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APSTIPRINĀTS 

RISEBA Senāta sēdē 29.05.2013. 

Protokola Nr. 13/1.1-07/05 
 

 

Radošā biznesa inkubatora nolikums 
 

1. Vispārējie jautājumi 

 

1.1. Radošais biznesa inkubators ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas (turpmāk tekstā – Augstskola) struktūrvienība, kura 

sadarbībā ar citām Augstskolas struktūrvienībām, savas kompetences ietvaros, 

nodrošina Radoša biznesa inkubatora darba plāna kvalitatīvu īstenošanu, organizē 

studējošo un absolventu biznesa ideju un uzņēmumu pirms-inkubācijas un inkubācijas 

procesu, Radošā biznesa inkubatora Servisa centra darbību, kā arī nodrošina 

komunikāciju un sniedz atbalstu studējošajiem;  

1.2. Radošais biznesa inkubators ir pakļauts prorektoram studiju darbā; 

1.3. Radošais biznesa inkubatoru dibina, reorganizē un likvidē Senāts;  

1.4. Radošais biznesa inkubatora nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Augstskolas 

Senātā.   

 

2. Radošais biznesa inkubatora galvenie uzdevumi 

 

2.1. Nodrošināt Augstskolas studentu un absolventu biznesa ideju un uzņēmumu pirms-

inkubācijas un inkubācijas procesu, Radošā biznesa inkubatora Servisa centra darbību; 

plānot un koordinēt Radošā biznesa inkubatora darba procesu atbilstoši Augstskolas 

studiju programmām un studiju plāniem, saskaņojot ar prorektoru studiju darbā; 

2.2. Veikt Radošā biznesa inkubatora darba procesa organizāciju un nodrošināt tā 

nepārtrauktību, veicot darba procesa monitoringu un informācijas apmaiņu saskaņā ar 

Radošā biznesa inkubatora noteikumiem; 

2.3. Nodrošināt Radošā biznesa inkubatora sistēmas darbību, veicot komunikāciju ar 

studentiem un mācībspēkiem izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus; 

2.4. Sniegt informāciju un konsultācijas par inkubācijas iespējām un kārtību Augstskolā, 

informēt par inkubācijas procesu, lai veicinātu studentu un absolventu iesaistīšanos 

uzņēmējdarbībā, tais skaitā, biznesa ideju un uzņēmumu dibināšanas popularizēšanu; 

2.5. Iesniegt grāmatvedībā Radošā biznesa inkubatora darba procesā iesaistītā akadēmiskā 

un administratīvā personāla ikmēneša un gada darba slodzes uzskaiti;  

2.6. Nodrošināt atskaišu un citu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu citām Augstskolas 

struktūrvienībām, kā arī ārējām institūcijām; 

2.7. Savas kompetences ietvaros sadarboties ar Augstskolas struktūrvienībām un ārējām 

institūcijām ar mērķi attīstīt un uzlabot Radošais biznesa inkubatora darbību; 

2.8. Atbildēt par Radošā biznesa inkubatora darba kvalitāti. Nodrošināt Radošā biznesa 

inkubatora noteikumu  ievērošanu. Nodrošināt un analizēt studentu atgriezenisko saiti 

par Radošā biznesa inkubatora darbu un veikt nepieciešamos uzlabojumus.   

 

3. Radošais biznesa inkubatora struktūra un vadība  

 

3.1. Radošā biznesa inkubatora  darbību nodrošina tā vadītājs un administratori, saņemot 

nepieciešamo atbalstu no citām Augstskolas struktūrvienībām;  
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3.2. Radošā biznesa inkubatora darbinieku atbildību un pienākumus nosaka darba līgumi un 

amata apraksti; 

3.3. Radošā biznesa inkubatora vadītāja galvenie pienākumi ir: 

3.3.1. Plānot, vadīt un pārraudzīt Radošā biznesa inkubatora darbu;  

3.3.2. Veikt kvalificēta personāla atlasi darbam Radošā biznesa inkubatora, 

saskaņojot to ar RISEBA prorektoru studiju darbā; 

