
ZIŅU
LAPAS

Aprīlis | 2020

Ņem piemēru no Turības docētājiem 
un #paliecmājās arī tu! 

Lai ikdienu padarītu aizraujošāku, esam ieplānojuši 
vairākus ONLINE pasākumus – gan izglītojošus, gan arī 
nedaudz izklaidējošus. Ieskaties un pievienojies!



Aktuāli

XXI Starptautiskā zinātniskā konference

ILGTERMIŅA 
TAUTSAIMNIECĪBA.
LATVIJAS STĀSTS.

PASĀKUMS NORISINĀSIES TIEŠSAISTĒ

Konferences sekcijas:

      Uzņēmējdarbība

      Tūrisms

      Izglītība un zinātne

      Tehnoloģijas

      Tiesiskums

      Studentu sekcija

PIETEIKŠANĀS,
aizpildot anketu šeit 

Aktuāli

Vai zini, kādas ir sajūtas, dodoties studēt 

uz pilnīgi svešu valsti? Kādi iemesli un 

mērķi mudina mesties tik interesantā 

piedzīvojumā? Vai dzirdētais viedoklis 

atbilst redzētajam un piedzīvotajam? 

Kādi ir ārvalstu studentu pirmie iespaidi, 

ierodoties Latvijā? Ko viņi domā par 

latviešiem, Latviju, mūsu 

tradīcijām un kultūru?

LATVIJA –
SKATS ĀRVALSTU
STUDENTA
ACĪM
ONLINE SARUNA
22. APRĪLĪ    15.00

Pasākuma tiešraide 
būs vērojama Biznesa 
augstskolas Turība 
FACEBOOK lapā 

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem 

atbildēs un savā pieredzē dalīsies Biznesa 

augstskolas Turība studenti – Jeļizaveta 

Nesterenko (Ukraina) un Šokruks Jasupovs 

(Shokhrukhmirzo Yasupov) (Uzbekistāna). 

Saruna notiks angļu valodā.

https://www.turiba.lv/lv/zinatne/konferences
https://www.facebook.com/Biznesa.augstskola.Turiba/


Aktuāli

Turības Biznesa indeksa kopējā 
vērtība šogad ir -15,6.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir vērojams neliels 

uzlabojums. 2019. gadā indeksa vērtība bija 

-17,4. Analizējot atsevišķus indeksu veidojošos 

faktorus, jāpiezīmē, ka uzņēmēji pozitīvi 

novērtējuši tikai tehnoloģiskos un infrastruktūras 

faktorus – sakaru un interneta nodrošinājumu, 

zinātniski tehniskos resursus u.c. Šos faktorus 

uzņēmēji novērtējuši ar 20,5 indeksa punktiem, 

savukārt nodokļu apjomu uzņēmēji novērtējuši 

ar -48,1.

Šī gada martā Biznesa augstskola Turība 

prezentēja jau trešo Turības Biznesa indeksu - 

pētījumu, kas atspoguļo dažādu nozaru, 

lielumu, reģionu, vietējā un ārvalstu kapitāla 

uzņēmumu vadītāju un uzņēmēju viedokli par 

uzņēmējdarbības vidi Latvijā un dažādiem to 

ietekmējošiem faktoriem.

Turības biznesa indekss ir tapis sadarbībā ar 

sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. 

Aktuāli
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TURĪBAS BIZNESA
INDEKSA VĒRTĪBA -15.6 2019. g. -17.4

https://www.turiba.lv/storage/files/turiba-business-index-2020.pdf


Pastāvēs tie, kuri 
pratīs pielāgoties 
ieviestajām
izmaiņām
Mārtiņš Laizāns ir Biznesa augstskolas Turība absolvents un 
uzņēmējs, intervijas ievadā viņš stāsta, kāpēc izvēlējies 
uzsākt studijas Turībā un atceras spilgtākos notikumus no 
mācību laika, kā arī uzsver augstskolas un augstākās 
izglītības nozīmi dzīves kvalitātes un karjeras veidošanā. Šī ir 
neierasta situācija ikvienam uzņēmējam, tāpēc Mārtiņš 
stāsta, kas būs galvenie faktori, kuri ļaus pastāvēt biznesam 
arī krīzes apstākļos, vērtējot situāciju no sava skatu punkta. 

