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Martā aicinām apmeklēt vieslekciju par dzīvnieku
glābšanu un Turības Biznesa indeksa prezentāciju,
kuras ietvaros norisināsies diskusija “Bizness virza
zinātni vai zinātne – biznesu?”.

Vāka foto: Biznesa augstskolas Turība
darbinieku “ēnas”. 12.02.2020.

Vieslekcija

Aktuāli

VIESLEKCIJA
ABSOLVENTS IEDVESMO

Zane Znatnaja

“Dzīvnieku glābšana –
darbs sirdsmieram”
Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit

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

BIZNESS VIRZA ZINĀTNI
VAI ZINĀTNE – BIZNESU?
24. MARTS
12.00
Biznesa augstskolā Turība

Reģistrāciju nodrošina registration.lv

Zane Znatnaja ir Biznesa augstskolas Turība absolvente, kura
jau vairāk nekā deviņus gadus aktīvi nodarbojas ar grūtās
situācijās nonākušu dzīvnieku glābšanu un aprūpi. Šajā laikā
viņa ir bijusi daļa no vairākiem projektiem un organizācijām,
uzlabojot neskaitāmu dzīvnieku dzīvi, kā arī kopējo situāciju
dzīvnieku aprūpē Latvijā. Šobrīd Zane pārstāv dzīvnieku
aizsardzības biedrību "Dzīvnieku SOS".
Lekcijas laikā uzzināsiet, kā notiek dzīvnieku glābšana Latvijā, kāda
veida organizācijas ar to nodarbojas un kādas ir atšķirības starp tām.
Tāpat tiks skaidrots, kā ikviens no mums var iesaistīties un palīdzēt
nelaimē nonākušajiem ķepaiņiem. Lekcijas laikā dzirdēsiet pieredzes
stāstus un svarīgākos faktorus, kas jāņem vērā, izvēloties savu mājas mīluli,
un kā par to rūpēties.

*Informējam, ka vieslekcija tiks fotografēta. Iegūtie materiāli var
tikt publicēti. Informāciju par datu apstrādi meklē www.turiba.lv
sadaļā “Augstskola”.
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18:00

Turības biznesa indekss ir tapis sadarbībā ar
sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS un
atspoguļo uzņēmēju viedokli par
institucionālajiem un informatīvajiem faktoriem
(valdības, pašvaldību darbību), tiesiskās vides
faktoriem (likumdošanas stabilitāti, tiesiskās vides
vērtējumu); sociālajiem, kultūras un demogrāfijas
faktoriem (darbaspēka pieejamību),
monetārajiem faktoriem (finanšu pieejamību),
tehnoloģiskajiem un infrastruktūras faktoriem
(sakaru un interneta nodrošinājumu, zinātniski
tehniskiem resursiem, vietējā un starptautiskā
transporta nodrošinājumu u.c.), fiskālajiem
faktoriem (nodokļu apjomu) un citiem faktoriem
(godīgu konkurenci, uzņēmējdarbības uzsākšanas
un izbeigšanas procesu u.c.).

Auditorija C321

Aicināti studenti, absolventi, darbinieki un citi interesenti

Apmeklēt pasākumu aicināts
ikviens interesents

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit
Katra persona var reģistrēties tikai vienu reizi un
reģistrēt tikai sevi. Atkārtoti aizpildītas
reģistrācijas anketas tiks dzēstas.
Reģistrāciju nodrošina

Turības biznesa indekss veidots ar mērķi sekmēt
uzņēmējdarbības vides un nozares izglītības
ciešāku sasaisti, identificēt uzņēmējdarbības vides
būtiskākās problēmas un lielākās priekšrocības un
veicināt topošo uzņēmēju padziļinātāku interesi
par to. Pasākuma laikā tiks prezentēti būtiskākie
pētījuma rezultāti, bet diskusijas laikā tiks
meklētas atbildes uz jautājumu – bizness virza
zinātni vai zinātne – biznesu?

Intervija

Intervija
Kāpēc izvēlējies studēt tieši Turībā?
Vēlējos studēt un apgūt noderīgas prasmes
tūrisma nozarē. Arī augstskolas lokācija spēlēja
savu lomu, kā arī uzrunāja iespēja iegūt stipendiju.
No studiju laika atmiņā palikuši vairāki pasniedzēji,
kuri sniedza būtisku ieguldījumu izglītības ieguvē.
Vēlētos izcelt pasniedzēju Rutu Žvali, savukārt no
maģistrantūras studiju laika, kur apguvu
sabiedrisko attiecību prasmes, spilgtā atmiņā
palicis toreizējais Komunikācijas fakultātes dekāns
Andris Pētersons – cilvēks, kas visos procesos
iesaistījās par visiem simts procentiem.

