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Vasara tuvojas noslēgumam, bet Turībā viss notiek! 
Šomēnes aicinām apmeklēt vieslekciju par vietējo tūrismu, diskusiju 
par elektroauto, kā arī brīvdabas kino pasākumus, kas norisināsies 
Turības �liālēs.



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”.

18:0018.08 Klātienē Biznesa augstskolā Turība 
un tiešraidē Facebook

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit 

Pauls Timrots
Tūrists tur, kur iet vietējie

18. augustā plkst. 18.00 Biznesa augstskolā Turība norisināsies TV un 
radio raidījumu vadītāja un veidotāja Paula Timrota vieslekcija “Tūrists 
tur, kur iet vietējie”, kurā lektors atklās daudz jaunus un līdz šim 
nedzirdētus faktus par vietām Latvijā, kas nav zināmas plašākai 
sabiedrībai, bet noteikti ir apmeklēšanas vērtas. Vietu skaits klātienē 
ierobežots, bet lekciju būs iespējams vērot arī tiešraidē augstskolas 
Facebook lapā.

Veidojot jaunatklāšanas raidījumu “TE!”, Pauls Timrots, kā pats saka, 
izbraukājis visas Latvijas pilsētas, paviesojoties vietās, kurās tūristi 
parasti nedodas. Šajā laikā gūti daudzi iespaidi un iepazītas 

neparastas un interesantas lietas, par kurām pastāstīt arī citiem. 
Šobrīd, kad notikumi pasaulē neļauj doties ierastajos ceļojumos, 

aicinām uzzināt par interesantām vietām, lietām un cilvēkiem tepat 
Latvijā. 

Vasara vēl nav beigusies un, iespējams, vieslekcija kalpos par iedvesmu 
tam, lai augusta izskaņā vai rudens sākumā dotos kādā neparastā braucienā 

pa Latviju, gūstot jaunus iespaidus un emocijas. Ceļojums pa Latviju nav tikai 
Rundāles pils vai Siguldas apmeklējums – Latvija sevī slēpj vēl tik daudz 

nezināma un interesanta. Daļu no tā savā lekcijā atklās Pauls Timrots. 

Pauls Timrots ir televīzijas un radio raidījumu vadītājs un veidotājs, producents, 
žurnālists un teātra režisors. Pazīstams kā auto un satiksmes drošībai veltītā 
raidījuma "Zebra" vadītājs. Veidojis jaunatklāšanas raidījumu “TE!”. 

Vieslekcija

VIEDOKĻU
RINGS

ELEKTROAUTO VAI KLASISKAIS AUTO
- KAS ŠOBRĪD IZDEVĪGĀK?

Reinis Zitmanis

Šobrīd pasaulē strauji attīstās zaļā domāšana un inovatīvi tehnoloģiju 

risinājumi, kas samazina ne tikai piesārņojumu, bet arī izmaksas. 

Viens no šādiem risinājumiem ir elektroauto jeb automašīnas, kas 

darbojas bez degvielas. Elektroauto šobrīd var uzskatīt par vienu no 

modes tendencēm, taču autobraucēju starpā bieži vien rodas dažādi 

jautājumi un aizspriedumi – vai tiešām šis auto ir piemērots 

ikvienam? Kādas ir to būtiskākās atšķirības salīdzinājumiem ar 

ierastajiem – degvielas - auto? Ar kādiem izdevumiem jārēķinās, 

iegādājoties elektroauto? Vai pārskatāmā nākotnē uz ielām redzēsim 

tikai šādus spēkratus? Lai rastu atbildes uz šiem un daudziem citiem 

jautājumiem, Biznesa augstskolas Turība rīkotajā „Viedokļa ringā” 19. 

augustā plkst. 18.00 tiksies Latvijas digitālais čempions, informācijas 

tehnoloģiju un mārketinga pakalpojumu uzņēmuma itero.eu valdes 

loceklis un tehnoloģiju eksperts Reinis Zitmanis un elektroauto 

entuziasts un zinātājs, tehnoloģiju bloga uzladets.lv dibinātājs un 

galvenais redaktors Kārlis Mendziņš.