Intervija Intervija

turpinājums

Kāpēc izvēlējies uzsākt studijas Turībā?

Pirmo reizi Turības vārdu izdzirdēju Jauno 

profesionāļu skolā, kurā tolaik biju iesaistījies. 

Pozitīvā gaisotne, cilvēku attieksme un Turības 

piedāvājums mani uzrunāja, tāpēc pieņēmu 

lēmumu uzsākt studijas augstskolā. Tāpat mani 

ieinteresēja iespēja iesaistīties Studējošo 

pašpārvaldes darbā, kas, manuprāt, ir ļoti noderīgi 

katram studentam, lai gūtu ieskatu dažādu 

procesu darbībā. Vēl lielu lomu spēlēja Biznesa 

inkubatora pieejamība, kur ikviens students 

drīkstēja attīstīt savu biznesa ideju līdz reālam 

uzņēmumam. Viss apstākļu kopums veidoja 

lielisku kombināciju, kas mani spēja piesaistīt. 

Kas visvairāk palicis atmiņā no studiju laika?

Šeit vēlreiz jāatkārtojas un jāpiemin Studējošo 

pašpārvaldes nozīmi, kas veidoja manu izpratni 

par organizāciju un tās darbības principiem. 

Pašpārvaldē uzlaboju prasmes strādāt komandā, 

kā arī attīstīju citas noderīgas īpašības, kuras lieti 

noder arī šodien – sava biznesa vadīšanā. Studiju 

laikā uzsāku arī savu pirmo biznesu. Tolaik vēl 

nebija nekādas izpratnes par uzņēmējdarbību un 

tās veidošanu un attīstīšanu. Prieks, ka Turības 

mācībspēki daudz palīdzēja visa procesa laikā. 

Cik liela nozīme dzīves kvalitātes, darba karjeras 

un sava biznesa attīstībā piešķirama augstskolai 

un augstākajai izglītībai?

Augstskolai un izglītībai ir liela loma cilvēka kopējā 

attīstībā. Studiju laikā tiek iegūts vērtīgs kontaktu 

loks, kas ilgtermiņā var būt ļoti noderīgs, tāpat tiek 

uzlabotas komunikācijas spējas, kas ļauj brīvāk un 

pārliecinošāk runāt ar sadarbības partneriem, 

klientiem, darba devēju vai darbiniekiem. Protams, 

katrs pats pieņemam lēmumus un izvēlamies 

virzienu, kurā doties, taču plašs kontaktu loks, 

zināšanas un komunikācijas prasmes ievērojami 

paātrina un atvieglo dažādu procesu norisi ne tikai 

profesionālajā darbībā, bet arī savas personības 

veidošanā. 

Kā vispār radās ideja veidot savu biznesu?

Šāda iespēja parādījās diezgan ātri, jau augstskolas 

pirmajos studiju gados. Mani uzrunāja kāds 

ārvalstu students, ar kuru kopā tad arī uzsākām 

vairāku ideju realizāciju. Pirmās no tām bija velo 

nomas izveide Turības studentu viesnīcas 

iedzīvotājiem, kā arī piedāvājām studentu 

apdrošināšanas pakalpojumus. Dažādas idejas 

nāca viena pēc otras, viss notika diezgan strauji, 

veidojot lielisku pieredzi, kas noder arī šodien. Mēs 

meklējām aktuālas problēmas iedzīvotāju vidū, 

rodot tām risinājumu ar nepieciešamo procesu vai 

pakalpojumu ieviešanu. 



