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Aicinām pieteikt pretendentus Goda nosaukumu piešķiršanai!

Lai godinātu studentus, absolventus, profesorus un cilvēkus, kuri ar savu darbu ir tuvinājuši 
augstskolu mērķu sasniegšanai, 14. maijā jau tradicionāli notiks apbalvošanas ceremonija – Biznesa 
augstskolas Turība gada balva “Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.”. Aicinām arī Tevi iesaistīties un 
ieteikt kandidātus Goda nosaukumu piešķiršanai!



Aktuāli

Šī gada 14. maijā jau sesto gadu pēc kārtas 

Biznesa augstskolā Turība svinīgā ceremonijā 

tiks piešķirti Goda nosaukumi absolventiem, 

studējošajiem, mācībspēkiem un cilvēkiem, kuri 

ar savu darbu ir tuvinājuši augstskolu mērķu 

sasniegšanai. 

Biznesa augstskola Turība lepojas ar šiem 

cilvēkiem, tāpēc svinīgās ceremonijas laikā var 

tikt piešķirti apbalvojumi –

   Biznesa augstskolas Turība Goda absolvents;

   Biznesa augstskolas Turība Goda studējošais;

   Biznesa augstskolas Turība Goda profesors;

   Biznesa augstskolas Turība Goda doktors.

Līdz 2020. gada 8. martam augstskolas 

personālam un studējošajiem ir tiesības izvirzīt 

pretendentus Goda nosaukumu piešķiršanai, 

savukārt augstskolas absolventiem, fakultāšu 

domniekiem un Padomnieku konventa 

dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un 

darba devēju organizācijām ir iespēja ieteikt 

kandidātus izvirzīšanai Goda nosaukuma 

piešķiršanai, aizpildot pieteikuma formu vai 

iesniedzot pieteikumu augstskolas sekretariātā.

Aktuāli

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents, 

students, akadēmiskā personāla pārstāvis, kā arī 

cilvēks, kurš ar savu darbu ir tuvinājis augstskolu 

mērķu sasniegšanai var tikt ieteikts vai izvirzīts, 

kā arī ieteikt vai izvirzīt apbalvojuma 

saņemšanai pats sevi.

No ieteiktajiem kandidātiem Goda nosaukumu 

saņemšanai tiks izvirzīti tie kandidāti, kuri 

izcelsies ar saviem darbiem, sasniegumiem un 

nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās 

jomās.

Par to, kuriem no izvirzītajiem kandidātiem 

piešķirt Goda nosaukumus, lems Senāta 

apstiprināta Goda nosaukumu komisija. Goda 

nosaukumu komisija rekomendēs Senātam 

pretendentus Goda nosaukuma piešķiršanai, un 

Senāts to apstiprinās vai noraidīs.

Apbalvojamo saraksts tiks publicēts augstskolas 

mājaslapā www.turiba.lv 2020. gada aprīlī.

Apbalvojuma saņēmēji tiks informēti personiski 

un aicināti uz svinīgo Turības gada balvas 

„Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.” 

apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 14. maijā.

Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas 

Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības 

un augstskolas labā, un tas nedod materiālas 

priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz 

mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu 

dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.

Iesaki kandidātus izvirzīšanai
Goda nosaukumu piešķiršanai,

aizpildot pieteikuma formu

PIETEIKT PRETENDENTUS 

https://registration.lv/Turibas_gada_balva
https://registration.lv/Turibas_gada_balva


Aicināti studenti, absolventi, darbinieki un citi interesenti

VIESLEKCIJA

*Informējam, ka vieslekcija tiks fotografēta. Iegūtie materiāli var 
tikt publicēti. Informāciju par datu apstrādi meklē www.turiba.lv 
sadaļā “Augstskola”.

18:0025.02 Auditorija C321

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit 

Katra persona var reģistrēties tikai vienu reizi un reģistrēt 
tikai sevi. Atkārtoti aizpildītas reģistrācijas anketas tiks dzēstas.