19. AUGUSTĀ

KLĀTIENĒ UN TIEŠRAIDĒ

18:00

Aicināti studenti, absolventi,
darbinieki un citi interesenti!

PIESAKIES
PASĀKUMAM

Kārlis Mendziņš

Aktuāli

https://turiba.lv/lv/datu-apstrade
https://www.mitto.me/vieslekcija-pauls-timrots-1808/register
https://www.mitto.me/viedoklu-rings-elektroauto-1908/register


Aktuāli

BRĪVDABAS
KINO

Homo Novus

20. AUGUSTS
21.30
LIEPĀJA

BRĪVDABAS
KINO
27. AUGUSTS
21.30
CĒSIS

Piļsāta pi upis

Uzzini vairāk

Uzzini vairāk

Aktuāli

Biznesa augstskola Turība atkārtoti ierindojusies darba devēju ieteiktāko 

augstskolu topa 3. vietā. Augstu novērtēta arī augstskolas īstenotā bakalaura 

studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”.

Uzzini vairāk 

https://turiba.lv/lv/datu-apstrade
https://www.mitto.me/vieslekcija-riga-1607/register
https://www.turiba.lv/lv/pasakumi/brivdabas-kino-vakars-liepaja-filma-homo-novus
https://www.turiba.lv/lv/pasakumi/brivdabas-kino-vakars-cesis-filma-pilsata-pi-upis
https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/turiba-atkartoti-ierindojas-darba-deveju-ieteiktako-augstskolu-top3


Biznesā bez augstskolā 
iegūtajām zināšanām 
būtu grūtāk
Uzsāku studijas Turībā, jo vēlējos iegūt spēcīgu zināšanu bāzi, lai attīstītu 
uzņēmējdarbību – tā saka Biznesa augstskolas Turība studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadība” absolvente Evita Šiliņa. Šobrīd Evita ir 
veiksmīga uzņēmēja, veikala „Lace to Love” īpašniece un vadītāja. Evita ik 
dienas domā, kā attīstīties, augt un izmantot katru iespēju, lai gūtu 
panākumus darot to, kas patiesi patīk.

Intervija Intervija

turpinājums

Kāpēc izvēlējies studēt tieši Turībā?

Man bija mērķis, ļoti vēlējos attīstīt savu 

uzņēmējdarbību. Pētot augstskolu piedāvājumus, 

Turība mani uzrunāja, jo studiju pamatā bija divi 

faktori, kurus uzskatīju par svarīgiem - lekcijas 

pasniedza profesionāļi savā jomā un bija 

iespējams apvienot studijas ar pilna laika darbu. 

Savā pieredzē esmu sapratusi, ja ir vēlme attīstīt 

lietas labā līmenī, ir cītīgi jāmācās, lai būtu spēcīga 

zināšanu bāze. Jāmācās ne tikai darot, bet arī 

akadēmiski. 

Kā nonāci līdz idejai par uzņēmējdarbību?

Pēc savas pirmās izglītības esmu programmētāja. 

Jāatzīst, ka tieši programmēšanā neesmu 

strādājusi, bet esmu vadījusi IT projektus, kuri man 

sniedza zināšanu bāzi arī citām ar projektu vadību 

saistītām lietām. Līdz ar to Turība ir mana otrā 

izglītība. Starp abām izglītībām ir pāris gadu pauze, 

kas nebūt nav slikti. Šis laiks sniedza iespēju 

saprast, ko tieši vēlos darīt, ar ko saistīt savu dzīvi 

un kas ir tas, kas mani patiesi interesē un aizrauj. 

Uzņēmums tapa aptuveni gadu pēc Turības 

absolvēšanas. 

Kā izlēmi IT jomu nomainīt pret mežģīnēm?

