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Lasi, uzzini, iedvesmojies un 
sasniedz jaunas virsotnes!

Kā ik gadu, ir iznācis jauns b formāta izdevums. Šajā 
numurā tevi sagaida iedvesmojošas intervijas ar Biznesa 
augstskolas Turība vadību, absolventiem, studentiem un 
mācībspēkiem, kas būs saistošas gan topošajiem, gan 
esošajiem studentiem. Noteikti ielūkojies Turības spilgtā-
kajos notikumos – to ir daudz, jo katra diena Turībā ir 
lielisks piedzīvojums!

Noteikti ir vērts izlasīt interviju ar Biznesa augstskolas 
Turība rektoru un valdes priekšsēdētāju Aldi Baumani, 
kurš uzsver, ka ikviens no mums var izdarīt savu izvēli – 
tiekties pēc kaut kā vairāk vai palikt uz vietas. Savukārt 
Turības Attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars 
Rostovskis intervijā stāsta, kā Turība tiecas pēc 
augstākiem sasniegumiem, un skaidro, kā padarīt studiju 
procesu tik atraktīvu, lai pasniedzējs spētu piesaistīt 
mūsdienīga jaunieša uzmanību. 

Turība lepojas ar saviem absolventiem, kuri izceļas ar 
paveiktajiem darbiem, sasniegumiem un nopelniem 
biznesā, izglītībā, zinātnē, sportā un citās jomās. Viņu vidū 
ir arī Kārlis Apalups, kurš studiju laikā ieguvis titulu Goda 
students. Intervijā b formātam viņš iesaka jauniešiem jau 
pusaudža vecumā sākt domāt par karjeras izvēli un 
atgādina, ka mūsdienu cilvēka dzīve nav pakārtota tikai 
darbam – viņam nepieciešams arī pašrealizēties, tāpēc 
jādara tas, kas pašam vislabāk patīk, jādara tas labāk par 
citiem, un tad vienmēr atradīsies kāds, kurš būs gatavs par 
to arī samaksāt. 

Akadēmiskajā slejā Biznesa augstskolas Turība prorektore 
zinātniskajā un akadēmiskajā darbā Daina Vasiļevska 
stāsta par to, kā globalizācija ietekmē ikvienu jomu, 
tostarp augstāko izglītību, un sniedz padomus, kā sagla-
bāt motivāciju brīžos, kad studiju process šķiet pārāk 
grūts. 

Esam starptautiska augstskola, kurā studē jaunieši no 
vairāk nekā 45 pasaules valstīm. Arī mūsu studenti, 
izmantojot dažādas starptautiskās iespējas, piemēram, 
dubultā diploma, ERASMUS+ vai divpusējās apmaiņas 
programmu, studē augstskolās visā pasaulē – no Lietuvas 
līdz pat Peru un ASV. Šajā b formāta izdevumā tev būs 
iespēja iepazīties ar Eleonoru, kura izmantoja augstskolas 
sniegtās iespējas un ERASMUS+ programmas ietvaros 
devās studēt uz Cepelīna Universitāti Vācijā. Eleonora 
aicina arī citus piedalīties ERASMUS+, uzsverot, ka tā ir 
viena no fantastiskākajām iespējām, ko izmantot studiju 
laikā.

Turībā darbojas arī Studējošo pašpārvalde, kas studentiem 
rīko gan izglītojošus, gan izklaidējošus pasākumus. 
Pašpārvaldē var darboties ikviens students, tikai jāpārkāpj 
nedrošības slieksnis un jāatver durvis, lai iegūtu neno-
vērtējamu pieredzi, jaunus draugus un kontaktus, kas 
noderēs turpmākajā dzīvē. Studējošo pašpārvalde ir vieta, 
kur iemācīsies paveikt tik daudz, ka vēlāk būsi patīkami 
pārsteigts par to, cik daudz vari izdarīt!

Liels paldies Biznesa augstskolas Turība kolektīvam – 
studentiem, absolventiem un darbiniekiem — kuri palīdzēja 
tapt šim izdevumam. Pateicoties jums, šajā izdevumā ir daudz 
interesantu un motivējošu stāstu, kas iedvesmo lasītājus 
dižiem darbiem.
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REKTORS
ALDIS BAUMANIS:

Virsotnes sasniedz tikai tie, 
kuri gatavi kāpt kalnā!

Aldis Baumanis ir Biznesa augstskolas Turība rektors 
un valdes priekšsēdētājs. Viņš ir pārliecināts, ka 
ikvienam dzīvē jāizdara izvēle – tiekties pēc 
panākumiem vai samierināties ar esošo. Un, ja izvēle 
ir par labu panākumiem, tad augstākā izglītība 

ir pakāpiens, bez kura neiztikt. Intervijā rektors stāsta 
par to, kāpēc mūsdienās ir būtiski studēt, kā 
pārliecināties, vai izvēlētā studiju programma ir īstā, 
un ko darba devēji sagaida no augstskolas 
absolventiem.

Kāpēc mūsdienās ir 
būtiski studēt?

Ja paraugāmies uz statistiku, redzam 
korelāciju starp izglītības līmeni un 
bezdarbu — jo augstāks izglītības 
līmenis, jo zemāks bezdarbs. Tie, 
kuriem ir augstāks izglītības līmenis, 
izstumj no darba pozīcijām mazāk 
izglītotos. Izglītības līmenis ir cieši 
saistīts arī ar atalgojumu. Jaunietis ar 
augstāko izglītību ātrāk iekļausies darba 
vidē un spēs ātrāk tai pielāgoties, jo būs 
atbilstoši sagatavots. Protams, statistika 
parāda tikai vispārējās tendences. To, 
kāds būs izvēlētais ceļš, nosaka katrs 
pats. Cilvēki ar augstāko izglītību 
atšķiras no pārējiem – viņiem ir citas 
intereses, komunikācijas veids, kā arī 
apkārtējo cilvēku loks.

Mūsdienās tiešsaistē var 
apgūt dažādus kursus un 
programmas, kas prasa 
vien dažas nedēļas vai 
mēnešus. Kāpēc izvēlēties 
ilgtermiņa saistības ar 
augstskolu?

Ko darīt, ja, absolvējot 
vidusskolu, vēl nav īsti 
skaidrs, kādā virzienā 
doties – ieklausīties citu 
ieteikumos vai izlaist 
gadu?

Vidusskolēnu izvēli nereti 
ietekmē arī vecāki. 
Kā rast kompromisu, ja 
vecākiem ir cits skatījums 
par studiju vai augstskolas 
izvēli?

Studijas augstskolā nenozīmē, ka varēs 
iemācīties pilnīgi visu turpmākajai 

Es neieteiktu izlaist gadu, bet viss, 
protams, ir atkarīgs no paša jaunieša. Ja 
nav skaidrs, ko tieši vēlies studēt, iespē-
jams, var apzināt vismaz virzienu, kādā 
doties. Lai to saprastu, ieteiktu jau 
vidusskolas laikā apmeklēt Atvērto 
durvju dienas, ēnot uzņēmējus un 
izmantot iespēju praktizēties kādā no 
uzņēmumiem. Tieši caur praksi var 
izprast, kura nozare ir saistoša un kas 
padodas vislabāk. Ja vidusskola piedāvā 
karjeras konsultantu, šo iespēju vajag 
izmantot, jo nereti tieši konsultants 
palīdz saprast, kurš ir tuvākais virziens.

Katrs no mums var izdarīt savu 
izvēli – tiekties pēc kaut kā vairāk 
vai palikt uz vietas.

Lai izdarītu izvēli par studijām, 
nevajag gaidīt vidusskolas 
absolvēšanu. Jārīkojas jau tagad, 
lai pēc iespējas agrāk saprastu, 
kurā virzienā doties.

Tieši tāpēc neiesaku izlaist veselu gadu, 
jo tie, kuri startēs pirmie, būs soli 
priekšā un jau kāps pa savām karjeras 
kāpnēm.

Šis jautājums nav viennozīmīgs, bet es 
uzskatu, ka argumentētas sarunas ceļā 
ikvienā gadījumā var atrast kompro-
misu. Gadījumos, kad jaunietis vēlas 
studēt vienā jomā, bet vecāki, kuri 
maksā par viņa studijām, vēlas, lai 
jaunietis studē ko citu, lēmumu 
pieņemt nav viegli. Ir tikai pašsaprota-
mi, ka vecāki vēlas savām atvasēm 
vislabāko, tāpēc ietekmē bērna 
lēmumu. Beigu beigās katram pašam 
jāpieņem lēmums, jo tikai tu pats esi 
sava ceļa veidotājs. Tāpat katram jau-
nietim ir jāspēj paskaidrot saviem 
vecākiem, kāpēc izvēlētā nozare ir 
piemērotākā, vienlaikus ar cieņu un 
izpratni izturoties arī pret vecāku 
viedokli. 
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dzīvei, tomēr augstākā izglītība cilvēku 
padara konkurētspējīgu darba tirgū. 
Nedomāju, ka ir jāizvēlas – dažādi kursi 
vai augstskola. Es ieteiktu papildus 
studijām apgūt arī vairākus sev 
interesējošus kursus – tas nāks tikai par 
labu. Šobrīd daudzas augstskolas 
piedāvā bezmaksas profesionālās 
pilnveides kursus dažādu nozaru profe-
sionāļu vadībā. Noteikti iesaku to 
izmantot – tas darba tirgū palīdzēs 
justies drošākam un pārliecinātākam 
par sevi. Tomēr jāpatur prātā, ka 
tiešsaistes kursi ir kā papildinājums – tā 
nav Eiropā o�ciāli atzīta augstākā 
izglītība.
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Nevajag meklēt vieglāko ceļu — 
izvirziet sev augstus mērķus un 
izpētiet dažādus uzņēmumus.

Augstskola ir vieta, kur teorētiskās 
zināšanas mijiedarbojas ar 
praktiskajām iemaņām. 

Tāpēc novēlu vienmēr tiekties tikai 
uz priekšu, attīstīties un nekad 
neapstāties! 

Kā pārliecināties, 
ka izvēlētā studiju 
programma ir īstā?

Mūsdienās ir plašas 
iespējas studēt ne tikai 
Latvijā, bet arī ārvalstīs. 
Kādas ir priekšrocības 
vienai vai otrai izvēlei? 

Tikai mēģinot un eksperimentējot var 
saprast, vai izvēlētā studiju programma 
ir īstā. Ja izrādīsies, ka izvēle nav īstā un 
nesaista, pārejiet uz citu programmu. Ja 
izvēle būs kļūdaina, tas ātri kļūs skaidrs, 
tāpēc jau pirmajā semestrī ieteiktu 
nebaidīties un pāriet uz citu program-
mu. Kā jau minēju, daudz ko izšķir arī 
prakse, tāpēc droši dodieties pie 
uzņēmējiem un izmēģiniet savas 
prasmes noteiktā sfērā.

Ja plānojat strādāt Latvijā, tad studijām 
šeit ir priekšrocība, jo tā ir iespēja 
iepazīt darba vidi, ar ko nākotnē būs 
jāsaskaras. Ja paraugāmies uz statistiku, 
Latvijas augstākās izglītības līmenis 
būtiski neatšķiras no ārvalstīm. 
Protams, ir gadījumi, kad izvēlētā studi-
ju joma ir tik speci�ska, ka Latvijā šāda 
programma vēl netiek piedāvāta. Ir arī 
atsevišķi gadījumi, kad vidusskolas 
absolvents ir tāda līmeņa izcilnieks, ka 
Latvijā piedāvātais izglītības līmenis vai 
programmas ir par šauru, piemēram, 
sportā, mūzikā u.c. jomās. 

Ko augstskola sniedz 
studentiem? 

Augstskolas nozīme jauniešu dzīvē 
mainās. Agrāk bija pavisam vienkārši – 
augstskola jaunietim sniedza 
zināšanas, kas nodrošināja stabilitāti 
visas dzīves garumā. Šobrīd situācija ir 
mainījusies. Ja runājam par 
pamatzināšanām, tad augstskola nav 
nepieciešama – visu šo informāciju var 
atrast internetā. Augstskola palīdz 
saprast, kur meklēt nepieciešamo 

informāciju, un kritiski �ltrēt informāci-
ju, kas ir mums apkārt. Augstskola 
sniedz arī jaunus kontaktus, kas nākot-
nē var būt konkurenti vai sadarbības 
partneri.

Ko no augstskolu 
absolventiem mūsdienās 
sagaida darba devēji?

Ikviens darba devējs vēlas, lai potenciāla-
jam darbiniekam ir attiecīgajai nozarei 
atbilstošas prasmes un zināšanas. Es kā 
darba devējs vēlētos, lai augstskolas 
absolvents vēlētos un spētu iespējami 
ātri un patstāvīgi apgūt tās prasmes, kas 
ir nepieciešamas darba vietai. Darba 
devējs var prasīt darbiniekam spēt un 
prast visu, bet tam ir nepieciešams laiks – 
vismaz gads, kura laikā tiek apgūti visi 
darba pienākumi.

Jūsu iegūtās zināšanas un prasmes 
neviens nekad nespēs atņemt.

Patiesību sakot, lēmums iegūt izglītību 
jau ir pareizā izvēle, neatkarīgi no 
nozares vai profesijas. Turklāt, šobrīd ir 
daudz un dažādu iespēju, lai izpētītu 
studiju vidi un saturu jau pirms studiju 
uzsākšanas — sociālajos tīklos var 
sazināties ar tiem, kuri jau studē, var 
apmeklēt Atvērto durvju dienas, ēnot 
studentus vai pasniedzējus un darīt 
daudz ko citu. Turība piedāvā dažādas 
iespējas, lai jau vidusskolas laikā 
iepazītu augstskolu.
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AIGARS
ROSTOVSKIS:

Turība ir atvērta, dinamiska un
vienmēr gatava izaicinājumiem!

Kādai jābūt mūsdienīgai 
augstskolai?
Ikvienai augstskolai ir jāspēj iet līdzi 
laikam un nepārtraukti jāpaplašina savu 
apvārsni. Atšķirībā no valsts 
augstskolām, mēs paši pelnām naudu, 
tāpēc esam spiesti nemitīgi virzīties uz 
priekšu. Lai augstskola varētu kļūt par 
tādu vietu, tās kolektīvam jābūt 
nemitīgā savstarpējā mijiedarbībā, 
sākot no vadības līdz ikvienam 
darbiniekam. Tikai tā augstskola kā 
kopums spēs pielāgoties tendencēm un 
būs saistoša un interesanta studentam. 
Ja kāda privātā augstskola to nespēj, 
visticamāk, ātri vien izbeigs savu darbī-
bu, jo ikviens topošais vai esošais 
students vēlas atrasties un studēt vietā, 
kas piedāvā aktuālo saturu, prasmes un 
kompetences. Uz valsts augstskolām 
Latvijā pagaidām tas nav attiecināms, jo 
tās saņem nodokļu maksātāju naudu 
caur valsts budžetu, neatkarīgi no 
uzrādītajiem rezultātiem.

Biznesa augstskolā Turība vienmēr 
esam uzskatījuši, ka visa centrā ir 
students. Atbilstoši tam arī tiek veidots 
studiju process.

Ko Turībā nepieciešams 
uzlabot?