Reģistrāciju nodrošina registration.lv

Haralds Burkovskis
“Laimes dimensijas”

Haralds ir pieredzējis pasākumu moderators, kopš 
2006.gada vadījis dažādus radio un televīzijas 
raidījumus. Konsultē uzņēmumus stratēģiskās 
komunikācijas jautājumos un gatavs dalīties savās 
zināšanās par publisko runu un uzstāšanos 
auditorijas priekšā. Daudzus gadus ar paša 
veidotām lekcijām iedvesmo visdažādāko 

industriju profesionāļus.

Laime ir emocionālās labsajūtas un mentālās labklājības 
mēraukla, tāpēc lekcija "Laimes dimensijas" sniegs dažas 

atbildes par to, kur šī sajūta rodas un kā to atklāt pavisam 
apzināti? Kas ir tas, ko laimīgi cilvēki dara mazliet vairāk un 

citādāk nekā ikviens no mums? Kā katrs no mums var kļūt 
laimīgāks un cik svarīgi apzināties, ka mums ir izvēle - katru rītu 
un ikvienā mirklī?

Vieslekcija

VIEDOKĻU
RINGS

VEGĀNISMS –
UZTURS UN ĒTISKIE ASPEKTI

Lolita Neimane

12. februāri plkst. 18.00 Biznesa augstskolas Turība C321. auditorijā 

“Viedokļu ringā” tiksies ārsts - dietologs, Latvijas Diētas ārstu 

asociācijas vadītājs Andis Brēmanis un Latvijas Diētas un uztura 

speciālistu asociācijas prezidente, dietoloģe Lolita Neimane, lai 

stāstītu vegānā uztura speci�ku un ētiskos aspektus, kā arī 

skaidrotu mītus un patiesības par šāda veida uzturu. 

Par vegānismu un tā ietekmi uz cilvēka veselību pastāv arī dažādi mīti. 

Piemēram, pastāv viedoklis, ka vegānu veselības rādītāji ir ievērojami 

sliktāki, jo uzturā netiek lietoti dzīvnieku izcelsmes produkti, kā arī 

nereti tiek norādīts, ka vegānisms ir modes kliedziens. Kādi principi ir 

vegānisma pamatā? Kā tas ietekmē cilvēka veselību? Kas var un kas 

nevar būt vegāna ēdienkartē? Vai šāda veida uzturs ir piemērots, 

dzīvojot Latvijas klimatiskajos apstākļos? Vai vegānais uzturs ir 

piemērots arī maziem bērniem un senioriem? Vai mūsu mājdzīvnieki 

(suņi vai kaķi) arī var būt vegāni? 

12. FEBRUĀRĪ

C321
18:00

Aicināti studenti, absolventi,
darbinieki un citi interesenti!

PIESAKIES
PASĀKUMAM

Andis Brēmanis 

Aktuāli

https://www.registration.lv/sakums
https://turiba.lv/lv/datu-apstrade
https://www.registration.lv/Turiba-viedoklu-rings-120220
https://www.registration.lv/Turiba-vieslekcija-250220


Aktuāli

Biznesa augstskolai Turība

JAUNA MĀJASLAPA
Esam priecīgi pavēstīt, ka Biznesa augstskolai Turība 

ir jauna mājaslapa!

Strādājot pie lapas izveides, esam ņēmuši vērā lietotāju 

paradumus, tādējādi lapu ne tikai vizuāli uzlabojot, bet 

padarot to pārskatāmāku un ērtāk lietojamu. 

Ieskaties! 

Aktuāli

Noderīga informācija

ABSOLVENTIEM

Absolventu klubs 

Priekšrocības

a-formāta ziņu lapas

Pieteikšanās absolventa kartei 

http://www.turiba.lv
https://turiba.lv/lv/augstskola/absolventiem/absolventu-klubs
https://turiba.lv/lv/augstskola/absolventiem/prieksrocibas
https://turiba.lv/lv/augstskola/absolventiem/a-formats
https://turiba.lv/lv/augstskola/absolventiem/piesaki-absolventa-karti


Augstākā 
izglītība veido 
drošības sajūtu 
nākotnei
Jānis Antrops ir Biznesa augstskolas Turība 
bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības 
vadība” absolvents, kurš studiju laikā bija viens no 
basketbola kluba „Biznesa augstskola Turība” 
līderiem. Šobrīd Jānis ir profesionāls basketbolists, 
taču paspējis izmēģināt arī citu profesiju ikdienas 
speci�ku. Intervijā viņš stāsta par basketbolista 
aroda plusiem un mīnusiem, kā arī izsaka savu 
viedokli par nesen notikušajām Basketbola 
Savienības prezidenta vēlēšanām, kurās ar lielu 
pārsvaru uzvaru svinēja mums visiem labi 
zināmais Raimonds Vējonis. 