3.3.3. Novērtēt Radošā biznesa inkubatora darbinieku darbu saskaņā ar 

Augstskolas Darba izpildes vadības sistēmu; 

3.3.4. Sniegt metodisko atbalstu Radošā biznesa inkubatora darbiniekiem, 

nodrošinot viņus ar metodiskajiem materiāliem un apmācību par Radošā 

biznesa inkubatora darbības stratēģiju; 

3.3.5. Nodrošināt Radošā biznesa inkubatora darba kvalitāti, veicot regulāru 

informācijas apmaiņu ar studentiem, mācībspēkiem un studiju programmu 

direktoriem par Radošā biznesa inkubatora darba norisi; 

3.3.6. Pamatojoties uz studentu un akadēmiskā personāla atsauksmēm, sniegt 

priekšlikumus prorektoram studiju darbā par nepieciešamajām izmaiņām, 

lai nodrošinātu sekmīgu Radošā biznesa inkubatora aktivitāšu realizāciju; 

3.3.7. Pildīt eksperta funkcijas biznesa inkubatora jautājumos; 

3.3.8. Pārstāvēt Radošais biznesa inkubatora intereses RISEBA un ārpus tās. 

3.4. Radošais biznesa inkubatora vadītājam ir tiesības: 

3.4.1. Sniegt informāciju par organizāciju amata kompetences ietvaros; 

3.4.2. Pieprasīt un savlaicīgi saņemt darba pienākumu izpildei nepieciešamo 

informāciju, materiālus un dokumentus; 

3.4.3. Profesionalitātes pilnveidošanai izmantot Darba devēja apmaksātu 

kvalifikācijas celšanu, pārkvalifikāciju, stažēšanos, piedalīšanos 

pētnieciskajās konferencēs un cita veida apmācību formās un pieredzes 

apmaiņās savas kompetences ietvaros; 

3.4.4. Iesniegt priekšlikumus Radošais biznesa inkubatora darbības uzlabošanai. 

 

Pielikumā:  Radošā biznesa inkubatora struktūras apraksts uz 4 lpp. 

 

 

Sagatavoja: 

Radoša biznesa inkubatora vadītāja                                                                              I.Cīrule 

 

Saskaņots: 

Prorektors studiju darbā                                                                                            I.Kreituss 
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Struktūras apraksts 

 

Biznesa inkubatora mērķis ir atbalstīt RISEBA studentus biznesa ideju attīstībā, projektu 

izveidē un uzņēmējdarbības uzsākšanā. 

 

Biznesa inkubatora misija – sniegt visiem augstskolas studentiem teorētiskās un praktiskās 

zināšanas un pieredzi, un nodrošināt apstākļus uzņēmējdarbības uzsākšanai studiju laikā.  

 

Biznesa inkubatora vīzija – visiem studentiem ir iespēja uzsākt savu biznesu ar RISEBA RBI 

atbalstu. RISEBA RBI nodrošina biznesa ideju attīstībai labvēlīgu vidi. Studiju laikā studenti 

izveido biznesa plānu, nodibina uzņēmumus un uzsāk veiksmīgu uzņēmējdarbību. Puse no 

RISEBA uzņēmējdarbības vadības studiju beidzējiem veic komercdarbību. 

 

RISEBA Radošais Biznesa inkubators (turpmāk tekstā – RBI) ir RISEBA struktūrvienība.    

 

RISEBA RBI darbības pamatvirzieni ir: 

 

 Pirms-inkubācija – izpratnes veidošana par biznesu; biznesa ideju ģenerēšana, biznesa 

plānu sagatavošana, projektu pieteikumu gatavošana. Pirms-inkubācija ir daļa no studiju 

procesa. 