Pilnībai nav robežu, taču mums ir jāspēj 
turpināt attīstīties virzienos, ko esam 
iezīmējuši savā �lozo�jā. Turībai jāspēj 
būt vēl atraktīvākai un jāveido tāda 
apkārtējā vide, kādā vēlamies dzīvot. Arī 
pandēmija mums bija liels izaicinājums – 
nebija viegli pārslēgties no standarta 
studiju procesa uz attālinātajām studi-
jām, bet vēlāk - uz hibrīdformātu, taču 
situācija pasaulē apliecina, ka dažādie 

Kādam jābūt mūsdienīgas 
augstskolas pasniedzējam? 
Ar kādām kompetencēm 
un prasmēm viņam jābūt 
apveltītam?
Mūsdienīgam pasniedzējam jāņem vērā 
divi svarīgi aspekti – saturs un komu-
nikācija. Augstskolas nesen īstenotā 
aptauja, kurā vidusskolēniem jautājām, 
kāds, viņuprāt, ir ideālais pasniedzējs, 
parādīja, ka jaunieši augstu novērtē 
tieši komunikācijas pramses un atrak-
tivitāti. No šiem aspektiem izriet arī 
pārējās kompetences. Pasniedzējam 
jābūt zinošam savā jomā, turklāt jāpār-
zina šī nozare arī globālā līmenī. 
Neatņemama sastāvdaļa ir arī jau 
pieminētā komunikācija – pasniedzē-
jam jāspēj pasniegt savu studiju 
priekšmetu mūsdienīgā, ērtā, vienkāršā 
un studentam pieņemamā veidā.

Kādas ir Turības 
priekšrocības un stiprās 
puses?
Ņemot vērā, ka Turība darbojas 
ekstrēmi netaisnīgas un nevienlīdzīgas 
konkurences apstākļos, mēs nekad 
nedrīkstam apstāties, vienmēr jāturpina 
tiekties pēc vēl augstākiem sasniegu-
miem. Tieši pēc šāda principa Turība arī 
darbojas.

Tā ir �lozo�ja, uz kuru balstām savu 
darbību. Šī �lozo�ja piesaista arī 
pasniedzējus no dažādām nozarēm, kas 
veido dinamisku kopienu, kas spēj ātri 
reaģēt uz dažādām izmaiņām. 

Mūsdienās pasniedzēja loma ir 
mainījusies no informācijas nesēja līdz 
skaidrotājam, kurš spēj aizraut.

“Turība vienmēr tiecas pēc augstākiem 
sasniegumiem – lai tas izdotos, mēs 
esam dinamiski, atvērti, komunikabli 
un gatavi visdažādākajiem 
izaicinājumiem,” stāsta Biznesa 
augstskolas Turība Attīstības padomes 

priekšsēdētājs Aigars Rostovskis. 
Intervijā viņš atklāj, kā augstskola spēj 
pielāgoties mūsdienu tendencēm un 
mainīgajiem apstākļiem pasaulē, ko 
plānots pilnveidot, kā arī skaidro, 
kādas ir Turības stiprās puses. 

Mūsdienīga augstskola sevī ietver 
arī prasmīgu, viegli saprotamu un 
empātisku komunikāciju ar 
studentu.

Studiju procesam jābūt pietiekami 
atraktīvam, lai pasniedzējs spētu 
piesaistīt mūsdienīga jaunieša 
uzmanību, jo sausu un pliekanu 
informāciju šobrīd var atrast ik uz 
stūra.

Mēs esam dinamiski, atvērti, 
komunikabli un vienmēr gatavi 
izaicinājumiem.
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studiju organizēšanas modeļi 
turpināsies vēl ilgi, tāpēc mums jāturpi-
na tā pilnveidošana. Par laimi, mēs 
nebaidāmies no izaicinājumiem, esam 
elastīgi, mobili un spējam operatīvi 
pielāgoties! Vienmēr var noslīpēt arī 
komunikāciju ar studentu, tāpēc šo 
jomu mēs nemitīgi attīstām un pielāgo-
jam apkārtējai videi. 

Turība saviem studentiem 
piedāvā ne tikai studijas, 
bet arī virkni dažādu ārpus 
studiju pasākumu, 
piemēram, vieslekcijas. 
Kāpēc tas tiek darīts un ko 
tas sniedz studentam?
Mūsu redzējumā augstskola nav tikai 
vieta, kur students atnāk uz lekcijām. Tā 
ir vieta, kur smelties iedvesmu jaunām 
idejām, gūt papildu pieredzi un 
iemācīties to pielietot. 

Studenti, kuri studē starptautiskā vidē, 
ir konkurētspējīgāki, viņu redzesloks ir 
plašāks un jau studiju laikā tiek dibināti 
vērtīgi starptautiskie kontakti. 

Turība ir starptautiska 
augstskola, kur vienkopus 
studē jaunieši no 45 
pasaules valstīm. Kādi ir 
ieguvumi no 
starptautiskas vides?

Ja raugāmies no studentu perspektīvas, 
mērķis ir kļūt globāliem. Ja raugāmies 
no mūsu studiju programmu aspekta, 
pārsvarā mūsu piedāvātās programmas 
ir saistītas ar uzņēmējdarbību, kam 
vietējais Latvijas tirgus ir par šauru.

Ar brīvi pieejamām vieslekcijām, 
piedāvājot tematus, kuri ne vienmēr ir 
ietverti mūsu studiju programmās, bet 
ir aktuāli un noderīgi, mēs vēstām 
sabiedrībai, ka vēlamies zināt vairāk un 
būt daļa no sabiedrības veidotājiem.

-bu, tūrismu, komunikāciju, IT un 
tiesību zinātni, tāpēc ar vieslekciju un 
Turības Mentoru asociācijas starpniecī-
bu paplašinām tēmu loku, sniedzot 
iespēju tikties un uzklausīt dažādu 
nozaru viedokļu līderus no Latvijas un 
citām valstīm. Šis kopums mums palīdz 
būt veiksmīgākiem.

Atīstības stratēģijā 
nākamajiem pieciem 
gadiem Turība ir de�nēta 
kā dzīvesstila augstskola. 
Ko tas sevī ietver? 
Augstskolai ir jābūt ilgtspējīgai un 
tehnoloģiski attīstītai. Dzīvesstils mūsu 
skatījumā ir spēja būt aktīvam, profe-
sionālam un ilgtspējīgam. Tas nozīmē 
būt uz Tu ar tehnoloģijām, kā arī 
rūpēties par savu un apkārtējās vides 
labsajūtu un veselību.

Tieši tāpat ir arī ar mūsu veselību un 
apkārtējo vidi – arī šeit atslēga slēpjas 
ilgtspējībā. Kad šāda veida domāšana ir 
dzīvesveids, mēs varam runāt par 
daudzpusīgām, radošām un izglītotām 
personībām, kas sekmē ne tikai savu, 

Nav māksla gūt ātru peļņu, 
bet veidot stabilu un augošu 
uzņēmumu ilgtermiņā.

Augstskola ir vieta, kurā cilvēks 
noteiktā dzīves posmā var 
pilnveidoties.

Lai studenti varētu apzināties savas 
iespējas ārpus Latvijas, ir vērtīgi, ka 
kursa biedri un pasniedzēji nāk no 
dažādām pasaules valstīm.

Autore: 
Biznesa augstskolas Turība sabiedrisko attiecību speciāliste 
Krista Ribakova

bet arī kopējo tautsaimniecības attīstī-
bu. Dzīvesstils ietver arī attiecīgu 
apkārtējo vidi, kas Turībā pakāpeniski 
tiks transformēta, aizvien vairāk 
integrējot zaļo tehnoloģiju risinājumus. 

Mēs apzināmies, ka pagaidām pamatā 
sniedzam iespēju apgūt uzņēmējdarbī-
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Autore: 
Biznesa augstskolas Turība prorektore zinātniskajā 
un akadēmiskajā darbā 
Daina Vasiļevska

Laikā, kad attālinātais darbs kļūst par 
daudzu cilvēku ikdienu, arī izglītības 
iegūšanas iespējas kļūst pieejamākas, 
jo vairs nav būtiski, kurā pasaules vietā 
dzīvo. Globalizācija ietekmē ikvienu 
jomu, tostarp augstākās izglītības 
iegūšanas tendences. Pieaug to cilvēku 

skaits, kuri iegūst augstāko izglītību 
attālinātā formātā, kas sniedz iespēju 
sabalansēt darbu un ģimenes dzīvi ar 
studijām jebkurā laikā, vietā un 
atbilstoši savām iespējām. Lai gan, no 
vienas puses, viss kļūst vieglāk 
pieejams, tajā pašā laikā cilvēki nereti 

saskaras ar situāciju, kad ir daudz 
darba un maz laika un, cenšoties darīt 
visu, vakarā konstatē, ka izdarīts ir 
maz. Motivācijas trūkums, tāpat kā 
perfekcionisms un laika plānošana, ir 
izaicinājums daudziem no mums — 
gan studentiem, gan mācībspēkiem.

Studenti, kuri studē veiksmīgi, 
pirmkārt, apzinās savu atbildību par 
studiju rezultātiem. Viņi prot sadalīt 
savu laiku, sastādīt  gra�ku un 
pieturēties pie tā, apzinoties, ka 
attālinātās studijas nav vieglākais ceļš. 
Tieši pretēji, tas prasa pašdisciplīnu.

Lai vēlāk nenāktos nožēlot, ka neesi 
darījis pilnīgi visu, kas ir tavos spēkos, lai 
pietuvotos savam mērķim, nepadodies! 
Pat, ja pienāk grūti laiki un šķiet, ka 
prātīgāk būtu atmest ar roku, nekad 
nepamet iesākto. Domā par savu mērķi 
un to, ko vēl var izdarīt, lai to sasniegtu!

Studēt vai nestudēt – tāds ir jautājums!
KĀ MOTIVĒT SEVI STUDĒT? 

Bieži veicas labāk, ja viņiem nav 
pastāvīgas kontroles. Viņiem ir 
spēcīga motivācija un nav 
nepieciešams ārējs atbalsts.

Daudzas no iepriekš uzskaitītajām 
sekmības pazīmēm var radīt apjukumu, 

Ievēro uzdevumu izpildes termiņus. 
Viņiem patīk strādāt savā režīmā un 
negaidīt citus, apzinoties, ka 
programmas neizpildīšana var 
paildzināt studijas pat par vairākiem 
gadiem.

Prot labi lasīt. Tradicionāli cilvēki 
studē, lekciju laikā klausoties 
pasniedzējos un konspektējot. 
Studējot attālināti, jāmācās 
patstāvīgi, lasot grāmatas un 
pasniedzēja piedāvātos materiālus. 

Spēj pretoties tiem aspektiem, kas 
novērš uzmanību. Ja cilvēks zina, ka 
viņam jāizpilda uzdevums, nekas 
nevar novērst viņa uzmanību, un 
viņš centīsies savlaicīgi novērst to, 
kas var traucēt mācīties.

Ierobežo savu aktīvo studenta sociā-
lo dzīvi vai saskarsmi, bet necieš no 
tā. Viņiem ir ierastāk komunicēt 
čatos, mājās vai darbā ar kolēģiem.

1. Prasme sadalīt laiku 

Studiju sākumā jānoskaidro, kādas 
zināšanas un prasmes iegūsi beigās. 
Izpēti studiju  programmu, studiju 
kursus un to saturu, lai izveidotu skaid-
ru priekšstatu par programmas  struk-
tūru. Vēlējos to pateikt jau raksta 
sākumā, bet tad neviens nebūtu izlasījis 
līdz beigām. Mani arī reizēm kaitina 
padomi Uzstādi sev mērķi un virzies uz 
to, bet tas ir būtiski. Katram pašam ir 
jāsaprot, kāpēc tu mācies!

5. Jāredz sasniedzamais mērķis

Labi organizēta darba vieta ir būtisks 
aspekts attālināto studiju laikā. Ideāli, ja 
tā ir atsevišķa istaba, kurā var darboties, 
atstāt grāmatas un pierakstus uz galda 
un mierīgi strādāt.

2. Prasme organizēt darba vietu

Šī kompetence paredz prasmi pareizi 
strādāt ar mācību materiālu un saprast 
studiju vai nodarbības plānu. Plāns 
ietver nepieciešamo informāciju: 
pamata un papildliteratūras sarakstu, 

3. Prasme strādāt ar mācību materiālu

Vissarežģītākais studiju laikā ir nezaudēt 
motivāciju mācīties. Daudzi studenti ātri 
zaudē interesi par mācībām vai sāk 
pievērsties citām lietām, lai gan sekmīga 
studiju programmas apguve ir atkarīga 
no viņiem pašiem. Studijās kā sportā – 
panākumi nenāk bez pūlēm. Tāpēc 
neatmetiet ar roku, tiklīdz process 
pārstājis aizraut!

4. Motivācijas saglabāšana studijām

jo šāds attālināto studiju formāts 
tiešām nav domāts visiem. Vieniem tā ir 
lieliska izvēle, citiem – ciešanas, jo 
nāksies sevi piespiest mācīties patstāvī-
gi. Tomēr, zinot visas attālināto studiju 
nianses, var apzināti sagatavoties studi-
jām šādā formātā un izbaudīt šī studiju 
veida priekšrocības un iespējas. 

Tie, kuri veiksmīgi prot apvienot 
studijas un darbu, nereti tiek 
raksturoti šādi:

Lai attālinātās studijas padarītu 
sekmīgākas, zinātnieki ir aprakstī-
juši kompetences, kas šādā 
studiju procesā ir īpaši būtiskas: 

jautājumus izpētei, uzdevumu izpildes 
termiņus u.c. Jāatceras, ka studiju kursi 
var būt reglamentēti laikā vai arī ar 
iespēju apgūt tos individuālajā režīmā. 
Ja uzdevumu izpildes termiņi ir stingri 
noteikti, obligāti jāseko piedāvātajam 
darba gra�kam. 
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STUDĒ ĒRTI UN DROŠI
IZVĒLIES E-STUDIJAS!

Attālinātais darbs un mācības 
daudziem no mums ir pazīstams 
jēdziens. Līdzīgu risinājumu 
piedāvā arī Biznesa augstskolas 
Turība e-studijas, kas ļauj iegūt 
augstāko izglītību, studējot no 
mājām. 

Ja tev ir iepaticies režīms, kad vari 
paveikt visus darbus, neizejot no 
mājām, ja esi aktīvs un tavā 
straujajā un darbīgajā ikdienā nav 
laika, lai apmeklētu lekcijas 
klātienē, ja dzīvo vai strādā 
ārzemēs vai tavu ikdienu aizņem 

darbs, treniņi vai ģimenes dzīve, 
tad e-studijas jeb studijas 
tālmācībā būs lielisks risinājums. 
Nepieciešamas vien divas lietas – 
vēlēšanās mācīties un internets! 
Tas ir drošs, izdevīgs, un mūsdienās 
pieprasīts veids, kā studēt!

Ja tev radušies jautājumi par studiju norisi, aicinām sazināties ar attiecīgo studiju programmu realizējošo fakultāti:

1. līmeņa (koledžas) profesionālās 
augstākās izglītības studiju 
programmas:

Finanses un grāmatvedība;

Tiesību zinātnes;

Viesmīlības serviss;

Datorsistēmas (angļu valodā).

Publiskā pārvalde;

Tiesību zinātnes;

Uzņēmējdarbības vadība.

Profesionālā bakalaura 
studiju programmas:

Tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmumu vadība;

Uzņēmējdarbības vadība.

Akadēmiskā bakalaura studiju 
programmu:

Tiesību zinātnes.