Intervija Intervija

turpinājums

Kāpēc izvēlējies uzsākt studijas Turībā?
Viens no galvenajiem iemesliem bija iespēja 
mācības apvienot ar sportu, jo tolaik gribēju spēlēt 
basketbolu, vienlaikus iegūstot augstāko izglītību. 
Liels pluss, ka Turībā viss atrodas vienuviet, tādā kā 
nelielā studentu pilsētiņā – studentu viesnīca, 
lekciju auditorijas, sporta zāle un arī ēdnīca. Tolaik 
lieliski apguvu plānošanas prasmi, lai pagūtu 
apmeklēt gan treniņus, gan lekcijas, tāpat bija 
jāpiedomā pie režīma, jāievēro uztura plāns un 
jāatrod kāds brīdis arī atpūtai un hobijiem. Viss tika 
pakārtots mūsu izaugsmei basketbola laukumā un 
arī izvēlētajā profesijā. Manuprāt, ka apvienot 
komponentes man izdevās lieliski, par to 
jāpateicas pasniedzējiem, protams, arī treneriem 
un kluba menedžerim. 

Kādas ir visspilgtākās atmiņas no augstskolā 
pavadītā laika? 
Turībā pavadītais laiks vērtējams ar plus zīmi, man 
patika lekciju saturs un pasniedzēji, kuri vienlaikus 
sniedza gan akadēmiskas, gan uz pieredzi balstītas 
praktiskas zināšanas, tāpat nevar aizmirst dažādus 
studentiem veltītus pasākumus un izklaides 
iespējas. Joprojām atmiņā palicis „Iepeldi sesijā” 
pirmssesijas pasākums, kas tradicionāli norisinājās 
Līvu akvaparkā – jautras izklaides trīs stundu 
garumā. Būdams absolvents, joprojām izjūtu 
saikni ar augstskolu, piemēram, 2019. gada vasarā 
apmeklēju Turības absolventu salidojumu, tā bija 
lieliska iespēja atkal redzēt kursa biedrus, 
aprunāties ar pasniedzējiem un vēlreiz izstaigāt 
augstskolas gaiteņus. 

Daudzi sportisti visas kārtis izspēlē basketbola 
karjeras veidošanās, taču aizmirst par izglītības 
iegūšanu, kā Tu to komentētu?
Profesionāla sportista karjeras ilgums nav 
paredzams, pat tad, ja viss norit ideāli, basketbolu 
augstā līmenī iespējams spēlēt līdz aptuveni 37 
varbūt 40 gadu vecumam, pēc tam jāsāk domāt 
par cita veida nodarbošanos. Tas, vai bijušais 
sportists paliek strādāt sporta nozarē vai izvēlas iet 
citu ceļu, atkarīgs no viņa paša. Bez izglītības 

atspēriens pēc profesionāla sportista karjeras 
noslēgšanas būs daudz grūtāks, salīdzinot ar 
iespējām, kuras paveras, ja kabatā ir augstskolas 
diploms. Izglītība rada tādu kā drošības sajūtu un 
pārliecību. Arī dažādas traumas, pēc kuru gūšanas 
sportists nav spējīgs turpināt karjeru, nav retums. 
Es uzskatu, ka ikvienam ir jāstudē, neatkarīgi no 
attiecīgā brīža nodarbošanās, augstskolu un sportu 
iespējams apvienot – es un daudzi citi profesionāli 
basketbolisti to jau ir pierādījuši. 