No pārdrošām
idejām nav
jābaidās –
tās ir jārealizē
Savas idejas vai uzņēmējdarbības realizēšana un
attīstīšana ir radošs, darbietilpīgs, interesants un
komplicēts process, kas spēj radīt lielu
gandarījumu, ja izdevies sasniegt kāroto mērķi.
Biznesa augstskolas Turība absolvente un
Abgunstes muižas saimniece Asnāte Avotniece
intervijā stāsta par uzdrīkstēšanos realizēt
pārdrošas idejas, kā arī par degsmi un cīņassparu
tās attīstīt, uzsverot, ka ne vienmēr nepieciešami
ievērojami finanšu līdzekļi vai liels kontaktu loks,
lai uzsāktu savu biznesu. Intervijas ievadā viņa
stāsta, kāpēc izvēlējusies studēt Turībā un kā
studijas palīdzējušas uzņēmējdarbības realizācijā.

Kā radās ideja realizēt sapni par Abgunstes
muižu?
Ar ģimeni vēlējāmies dzīvot ārpus pilsētas
burzmas, zinājām, ka ar lauksaimniecību
nenodarbosimies, tāpēc bija jāmeklē cita
alternatīva. Augstskolā iegūtās zināšanas tūrisma
jomā un sabiedrisko attiecību nozarē pavisam
noteikti palīdzēja uzsākt Abgunstes muižas idejas

realizāciju. Sākām meklēt objektu ar izteiktu
vēstures dvesmu, romantisku noskaņu un labu
auru. Priekšnosacījums bija, lai konkrētais objekts
būtu ne tikai mūsu bizness, bet arī ģimenes
dzīvesvieta. Ieguldāmais darba apjoms brīdī, kad
iegādājāmies muižu, bija ļoti iespaidīgs, bet mēs
nenobijāmies un pieņēmām šo izaicinājumu. To,
ka viss attīstīsies tik strauji un raiti, nebijām
gaidījuši. Līdz šim brīdim ir realizēti vairāki
ievērojami projekti muižas atjaunošanai, tostarp
astoņi Eiropas projekti. Katrā muižas atjaunošanas
posmā iemācījāmies rīkot pasākumus ar tiem
resursiem, kas un konkrēto momentu bija
pieejami.
Abgunstes muižā cenšamies radīt īpašu noskaņu
un individuālu pieeju katram mūsu viesim. Esmu
pamanījusi, ka cilvēki arvien vairāk meklē īpašas,
interesantas un autentiskas vietas, lai svinētu
savus skaistākos dzīves mirkļus. Tādas vietas,
kurām ir pievienotā vērtība.

turpinājums

Intervija

Intervija

resursiem, parādās daudz jaunu un interesantu
ideju, tiek meklēti citi alternatīvi risinājumi,
iespējams, ka gala rezultāts ir pat labāks un
gandarījums lielāks. Šajā radošajā ceļa posmā tu
sastapsi fantastiskus cilvēkus un iegūsi vērtīgu
pieredzi. Mans stāsts bija vēl pārsteidzošāks, jo
iegādājos muižu, nemaz nezinot, vai varēšu to
atļauties. Respektīvi – uzvarēju izsolē, bet
konkrētajā momentā man vēl nemaz nebija
nepieciešamā naudas summa. Es droši varu
apgalvot, ka ir jāceļas un jādara, ir jāiet pretī savam
mērķim un lietas notiks. Ne vienmēr ir jābūt
precīziem aprēķiniem un rūpīgi sastādītām
plānam, dažkārt ir jāpaļaujas uz intuīciju un jābūt
drosmīgiem.

Varam teikt, ka tas ir bizness ar lielu pievienoto
vērtību?
Pievienotā vērtība katrai lietai ir sava. Abgunstes
muižas stāsts ir saistīts ar cilvēku mīlestību pret
dzīvi, stāsts par skaistu dzīves svinēšanu un
baudīšanu. Mums ir uzstādīta augsta latiņa tam,
kā jāizskatās un jānorit pasākumam. Mēs
piedāvājam noformējumu, kurā ietilpst telpas
iekārtojums, rotājumi, arī gaismas elementi un
citas būtiskas detaļas, kas radīs svētku noskaņu. Tā
nav vieta, kur atbraukt vienkārši patusēt, Abgunstē
svinam dzīvi. Mēs nepiedāvājam tikai parastu
telpu, pie mums brauc tie, kas vēlas baudīt ko vēl
nebijušu un autentisku.
Ko Tu teiktu tiem, kas uzskata, ka realizēt savas
idejas un uzsākt biznesu iespējams tikai ar
ievērojamiem finanšu līdzekļiem un vērtīgu
kontaktu loku?
Lieli finanšu līdzekļi sākumposmā procesu
atvieglo, taču vai padara to radošāku – ļoti šaubos.
Manuprāt, brīdī, kad tev jāstrādā ar ierobežotiem