 Inkubācija – biznesa plānu īstenošana, uzņēmumu dibināšana un uzņēmējdarbības 

uzsākšana. 

 RISEBA RBI Servisa centrs – ārpakalpojumi uzņēmējiem audiovizuālās mediju mākslas, 

reklāmas, PR, mārketinga, IT u.c. jomās. Izmantojot RISEBA akadēmiskā personāla 

intelektuālo potenciālu un tehnisko aprīkojumu, kā arī studentu entuziasmu, plānots 

piedāvāt maksas pakalpojumus uzņēmējiem. 
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RISEBA Biznesa inkubatoru vada Biznesa inkubatora vadības grupa, kuru, savukārt vada 

Biznesa inkubatora vadītājs. 

BI padomdevēju grupā ietilpst BI iekšējie un ārējie konsultanti, eksperti un mentori. 

 

Visi studenti, kuri studiju procesa ietvaros gatavo biznesa plānus, reģistrējas kā biznesa 

inkubatora pirms-inkubācijas dalībnieki (200-250 gadā). Reģistrācija notiek tiešsaistē, BI 

mājas lapā, kur dalībnieki piereģistrē savu vārdu, uzvārdu, grupu, pasniedzēju, kas vada biznesa 

plāna gatavošanu, kā arī biznesa idejas nosaukumu.  

 

Visi studenti, kuri studiju prakses ietvaros gatavo projektu pieteikumus, reģistrējas kā Biznesa 

inkubatora pirms-inkubācijas dalībnieki (līdz 50 gadā). Reģistrācija notiek BI mājas lapā, kur 

jānorāda dalībnieku vārdi un uzvārdi, dalībnieku komandas, grupas nosaukums, projekta 

pieteikuma programma un projekta pieteikuma nosaukums. 

Visi studenti, kuri apmeklē BI rīkotos pasākumus, tiek piereģistrēti kā biznesa inkubatora pirms-

inkubācijas potenciālie dalībnieki (10-20 gadā). 

 

Tie studenti, kuru biznesa plāni ar novērtēti teicami, un kuri vēlas realizēt tos dzīvē, tiek 

uzaicināti piedalīties biznesa inkubatorā kā Biznesa inkubatora dalībnieki (15-25 

gadā).Vispirms šos biznesa plānus novērtē BI Komisija trīs cilvēku sastāvā. Ja komisijas 

vērtējums ir pozitīvs, ar potenciālo BI dalībnieku notiek pārrunas. Pozitīva lēmuma gadījumā, 

abām pusēm vienojoties tiek noslēgts sadarbības līgums un students ir uzņemts Biznesa 

inkubatorā kā pilntiesīgs Biznesa inkubatora dalībnieks un var saņemt pilnu BI pakalpojumu 

klāstu.  
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RISEBA RBI pakalpojumi 

 

Pirms-inkubācijas pakalpojumi: 

 

Biznesa laboratorija 

Ideju darbnīca.Regulāras nodarbības un semināri. Konsultācijas par biznesa plānu gatavošanu un 

biznesa uzsākšanu. Biznesa plānu un izvērtēšana. Labāko biznesa plānu atlase un virzīšana uz 

Biznesa inkubatoru; līdzdalību dažādos augstskolas, starp- augstskolu un starp-valstu biznesa 

inkubatoru rīkotajos pasākumos un konkursos. 

Projektu laboratorija 

BI Projektu laboratorija ir projektu vadības maģistratūras studentu prakses vieta.  

Projektu laboratorijā praksē var pieteikties ikviens RISEBA students, kam interesē praksē apgūt 

iemaņas projektu pieteikumu gatavošanā un sagatavot reālu projekta pieteikumu kādā no 

pieejamajām valsts vai ES programmām.   