Vai jūti, ka augstākās izglītības iegūšana 
palīdzējusi ikdienas dzīvē un arī profesionālajā 
darbībā?
Jā, pavisam noteikti. Zināšanas, laika plānošanas 
un darbu apvienošanas prasme, vērtīgi kontakti un 
pieredze, kā arī pienākumu izjūta – sarakstu vēl 
varētu turpināt, bet šīs ir vienas no galvenajām 
vērtībām, kas iegūstamas augstskolā. Vai 
augstskolas sniegto pienesumu izjūtu arī 
basketbolista arodā? Es teiktu, ka jā. Basketbols ir 
ātra spēle, viena no ātrākajām sporta spēlēm 
pasaulē, tāpēc domāšanas 



Intervija

ātrumam un reaģēšanas spējām ir liela nozīme, šīs 
abas prasmes lieliski apgūstamas augstskolā. 
Studijas iemāca neatlaidību un gribasspēku, jo ir 
lietas un darbi, kas vienkārši jānokārto, lai iegūtu 
kāroto diplomu, tas viss vēlāk pārnesams uz dzīves 
situācijām. 

Sabiedrībā pastāv uzskats, ka profesionāls sports 
nav darbs, kā Tu to komentētu?
Profesionāls sports ir darbs vistiešākajā nozīmē. 
Visticamāk, to apgalvo cilvēki, kas ar sporta jomu 
saistīti visai maz, tāpēc līdz galam neizprot 
sportista ikdienu. Protams, no malas izskatās viegli, 
piemēram, basketbols – atnākam un pamētājam 
bumbu, skraidot no viena laukuma gala uz otru, 
bet tā nav. Aktīvās sezonas laikā viss ir pakārtots 
komandas interesēm, ko varētu saukt par tavu otro 
ģimeni. Profesionāls sportists reti var ieplānot 
brīvdienu izbraucienus, arī svētku laiks ierasti ir 
īsāks kā citiem, nav noteikta darba laika, varētu 
teikt – tas ir arods 24 stundas diennaktī. Ar treniņu 

vai spēli viss nebeidzas – jāievēro pareizs uztura 
plāns un miega režīms, ir jāmācās spēles 
kombinācijas un jāizpēta pretinieku spēlētāji. Droši 
varu apgalvot, ka basketbols ir inteliģentu cilvēku 
spēle, tāpēc augstskola lieti noder. Katram darbam 
ir savi plusi un savi mīnusi. Man prieks, ka varu 
darīt to, ko patiešām mīlu.

Esi strādājis arī o�sa darbu, bet saprati, ka tas 
nav Tev? Vai arī savu nākotni saisti ar 
basketbolu?
Jā, esmu strādājis pārdošanas jomā. Nevarētu 
teikt, ka man nepatika, bet basketbols saista vairāk. 
Tāpat man ir pieredze klasiskā o�sa darbā, kur 
strādāju no 9.00 līdz 17.00, man patika, bet varbūt 
izvēlētā vieta nebija veiksmīgākā, tāpēc neizdevās 
palikt ilgtermiņā. Lai pirmā pieredze būtu pozitīva, 
būtiski, lai darba vietā ir atsaucīgi un laipni kolēģi, 
kas palīdzēs iejusties un ieiet darba ritmā. 

Tikko kā aizvadītas Basketbola savienības 
prezidenta vēlēšanas, kurš kandidāts bija Tavs 
favorīts, kā Tu raugies uz nākotni?
Raimonds Vējonis ir atbilstošs šim amatam, 
pieredzējis un ar lielu interesi basketbola lauciņā. 
Ticu, ka viņš pratīs izveidot gudru un spēcīgu 
komandu, kas turpmāko gadu laikā pacels 
basketbolu vēl augstākā līmenī. Jāuzticas un jāļauj 
strādāt, un rezultāts būs. Tikai jāsaprot, ka 
cīnāmies par sporta veida kopējo attīstību, nevis 
tikai par savu labumu. Ja strādāsim kopā, iesim uz 
vienu noteiktu mērķi, panākumi nekur neizpaliks. 

Ja Tu nespēlētu basketbolu, kura būtu tā 
profesija, kur redzi savu nākotni?
Es noteikti palikšu sportā, sports ir mana sirdslieta, 
bez tā mana ikdiena nav iedomājama. Iespējams, 
ka tas būs ar sporta jomu saistīts bizness, kur 
izteikti varēšu izmantot augstskolā iegūtās 
zināšanas. Vēlos, lai ar savu darbu spēju palīdzēt 
cilvēkiem sasniegt viņu mērķus, attīstīties un kļūt 
labākiem, iedvesmojot arī citus. Attīstīt savu 
biznesu, kas būvēts sporta nozares un cilvēku 
izaugsmei.