Kur tad slēpjas panākumu atslēga, kādas ir
galvenās rakstura iezīmes, kas nepieciešamas
sava biznesa realizēšanā?
Noteikti jābūt atvērtam – darīt, pieņemt
izaicinājumus, sadarboties un uzsākt lietas, ar
kurām iepriekš neesi sastapies. Tāpat nedrīkst
novilkt striktas robežas, kas varētu patraucēt
sasniegt
augstākas
virsotnes.
Jāizjūt
cilvēkmīlestība un jāprot cienīt citu darbu un
vajadzības, jo procesa laikā nākas strādāties ar
dažādiem cilvēkiem, katram jāatrod sava pieeja un
komunicēšanas
veids.
Es
uzsvērtu
arī
pašpārliecinātības nozīmi, bet ne sliktā nozīmē. Šī
rakstura iezīme ļauj mums ticēt saviem spēkiem
un neapstāties pusceļā.
Vai iespējams veidot biznesu, strādāt profesijā,
kas nepatīk?
Ilgtermiņā tas nav iespējams - gan veidojot
biznesu, gan strādājot jebkurā citā profesijā.
Savam darbam ir jāpatīk. Strādājot pavadām lielu
daļu savas dzīves, lai šis laiks būtu pavadīts ar
gandarījumu un prieku, jādara tas, ko mīlam!

Galamērķi, kurus
vērts apmeklēt
pavasara ievadā
Pavasarī mostas daba, arī laikapstākļi kļūst siltāki
un patīkamāki, tāpēc pavasara ievads ir lielisks
brīdis tūrisma sezonas atklāšanai. Intervijas laikā
Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma
fakultātes absolvente un ienākošā tūrisma
eksperte Inga Logina iepazīstina ar vairākiem
interesantiem galamērķiem, kurus vērts apmeklēt,
sākoties pavasarim. Tāpat viņa stāsta, kāpēc
izvēlējusies studēt tieši Turībā, uzsverot
mūsdienīgo mācību vidi un augstskolas sniegtās
iespējas studentam.
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Kāpēc uzsāki studijas Turībā, kāda bija Tava

Mierpilnā Pāvilosta

pastaigas laikā. Mūsdienīgas ielas mijas ar

galvenā motivācija?

Manuprāt, lielisks galamērķis, kur doties

koka

Viens no būtiskākajiem izvēli ietekmējošajiem

atpūsties

Vislabāk

Valmierā netrūkst gan vēstures pieminekļu,

faktoriem bija mūsdienīgā un modernā

braucienu ieplānot vairāku dienu vai pat

gan mūsdienīgas pilsētas garšas. Tā ir sena,

mācību vide, kas veidota tā, lai radītu lieliskus

nedēļas

skaista

mācību apstākļus ikvienam studentam. Turībā

ekskursija/atpūta var izrādīties nedaudz par

vecpilsēta Gaujas krastā sniegs patīkamu

ir viss nepieciešamais. Prieks, ka tiek domāts

maz. Tur atrodama pasakaina daba, mierpilna

valdzinājumu no darbīgā pilsētas dzīves ritma.

arī par dažādiem ārpus mācību pasākumiem,

gaisotne, kur apmesties kādā nelielā viesnīcā

Vecpilsētas centrā atrodas Valmieras Sv.