Profesionālā maģistra studiju 
programmas:

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte
uvf@turiba.lv 

Starptautiskā tūrisma fakultāte
stf@turiba.lv 

Juridiskā fakultāte
jf@turiba.lv

Šobrīd ar e-studiju starpniecību piedāvājam 
apgūt desmit dažādas studiju programmas:

Studijas norit Moodle vidē, kurā tiek 
publicēti visi nepieciešamie mācību 
materiāli – konspekti, paškontroles 
jautājumi, kārtējie pārbaudījumi, gala 
pārbaudījumu nosacījumi u.c. Kārtējos 
pārbaudījumus studenti veic attālināti 
un nosūta pasniedzējiem izvērtēšanai. 
Studentu komunikācija ar docētājiem 
notiek Moodle platformā un/vai izman-
tojot e-pastu. Eksāmenus iespējams

kārtot gan klātienē, gan attālināti, 
iepriekš vienojoties ar docētāju par 
piemērotāko laiku. E-studijās nav 
semestru, tāpēc eksāmenu secību 
izvēlas pats students. Eksāmenu var 
kārtot tad, ja ir nokārtoti visi studiju 
kursā paredzētie kārtējie pārbaudījumi. 
Kārtojot eksāmenu attālināti, to, kāda 
veida tiešsaistes līdzekļi tiks izmantoti, 
nosaka docētājs.

Studiju norise

Uzņemšana studijām tālmācības formā 
norit visu gadu. Studiju līgumu tu vari 
noslēgt, ierodoties augstskolā personī-
gi, ar pasta starpniecību vai elektroniski, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu. 
Pirms tam lūdzam veikt elektronisko 
reģistrāciju.

Noderīga informācija
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Kārlis Apalups, kurš studiju laikā saņēmis balvu 
Goda students, šobrīd ir Juridiskās fakultātes 
bakalaura programmas “Organizācijas drošība” 
absolvents. Lai gan studijas Turībā Kārlis ir 
veiksmīgi noslēdzis, saikni ar augstskolu viņš 
nav zaudējis – tieši pretēji. Viņš kļuvis par 
lektoru un Turības Absolventu kluba dibinātāju, 
turpinot ieguldīt savu laiku un enerģiju 
augstskolas attīstībā. Profesionālajā jomā Kārlis 
ir portāla pardrosibu.lv dibinātājs un drošības 
uzņēmuma ZEVS Security Consulting prezidents, 
bet brīvajā laikā viņš aizraujas ar pārgājieniem, 
boksu un mūziku, kā arī ir aktīvs grāmatu 
lasītājs. 

IEPAZĪSTI 
ABSOLVENTU

Kārlis Apalups: 
Esmu savas 
augstskolas patriots! 
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Mēs  bijām ļoti saliedēts kurss, 
tāpēc ir daudz interesantu un 
spilgtu atmiņu.

Kāpēc izvēlējies studēt 
tieši Turībā?
Bērnībā vēlējos būt specvienības 
komandieris un, tuvojoties vidusskolas 
gadiem, sāku domāt par karjeras izvēli. 
Vidusskolas laikā aktīvi darbojos 
Jaunsardzē. Pēc tam radās iespēja 
pievienoties bruņotajiem spēkiem, bet 
sapratu, ka tā tomēr nebūs mana 
karjeras izvēle, un sāku meklēt 
alternatīvas. Tobrīd izvēle bija starp 
Valsts policijas koledžu un Biznesa 
augstskolu Turība. Izvērtējot ieteiku-
mus, sapratu, ka Turība būs piemērotā-
ka, jo mani ļoti uzrunāja programma 
“Organizācijas drošība”. Šajā program-
mā bija ar policijas un bruņoto spēku 
darbību saistīti priekšmeti, kas nākotnē 
sniedz plašākas iespējas gan privātajā, 
gan publiskajā sektorā.

Kuri  brīži no studiju lai-
kiem tev palikuši atmiņā? 

Pirmais, kas iešaujas prātā, ir nodarbī-
bas kursā “Stresa vadīšana krīzes 
situācijās”, kad studentu kopmītnēs 
izspēlējām ķīlnieku sagrābšanas 
situāciju un mūsu grupa tika sadalīta 
teroristos, ķīlniekos un policistos. Tas 
bija interesants studiju elements.

Kas Turībā ir tik īpašs, ka 
joprojām apmeklē 
Studējošo pašpārvaldes 
pasākumus?

Vienmēr esmu bijis cilvēks, kurš visam 
cenšas atrast dziļāku jēgu. Esmu savas 
augstskolas patriots, un tas izpaužas arī 
vēlmē līdzdarboties, lai apkārtējiem 
būtu labāka izglītība, vairāk iespēju un 
spilgtāku atmiņu.

Mūsdienu cilvēka dzīve nav 
pakārtota tikai darbam. 

apkopot drošības industrijai būtisku 
saturu, informējot sabiedrību par 
aktualitātēm. Uzņēmums ZEVS Security 
Consulting tapa, jo Latvijā trūka dažādu 
kvalitatīvu drošības risinājumu. Kopā ar 
domubiedriem sniedzam konsultatīvus 
pakalpojumus un īstenojam tehnoloģi-
ju projektus par drošību. Pateicoties 
tehnoloģiju projektiem, redzu, ka 
Latvijai ir visas iespējas kļūt par drošī-
bas eksportētāju. 

Kā tu vērtē, ka Turība ir 
orientēta uz profesionālo 
izglītību un praktisko 
iemaņu apguvi? 
Patiesībā tieši profesionālā izglītība un 
praktiskās iemaņas ir tas, ar ko esam 

Biznesa augstskolā 
Turība ir plaša studiju 
programmu izvēle 
dažādās jomās. 
Kā studentam atrast 
īsto dzīves aicinājumu? 
Vienmēr jāatceras, ka nekad nav par 
vēlu kaut ko mainīt, ja kādā brīdī kļūst 
skaidrs, ka izvēle nav bijusi veiksmīga. 
Taču, lai no tā izvairītos, rekomendēju 
jau pusaudža vecumā sākt domāt par 
karjeras izvēli.

Ja students vēl nezina, ko tieši vēlas 
darīt savā dzīvē, ieteiktu izmantot visas 
augstskolas piedāvātās iespējas – 
praksi, brīvprātīgo darbu, apmaiņas 
programmas u.c. Ir cilvēki, kuri no 
bērnības skaidri zina, ko vēlas darīt savā 
dzīvē, bet ir arī tādi, kuriem padodas 
vairākas lietas un ir grūti izvēlēties. Tādi 
cilvēki nereti kļūst par uzņēmējiem, 
tieši tāpēc Biznesa augstskola Turība ir 
viņiem piemērota vieta. 

Kāda ir tavas dzīves 
formula? 
Vēlos nodzīvot savu dzīvi tā, lai sirmā 
vecumā, atskatoties uz visu, nebūtu ko 
nožēlot – lai nekad nebūtu nolemtības 
sajūtas. 

Mūzika, sports, 
pārgājieni – kā tavā dzīvē 
ienāca šie hobiji?

Kas nepieciešams, lai 
Biznesa augstskola Turība 
arī turpmākajos gados 
varētu augt un attīstīties? 

Spēlēju četrus mūzikas instrumentus – 
bērnībā sāku ar �autu, tad pārgāju uz 
saksofonu, kam paralēli bija jāspēlē 
klavieres un, visbeidzot, nāca arī ģitāra, 
jo šķita forši uzspēlēt tuvāko lokā. 
Mūzika manā dzīvē ir pavērusi vairākas 
iespējas, piemēram, dalību amatier- 
teātrī. Runājot par sportu, jāsaka, ka 
vienmēr esmu bijis ar to saistīts, 
piemēram, pamatskolas un vidusskolas 
laikā nodarbojos ar biatlonu. Pēc 
vidusskolas, atnākot uz Rīgu, nācās 
meklēt jaunas alternatīvas. Sākotnēji tā 
bija svaru zāle, pēc tam mans kursa 
biedrs un draugs, kurš ir Latvijas čempi-
ons boksā un boksa treneris, ieteica 
pievienoties šim sporta veidam. Pārgā-
jieni man sāka iepatikties jau 
Jaunsardzes laikā. 

Mēs esam biznesa augstskola, un 
uzņēmēji vienmēr ir problēmu risinātā-
ji. Uzņēmējs jau pēc būtības ir cilvēks, 
kurš katrai problēmai spēj atrast risinā-
jumu. Augstskolai jāsaglabā līderisms 
inovācijās, zināšanas eksportā, kā arī 
mūsu augstskolas organizētās vieslekci-
jas. Noteikti jāturpina pielāgot un 
uzlabot studiju kvalitāti.

Autors: 
Uzņēmējdarbības vadības fakultātes studiju programmas 
“Sabiedriskās attiecības“ 1. studiju gada students 
Ernests Voļskis

Kā nonāci līdz idejai veidot 
ziņu portālu pardrosibu.lv 
un uzņēmumu ZEVS 
Security Consulting?

Jau studiju laikā sapratu, ka nevēlēšos 
ilgstoši strādāt citu pakļautībā, turklāt 
ātri secināju, ka drošības jomā ir daudz 
būtisku problēmu, kurām patiesībā var 
rast racionālus risinājumus. Studiju 
laikā apmaiņas programmas ietvaros 
kādu laiku pavadīju Somijā, uzkrājot 
pieredzi un secinot, ko Latvijā iespē-
jams mainīt uz labo pusi, tāpēc radās 
ideja par šiem uzņēmumiem. Portāls 
pardrosibu.lv ir mans solis žurnālistikā 
un izglītošanā. Tā mērķis ir radīt un 

soli priekšā, piemēram, Somijas 
kolēģiem. Manis izvēlētajā studiju 
programmā bija ļoti daudz praktisko 
nodarbību, piemēram, šaušana, 
tuvcīņa, ekstrēmā braukšana, pirmā 
palīdzība un daudz kas cits. Turpretī 
Somijā, kur biju ERASMUS+ apmaiņas 
programmas ietvaros, bija tikai 
teorētiskās apmācības.
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Vicente Navas Mesa ir Biznesa augstskolas 
Turība spāņu valodas pasniedzējs, kurš Latvijā 
ieradās pirms vairāk nekā 15 gadiem. Viņš 
uzskata, ka Latvija ir iespēju zeme, tomēr 
norāda – lai gūtu panākumus, ir smagi jāstrādā. 
Intervijā Vicente stāsta par pirmajiem 
iespaidiem, ierodoties Latvijā, kā arī par latviešu 
un spāņu kultūras atšķirībām. 

IEPAZĪSTI 
PASNIEDZĒJU

Vicente Navas Mesa: 
katram no mums 
vajadzētu izbaudīt 
studiju pieredzi!

Kas ietekmēja jūsu izvēli 
kļūt par pasniedzēju, 
iedvesmotāju un atbalstu 
studentiem?
Manu izvēli virzīja Spānijā iegūtā angļu 
valodas �lologa izglītība un spāņu 
valodas prasmes. Pusotru gadu pavadī-
ju arī Lielbritānijā, taču sapratu, ka tā 
nav mana vieta un savu karjeru tur 
neturpināšu. Bērnībā man, protams, 
bija citi sapņi, piemēram, kļūt par ārstu 
vai arhitektu, bet, pabeidzot vidusskolu, 
apgūstot valodas prasmes un �lologa 
amatu, izvēlējos to ceļu, ko eju šobrīd. 
Patiesībā pasniedzēja arods apvieno 
mazliet no visa, jo ir nepieciešamas ļoti 
dažādas prasmes un kompetences.

Kā sākās jūsu ceļš uz 
Latviju? Kādas bija pirmās 
asociācijas, sastopoties ar 
latviešu kultūru, cilvēkiem 
un tradīcijām?

Pirmoreiz Latvijā ierados 2001. gadā ar 
Eiropas Savienības izglītības program-
mas Socrates starpniecību. Bija trīs 
valstis, uz kurām vēlējos doties – Dānija, 
Vācija un Latvija. Dažādu aspektu dēļ 
divas valstis tomēr nebija iespējamas, 
tāpēc devos uz Latviju. Mana pirmā 
dzīvesvieta Latvijā bija Vecumnieku 
novada Misas ciems, kas atrodas starp 
Iecavu un Bausku. Strādāju Misas 
vidusskolā (tagad Misas pamatskola – 

red. piez.), kurā pasniedzu gan spāņu, 
gan angļu valodu. Ierodoties Latvijā, 
Rīga, tālāk sekoja ilgs brauciens cauri 
laukiem un mežiem – sākotnēji šķita, ka 
dodamies uz kādu lauku māju, lai 
nosvinētu manu ierašanos, bet izrādī-
jās, ka braucam uz manu nākamo 
dzīvesvietu uz turpmākajiem astoņiem 
mēnešiem. Sākums nebija viegls – 
dzīvoju meža ielokā, ciems bija neliels, 
un arī aktivitāšu izvēle ārpus skolas bija 
ļoti ierobežota. Vēlāk, pateicoties 
skolotāju un skolēnu atsaucībai, sāku 
iejusties jaunajā vidē, un mans Latvijā 
pavadītais laiks kļuva piepildītāks. Pēc 
pieredzes iegūšanas Latvijā devos 
atpakaļ uz Spāniju ar vēlmi atrast darbu, 
taču pēc diviem gadiem draugi no 
Misas palīdzēja atrast darbu Rīgā.
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Kas, jūsuprāt, atšķir 
latviešus no citu kultūru 
pārstāvjiem? Kādas ir 
izteiktākās spāņu un 
latviešu kultūras 
atšķirības?
Esmu novērojis, ka latvieši ir diezgan 
noslēgti, bet tas vairāk izpaužas pilsēt-
vidē, piemēram, Rīgā. Misā es šādu 
īpašību nenovēroju – tur cilvēki bija ļoti 
atvērti un gatavi palīdzēt. Dažkārt no 
latviešiem teju vai jāmēģina izvilkt pāris 
vārdus. Spānijā ir ierasts uzsākt dienu ar 
Labrīt! Kā tev klājas? vai arī novēlēt 
jauku dienu arī nepazīstamiem 
cilvēkiem. Rīgā mani pārsteidza, ka 
mājā, kurā dzīvoju, kaimiņi savā starpā 
nesveicinās. Šobrīd, kad Latvijā dzīvoju 
vairākus gadus, situācija ir mainījusies – 
ir latviešu draugi no laika, kad strādāju 
Misā. Viņu gan nav daudz – tuvos un 
uzticamos varu saskaitīt uz vienas rokas 
pirkstiem, tomēr draugi ir liela vērtība. 
Ticu, ka viņi palīdzētu, ja rastos neat-
liekama situācija un būtu nepieciešams 
atbalsts.

Vai Latvija ir iespēju zeme 
un vieta izaugsmei?

Jā, manuprāt, šeit ir iespējas, bet, lai 
gūtu panākumus, ir smagi jāstrādā. 
Latvijā ir daudzas nozares, kurās iespē-
jams atrast darbu vai pat uzsākt pašam 
savu biznesu. Iespējams, paši latvieši to 
reizēm nepamana, tāpēc reizēm palīdz 
skats no malas. 

Ko jums ir iemācījis 
Latvijā pavadītais laiks, 
sākot šeit jaunu dzīvi un 
veidojot karjeru kā 
pasniedzējam?

Dzīve Latvijā nav tas pats, kas dzīve 
Eiropas dienvidos, kur dienas gaišo 
stundu ir daudz vairāk. Esot šeit, esmu 
iemācījies, kā izdzīvot, attīstīt karjeru un 
pelnīt. Man ir arī dažas biznesa idejas, 
taču laiks rādīs, cik lielu �nansiālo 
ieguldījumu tās prasīs. Daudzi saka – 
šeit neesot viegli kļūt par uzņēmēju 
lielās birokrātijas dēļ, taču man šķiet, ka 
tas nekur nav viegli izdarāms. 
Būtiskākais, ko esmu iemācījies, esot 

Vai studiju laiks patiešām 
ir dzīves labākie gadi? 
Kāpēc būtu jāstudē?