In�uenceris –
hobijs ar 
pievienoto 
vērtību
Pirms pieciem gadiem tādas profesijas kā 
in�uenceri nemaz nebija. Tagad aizvien biežāk 
uzņēmumi mērķtiecīgi atvēl �nanšu līdzekļus 
darbam ar in�uenceriem. Pagaidām vēl Latvijā pat 
pašu populārāko in�uenceru ietekme ir niecīga, un 
pie mums uzņēmumi vēl mācās veidot sadarbību 
ar in�uenceriem. Pasākumu un TV raidījumu 
vadītājs, in�uenceris un Biznesa augstskolas 
Turība absolvents Mārtiņš Kapzems intervijā 
stāsta, kas tad īsti ir šis mūsdienu pasaulē strauju 
popularitāti ieguvušais arods, vienlaikus ieskicējot 
in�uencera darbības speci�ku. Tāpat Mārtiņš 
stāsta, kāpēc izvēlējies studēt Turībā, atceroties 
spilgtākos notikumus no augstskolā pavadītā laika. 

Intervija



Intervija

turpinājums

Kāpēc izvēlējies studēt Turībā?
Tolaik sabiedrisko attiecību joma kļuva arvien 
populārāka un stilīgāka, arī Turībā bija šāda studiju 
programma, kas uzreiz piesaistīja uzmanību. Ar 
ģimeni par savu dzīvesvietu izvēlējāmies Mārupi, 
tāpēc vēl viens būtisks faktors bija augstskolas 
atrašanās vieta. Tāpat arī vairāki mani draugi un 
paziņas ieteica šeit mācīties, kas lēmuma 
pieņemšanu padarīja vienkāršāku. Studijas 
veiksmīgi apvienoju arī ar dažādām citām ikdienas 
aktivitātēm. 
Augstskolas laiks joprojām palicis spilgtā atmiņā – 
dažādi pasākumi, kursabiedri, interesantas un 
saistošas lekcijas. Īpaši varu izcelt pasniedzēju un 
tolaik arī Komunikācijas fakultātes dekānu Andri 
Pētersonu, kurš spēja radīt interesi un iedvesmot 
ikvienu studentu strādāt un attīstīties jau no 
pirmās dienas augstskolā. 

In�uenceris – darbs vai hobijs?
Es teiktu, ka tas ir hobijs ar augstu pievienoto 
vērtību, no kuras iegūstu gan es, gan mani 
sekotāji. Tā ir iespēja izteikt viedokli par tev 
svarīgām tēmām, informējot sekotājus un 
vienlaikus veidojot tēlu un atpazīstamību. 
Piemēram, Instagram platforma ir vieta, kur 
pulcējas daudz cilvēku - man prieks, ja spēju viņus 
iedvesmot. Viena no lielākajām vērtībām ir jaunās 
paaudzes izglītošana dažādos būtiskos 
jautājumos, tāpēc mums – in�uenceriem, jāveido 
kvalitatīvs, patiess un rūpīgi pārdomāts saturs, 
kuru izlasot, būtu skaidri saprotams vēstījums.

Kas tad īsti ir in�uenceris?
Par šo arodu atrodami dažādi skaidrojumi. Viens 
no internetā pieejamajiem skan šādi - in�uenceri 
jeb sabiedrībā vai kādā sabeidrības grupā 
pazīstami viedokļu līderi ir pēdējo gadu Latvijas 
mārketinga jaunums, ko steidz izmantot ne viens 
vien zīmols, bet pasaulē tie pazīstami jau sen. Par 
In�uenceru mārketingu sauc mārketinga veidu, 
kas fokusējas uz konkrētiem viedokļu līderiem, 
izmantojot to atpazīstamību kā mārketinga 
instrumentu. Visbiežāk in�uenceru mārketings 

darbojas tieši sociālo tīklu vidē, kur tiem seko 
dažādas mērķauditorijas grupas. Par sociālo 
mediju in�uenceriem uzskatāmi kādā nozarē vai 
nišā pazīstami cilvēki, kas aktīvi darbojas dažādās 
sociālo mediju platformās un ir savākuši 
ievērojamu sekotāju pulku. Nereti in�uenceri tiek 
saukti arī par viedokļu līderiem, arī šis 
apglavojums nav aplams, taču vēlreiz uzsvēršu – 
sniegtajam saturam jābūt pārdomātam un 
patiesam. 