Sfēras patiešām ir nesaistītas. Mežģīnes ir pavisam 

cita pasaule, kaut kas sievišķīgs un viegls. Teikšu, 

kā ir - sievietei pēc 30 gadu sasniegšanas var 

uznākt pārdomas. Es šajā posmā mēģināju 

saprast, vai tas, ko es daru, ir tieši tas, ko vēlos 

darīt. Un šādi nonācu pie secinājuma, ka tas īsti 

nav tas, ko vēlos darīt atlikušo laiku. Biju pateicīga 

par pieredzi, kas man ļoti noderēja arī 

uzņēmējdarbībā, bet bija laiks iet tālāk, lai iegūtu 

cita veida pieredzi - tā nonācu līdz mežģīnēm.

Cik viegli vai grūti ir radīt savu uzņēmumu?

Radīt uzņēmumu nav grūti. Jāsaka godīgi, grūtāk 

būtu tad, ja nebūtu augstskolā iegūto zināšanu, 

respektīvi, bāzes, ar kuru sākt. Ar dokumentāciju 

saistītās darbības augstskola tika izstudētas un tur 

bija skaidrs, ko darīt. Par lielāko izaicinājumu 

uzskatu labas darbinieku komandas izveidi. Ja ir tik 

laba komanda, kāda ir man, tad viss ir iespējams, 

tāpēc ļoti lepojos ar savu komandu. Tāpat ir skaidri 

jāde�nē mērķis, veicamie uzdevumi un jādodas to 

sasniegšanā. Uzņēmējdarbībā ik pa laikam ir 

dažādi sarežģījumi, bet jābūt elastīgam, jāmāk šos 

sarežģījumus atrisināt un nemest plinti krūmos. 

Kāpēc tieši mežģīnes?

Viss sākās ar aizkaru audumu. Ideja bija iešūt 

aizkaru audumu kleitā, taču, to izdarot, tapa 

skaidrs, ka kleita izskatās pārāk vienkārša. Tā radās 

nākamā ideja, pievienot kleitai mežģīnes. Šajā 

posmā sastapāmies ar problēmu, jo mežģīņu 

piedāvājuma Latvijā īsti nebija vai tas bija mazs, 

tikai 5 līdz 8 mežģīņu veidi. Bija daudz audumu 

veikalu, bet specializēta mežģīņu veikala – 

neviena. Šī iemesla dēļ aizsākās bizness, jo bija 

brīva pozīcija izaugsmei. Šobrīd paralēli lielajam 

mežģīņu klāstam piedāvājam arī citas lietas, 

piemēram, tilla, zīda audumus, lai klients, atnākot 

uz mūsu veikalu, var uzkonstruēt savu ideju no 

sākuma līdz beigām. Kopumā tas izauga par 

skaistu, sievišķīgu biznesu, kas ne tikai priecē sirdi 

un dvēseli, bet arī nes peļņu. 

Kā uzņēmumam veicās pandēmijas laikā?

Kopumā jāsaka, ka labi. Mēs ar visu tikām galā, 

spējām sakārtot importu 



Intervija

un eksportu, veikt piegādes laicīgi un turpināt 

darbību iepriekšējos apjomos. Sakrita tā, ka 

pandēmijas laikā nomainījām telpas. Izmantojām 

šo laiku, kad veikals mēnesi nestrādāja, lai 

kvalitatīvi sagatavotu telpas, pārdomātu darbības 

stratēģiju un arī sagatavotu jaunumus. Viens no 

jaunumiem būs „Lace to Love” zīmola radīto, 

gatavo apģērbu veikals „Lace to Love Boutique”, 

kas atvērsies augusta vidū. Apģērbu sortiments ir 

dažāds, pieejams kā mazām dāmām, tā arī 

pieaugušām sievietēm. Sapucēties varēs kā 

ikdienai, tā arī naktsmieram. 

Kāds ir Tavs novēlējums topošajiem vai 

esošajiem uzņēmējiem?