Dzīve ir process. Mani studiju gadi 
Spānijā bija ļoti labs laiks, kurā ieguvu 
draugus, izklaidējos, svinēju un baudīju 
dzīvi. Pēc tam nāk atbildība, pienāku-
mi – sākas pavisam cita dzīve. Lai kļūtu 
par kādas profesijas pārstāvi, 
piemēram, ārstu, ir nepieciešamas 
zināšanas attiecīgajā jomā, tāpēc ir 
jāstudē. Tāpat mums ir nepieciešami 
skolotāji un pasniedzēji, pie kuriem 
vērsties, lai gūtu atbildes uz jautāju-
miem, atbalstu un palīdzību. Manuprāt, 
teju katram no mums vajadzētu 
izbaudīt studiju pieredzi, lai socializētos 
un veidotu draudzības, kas turpinās arī 
pēc absolvēšanas. Izlaižot šo dzīves 
posmu, var tikt pazaudēts kas būtisks 
un personības izaugsmei nozīmīgs.

Kāda ir jūsu motivācija 
darboties un sasniegt 
izvirzītos mērķus?

Manā gadījumā motivācija strādāt ir 
peļņas gūšana, kas attiecīgi sniedz 
iespējas, piemēram, ceļot, attīstīt savu 
dzīvi, iegādāties māju un ģimenei vai 
draugiem nepieciešamo. Es strādāju, lai 
nopelnītu brīvdienas, kurās varētu 
ceļot, apciemot savu ģimeni un draugus 
Spānijā. Patlaban mans lielākais sapnis 
ir atrast formulu, kā nestrādāt, tajā pašā 
laikā dzīvojot kvalitatīvu un komfortab-
lu dzīvi. Nevēlos dienu no dienas darīt 
vienu un to pašu – doties tikai uz darbu 
un atpakaļ, lai nopelnītu iztiku. Vēlos 
palīdzēt cilvēkiem, veikt brīvprātīgo 
darbu, attīstīt savas intereses un 
aizraušanās.

Kā jums sokas ar latviešu 
valodas apguvi? 
Es vēl aizvien mācos, bet, manuprāt, 
vissarežģītākais latviešu valodas 
pārbaudījums ir vizīte pie ārsta. Arī 
deklināciju apguve nav vienkārša, tāpat 
vārdu galotņu pielāgošana, jo spāņu 
valodā tas nav paredzēts. Manuprāt, 
ikvienas valodas apguve ir grūts un 
laikietilpīgs process, kas prasa 
iedziļināšanos.

Kas, jūsuprāt, ir 
pasniedzējs – profesija vai 
dzīvesveids?
Manuprāt, no vienas puses, pasniedzējs 
ir profesija  – tas ir darbs. Nav viegli 
atslēgties pēc darba laika beigām, jo 
nemitīgi pienāk ziņas gan tālrunī, gan 
e-pastā – studenti uzdod jautājumus 
par studiju procesu, pārbaudījumu 
kārtošanu un konsultācijām. Mans 
darbs paredz izlasīt katru ziņu un sniegt 
atbildes uz tām. Arī pēc pārbaudes 
darbiem dodos mājās un ķeros klāt to 
izskatīšanai un labošanai, jo studenti 
jau nākamajā lekcijā jautā, vai šie 
pārbaudes darbi ir izlaboti un kādi ir 
iegūtie vērtējumi? Pilnībā atslēgties nav 
iespējams. Saistībā ar darbu un pienā-
kumiem kaut kas nemitīgi notiek. 
Pateicoties šim aspektam, brīžiem 
pasniedzēja arods kļūst par dzīvesveidu. 

Kāds ir jūsu padoms 
studentiem?
Tavi panākumi dzīvē būs atkarīgi no 
ieguldītā darba. Ja patiešām vēlies ko 
sasniegt, gatavojies nepārtraukti 
mācīties, ieguldīt sevi, laiku un resur-
sus, jo nekas šajā dzīvē nav iegūstams 
par velti. Jauni cilvēki nereti vēlas būt 
veiksmīgi jau 20 gadu vecumā, bet viss 
nāk pakāpeniski, katru dienu strādājot 
un veltot laiku savai izaugsmei — to 
noteikti ir vērts paturēt prātā. Tad arī 
panākumi neizpaliks! 

Autors: 
Uzņēmējdarbības vadībasfakultātes studiju programmas
”Sabiedriskās attiecības” 1. studiju gada students
Ernests Voļskis

Kā aizpildāt savu laiku 
ārpus pasniedzēja darba? 
Kāda ir jūsu lielākā 
aizraušanās?
Rudens un ziemas periodā dzīvoju 
ritmā – no mājām uz darbu, no darba uz 
mājām. Nedēļas nogalēs dodos apskatīt 
Latvijas muižas un, kad tas ir iespējams, 
spēlēju arī futbolu. Lai gan gadu no 
gada mans iekšējais dzinējs kļūst 
nedaudz lēnāks, un sāk trūkt enerģijas, 
lai iesaistītos šajā sporta veidā, pavasarī 
un vasarā mani var atrast ārā, futbola 
laukumā. Arī dzīvojot Spānijā spēlēju 
futbolu, basketbolu. Tāpat es izbaudu 
grāmatu lasīšanu un riteņbraukšanu.

Latvijā, – daudz un smagi strādāt. 
Spānijā nav šādas attieksmes pret 
darbu – mēs esam bezrūpīgāki, 
atslābinātāki, par darbu nedomājam tik 
daudz. 
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Biznesa augstskola Turība sniedz studentiem un absolventiem iespējas 
un atbalstu biznesa ideju realizēšanā vai attīstīšanā un karjeras izveidē. 
Turības Biznesa inkubatorā, kas darbojas gandrīz 15 gadus, ir iespēja 
satikt savu mentoru, atrast un realizēt biznesa ideju vai attīstīt jau esošu 
uzņēmumu.

Coworking – 
iespēja ikdienā darboties 
radošā vidē

TURĪBAS BIZNESA 
INKUBATORS 
Atrodi darbu, biznesa ideju 
vai mentoru!

Turības Biznesa inkubatorā tiek sniegts 
atbalsts patstāvīga biznesa uzsākšanā, 
nodrošināta darbam nepieciešamā 
vide, resursi un palīdzība, kā arī 
organizēti tematiski, radoši un izglīto-
joši pasākumi. Inkubatorā var darboties 
ikviens, kurš vēlas savu ideju attīstīt līdz 
veiksmīgam biznesam. Inkubatorā 
darbojas arī Turības Mentoru asociācija, 
un viens no tās biedriem, Ivars 
Godmanis, uzsver, ka “neviena teorija 
nespēs sniegt vērtības un zināšanas, ko 
spēj sniegt reāls piemērs un pieredzes 
stāsts, kas gūts, darbojoties biznesa 
vidē.” Mentoru asociācija apvieno 
ekspertus komunikācijā, tūrismā, 
tiesību zinātnēs, kā arī pieredzējušus un 
veiksmīgus uzņēmējus, kuri, atbilstoši 
savai kompetencei, sniedz konsultācijas 
ikvienam, kam nepieciešams padoms 
un palīdzība. 

KĀPĒC IZVĒLĒTIES 
TURĪBAS BIZNESA 
INKUBATORU?

Turības Biznesa inkubators turpina 
ārvalstīs jau popularitāti iemantojušo 
biznesa koncepciju un �lozo�ju, 
piedāvājot gan jaundibinātiem, gan 
stabiliem uzņēmumiem iegūt ērtu, 
pilnībā aprīkotu darba vietu un iespēju 
ikdienā darboties radošā vidē kopā ar 
citiem uz biznesu orientētiem profe-
sionāļiem. Šāda darba vide sniedz 

Biznesa kontaktu apmaiņa 
Apmeklējot Biznesa inkubatora rīkotos 
pasākumus un darbojoties inkubatora 
vidē, klientiem ir iespēja iegūt plašu 
kontaktu loku – pieredzējušus mentorus 
vai spējīgus un zinošus sadarbības 
partnerus. Tieši iegūtie kontakti var 
kalpot par pamatu veiksmīgas uzņēmēj-
darbības uzsākšanai.

Plašs pakalpojumu klāsts

Klienti var iegūt gan mainīgu, gan 
�ksētu darba vietu, reģistrēt savu 
juridisko adresi, izmantot pārrunu, 
sapulču un konferenču telpas, kā arī 
citus Biznesa augstskolas Turība infras-
truktūras pakalpojumus (autostāvvietu, 
bibliotēku, brīvpieejas Wi-Fi u.c.). 
Pieejams mentoru atbalsts un iespēja 
apmeklēt izglītojošus pasākumus.

iespēju būt sociāli aktīvam, piedāvā 
mijiedarbību ar citiem uzņēmējiem un, 
kas nav mazsvarīgi, sniedz pozitīvu 
efektu arī uz produktivitātes pieaugu-
mu. 
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Biznesa starta paka

Ja tev ir biznesa ideja un vēlies to 
attīstīt, ir iespējams izmantot arī 
pakalpojumu Biznesa starta paka. Tas ir 
atbalsts jaunajam uzņēmējam, kas 
ietver gan juridisko adresi, gan palīdzī-
bu uzņēmuma reģistrēšanas procesā. 
Biznesa starta paka ietver arī mentoru 
konsultācijas tādās jomā kā biznesa 
plāna un stratēģijas izveide, nodokļu un 
�nanšu jautājumi, mārketings u.c. 

Mentorklase

Ātrais randiņš ar 
uzņēmēju

Tā ir Turības Biznesa inkubatora īpaši 
veidota un organizēta programma tiem, 
kuri vēlas attīstīt vai uzsākt savu bizne-
su. Ja esi domājis par sava biznesa 
uzsākšanu, taču baidies spert pirmo 
soli, jo šķiet, ka viss ir sarežģīti, tad 
Mentorklase ir paredzēta tieši tev. Kā 
atrast savu mērķauditoriju? Kādu 
uzņēmējdarbības formu labāk 
izvēlēties? Kā plānot savu laiku? Kur 

meklēt pirmos klientus? Kā atlasīt un 
pieņemt darbā darbinieku? Ja šie jautā-
jumi nodarbina tavu prātu un ir šķērslis 
biznesa uzsākšanai, pievienojies 
Mentorklasei! Pieteikties aicināti arī tie, 
kuriem jau ir savs bizness, taču 
nepieciešama profesionāla un 
pieredzējuša mentora palīdzība konkrē-
tos jautājumos, lai spētu attīstīt, 
uzlabot vai paplašināt savu biznesu.

Ātrais randiņš ar uzņēmēju ir pasākums, 
kurš vienkopus pulcē darba devējus un 
darba meklētājus. Katram darba 
meklētājam tiek dotas divas līdz trīs 
minūtes laika, lai pārliecinātu potenciā-
lo darba devēju par savu piemērotību 
darbam konkrētajā uzņēmumā. 
Pasākums sākas ar pavisam īsu uzņē-
mumu prezentāciju, kuras laikā uzņē-
mumi iepazīstina ar savām vakancēm, 

Biznesa ideju konkurss 
Biznesa nakts

Biznesa nakts ir biznesa ideju konkurss, 
kura ietvaros dalībnieku komandas 24 
stundu laikā rada biznesa idejas plānu, 
kas vienlaikus būtu risinājums kādai no 
konkursa organizatoru piedāvātajām 
situācijām, kas jārisina. Konkursa 
ietvaros dalībniekiem ir iespēja ne tikai 
attīstīt savu ideju, gūstot vērtīgu 
pieredzi, bet arī iegūt dažādas balvas.

26651306

bi@turiba.lv

BATBiznesainkubators

www.turiba.lv/biznesainkubators 

Uzzini vairāk: 

Kontakti:

Visi Biznesa inkubatora pakalpoju-
mi, izņemot coworking un juridisko 
adresi, Turības studentiem pieeja-
mi bez maksas!

Ja nopietni apsver sava biznesa 
uzsākšanu, esi nospraudis mērķi 
vai jau izveidojis savu uzņēmumu, 
kuru vēlies attīstīt, Turības Biznesa 
inkubators ir īstā vieta, kur gūt 
padomus un atbalstu. Piesakies un 
izmanto iespēju!

Autore: 
Biznesa augstskolas Turība sabiedrisko attiecību speciāliste 
Krista Ribakova

prasībām un ieguvumiem, strādājot 
uzņēmumā. Tam seko darba devēju un 
darba ņēmēju tikšanās pēc ātro randiņu 
principa. Lai tikšanās būtu produktīvā-
ka, dalībniekiem līdzi jāņem savs CV un 
jau iepriekš jāsagatavo runa jeb pitch 
par sevi un savām kompetencēm.
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Moderna vide, sakārtota infrastruktūra, 
ergonomiskas un labiekārtotas studentu 
mītnes telpas, no kurām lekciju 
auditorijās var nokļūt dažu minūšu laikā, 
plaša bibliotēka, ērta autostāvvieta un 
velo novietne, frizētava, plaša teritorija, 

kurā ir bezmaksas Wi-Fi, iespēja 
izvēlēties starp vairākām vietām, kur 
ieturēt maltīti – lai gan tas izklausās pēc 
studentu pilsētiņas kādā prestižā ārvalstu 
universitātē, tas viss pieejams tepat, Rīgā 
– Biznesa augstskolā Turība.

MŪSDIENĪGA
STUDENTU PILSĒTIŅA

”Pirmo reizi atbraucot uz Turības studentu pilsētiņu, pamanīju, ka šeit viss ir jauns, foršs un 
mājīgs. Man patīk, ka Turības studentu viesnīca ir divu minūšu gājienā no pašas augstskolas, 
tāpēc var pamosties 15 minūtes pirms lekcijas un nenokavēt. Turības studentu pilsētiņā viss 
atrodas vienkopus. Dažkārt man nav nepieciešamības braukt uz Rīgas centru pat vairākus 
mēnešus, jo arī ikdienā nepieciešamie veikali atrodas blakus augstskolai. Augstskola arī uzticas 
saviem studentiem, jo katram, kurš dzīvo kopmītnēs, tiek iedots durvju čips, ar ko iespējams iekļūt 
augstskolā jebkurā laikā, tāpēc, pat atgriežoties kopmītnēs ļoti vēlu, nav jābaidās palikt aiz 
durvīm,” uzsver Uzņēmējdarbības vadības fakultātes studente Nikola Kovaļevska.    

Studenta pieredze
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Mūsdienīga Jaunatnes 
tūrisma mītne

Biznesa augstskolas Turība studentu pilsētiņā atrodas 
Jaunatnes tūrisma mītne, kas piedāvā apmesties gan 
uz pastāvīgu dzīvošanu, gan īslaicīgu viesošanos. 
Kopējais vietu skaits pārsniedz 850. Viesnīcā ir 
labiekārtotas dušas telpas un tualetes, katrā no viesnī-
cas stāviem – divas virtuves. Studentiem pieejama 
klusā lasītava, TV istaba, datortelpa un bezmaksas 
Wi-Fi, kā arī pašapkalpošanās veļas mazgātava, 
frizētava un citas studentiem svarīgas lietas.

Ērti nokļūt un droši atstāt auto

Turībā domā par studentu drošību, tāpēc studentu 
viesnīcā vakaros un naktīs ir apsardze un visu dien-
nakti darbojas video novērošana. Tāpat augstskolas 
teritorijā ir plaša autostāvvieta par studentam 
draudzīgām cenām, kā arī vairākas velo novietnes.