BI projektu laboratorija studentiem piedāvā:Ideju darbnīcas pakalpojumus- projekta ideju 

ģenerēšana un novērtēšana, komandu veidošana ideju realizācijai; nodarbības par projektu 

iespējām, to meklēšanu un projektu pieteikumu gatavošanu; Apmeklējumi attiecīgo 

valsts/Eiropas programmu; nozares eksperta ( mentora) konsultācijas; līdzdalību dažādos 

RISEBA, starpaugstskolu un starp-valstu biznesa inkubatoru rīkotajos pasākumos un 

konkursos;projekta pieteikuma novērtēšanu prakses aizstāvēšanā un labāko izvirzīšanu 

iesniegšanai un realizācijai (komisija 3 cilvēku sastāvā).  

 

 

Biznesa inkubatora pakalpojumi. 

 

Lai kļūtu ar Biznesa inkubatora dalībnieku (uzņēmumu), studenti iesniedz Biznesa plānu un 

motivācijas vēstuli ( tās var būt arī mutiskas pārrunas, lai pārliecinātos par studenta 

motivāciju). Biznesa plānu iesniedz visi pretendenti – gan tie studenti, kuri izgājuši pirms-

inkubāciju un ir saņēmuši rekomendāciju iestāties Biznesa inkubatorā, gan arī tie studenti, kuri 

neatkarīgi izlēmuši iestāties biznesa inkubatorā. Biznesa inkubatora Komisija/vadības grupa 

izskata studentu motivācijas vēstules un Biznesa plānus un nolemj, kuri tiks uzņemti Biznesa 

inkubatorā. Ar šiem studentiem RISEBA RBI noslēdz sadarbības līgumu par pakalpojumu 

sniegšanas un izmantošanas noteikumiem. 

 

Sadarbības līgums paredz, ka RISEBA BI piedāvā šādus pakalpojumus: 

 Konsultācijas (sniedz RISEBA pasniedzēji, uzņēmēji, finansisti- banku pārstāvji); 

 Mentorings(RISEBA Alumni; uzņēmēji; banku pārstāvji - pēc iepriekšējas vienošanās; 

pasniedzēji ar praktisku uzņēmējdarbības/projektu vadības pieredzi); 

 Infrastruktūras atbalsts (telpa, datori, Internets, telefons); 

 Radošie semināri ( piem., biznesa/projektu ideju ģenerēšana, novērtēšanas metodes); 

 Sadarbības iespējas ar citu augstskolu speciālistiem – ekspertiem, piemēram -LMA 

(dizains) , RTU (tehnoloģijas); 

 Sadarbības iespējas starp-augstskolu BI ietvaros; 

 Līdzdalību augstskolas, starp-augstskolu un starpvalstu BI rīkotajos pasākumos un 

konkursos. 
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Sadarbības līgumā minēti nosacījumi (laiks, vieta, izmaksas), uz kādiem studenti saņem šos 

pakalpojumus un BI konsultanti sniedz šo pakalpojumus. Biznesa inkubatora pakalpojumi 

pieejami laika periodā līdz 3 gadiem. 

 

Servisa centrs - Radoša biznesa inkubatora ārpakalpojumi. 

 

RISEBA Radošā biznesa inkubatora Servisa centrs piedāvā uzņēmējiem, Radoša biznesa 

inkubatora dalībniekiem, kā arī ikvienam interesentam izmantot augstskolas mācībspēku, 

studentu un tehnoloģiskā aprīkojuma potenciālu konkrētu pasūtījumu veikšanai par 

konkurētspējīgu cenu. 

Pasūtījumus veiks studentu komanda mācībspēku vadībā.  

Piedāvātie pakalpojumi būs audiovizuālās mēdiju mākslas, mārketinga, reklāmas, IT un dizaina 

jomās.  

 

 

 

Sagatavoja: 

RadošabiznesainkubatoravadītājaI.Cīrule 

 

Saskaņots: 

ProrektorsstudijudarbāI.Kreituss 

 

 

Rīgā, 2013.gada 29.maijā 

 


