redbergs 

 

Prorektora studiju darbā palīdze  A.Bādere                                                                                      

 

 

Saskaņots: 

Rektorāra vadītāja  J.Pokrojeva                                                                                        

 

 

 

 

Papildināt ar to, ka pastāv iespēja nepiešķirt nevienam balvu, ja neatbilst kritērijiem un kritēriju 

ierakstīšanu –  