Iespējas sportot ikvienam  
Biznesa augstskolā Turība sports ir lielā cieņā, tāpēc 
ikvienam studentam ir iespēja apmeklēt sporta zāli, 
vienkārši uzlabojot savu �zisko formu vai sportojot 
kopā ar citiem studentiem, piemēram, spēlējot 
basketbolu. Blakus studentu viesnīcai izvietoti 
pievilkšanās stieņi, iekārtots strītbola un kriketa 
laukums. Tiem, kuriem labāk patīk vērot sportiskas 
aktivitātes, nevis sportot pašiem, vienmēr ir laipni 
aicināti atbalstīt augstskolas basketbola komandu, kas 
savas spēles aizvada Turības sporta zālē.

Gardas maltītes, kas pieejamas arī 
vakaros

Lai uzkrātu spēkus darbam un studijām, Biznesa 
augstskolas Turība studentiem un viesiem tiek 
piedāvāta daudzveidīga ēdienu izvēle divās 
ēdināšanas iestādēs – studentu ēdnīcā Nīke-E un 
kafejnīcā Cafe Turība, kas strādā arī darba dienu 
vakaros un sestdienās. 

Plaša, datorizēta bibliotēka 
un diennakts lasītava

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka nodrošina plašu 
informācijas resursu pieejamību atbilstoši augstskolas 
studiju programmām un pētniecības virzieniem. 
Bibliotēkas lietotāji var izmantot brīvpieejas 
bibliotēkas krājumu, periodikas izdevumus un 
tiešsaistes elektroniskās datu bāzes. Lasītava un klusā 
lasītava bibliotēkas lietotājiem pieejama visu diennak-
ti, izņemot svētdienas un svētku dienas. Biznesa 
augstskola Turība katru gadu proporcionāli studentu 
skaita pieaugumam iegulda līdzekļus bibliotēkas 
tehnoloģiju attīstībā, datu bāzu iegādē un fonda 
papildināšanā ar jaunāko literatūru.

Kontakti un papildu informācija:
Jaunatnes tūrisma mītnes vadītāja
Iluta Ernstsone
www.hostelturiba.lv 
Tālr. 67617543

Autore: 
Bakalaura studiju programmas 
“Starptautiskās komunikācijas vadība“ 1. studiju gada studente 
Linda Klešnika
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Eleonora Sušinska ir Uzņēmējdarbības 
vadības fakultātes studiju programmas 
“Žurnālistika un mediji” 4. studiju gada 
studente. ERASMUS+ programmas ietvaros 
viņa šobrīd studē Cepelīna Universitātē 
(Zeppelin University) Vācijā. Intervijas laikā 
studente dalās savā pieredzē par piedzīvoto 
ERASMUS+ programmas laikā, spilgtākajiem 
iespaidiem, ierodoties Vācijā, un vērtīgāko, 
ko šī programma var sniegt.

ERASMUS+ 
PIEREDZES
STĀSTS
Studente Eleonora 
Sušinska: Studijas 
Vācijā ir viens no 
lieliskākajiem 
piedzīvojumiem! 
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Kas tevi pamudināja 
pieteikties ERASMUS+ 
programmai?
Pieteicos ERASMUS+ programmai, jo 
biju dzirdējusi ļoti labas atsauksmes no 
citiem studentiem. Šobrīd varu tikai 
pievienoties citu teiktajam, ka šī noteik-
ti ir iespēja, kas jāizmanto ikvienam 
jaunietim. Pateicoties cilvēkiem, kuri 
mani iedrošināja, arī es iegūstu lielisku 
pieredzi. 

ERASMUS+ programmas 
ietvaros Turība piedāvā 
iespēju doties uz vairāk 
nekā 20 valstīm. 
Kāpēc izvēlējies tieši 
Vāciju?
Mana ģimene dzīvo Vācijā, tāpēc pēdējo 
sešu gadu laikā vairākas reizes viesojos 
šajā valstī. Vācijā vienmēr jutos kā 
tūrists, tāpēc vēlējos piedzīvot to, kā tas 
ir – dzīvot šeit ilgāku laika posmu. 
Šobrīd dzīvoju Bādenē-Virtembergā 
(Baden-Württemberg). Izvēlējos šo 
vietu, jo tā ir neliela pilsēta kalnu 
tuvumā. Ļoti uzrunāja arī universitātes 
atrašanās vieta — Cepelīna Universitāte 
atrodas tuvu Bavārijai, nelielā pilsētā 
Frīdrīhshāfenā (Friedrichshafen). Apkārt 
ir kalni un pasakaini dzidrs ezers – 
dzīvoju vienas minūtes gājiena 
attālumā no tā.

Sabiedrisko transportu esmu izmanto-
jusi tikai pāris reizes. Esmu uzsākusi arī 
ziemas peldes Bodenezerā (Bodensee). 
Pirmo reizi izmēģināju ziemas peldi 
oktobrī. Lai gan temperatūra bija tikai 
+11 grādi, diena bija skaista un 
saulaina, tāpēc es nolēmu, ka ir īstais 
laiks sākt. Pēc trīs dienām man pievie- 
nojās vēl viens cilvēks, pēc piecām – vēl 
viens. Šobrīd esam jau 10 cilvēku 
kompānija, kas dodas peldēt. Tā ir 
kolosāla sajūta, kad ar savu piemēru 
iedvesmoju arī citus. Man ir sajūta, ka 
šeit cilvēki ir daudz atsaucīgāki un 
atbalstošāki, bet, iespējams, man 
vienkārši ir paveicies ar apkārtējiem. 

Kādi ir tavi līdz šim 
spilgtākie iespaidi?
Tā noteikti ir daba un laikapstākļi. 
Laikapstākļu ziņā šis noteikti ir labākais 
laiks manā dzīvē, jo te ir daudz siltāks 
un saulaināks nekā ierasts. Apkārt ir 
kalni un skaists ezers, kas ir pasakaini 
dzidrs. Tā kā mans sapnis ir dzīvot kalnu 
tuvumā, esmu ļoti priecīga. 

Kādas prasmes, tavuprāt, 
iespējams attīstīt, 
piedaloties šajā 
programmā?

Pirmkārt, tās noteikti ir valodas prasmes 
un komunikācija, jo katru dienu nākas 
tikties ar jauniem cilvēkiem. Liela iespē-
ja, ka būsi vienīgais no Latvijas un katru 
dienu būs jākomunicē svešvalodā. Tāpat 
būs iespēja pilnveidot prasmi sadar-
boties, jo noteikti būs nepieciešama 
palīdzība. Būs jāmācās un, iespējams, 
jāstrādā, sadarbojoties ar citiem 
cilvēkiem. Kopumā tās ir trīs lietas – 
sadarbība, valoda un komunikācija.

Vai ir sanācis paceļot un 
vairāk apskatīt Vāciju? 

Divas reizes esmu viesojusies pie 
ģimenes, kas nozīmē 12 stundu brau-
cienu ar vilcienu. Vēl ar velosipēdu 
mēroju 35 km līdz Austrijai, kā arī biju 
aizbraukusi līdz Šveicei. Stundas brau-
cienā ar auto, tepat, Bavārijā, ir kalni – 
arī tur jau paguvu pabūt. Esmu pavieso-
jusies Minhenē, kur apskatīju 
populārākās vietas, izbaudīju divas 
saulainas rudens dienas un priecājos 
par iespēju nomainīt vidi. Arī turpmāk 
ceru doties vēl vairākos piedzīvojumos. 

Kā tev veicas ar vācu 
valodas apguvi?

Manā gadījumā vācu valodas apguve 
beidzās 12. klasē, bet tagad ir atsākusies 
no jauna. Tagad saprotu, cik daudz 
aizmirsies šajā starplaikā, bet vācieši 
mani uzmundrina un motivē runāt, 
tāpēc valoda ar katru dienu uzlabojas. 
Arī pati jūtos daudz drošāka runāt. 
Patiesībā jau nav būtiski, cik labas ir 
valodas zināšanas, bet gan tas, cik drošs 
un komunikabls esi tu pats. 

Kādi plāni atlikušajam 
laikam Vācijā?

Kopumā neko daudz neplānoju, jo 
pagaidām nav zināms, kāda būs situāci-
ja ar pandēmiju. Ja lekcijas notiks 
tiešsaistē, kādu laiku padzīvošu pie 
ģimenes  Brēmenē.

Vai tu ilgojies pēc Latvijas 
un mājām?

Es ļoti labi jūtos Vācijā, tomēr ilgojos 
pēc draugiem un Latvijas virtuves. 

Es iesaku piedalīties ERASMUS+, jo tā ir 
viena no fantastiskākajām iespējām, ko 
vari izmantot studiju laikā. Tā ir iespēja 
redzēt un uzzināt vairāk, iepazīt ko 
jaunu, izkāpt no komforta zonas un 
izbaudīt lielisku piedzīvojumu. 

Kāpēc tu ieteiktu 
piedalīties ERASMUS+ 
programmā arī citiem 
jauniešiem?

Ar ko atšķiras vācu 
studenti no latviešu 
studentiem? 
Vācijā studenti ir ļoti ieinteresēti tajā, ko 
dara. Universitātē ļoti bieži redzu 
cilvēkus, kuri sēž pie datoriem un 
aizrautīgi mācās. Studenti ļoti aktīvi 
iesaistās arī dažādos projektos – 
organizē pasākumus, tiekas pēc 
lekcijām, lai uzlabotu savas svešvalodu 
zināšanas u.tml. Studentiem ir arī 
iespēja izveidot jaunu studiju kursu vai 
kādu sporta nodarbību, dodoties pie 
vadības ar savu ideju. Tikai jāatrod vēl 
pieci cilvēki, kuri ir gatavi palīdzēt ar 
idejas īstenošanu. Zinu, ka arī Turībā ir 

Ko tu esi ieguvusi vai 
plāno iegūt no dalības šajā 
projektā?
Mana ikdiena un apkārtējā vide ir ļoti 
mainījusies.

Citi uz šo vietu brauc atpūsties, 
bet es – dzīvoju. Vai nav lieliski?

Esmu ieguvusi arī laiku, ko veltīt 
sev, kas ir ļoti liela vērtība. Šobrīd 
varu ļoti daudz paveikt sevis 
attīstīšanai – katru dienu mācos, 
lasu, trenējos, braukāju ar 
velosipēdu.

Autore: 
Uzņēmējdarbības vadības fakultātes studiju programmas
“Starptautiskās komunikācijas vadība" 1. studiju gada studente
Nora Raude

iespējams realizēt savas idejas un 
organizēt pasākumus. 
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Bakalaura studiju programmas “Tūrisma 
un viesmīlības nozares uzņēmumu 
vadība” 4. studiju gada students Oibeks 
Ainutdinovs, kurš Latvijā ir ieradies no 
Uzbekistānas, uzskata, ka Latvija ir iespēju 
zeme, kuras iedzīvotāji ir ļoti komunikabli, 
atvērti un spēj paust savu viedokli.

ĀRVALSTU 
STUDENTA 
STĀSTS 
Oibeks Ainutdinovs 
(Oybek Aynutdinov): 

Studijas Turībā ir 
viens no labākajiem 
lēmumiem manā 
dzīvē! 
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2018. gadā pirmo reizi svinēju Līgo 
svētkus. Zinu, ka daudzi izvēlas doties 
svinēt ārpus pilsētas, tomēr es paliku 
Rīgā. Tajā vakarā kopā ar draugiem 
iemācījāmies dažas nacionālās dejas, 
un vakars izvērtās ļoti jautrs. Iepazīstu 
arī nacionālo virtuvi, dodoties uz tādam 
vietām Rīgā, kur šādu virtuvi piedāvā. 
Esmu pamanījis, ka ēdiens Latvijā nav 
tik trekns kā Uzbekistānā – gandrīz 
jāsaka, ka tas ir diētiskāks.

Sākotnēji bija ļoti grūti, bet bija vārdi, 
kurus es sapratu, pateicoties līdzībai ar 
krievu valodu. Šobrīd esmu pabeidzis 
latviešu valodas kursus, veiksmīgi 
nokārtojis eksāmenu un apguvis 
latviešu valodu A2 zināšanu līmenī. 
Darbs viesnīcā man palīdzēja apgūt 
valodu sarunvalodas līmenī, jo apkārt 
daudzi cilvēki runāja latviski. Ne 
vienmēr pilnībā saprotu visa teikuma 
nozīmi, tāpēc, ja teikums ir sarežģīts, 
cenšos atrast kādu atslēgvārdu, kas 
man palīdzētu izprast teikuma nozīmi.

Kāpēc izvēlējies tieši 
Latviju un Turību?
Uzbekistānā absolvēju Andižānas 
medicīnas koledžu, tāpēc sākotnēji 
vēlējos iestāties kādā medicīnas 
augstskolā savā valstī, bet diemžēl 
mēģinājums bija neveiksmīgs. Radinie-
ki ieteica mēģināt uzsākt studijas 
ārzemēs, kur ir elastīgāki eksāmenu 
datumi. Tāpat mani aicināja izvērtēt arī 
citus, ar medicīnu nesaistītus virzienus, 
kuros es varētu iegūt augstāko izglītību. 
Izglītības centrā man piedāvāja trīs 
augstskolas – Latvijā (Biznesa augstsko-
la Turība), Krievijā un Ukrainā. Nolēmu, 
ka studējot ārzemēs, vēlos pilnveidot arī 
savas angļu valodas prasmes, tāpēc 
lēmu par labu studijām Eiropā.

Vai Latvijā esi ieguvis arī 
darba pieredzi?
Jau četrus gadus strādāju viesmīlības 
nozarē. Sākumā kā viesmīlis, bet, 
izrādot centību, atradu labāku amatu 
citā viesnīcā. Tur bija iespēja strādāt 
reģistratūrā, vēlāk ieņemt arī adminis-
tratora amatu.

Kādas atšķirības tu saskati 
starp latviešiem un 
uzbekiem?
Esmu pamanījis, ka komunikācijas 
kultūra Latvijā ļoti atšķiras no Uzbekis- 
tānas. Manuprāt, cilvēki Latvijā ir ļoti 
komunikabli un spēj atklāti paust savu 
viedokli. Man tas ļoti patīk.

Kādi ir tavi plāni pēc 
absolvēšanas? 
Vēlējos turpināt studijas arī maģistra 
programmā, bet dažādu apstākļu dēļ 
nevarēšu  to izdarīt, tāpēc pagaidām 
plānoju doties mājup. Turpināšu apgūt 
latviešu valodu un ceru, ka nākotnē 
varēšu atgriezties Latvijā jau uzņēmēja 
statusā.

Ja es lūgtu tev aprakstīt 
dzīvi Latvijā piecos vārdos, 
kādi tie būtu?
Aukstums, iespējas, kultūra, daba un 
cilvēki.

Esmu ceļojis gan biznesa, gan tūrisma 
nolūkos uz dažādām Eiropas pilsētām 
un varu teikt, ka Rīgai piemīt kaut kas 
īpašs – tā piesaista.

Uzbekistānā cilvēki dažkārt nevar kaut 
ko pateikt tieši, jo baidās aizskart cilvēka 
jūtas vai kautrējas. Vēl salīdzinot man 
radies iespaids, ka Uzbekistānā cilvēki ir 
viesmīlīgāki. 

Tu esi sācis apgūt arī 
latviešu valodu. 
Kā tev veicas?

Vai tu varētu kļūt par 
Latvijas patriotu? 
Par patriotu sevi var dēvēt tikai tad, ja 
patiesi lepojies ar savu valsti, ne tikai 
svētkos, bet arī ikdienā, un pārzini tās 
vēsturi. Ir jāciena sava valsts, tās 
iedzīvotāji un kultūras mantojums. Nav 
pieļaujama zaimošana — pret valsti ir 
jāizturas ar cieņu. 