Vai Latvijā šī nodarbe ir populāra un kļūst arvien 
populārāka? 
Manuprāt, pat ļoti populāri. Ja tavs sekotāju skaits 
kļūst atbilstošs šim statusam, iespēju izmantot 
steidz daudzi. Ne vienmēr tas saistīts ar lielu 
naudas pelnīšanu, taču savā īpašumā iegūt 
dažādas noderīgas lietas vai preces, pareklamējot 
tās savā sociālo tīklu kontā, arī nav slikti. Es zinu, ka 
Latvijā ir cilvēki, kuri šo nodarbi varētu saukt par 
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pilnas slodzes darbu, pelnot iztiku, bet šādu 
piemēru pie mums vēl nav daudz. Tāpēc 
neatkāpjos no sava viedokļa, ka šobrīd in�uenceris 
joprojām ir traktējams kā hobijs. Ja sekotāju skaits 
sasniedzis ievērojamus ciparus, protams, summas 
par ievietoto saturu pieaug, iespējams veidot pat 
dažādas reklāmas kampaņas. Uzņēmumi tevi 
pamana, saprotot, ka sabiedrība tavu viedokli 
uzklausīs.

In�uenceri – viedokļulīderi savā jomā?
Savā ziņā in�uenceri varam pielīdzināt medijam. 
Konkrēts saturs tiek pārraidīts klausītājam, kurš cer 
saņemt svaigu un regulāru informāciju. Ja 
piedāvātās reklāmas iespējas sakrīt ar maniem 
dzīves uzskatiem un pārliecību, kāpēc neizmatot 
iespēju par šīm lietām pastāstīt saviem sekotājiem, 
iedvesmojot viņus darīt, uzdrošināties un sasniegt. 
Tā ir kā ķēdes reakcija, no kuras ieguvēji ir visi – 
uzņēmums vai organizācija, es un arī mani 
sekotāji. Tieši jaunā paaudzedaudz uzturas 
sociālajos tīklos, viņi ir mūsu valsts nākotnes 
veidotāji, tāpēc paustajai informācijai jābūt ne tikai 
ienesīgai pašam konta uzturētājam, bet arī vērtīgai 
viņa sekotājiem. Dažkārt ir pat žēl, ka iespēja 
nopelnīt aizēno patiesās vērtības. Manuprāt, 
in�uenceriem arvien vairāk jāveido dažādas 
kampaņas, piemēram, aicinot doties sportot, 
pārbaudīt veselību, pievērsties aktīvam dzīves 
veidam un daudzas citas sabiedrības attīstību 
veicinošas aktivitātes. 

Daudzi uzskata, ka in�uencera arods ir viegls, kā 
Tu šo komentētu?
Nemaz tik vienkārši tas nav, lai ievietotais saturs 
būtu baudāms, ir rūpīgi jāpiedomā pie tā 
veidošanas. Nepieciešama prasme fotografēt un 
arī rediģēt uzņemtos attēlus, tāpat jādomā pie 
tekstu rakstīšanas, lai paustais vēstījums būtu 
viegli saprotams un ērti uztverams. Jāveido 
saturisks plāns, lai bieži neatkārtotos līdzīgi attēli 
vai tekstuālā informācija. Savs redzējums un 
uzskati jāsaskaņo ar organizācijas vēlmēm, 
vienlaikus domājot par sekotājiem un arī viņu 
vēlmēm. Tā ir sava veida izklaide, kuru sniedz tiem 
cilvēkiem, kas izvēlējušies sekot līdzi tavām 
ikdienas gaitām, nododot sava veida uzticības 
kredītu. 
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