Intervija

Pastāsti nedaudz sīkāk par savu biznesu, ko Tu 

attīsti un realizē?

Šobrīd situācija strauji mainās, nākas pielāgoties 

apstākļiem un rast labākos risinājumus, lai 

uzturētu biznesu arī tagad, kad daudz kas ir 

apstājies. Manas darbības sfēras saistītas ar 

nekustamo īpašu apsaimniekošanu, telpu 

profesionālu uzkopšanu, dažādu tehnisko 

dienestu pakalpojumu nodrošināšanu un citiem 

labiekārtošanas pasākumiem. Tāpat ar svaigām 

idejām iesaistos ģimenes biznesa attīstīšanā, kas 

saistīts ar farmācijas jomu. Apstākļi liek ātri reaģēt 

un pārorientēties uz pilnīgi ko citu. Šobrīd 

veidojam interneta veikalus, preces un 

pakalpojumus piedāvājot tur, arī farmācijas 

bizness tiek pārnests digitālā vidē, lai cilvēki sev 

nepieciešamās lietas varētu iegādāties attālināti. 

Kuras ir tās galvenās rakstura iezīmes, kuras 

nepieciešamas savas idejas realizēšanai un vēlāk 

arī procesu virzīšanai?

Vissvarīgākā rakstura iezīme ir drosme, kas ļaus 

mums nonākt līdz reālai darbībai. Tad atliek vien 

iet un vienkārši darīt, neviens ar karoti mutē mums 

neko neieliks, viss jāmācās un jāuzzina pašiem. 

Neviens par izcilu uzņēmēju nepiedzimst, bet 

kļūst par tādu procesa laikā. Arī kļūdas ir pavisam 

normāla parādība, tikai jāiemācās gūt no tām  

pieredzi, paņemt vērtīgās atziņas un turpināt ceļu. 

Esmu pārliecināts, ka nevar neizdoties, ja tiešām 

ko vēlamies, neatlaidība agrāk vai vēlāk 

atmaksāsies. 

Kāda ir konkurence uzņēmējdarbībā Latvijā? Cik 

viegli vai grūti ir pelnīt ar savu biznesu?

Konkurence ir ļoti liela gandrīz visās darbības 

jomās. Manas komandas lielākais pluss ir 

veiksmīga komunikācija un prasmīgs darbs ar 

klientu un sadarbības partneriem. Komunikācija ir 

visa pamatā – informēšana, tēla veidošana, 

jautājumu risināšana un visi citi aspekti, kas 

nodrošina uzņēmuma darbību. Mēs neuzvarēsim 

ar lielu apjomu, bet varam to kompensēt ar 

attieksmi un kvalitāti. Jāteic, konkurence ir jūtama 

un šajos apstākļos cilvēki mēdz cīnīties ar ļoti 

nezolīdiem paņēmieniem, kas, manuprāt, ir 

neētiski un nepareizi. Esmu par godīgu cīņu! 

Ikviens var cīnīties konkurences apstākļos, tikai 

jāatrod tā pozīcija, kurā spēj būt labāks par 

pārējiem. Manuprāt, izdomāt jaunu, tā saucamo 

nišas produktu ir salīdzinoši grūti, taču atrast 

problēmu esošajā tirgū, izveidojot savu 

pakalpojumu vai produktu problēmas risināšanai, 

ir ļoti realizējama ideja. Ja redzi kādu nepilnību 

esošajā sistēmā, padomā, kā spēsi to realizēt labāk 

un efektīvāk, esi drosmīgs un ievies to arī dzīvē. 

Vai latviešu uzņēmēji spēs saglabāt un noturēt 

savu uzņēmumu darbību šajā krīzes situācijā?