Kāds bija tavs pirmais 
iespaids par Latviju un tās 
iedzīvotājiem?
Ierodoties Latvijā, uzreiz pamanīju, ka 
cilvēki šeit ir ļoti disciplinēti un cenšas 
ievērot visus noteikumus. Mani noteikti 
pārsteidza arī laika apstākļi, jo, salīdzi- 
not ar Uzbekistānu, Latvijā ir diezgan 
auksts un vējains, turklāt vasaras ir ļoti 
īsas. Esmu sapratis, ka, dzīvojot Latvijā, 
vienmēr jābūt gatavam aukstam 
laikam.

Vai pirms studijām kādreiz 
biji viesojies Latvijā? 
Nē, nekad nebiju viesojies Latvijā. 
Godīgi sakot, pirms studijām neko 
daudz par Latviju nezināju.

Vai esi paguvis iepazīt 
latviešu kultūru un 
nogaršot kādu nacionālo 
ēdienu?
Jā, protams!

Varu apgalvot, ka studiju uzsākša-
na Biznesa augstskolā Turība ir 
viens no labākajiem lēmumiem 
manā dzīvē.

Bieži kontaktējos ar vietējiem 
iedzīvotājiem, tāpēc man izdodas 
iepazīt latviešu kultūru.

Latvieši ir atvērtāki komuni-
kācijai – viņi nebaidās jautāt un 
uzsākt sarunu.

Noteikti nevēlos zaudēt saikni ar 
Latviju, jo man šeit ļoti patīk.

Autore: 
Bakalaura studiju programmas 
“Starptautiskās komunikācijas vadība“ 1. studiju gada studente 
Linda Klešnika

Ar ko tu nodarbojies 
brīvajā laikā?
Jau divus gadus nodarbojos ar kros�tu. 
Esmu piedalījies dažādās sacensībās 
Latvijā,  un ir bijuši arī braucieni uz 
Lietuvu, kur trenējāmies ar vietējiem 
puišiem. Nākamās nozīmīgās sacensī-
bas plānotas februārī – tā būs atklātā 
kros�ta tiešsaistes kvali�kācija visā 

Dažreiz lasu grāmatas par uzņēmējdar-
bību, menedžmentu un personības 
izaugsmi.

Man patīk arī fotografēt, veidot 
sportiska stila video montāžas.

pasaulē. Ceru, ka varēšu šajās 
sacensībās piedalīties un uzlabot pagā-
jušā gada rezultātus.
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BIZNESA AUGSTSKOLAS TURĪBA 
STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE
Realizē savas radošās idejas un sasniedz 

jaunas virsotnes!

Biznesa augstskolas Turība Studējošo 
pašpārvalde (BAT SP) ir uz vienu gadu 
ievēlēta studējošo neatkarīga un 
koleģiāla institūcija studējošo tiesību un 
interešu pārstāvībai Biznesa augstskolā 
Turība. Šī noteikti ir īstā vieta ikvienam 
studentam, kurš vēlas pilnvērtīgi 
izbaudīt savus studiju gadus, iegūt īstus 
draugus un pilnveidot savu personību!

Kā iesaistīties BAT SP?

BAT SP ir atvērts visiem. Ikvienam ir brīva 
iespēja apmeklēt sēdes, izsludinātās darba 
grupas un Padomes sēdes. Atnāc un iepazīsti 
mūs!

Kā kļūt par BAT SP biedru?

Viss, kas tev ir jādara – jāieiet www.batsp.lv 
un jāaizpilda anketa.

Izdari savu gājienu!
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Biedri

Galvenā BAT SP vērtība ir tās biedri - lai 
BAT SP darbība būtu sekmīga, ir svarīgi 
visi un ikviens. Mūsu biedriem tiek 
sniegta iespēja iesaistīties ikvienā BAT 
SP veidotajā projektā vai pašiem 
uzņemties projektu vadīšanu.

Padome
Augstākā BAT SP lēmējinstitūcija, kas 
sastāv no studentu vēlētiem pārstāv-
jiem. Padome lemj par BAT SP 
organizācijas darbību, izmaiņām un 
norisēm iekšējā vidē. Tās uzdevums ir 
ievēlēt BAT SP Valdi un studējošo 
pārstāvjus BAT lēmējinstitūcijās.

Akadēmiskā daļa ir atbildīga par 
augstskolas studentu interešu 
pārstāvniecību jautājumos, kas saistīti 
ar studijām. Tā ir vieta, kur ikviens 
studējošais var vērsties, ja studiju 
procesā gadījusies kāda problēma.

Ārējās komunikācijas daļa ir kā tilts 
starp BAT SP un citu augstskolu pašpār- 
valdēm, kā arī dažādu labdarības akciju 
veidotāja. Viena no veiksmīgākajām 
labdarības akcijām ir Izdari sirds darbu, 
kuras noslēgumā studenti dodas uz 
dzīvnieku patversmi Ulubele.

Kultūras un sporta daļas biedri rūpējas 
par to, lai studenti būtu kārtīgi 
atpūtušies un izklaidējušies. Nu jau par 
tradīciju ir kļuvuši tādi pasākumi kā 
Iesoļo Turībā, Fukši, Pirmssesijas nakts, 
Ziemassvētku balle, Strītbola turnīrs u.c.

Starptautiskās sadarbības daļa nodar-
bojas ar ārvalstu studentu integrāciju 
augstskolas un Latvijas vidē. Ārvalstu 
studentu organizētais gaismas festivāls 
Diwali, Event Latvia, Gastronomijas 
nedēļa un citi pasākumi jau ir kļuvuši 
par tradīciju.

Mārketinga daļa ir vieta, kur biedri var 
izpausties ļoti radoši. Viņi veido mārke- 
tinga aktivitātes SP rīkotajiem pasāku-
miem, kā arī �lmē un fotografē, lai par 
pašpārvaldes pasākumiem uzzinātu pēc 
iespējas plašāks cilvēku loks.

Sadarbības daļa darbojas pie atbalstītā-
ju piesaistes, nodrošinot papildu 
materiālos un �nansiālos līdzekļus SP 
rīkotājiem pasākumiem. Gadu gaitā 
Studējošo pašpārvalde ir izveidojusi 
uzņēmumu - draugu loku, kas atbalsta 
pasākumus ar dažādām balvām.   

Valde
BAT SP galvenā izpildvara jeb astoņi 
traki, bet neticami apņēmīgi jaunieši, 
kuri ir atbildīgi par veiksmīgu 
organizācijas un tās atsevišķo daļu 
darba organizēšanu, kā arī par Padomes 
lēmumu un uzdevumu sekmīgu izpildi 
un īstenošanu.

BAT SP SASTĀV NO SEŠĀM DAĻĀM:

Studējošo pašpārvalde viennozīmīgi ir 
viena no lielākajām vērtībām un 
ieguvumiem studiju laikā. Pieredze, ko 
tu iegūsi iesaistoties, būs neizmērojama 
– tā būs ceļa soma, ko ņemt līdzi katrā 
dzīves solī, katrā situācijā. Varu apgal-
vot, ka Studējošo pašpārvaldē iegūsi 
vērtīgu pieredzi, jaunus draugus, kuri 
vēlāk, iespējams, būs tavi kolēģi vai 
partneri, tāpat apgūsi un uzlabosi 
dažādas prasmes. Studējošo pašpārval-
de ir vieta, kur iemācīsies paveikt tik 

daudz, ka vēlāk būsi patīkami pārsteigts 
par to, cik daudz vari izdarīt! 

Ikviens students var iesaistīties Studē-
jošo pašpārvaldes darbībā, neatkarīgi no 
tā, kādā programmā studē, jo šeit būs 
iespēja darboties ikvienā jomā – komu-
nikācijā, uzņēmējdarbībā, tūrismā, 
pasākumu producēšanā, grāmatvedībā 
vai juridiskajā jomā. 

Izdari savu gājienu un pievienojies 
mums! 

Studējošo 
pašpārvaldes 
2020. gada 
prezidente

Krista 
Ribakova
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IEGŪSTI 
STARPTAUTISKU 
PIEREDZI 
UN DRAUGUS 
VISĀ PASAULĒ!
Studiju laikā ceļot, iepazīt citas kultūras un tradīcijas, 
kā arī iegūt draugus visā pasaulē, kuri nākotnē var kļūt 
par taviem biznesa partneriem. Skan lieliski, vai ne? Tas 
viss ir iespējams, piesakoties kādai no augstskolas 
piedāvātajām starptautiskās sadarbības programmām. 
Dažādas valstis, iespējas un programmu ilgumi – sākot 
no dažiem mēnešiem līdz pat gadam.
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Kas ir dubultā diploma programma?

Kādu programmu studentiem ir 
iespēja iegūt dubulto diplomu?

Studijām dubultā diploma programmās 
var pieteikties profesionālo bakalaura 
programmu “Uzņēmējdarbības vadība”, 
“Tūrisma un viesmīlības nozares uzņē-
mumu vadība”, „Pasākumu producēša-
na un vadība” un „Starptautiskās 

Kā pieteikties?

Konkurss studijām dubultā diploma 
programmā tiek izsludināts vienu vai 
divas reizes studiju gadā. Lai pieteiktos 
studijām dubultā diploma programmā, 
jānokārto visas akadēmiskās un �nan-
siālās saistības ar augstskolu. Konkursa 

Kāpēc dubultā diploma programma ir 
vērtīga?

Iegūstot divu augstskolu diplomu, 
absolventam paveras plašas iespējas 
veidot starptautisku karjeru vai turpināt 
studijas ārvalstīs. Tā ir izdevība uzlabot 
valodu zināšanas, izzināt profesiju 
globālā līmenī, veidojot sakarus ar 
dažādu nozaru profesionāļiem ārpus 
Latvijas.

Tā ir iespēja iegūt divu augstskolu 
diplomus, noteiktu laiku studējot 
Biznesa augstskolā Turība un kādā no 
mūsu sadarbības augstskolām. 

komunikācijas vadība” 2. studiju gada 
studenti. Arī profesionālā maģistra 
studiju programmu “Tūrisma 
stratēģiskā vadība” un „Uzņēmējdarbī-
bas vadība” studentiem ir iespēja vienu 
semestri vai vienu gadu studēt ārzemēs 
un iegūt divu augstskolu diplomus.

laikā tiek vērtēts studenta angļu 
valodas zināšanu līmenis un vidējā 
atzīme iepriekšējos studiju semestros.

Dubultā diploma programmas

ERASMUS+ mobilitātes programma

Divpusējās apmaiņas programmas

Kas ir ERASMUS+ mobilitātes 
programma?

ERASMUS+ programma viennozīmīgi ir 
Eiropā populārākā ir studentu mobili- 
tātes programma, kas paredz studijas 
citu Eiropas Savienības valstu 
augstskolās laika posmā no trim 
mēnešiem līdz vienam gadam, 
saņemot ERASMUS+ stipendiju.

Kā pieteikties?

Iesaistīties var tie studenti, kuri vēl nav 
piedalījušies ERASMUS+ programmā vai 
kuru kopējais dalības laiks tajā 
nepārsniedz 12 mēnešus (ieskaitot to 
laika posmu, kurā students plāno 
doties). Vēl viens nosacījums – studen- 
tam jābūt pabeigušam vismaz vienu 
studiju gadu Biznesa augstskolā Turība.

Kāpēc programma ir vērtīga?

Izmantojot ERASMUS+ mobilitātes 
programmu, studentiem ir iespēja 
dažādot zināšanas savā nozarē, ap-
meklējot ārvalstu pasniedzēju lekcijas 
un seminārus, kā arī pilnveidot valodu 
prasmes. Tā ir iespēja studēt kādā no 
100 partnerskolām dažādās pasaules 
valstīs — iegūt draugus un pieredzi.

Kas ir divpusējās apmaiņas 
programma?

Tā ir iespēja vienu semestri mācīties 
augstskolās Dienvidkorejā, ASV, Krievi-
jā, Īrijā, Meksikā, Indijā, Moldovā, 
Kazahstānā, Ķīnā, Jamaikā, Gruzijā, 
Paragvajā, Brazīlijā, Peru, Singapūrā, 
Ukrainā, Azerbaidžānā, Kosovā vai 
Uzbekistānā. 

Kā pieteikties?

Šajā programmā var iesaistīties 
bakalaura un maģistra programmu 
2. un 3. studiju gada studenti. Sadarbī-
bas augstskolās par studijām lielākajā 
daļā gadījumu nav jāmaksā, bet ir 
jāmaksā par attiecīgo semestri Biznesa 
augstskolā Turība, kā arī pašam jāsedz 
ceļa un uzturēšanās izmaksas.

Kāpēc programma ir vērtīga? 

Iesaistoties divpusējās apmaiņas 
programmā, students iepazīst konk-
rētās valsts kultūru, cilvēkus, gūstot 
vērtīgu pieredzi un zināšanas sadarbībā 
ar ārvalstu lektoriem. Vienlaikus tiek 
paplašinātas nākotnes iespējas darbam 
starptautiskā vidē.   

Kontakti:
Imants Bergs
Studiju attīstības un starptautiskās 
sadarbības prorektors 
Tālr.: +371 67625371
E-pasts: imants.bergs@turiba.lv
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Cik ilgi jūs esat daļa no 
Turības komandas? 
Savu ceļu Turībā uzsāku 1998. gadā kā 
viespasniedzējs, taču par īsto sākumu 
var uzskatīt 2001. gadu, kad biju 
asistents tā brīža Publisko tiesību 
katedrā. Vēlāk katedrā meklēja vadītāju, 
tāpēc nolēmu pieteikties šim amatam. 

piedāvāts šis amats. Līdz 2006. gada 
pavasarim pildīju dekāna pienākumus, 
līdz mani uzrunāja Biznesa augstskolas  
Turība Attīstības padomes 
priekšsēdētājs Aigars Rostovskis. Viņš 
uzsvēra, ka Turībai nepieciešams kļūt 
starptautiskai, un mēs šajā jautājumā 
bijām vienisprātis. Man tika piedāvāts 
studiju attīstības un starptautiskās 
sadarbības prorektora amats. Pieņēmu 
šo piedāvājumu, jo šķita, ka fakultātē 
esmu jau daudz paveicis. Patiesību 
sakot, es vēlējos jaunus izaicinājumus, 
un tieši to arī šis amats atnesa, jo izglītī-
bas eksporta jomā mēs atradāmies 
absolūtā nulles punktā. Starptautiskās 
darbības jomā 2006. gadā mēs bijām 
aptuveni priekšpēdējā vietā no visām 
Latvijas augstskolām. Nebija neviena 
starptautiska projekta un ārvalstu 
studenta programmas ERASMUS+ 

ietvaros. Bija vien divi pasniedzēji un 
divi studenti gadā, kuri piedalījās 
mobilitātesmobilitātes programmā, un 
piecas partneraugstskolas.

Šobrīd mēs sevi droši varam saukt 
par starptautisku augstskolu un 
lepoties ar to, kas pirms vairākiem 
gadiem šķita kā sapnis. Pie mums 
studē jaunieši no 45 pasaules 
valstīm, un šis skaitlis turpina 
augt.

Vai jums nepietrūkst 
pasniedzēja darba?
Es teiktu, ka nē, jo šobrīd ir ļoti daudz 
pienākumu pašreizējā amatā. Lekcijas 
pārstāju lasīt tikai pirms trīs gadiem. 
Man patika tas, ko darīju – tas mani 
uzlādēja. Tā bija iespēja nemitīgi satikt 
jaunus cilvēkus un diskutēt par 
dažādām tēmām. Tā kā lasīju lekcijas 
tiesību zinātņu maģistrantūras studen-
tiem, tā bija lieliska iespēja arī bagātināt 
savu pieredzi un zināšanas, jo gandrīz

Esmu pateicīgs par iespēju būt šādā 
amatā un attīstīt Biznesa augstskolas 
Turība mērķi – kļūt starptautiskai. 