kas

jauniem

vai mājiņā un baudīt enerģiju raisošu un

Sīmaņa baznīca, Livonijas ordeņa pilsdrupas,

studijas

ķermeni atjaunojošu atpūtu. Dažkārt vides

Valmieras muzejs, kā arī Valterkalniņš, no kura

Starptautiskā tūrisma fakultātē, manuprāt, tā

maiņa spēlē būtisku lomu ķermeņa un prāta

paveras

tolaik bija viena no spēcīgākajām izglītības

atslābināšanai,

Pāvilostas

pilsētas centrālo tiltu. Tāpat vērts atcerēties par

programmām tūrisma nozarē Latvijā. Joprojām

apmeklējums būs tieši laikā ikvienam, kas pēc

pastaigu gar Gaujas stāvajiem krastiem,

Kuresāre ir viena no skaistākajām Igaunijas

spilgtā atmiņā palikuši vairāki Turības cilvēki,

garā ziemas perioda vēlas atgūt spēkus un

Dzirnavu ezeriņa promenādi, Ģīmes dabas

mazpilsētām, kurā vērts pasēdēt kādā no

kas bija ar mani visa studiju procesa ietvaros –

mesties jaunos izaicinājumos. Turp iespējams

taku, kā arī apmeklēt Valmieras koncertzāli vai

pilsētas krodziņiem. Ceļotāji vienmēr tur tiek

Ēriks Lingebērziņš, kurš bija mana bakalaura

doties vienatnē, tāpat baudīt romantiku divatā

kādu teātra izrādi. Arī šo braucienu vērts

gaidīti, par ko liecina labi pārdomātā un

darba vadītājs, tūrisma fakultātes dekāne Agita

vai ņemt līdzi visu ģimeni – tas atkarīgs no

ieplānot divu dienu garumā, lai izrautos no

kvalitatīvā tūrisma infrastruktūra. Savukārt

Doniņa, kā arī Velga Platace.

katra paša vēlmēm. Ja ir vēlēšanās papildus

straujās pilsētas burzmas.

salas iespaidīgākie arhitektoniskie elementi ir

spēj

darbiem.

iedvesmot
Es

studentus

izvēlējos

uzsākt

pavasarī

ir

garumā.

Pāvilosta.
Vienas

manuprāt,

dienas

arhitektūru

un

un

bruģētiem

interesanta

pilsēta.

ceļiem.

Nelielā

skats uz Gauju, Kazu krācēm un

iepazīt vietas vēsturi un arhitektūru, kā arī

vējdzirnavas,

Sāremā

tās

saglabājušās

Kuri ir tie, galamērķi, kurus noteikti vērts

dabas burvību, Pāvilostā šādu iespēju netrūkst.

Lieliska atpūta tepat kaimiņos – Igaunijā

apmeklēt pavasara ievadā?

Pāvilostas novadpētniecības muzejs un laivu

Sāmsala jeb Sāremā atrodas vien 200 km

Pirms sāku stāstīt par interesantām vietām un

māja, slavenie Pāvilostas moli, tāpat apskatāmi

attālumā no mūsu pašu Ainažiem, tā ir 97km

Vihulas muiža – vēstures garša un lieliska

apskates objektiem, vēlētos uzsvērt, ka ne

vairāki parki, kur doties nesteidzīgā pastaigā,

gara un 47 km plata Igaunijas lielākā sala. Šo

atpūta

vienmēr jādodas tālu, lai redzētu daudz,

iespējams uzkāpt arī Akmeņraga bākā, bet pēc

vietu iecienījuši ne tikai latvieši, bet arī daudzi

Vēstures cienītājiem ieteiktu Vihulas muižas

apskatītu skaistus galamērķus un iegūtu

garas dienas iestiprināties kādā no vietējiem

citi ceļotāji no dažādām pasaules valstīm.

apmeklējumu, kur lielisku atpūtu iespējams

atmiņā paliekošus iespaidus. Arī tepat Latvijā

krodziņiem.

Sāremā ir bagātīga ar daudz un dažādiem

apvienot

apskates objektiem ikviena ceļotāja gaumei.

baudīšanu Lāhemas nacionālā parka vidū.

un tuvējās kaimiņvalstīs ir dažādi apskates

rekordliels skaits.

ar

kultūrvēsturiska

mantojuma

vērti objekti un vietas, kuras radīs ne mazums

Nenovērtētā Valmieras pievilcība

Viens no apskates objektiem ir Kāli meteorīta

Aktīvākas atpūtas piekritējiem ir iespēja doties

lielisku emociju un atmiņu. Aicinu iepazīt

Vienmēr runājam par ekskursijām uz Siguldu

krāteris, kas izveidojās meteorīta trieciena

garā pastaigā gar jūru vai kādā izbraucienā ar

mūsu pašu skaisto zemi un tik tiešām dažādas

un Cēsīm, taču Valmiera palikusi līdz galam

rezultātā, tas atrodas pie Kāli ciema un pēc

velo, pa ceļam apmeklējot divas citas muižas -

pasakainās ainavas, apskates objektus un

nenovērtēta. Arī Valmierai ir sava burvība un

lieluma ieņem 8.vietu pasaulē. Vēl ieteiktu

Sagadi

pilsētas, kurās mīt ne mazums arhitektūras

tur atrodamas vairākas apskates vērtas vietas

doties arī uz Kuresāri, kas ir lielākā salas

komplekss ir kā maza pilsētiņa ar savu pasta

pieminekļu.

un kultūras objekti, kurus atklāt nesteidzīgas

pilsētiņa, kurā atrodas Ārensburgas bīskapa

kantori, degvīna muzeju, mini golfa laukumu,

pils jeb Kuresāres pils, kas ir viena no vislabāk

piknika vietām un pastaigu taciņām.

turpinājums

saglabātajām viduslaiku pilīm Baltijas valstīs.

un

Palmse.

Atjaunotais

muižas
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