Diemžēl, bet jāsaka, ka ne visi. Būs daudz 

uzņēmumu, kuri šo periodu pārciest nespēs, to 

redzu jau tagad. Nepieciešama pareiza un zibenīga 

rīcība, pielāgojoties esošajiem apstākļiem. Ja 

uzņēmums veidots un attīstīts vairāku gadu 

garumā, bet nav izveidots rīcības plāns krīzes 

situācijai, jāteic, ka ieguldītais darbs var izrādīties 

veltīgs. Lielākai daļai uzņēmēju jāpārorientējas, 

piedāvājot citus pakalpojumus, kas pielāgoti 

konkrētā brīdī pastāvošajiem apstākļiem. Ir lietas, 

kuras nespējam ietekmēt, nevajag stūrgalvīgi 

censties izskriet cauri aizslēgtām durvīm, bet 

meklēt citādākus risinājumus, lai pelnītu, 

turpinājums

Intervija

pastāvētu un arī saglabātu darbaspēku. Labs 

piemērs varētu būt trenažieru zāļu īpašnieki, 

kuriem ir divi varianti – aizslēgt zāles un līdz ar to 

arī negūt ienākumus nenoteiktu laika periodu vai, 

piemēram, izīrēt savas zāles inventāru 

interesentiem, kuri šo aprīkojumu varēs izmantot 

mājas apstākļos. Spējai pārorientēties šobrīd ir 

noteicoša loma biznesa saglabāšanā. Būsim 

uzņēmīgi, strādāsim gudri un saglabāsim biznesu 

un arī darbiniekus. 

Visās lietās varam atrast ko pozitīvu, arī šoreiz tā 

būs - cilvēki apgūs spēju strādāt attālināti, ieviešot 

mūsdienīgus digitālus risinājumus. Tāpat kļūsim 

atbildīgāki un precīzāki savās darbībās, kā arī 

attīstīsies starptautiskais bizness,  jo sapratīsim, ka 

attālināti paveicamas neiedomājamas lietas, ne 

tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. 

Kāds ir Tavs viedoklis par ieviestajiem 

piesardzības pasākumiem, kā tie ietekmēs 

uzņēmējus?

Mēs varam redzēt, ka, piemēram, veikalos 

joprojām drūzmējas liels skaits iedzīvotāju, tikai 

retu reizi ievērojot noteikto distanci, gan 

pārvietojoties, gan stāvot rindā pie kases, tāpat arī 

sejas maskas un cimdi netiek izmantoti. Mums 

būtu operatīvāk jāmācās no citu valstu pieredzes, 

lai izvairītos no negatīvām sekām. Ir labi atrasties 

brīvā dabā, taču, ja visi atrodas vienā dabas parkā, 

vai drūzmējoties cenšas paiet viens otram garām 

uz šaurajām parku taciņām, vēlamais rezultāts 

neveidosies. Preču un pakalpojumu iegāde 

jāievieš tikai digitālā formātā ar iespēju vēlamos 

produktus saņemt pie mājas durvīm. Veikala 

apmeklējumam jābūt sekundārai opcijai un tikai 

noteiktos laikos konkrētam cilvēku skaitam. 

Kā uzņēmējam izdzīvot esošajos apstākļos?

Ir jāsamazina izdevumi visur, kur tas iespējams, 

tautas valodā runājot – uzņēmējiem jāsavelk 

jostas. Pieejamos resursus izmantosim atbildīgi 

un pārdomāti. Noteikti nevajag krist panikā, bet 

pareizi un secīgi rīkoties, lai pielāgotos situācijai. 

Izsvērsim savas spēcīgās puses un pielietosim tās 

pareizajā virzienā. Iespējams, ka ražošanu vai 

piedāvātos pakalpojumus varam pielāgot 

ārkārtējā stāvokļa laikā valdošajam 

pieprasījumam un patērētāju vajadzībām. Valstij 

un uzņēmējiem jāizveido sadarbība, tikai 

kopīgiem spēkiem spēsim pastāvēt, atbalstot 

nevis konkurējot cits ar citu. 
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