Kad trīs gadus biju vadījis katedru, tā 
brīža Juridiskās fakultātes dekāne 
mainīja darbavietu, un man tika

Kā nonācāt līdz 
studiju attīstības un 
starptautiskās sadarbības 
prorektora un valdes 
locekļa amatam?

Imants Bergs ir studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors 
un valdes loceklis. Turībā viņš ir kopš pašiem augstskolas 
pirmsākumiem, augot un pilnveidojoties kopā ar augstskolu. Imantam 
ļoti patīk ceļot, un brīvajā laikā viņš aizraujas ar kulināriju. Intervijā viņš 
stāsta par pasniedzēja darbu, ar ko aizsākās Turības stāsts, nonākšanu 
valdes locekļa amatā un spilgtākajiem piedzīvojumiem no 
neskaitāmajiem komandējumiem.

IEPAZĪSTI 
TURĪBAS 
VADĪBU
 
Imants Bergs: 
Mēs dzīvojam 
drošā un iespējām 
bagātā valstī!
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Liela daļa jūsu ikdienas 
pirms pandēmijas 
tika aizvadīta 
komandējumos dažādās 
pasaules valstīs. 
Kā tas ir – nepārtraukti 
būt pārbraucienos un 
pārlidojumos?

ceļošana, tomēr patiesībā tas ir nogur-
dinoši. Tās nav ekskursijas, bet atbildī-
gas darba tikšanās, kurās cilvēki 
lielākoties pielāgojas savai laika zonai, 
nevis manai atlidošanai. Vienlaikus tas 
ir arī ārkārtīgi interesanti. Šie komandē-
jumi palīdz ne tikai uzrunāt potenciālos 
studēt gribētājus, bet arī iepazīt dažādas 
kultūras un saprast, kas cilvēkus 
mudina izvēlēties mūsu augstskolu. 
Komandējumi palīdz izprast katras 
valsts studentu uzvedības modeli un 
viņu mentalitāti, kas vēlāk lieti noder 
ikdienas darbā augstskolā. Vēl tā ir 
lieliska iespēja paraudzīties uz sevi, 
Latviju un latviešiem zināmā mērā no 
malas. Esmu secinājis, ka mēs esam 
pārāk skeptiski un pesimistiski, jo ne 
vienmēr apzināmies, cik ļoti labā valstī 
mēs dzīvojam.

Kāds ir spilgtākais 
piedzīvojums no visiem 
ārvalstu ceļojumiem? 

Katrs brauciens ir kā piedzīvojums. Katrs 
notikums ir nedaudz speci�sks, un visi 
paliek atmiņā. Ir bijuši ne visai patīkami 
lidojumi, kas paliek atmiņā un prasa 
saņemšanos, lai atkal sēstos lidmašīnā. 
Ārvalstu komandējumu laikā ir nācies 
palīdzēt kolēģiem cīnīties par nozagtu 
naudu ar vietējās valsts policiju, kuri 
nevēlējās neko darīt. Ir gadījies, kad 
skolā, kurā tobrīd atrodamies, tiek 
paziņots par iepriekšējā naktī atrastu 
spridzekli. Ir bijusi situācija, kad ilgstoši 
nākas gaidīt lidmašīnas pacelšanos, līdz 
to ielenc policijas automašīnas un 
pasažieriem liek izkāpt. Pēc tam atklā-
jas, ka lidmašīnā meklēts spridzeklis. 
Patiesībā nav gandrīz neviena braucie-
na, kurā viss noritētu rāmi un mierīgi. 

Kolēģi apgalvo, ka esat 
lielisks kulinārs. Vai tā 
patiešām ir?

Man patīk gatavot, taču ļoti interesē arī 
dārzkopība. Ziedus neaudzēju un arī 
siltumnīcu neesmu iekopis, tomēr man 
patīk parušināties pa zemi. Protams, 
patīk arī gatavot ēst. Uztveru to kā 
meditāciju, kas ļauj atslēgties no 
ikdienas. 

Jums patīk lasīt dažādus 
žurnālus. Kurš ir jūsu 
iecienītākais žurnāls? 
Pēc b formāta, protams!
Šobrīd, kad ikdiena ir diezgan aizņemta, 
man atliek laiks tikai vienam žurnālam 
– Ilustrētā Pasaules Vēsture, kurā šķieta-
mi garlaicīgas zinātnes tiek pasniegtas 
interesanti. Tas nav zinātnisks, bet 
izklaidējošs žurnāls. 

Kādi vēl ir jūsu hobiji?

Tā noteikti ir ceļošana un to valstu 
izpēte, kurās esmu attiecīgajā brīdī. Es 
nebraucu klasiskos izbraucienos, lai 
nedēļu dzīvotu kūrortā – tas mani 
neaizrauj. Man patīk pašam plānot 
braucienus un iepazīties ar cilvēkiem – 
tas ir visinteresantākais. Arī komandē-
jumos izdodas sapazīties ar cilvēkiem, 
reizēm pat liekot pamatus draudzībai.  

Kādu jūs redzat Turību 
pēc 10 gadiem?
Redzu aktīvu un dzīvu studentu 
pilsētiņu – ar dažādām aktivitātēm ne 
tikai studentiem, bet arī pasniedzējiem 
un cilvēkiem no malas. Vietu, kur cilvēki 
nāk iedzert ka�ju, darboties kopstrādes 
telpās, iesaistīties sporta aktivitātēs, 
apmeklēt vieslekcijas, palasīt kādu labu 
grāmatu lasītavā vai atpūtas stūrītī. Ja 
runājam par studiju vidi, tad nākotnē 
studenti komplektēs nepieciešamās 
zināšanas un iemaņas no vairākām 
studiju programmām, nevis izvēlēsies 
vienu konkrētu. Tas palīdzēs studentiem 
mērķtiecīgāk veidot savu karjeru un 
sekmēs augstskolu attīstību. Mana 
redzējumā pirmā daļa lielā mērā ir 
atkarīga no mums pašiem, no Turības, 
bet otrā – no daudziem citiem ārējiem 
aspektiem un izglītības politikas. 

Ņemot vērā biežo 
ceļošanu, jūs noteikti esat 
apceļojis lielu daļu 
pasaules. Kurās valstīs vēl 
nav izdevies būt, tomēr 
ļoti vēlētos? 

Noteikti Austrālija un Jaunzēlande.

Vai, uzsākot darbu pie 
ārvalstu studentu 
piesaistes, bijāt drošs, 
ka izdosies?
Šeit jānodala divas lietas – mana 
pārliecība, precīzāk, sajūtas un tā brīža 
situācija.

Pirmo gadu veltīju izpētei  – kādi 
normatīvie regulējumi nepieciešami, 
pēc kāda plāna strādā citas augstskolas 
utt. Tikos ar dažādu valsts institūciju 
pārstāvjiem, kas ir iesaistīti izglītības 
eksportā. Ar laiku sapratu, ka šajā 
procesā ir ļoti daudz pretrunīgu, 
neizpildāmu, pat absurdu normu un 
prasību. Mans sākotnēji izveidotais 
darba plāns izrādījās pilnīgi nederīgs – 
tas neatbilda realitātei. Ja visu šo laiku 
biju zināmā skatītāja lomā, tad, ielūko-
joties aizkulisēs, ātri sapratu, ka viss nav 
tā, kā izskatās no malas. Izklausīsies 
skarbi, bet secināju, ka izglītības 
eksportā darbojas tādi paši biznesa 
principi kā ikvienā citā nozarē ar visiem 
no tā izrietošajiem apstākļiem. 

Biju pārliecināts, ka mums būs 
ārvalstu studenti, turklāt no 
dažādām valstīm, tikai vēl 
nezināju, kā viņus dabūt šurp.

Mums vienmēr šķiet, ka labi ir tur, 
kur mūsu nav, bet patiesībā labi ir 
tieši šeit un tieši tagad.

Var jau šķist, ka lidojums ir kaut kas ļoti 
aizraujošs, ka šādi braucieni ir atpūta un

katra nodarbība izvērtās par aizraujošu 
diskusiju. Liela daļa manas ikdienas 
pagāja komandējumos un lekcijās, 
tāpēc mājās sanāca būt pavisam maz. 
Turklāt, pasniedzēja darbs nenozīmē 
tikai tikšanos ar studentiem auditorijā – 
tas ietver arī gatavošanos katrai nodar-
bībai, apkopojot aktuālo informāciju. 
Visam diemžēl nepietika laika, tāpēc 
pasniedzēja darbu nācās pārtraukt. 

Autore: 
Biznesa augstskolas Turība sabiedrisko attiecību speciāliste 
Krista Ribakova
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#TĒMTURIS 
TURĪBA

Seko mums un esi pirmais,
kas uzzina vairāk!

Biznesa.augstskola.Turibaschool/turibauniversity Turiba
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Biznesa augstskola 
Turība aktīvi izmanto 
sociālos tīklus, kur 
regulāri dalās ar 
fotogrā�jām no 
dažādiem notikumiem 
un informāciju, kas 
saistīta ar aktuālo un 
būtiskāko informāciju 
studentiem.

Sociālie tīkli ir 
iespēja, kā mūsdienu 
straujajā ikdienas 
ritmā ātri uzzināt par 
aktualitātēm un 
dalīties tajās ar 
draugiem, ģimeni
vai kolēģiem.

Pievienojies mūsu 
draugu pulkam!

BiznesaaugstskolaTuriba turibauniversitybiznesaaugstskolaturiba
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Kā aizsākās jūsu ceļš 
Turībā?
Biju pazīstama ar iepriekšējo �liāles 
vadītāju un kādā neformālā sarunā 
atzinu, ka, būdama pilna laika mamma, 
esmu ārkārtīgi noilgojusies pēc darba. 
Izglītības sistēmā biju strādājusi kopš 
2006. gada, un ilgais pārtraukums tikai 
stiprināja sajūtu, ka vēlos būt daļa no 
šīs sistēmas. Kādu laiku pēc sarunas 
atkal tikos ar �liāles vadītāju, kura man 
piedāvāja turpmāk uzņemties šo pienā-
kumu. Man, protams, uzreiz iedegās 
acis – tas vienlaikus bija pagodinājums 

un milzīga atbildība. Aprunājos ar 
ģimeni, jo tas nozīmēja, ka visas sest- 
dienas laikā no septembra līdz maijam 
ģimenei būs jāpavada bez manis. 
Neraugoties uz to, viņi mani atbalstīja. 
Pavisam drīz iepazinos ar kolēģiem, un 
pusgadu katru sestdienu devos pie 
�liāles vadītājas, lai apgūtu savus 
pienākumus. Tā bija mana iniciatīva, lai 
justos pietiekoši droši, kad jaunajā 
amatā palikšu viena. Jūlijā sāku strādāt 
pastāvīgi. Protams, biju satraukusies, 
bet man bija brīnišķīga skolotāja, un 
studiju process augstskolā bija ļoti labi 
sakārtots. Ātri iejutos darba vidē, un 

kolēģi nekad nav norādījuši, ka man 
trūktu nepieciešamo prasmju vai 
pieredzes. 

Ikdienā jūs strādājat ar 
studentiem. Kādas ir 
spilgtākās atmiņas no jūsu 
pašas studiju laika?

Esmu pabeigusi Rīgas Tehnisko univer-
sitāti un ieguvusi akadēmisko bakalaura 
grādu uzņēmējdarbībā. Pēc tam 
turpināju studijas Turībā, izvēloties 

Agnese Getaute-Zariņa ir Biznesa 
augstskolas Turība Liepājas �liāles 
vadītāja. Intervijas laikā viņa stāsta, ka 
darbs ar jauniešiem motivē un uzlādē, 
un atzīst, ka sajūta, palīdzot piepildīt 
kāda jaunieša ideju, ir nenovērtējama. 
Vēl intervijā Agnese stāsta, par to, kā 
aizsākās viņas ceļš Turībā un kādas ir 
priekšrocības, izvēloties studijas kādā 
no augstskolas �liālēm. 

AGNESE 
GETAUTE-ZARIŅA: 
Filiāles ir ikvienas augstskolas
pievienotā vērtība!
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Ja visas sestdienas paiet 
darbā, vai jums atliek laiks 
arī hobijiem? 
Pandēmijas ietvaros iespējas nodar-
boties ar sportiskām aktivitātēm ir 
krietni sarukušas, bet pirms pāris 
gadiem atklāju ļoti brīnišķīgu un sev 
piemērotu sporta veidu – body baletu. 
Ar to nodarbojos vairāk nekā trīs gadus 
brīnišķīgas pasniedzējas vadībā. Treniņi 
notiek grupā, un mums ir saliedēts un 
jauks kolektīvs. Aicinu uz treniņiem 
visas draudzenes un stāstu, ko body 
balets sevī ietver. Mūsu kolektīvs apvie-
no dāmas vecumā no 30 līdz 60 gadiem, 
tāpēc droši varu teikt, ka šis sporta veids 
der visām, neatkarīgi no vecuma un 
�ziskās sagatavotības. Papildu tam 
manā dzīvē būtiska loma ir arī mūzikai. 
Mamma bija klavierskolotāja, tāpēc 
uzstāties publikas priekšā ir nācies jau 
no bērnības. Man ļoti patīk dziedāt, bet 
savas prasmes neesmu attīstījusi profe-
sionāli. 

Kādas ir lielākās atšķirības 
starp studijām �liālē un 
Rīgā?

Studijas �liālē nozīmē studijas neklā-
tienē. Tikai reizi nedēļā, tāpēc sestdiena 
ir ļoti piepildīta. Cilvēkiem, kuri izvēlas 
studēt Liepājas �liālē, jārēķinās ar 
lekcijām un nodarbībām visas dienas 
garumā – no 10.00 līdz 17.00. Vēl man 
šķiet, ka neklātienes studijas ir 
mājīgākas un, ņemot vērā, ka grupas ir 
nelielas, studenti saņem individuālu 
pieeju. Jāsaka gan, ka 2020. gads bija 
ļoti liels izņēmums, jo vienā kursā 
studiju gada sākumā bija 37 cilvēki – 
tas, no vienas puses, ir ļoti daudz, bet 
tajā pašā laikā joprojām ļauj saglabāt 
individuālu pieeju, kas mūsdienās ir ļoti 
būtiska. Studijas �liālē ir lielisks veids, 
kā iegūt izglītību tiem, kuri nevēlas vai 
nevar kardināli mainīt savu dzīvi un 
ikdienu. Jāpiezīmē, ka kvalitātes ziņā 
atšķirību nav — augstskola vienlīdz 
aktīvi domā par studējošajiem gan Rīgā, 
gan reģionos. 

Kādos gadījumos, jūsuprāt, 
izvēlēties studijas �liālē un 
kādos – Rīgā?

Filiāli vairāk izvēlas 
pieauguši cilvēki?
Pagājušajā gadā biju patīkami pārsteig-
ta par to, cik daudzi pie mums atnāca 
uzreiz pēc vidusskolas. Tie bija aptuveni 
40% no visiem pirmā kursa studentiem. 
Ar katru studentu uzņemšanā runāju 
individuāli, lai saprastu kopējo ainu un 
iemeslu. Daudzi, kuri atnāca uzreiz pēc 
vidusskolas, novērtēja draudzīgo studi-
ju maksu un to, ka studijas var ērti 
apvienot ar darbu. Daļa, protams, ir  
pieauguši cilvēki, kuriem nepieciešama 
papildu kvali�kācija.