Būt drosmīgam! Nebaidīties, uzdrīkstēties! Īpaši 

tad, kad nākas saskarties ar neveiksmēm, jo lielākā 

vai mazākā mērā katram uzņēmējam ar tādām 

nākas saskarties. Ir svarīgi nenobīties un 

nepadoties. Uzņēmējdarbība vienmēr būs kalni un 

lejas, brīdī, kad esi lejupceļā, ir jāpaskatās uz visu 

no malas. Jāizdara secinājumi par savu darbību un 

jāizlemj, kur labāk atkāpties, kur – pielikt kaut ko 

klāt un kādā virzienā jādodas tālāk. 

ESI DROSMĪGS!

Apvienojot 
studijas un sportu
Studijas Turībā uzsāku, jo vēlējos izprast lietas 
padziļināti – tā saka Biznesa augstskolas Turība 
absolvente Ilona Marhele, kura šobrīd ir profesionāla 
sportiste, vieglatlēte, garo distanču skrējēja un 
olimpiete! No Ilonas var smelties iedvesmu gan 
sportot, gan apgūt akadēmiskos mērķus. 

Intervija



Intervija

Kāpēc izvēlējies studēt tieši Turībā?

Brīdī kad apcerēju ideju par studijām es daudz 

ceļoju, tas bija saistība gan ar sportu, gan vienkārša 

aizraušanās. Ceļojot nonācu pie secinājuma, ka 

tūrisms ir pieprasīta profesija un nākotnē 

pieprasījums augs, tāpēc izvēlējos studēt tūrisma 

un viesmīlības uzņēmumu vadību. Man bija 

vēlme redzēt tuvāk, saprast kā darbojās lietas 

iekšienē un gūt padziļinātāku pieredzi par tūrismu 

tāpēc izvēlējos tieši Turību.

Kādas ir spilgtākās atmiņas no studiju laikiem?

Studijas bija visnotaļ aizraujošas. Visvairāk atmiņā 

palikušas aktivitātes ārpus augstskolas telpām. 

Viena no tādām bija „Piedzīvojumu tūrisma” kursa 

ietvaros. Mēs bijām mežā, dzīvojām mājiņās un 

līdz ar to izbaudījām visu meža piedāvāto burvību 

un tūrismu. Kā arī palika atmiņā pavisam reāla 

pieredze ēdināšanas jomā, mēs mācījāmies dalīt 

cūkas liemeni, tobrīd tas šķita nedaudz savādi, bet 

jāatzīst tās ir reālas iemaņas kuras dzīvē pilnīgi 

noteikti var noderēt. 

Kādi Tavuprāt bija plusi studējot Turībā?

Turībā man patika sistēma un sakārtotība. Man kā 

studentam bija brīva pieeja visām datu bāzēm, 

tehnoloģijām kas krietni atviegloja studiju 

procesu. Kā arī vairāki pasniedzēji kuri ir ļoti 

entuziastiski savā darbā un mācību procesā 

kopumā krietni uzlaboja studiju laiku. Bija patiess 

prieks klausīties cilvēkos kuri nav iesūnojuši savās 

profesijās un tēmās, bet ir zinoši, azartiski un mācīt 

griboši. Ja atmiņa mani neviļ, tad manā pēdējā 

studiju gadā augstskolā atklāja istabu kur, jaunās 

māmiņas kuras studē augstskolā, var atstāt savus 

bērniņus kamēr pašas iegūst austāko izglītību. 

Uzskatu, ka tas ir labs žests no augstskolas puses, 

padomāt par katru studentu un pielāgoties viņa 

vajadzībām. 

Vai esi darbojusies tūrisma un viesmīlības jomā?

Nē, man nav sanācis strādāt tūrisma un 

viesmīlības nozarē, jo dzīve ievirzījās pavisam citā 

gultnē, saistībā ar sportu. Esmu vieglatlēte, garo 

distanču, pusmaratonu, maratonu skrējēja. 

Piedalījos 2016. gadā vasaras olimpiskajās spēlēs 

Riodežaneiro, kur ierindojos 61. vietā. Bet tas 

nenozīmē, ka augstskola man nav noderējusi. 

Iegūtās zināšanas ir sanācis pielietot arī manā 

ikdienā un sporta dzīvē. 

Intervija
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