Vai kādreiz esat domājusi, 
ka varētu vairāk 
pievērsties tieši mūzikai?

Bija laiks, kad es gāju mācīties dziedāt 
pie privātskolotājas un pat ierakstīju 
vienu dziesmu, bet tas nebija nopietni. 
Uzskatu, ka mūzika ir ļoti smags, 
sistemātisks darbs, tāpat kā sporta 
treniņi un studijas. 

maģistrantūras programmu “Uzņēmēj-
darbības vadība”. Ja runājam par maģis-
tra grāda iegūšanu, tad šis laiks bija 
aizraujošs, taču ne viegls. Ar diviem 
maziem bērniem nav daudz brīva laika, 
tāpēc katru minūti, ko varēju izbrīvēt, 
mācījos. Ļoti novērtēju arī lektoru 
atsaucību. Kā jau minēju, studijas 
nebija vieglas, bet sniedza man pārliecī-
bu, ka, ja kaut ko ļoti vēlas, viss ir iespē-
jams. 

mani uzlādē. Man patīk sajūta, kad varu 
palīdzēt īstenot kāda jaunieša ideju, 
iespējams, viņam pašam par to pat 
nenojaušot. Reiz, sazinoties ar kādu 
bijušo studenti, viņa teica: “Skolotāj, tas 
biznesa plāns, ko rakstījām pirms 
daudziem gadiem, tagad augstskolā ļoti 
noder.” Šādas situācijas mani ļoti 
motivē – ja studenti novērtē ieguldīto, 
tas piešķir spārnus. 

Kuras ir pieprasītākās 
studiju programmas 
Liepājas �liālē?
Starp populārākajām ir divas studiju 
programmas – “Tiesību zinātne” un 
“Finanses un grāmatvedība”. Program-
mu “Tiesību zinātne” vadošo lektoru 
sastāvu veido Turības absolventi, bet 
“Finanses un grāmatvedība” šobrīd 
mums ir programma Nr.1. Mums ir 
fantastiska pasniedzēja Astra Straume, 
kura vairāk nekā 10 gadus darbojas 
�nanšu un grāmatvedības jomā. Viņa ir 
izauklējusi ļoti daudz grāmatvežu. 
Kopumā mums ir tieši 400 absolventu.

Vai Liepājā studē tikai 
liepājnieki?
Pie mums pārsvarā studē cilvēki no 
Ventspils, Saldus, Skrundas, Priekules, 
Liepājas, Kuldīgas, un Aizputes – 
diezgan plašs pilsētu spektrs. Tāpēc arī 
nodarbības sākas 10.00, lai studenti var 
pagūt. Turība ļoti rūpējas un domā par 
studentiem, un Liepājas �liāle nav 
izņēmums.

Kādu jūs redzat Liepājas 
�liāli pēc pieciem gadiem?

Es redzu �liāli ar vismaz 150 – 200 
studentiem. Vēlos, lai aizvien vairāk 
cilvēku apzinās, cik liela vērtība ir izglītī-
ba, īpaši tāda, kādu piedāvā Turība, jo 
šeit ir daudz prakses, ne tikai teorija, un 
arī iespēja klausīties vieslekcijas. Tāpat 
vēlos, lai nākotnē mums būtu iespēja 
piedāvāt arī bakalaura studijas. 

Izvēloties studiju vietu, jādomā par 
mērķi. Ja mērķis ir iegūt pirmā līmeņa 
augstāko izglītību, der abi varianti. Ja 
plānots iegūt bakalaura grādu, jāizvēlas 
Rīga. Uzskatu, ka Liepāja ir labs starts 
visiem nākamajiem līmeņiem. Pasnie-
dzēju komanda ir lieliski nokomplek-
tēta – daži no mācībspēkiem ir 
augstskolas absolventi, daži vēl studē 
augstākajos līmeņos. Filiālē visi ir 
savējie – studenti, pasniedzēji un arī es. 
Ja runājam par praktiskām lietām, tad 
�liālē ir zemāka studiju maksa. Bet, ja 
kāds ļoti vēlas izbaudīt īstu studentu 
dzīvi ar kopmītnēm un pasākumiem, 
iesaku izvēlēties Rīgu. Filiāles studenti 
lielākoties koncentrējas tikai uz studi-
jām. 50% no studējošajiem ir pieauguši 

Kas jūs iedvesmo un 
motivē ikdienā darīt tik 
daudz?
Man ļoti patīk darbs ar jauniešiem. 
Strādāju ar skolēniem Profesionālās 
izglītības kompetences centrā Liepājas 
Valsts tehnikums un ar studentiem 
Turībā. Darbs, ko ieguldu jauniešos, 
vainagojas ar milzīgiem augļiem, un tas 
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cilvēki ar ģimeni, bērniem un pilnas 
slodzes darbu, tāpēc ballītes izpaliek. 
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Jānis Načisčionis ir Juridiskās fakultātes 
dekāns un profesors. Intervijā viņš 
skaidro, kādām īpašībām jāpiemīt, lai 
veidotu veiksmīgu karjeru tiesību nozarē, 
un uzsver — tiesību zinātne ir mūžīgā 
attīstībā un ciešā saistībā ar citām zinātņu 
nozarēm. Stāstot par sevi, dekāns atzīst, 
ka viņu iedvesmo līdzcilvēku novērtējums. 

IEPAZĪSTI 
DEKĀNU
Profesors 
Jānis Načisčionis: 
Mani motivē labi 
padarīta darba 
sajūta!
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Kā jūs izvēlējāties tiesību 
zinātņu nozari – tā bija 
apzināta izvēle vai 
nejaušība?

Atklāti sakot, izvēle bija apzināta, jo 
agrāk ļoti interesējos par detektīva 
darbu. Mani aizrāva izmeklētāju darba 
speci�ka, tāpat bija liela interese par 
advokāta smago, bet vienlaikus intere-
santo un atbildīgo darbu, sākot ar lietas 
materiālu izpēti līdz pat konkrētā jautā-
juma atrisinājumam.

Cik ilgs un sarežģīts ir ceļš 
līdz profesora amatam? 
Ceļu līdz profesoram varam aprēķināt 
kopā – studijas bakalaura un maģistra 
programmās aizņem vismaz piecus 
gadus (trīs gadi akadēmiskā bakalaura 
programmā un divi gadi — maģis-
trantūrā), tālāk seko studijas dokto-
rantūrā, proti, vēl trīs gadi, kas 
noslēdzas ar promocijas darba 
aizstāvēšanu. Tas var prasīt vēl papildu 
vienu gadu. Pēc promocijas darba 
aizstāvēšanas var pretendēt uz 
ievēlēšanu docenta amatā, kā arī pastāv 
iespēja tikt ievēlētam asociētā profesora 
amatā. Pēc tam, ne agrāk kā pēc trīs 
gadiem, var sekot ievēlēšana profesora 
amatā.

Kādām īpašībām jāpiemīt 
cilvēkam, lai veidotu 
veiksmīgu karjeru šajā 
jomā?
Cilvēkam noteikti jābūt mērķtiecīgam, 
neatlaidīgam, ar vēsu prātu un 
apdomīgam. Juristam nepieciešams arī 
gribasspēks un labas komunikācijas 
prasmes. Jāprot ne tikai klausīties, bet 
arī sadzirdēt un argumentēti paust savu 
viedokli, balstoties uz faktiem, nevis 
emocijām. Lai gan daudziem tā nešķiet, 
patiesībā jurists ir ļoti radoša profesija, 
turklāt, jo vairāk to iepazīst, jo saistošā-
ka un interesantāka tā šķiet. Visi, kuri 
vēlas par to pārliecināties, ir laipni 
gaidīti studijās! 

Kādas personīgās īpašības 
vislabāk raksturo jūs?
Bez koķetēšanas varu teikt, ka man ir 
grūti raksturot sevi.

Kas jūs visvairāk 
iedvesmo un motivē?
Labi padarīta darba sajūta. Īpaši, ja 
līdzcilvēki to atzīst.

Kādas ir atšķirības starp 
šodienas tiesību zinātnes 
studentiem un jūs pašu 
studenta gados? 
Vai varbūt nav atšķirību?

Atšķirības ir. Mūsdienās jāapgūst daudz 
vairāk informācijas, tajā pašā laikā ir 
tehnoloģijas, kas palīdz gan studijās, 
gan darbā. Tam ir gan priekšrocības, gan 
trūkumi, jo tehnoloģijas vienlaikus var 
kļūt arī par laika zagļiem. Manuprāt, 
mūsdienās atliek mazāk laika lasīt 
speciālo literatūru un daiļliteratūru.

Kādi ir būtiskākie dekāna 
pienākumi?
Dekāna pienākumus un atbildību katrā 
augstskolā vai universitātē nosaka 
fakultāšu nolikums. Ja man jāpasaka 
vienā teikumā –  būtiskākais pienākums 
ir nodrošināt kvalitatīvu studiju proce-
su, lai zinātkārie studējošie var tikties ar 
zinošiem docētajiem, kuri ir gatavi 
dalīties savā profesionālajā pieredzē. 
Dekāns ir atbildīgs par kvalitātes 
vadības sistēmas īstenošanu fakultātē 
un pilnveidojumu ierosināšanu, 
fakultātes darbu budžeta ietvaros, 
izpildes disciplīnu fakultātē, fakultātes 
popularizēšanu, docētāju kvali�kācijas 
celšanu un daudziem citiem aspektiem. 
Dekāns ir cilvēks - orķestris, kuram 
jāpārzina ne tikai attiecīgā nozare, bet 
arī jābūt iesaistītam augstskolas kopējā 
attīstības procesā.

Ar ko jūs nodarbojaties 
brīvajā laikā?

Brīvajā laikā nedaudz ceļoju. Protams, 
kad tas ir iespējams, jo ir grūti atrauties 
no ikdienas darbiem. Tāpat aizraujos ar 
spiningošanu.

Kādi ir tiesību zinātnes 
nozares lielākie 
izaicinājumi, kādas – 
priekšrocības?
Tiesību zinātne kā sistēma ir mūžīgā 
attīstībā, nepārtraukti pilnveidojas arī 
tiesību zinātnes apakšnozares, 
piemēram, komerctiesības un starptau-
tiskās komerctiesības, administratīvās 
tiesības un Eiropas Savienības adminis-
tratīvās tiesības. Tiesību zinātne savā 
attīstībā vienmēr ir saistīta ar citām 
zinātņu nozarēm, piemēram, uzņēmēj-
darbības vadības zinātni vai ekonomi-
kas zinātni. Juristam ne tikai jāpārzina 
tiesības un jāspēj orientēties ar tām 
saistītajās zinātnēs un praksē, bet jāzina 
arī tiesību teorija, tiesiskais regulējums 
un tā realizācija praksē. Latvijā likumi 
mainās salīdzinoši bieži – tiek veikti 
dažādi grozījumi, un profesionāls 
jurists, protams, seko līdzi visām 
izmaiņām.

Protams, pie nosacījuma, ja studiju 
procesā nav pārtraukumu un arī 
promocijas darba izstrāde un 
aizstāvēšana veicas ļoti sekmīgi. 
Realitātē ceļš līdz profesora amatam var 
būt arī ilgāks, katram tas ir atšķirīgs — 
vienam ātrāks un vieglāks, citam — 
sarežģītāks. Vēlos piebilst, ka, neatkarīgi 
no zinātniskā grāda un ieņemamā 
akadēmiskā amata, juristam jārēķinās 
ar mācīšanos visa mūža garumā. Ja 
cilvēks vēlas būt gan nozares profe-
sionālis, gan veidot veiksmīgu 
akadēmisko karjeru, izglītošanās 
process būt jāturpina visu laiku. Tam 
nepieciešama neatlaidība, pašdisciplīna 
un, protams, motivācija. 

Teorētiski līdz trīsdesmit gadu 
vecumam var iegūt zinātniskos 
grādus, ieskaitot tiesību doktora 
statusu, pēc kā seko izaugsme 
akadēmiskajā darbā no lektora līdz 
profesoram.

Maldīgi domāt, ka juristam visi 
likumi un noteikumi jāzina no 
galvas. Tā nebūt nav, taču jāspēj 
orientēties tajos un nepieciešamī-
bas gadījumā operatīvi atrast 
nepieciešamo informāciju.
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Jānis Zeibots ir Biznesa augstskolas 
Turība �nanšu direktors un valdes 
loceklis. Ikdienā viņa pienākumos 
ietilpst �nanšu plūsmas kontrole, 
studiju maksu un budžeta apjoma 
noteikšana dažādām augstskolas 
nodaļām. Paralēli nopietnajam un 
atbildīgajam darbam Turībā Jānis 
nodarbojas ar sportu un 
pašmācības ceļā apgūst ģitārspēli. 
Intervijas laikā Jānis atklāj, kurus 
trīs cilvēkus viņš vēlētos redzēt, 
vadot vieslekcijas Turībā.

TURĪBAS 
CILVĒKS
Jānis Zeibots: 
Turību nākotnē redzu 
kā inovāciju dzinuli 
augstākās izglītības 
nozarē!

Jūs esat arī Biznesa 
augstskolas Turība valdes 
loceklis. Kādi ir lielākie 
izaicinājumi, esot tik liela 
uzņēmuma vadībā?

Ko īsti dara �nanšu 
direktors? Lemj par to, cik 
liela būs studiju maksa un 
darbinieku algas?

Kā jūs nonācāt Biznesa 
augstskolā Turība?
Biznesa augstskolā Turība nonācu 
aptuveni pirms 14 gadiem, uzreiz 
�nanšu direktora amatā. Pirms tam biju 
�nanšu analītiķis uzņēmumā, kas tolaik 
saucās Lattelecom, bet kopumā četru 
gadu laikā minētajā uzņēmumā ieņēmu 
vairākus amatus, kas bija saistīti ar 
biznesa plānošanas un budžeta jautā-
jumiem. Vēlāk tiku uzrunāts �nanšu 
direktora amatam – viss savienojās ļoti 
veiksmīgi, un jau krietnu laiku esmu 
daļa no Turības komandas. 

Finanšu direktors piedalās šo lēmumu 
pieņemšanā, taču kopumā tā ir valdes 
atbildība, un Turības gadījumā gala 
vārds pieder valdes priekšsēdētājam un 

rektoram Aldim Baumanim. Ņemot 
vērā, ka �nanšu jautājumi ir manā 
kompetencē, protams, tiek uzklausīts 
un ņemts vērā arī mans viedoklis. 
Manos galvenajos pienākumos ietilpst 
arī kontrolēt �nanšu plūsmu, kā arī 
sekot līdzi un izpildīt augstskolas 
īpašnieka un vadības izvirzītos mērķus. 
No �nanšu direktora sagaida peļņas un 
citu rādītāju prognozes īstermiņā un 
ilgtermiņā. Pienākumos ietilpst arī cenu 
noteikšana ikvienam pakalpojumam, 
tajā skaitā, protams, studiju maksām, 
tāpēc aktīvi jāseko līdzi izmaiņām 
augstākās izglītības tirgū Latvijā un 
pasaulē. Starp pienākumiem ir arī 
budžeta noteikšana dažādām augstsko-
las nodaļām. Visa pamatā ir plānošana 
un sekošana līdzi ieplānoto rādītāju 
izpildei – ja veidojas kādas nobīdes, 
jāveic korekcijas. Ļoti būtiski ir 
prognozēt ieņēmumu apjomu, jo pēc tā 
iespējams noteikt, kādu budžetu var 
atvēlēt katrai augstskolas nodaļai. Visu 
noteikti šeit neesmu uzskaitījis, jo 
pienākumi ir daudz un dažādi. 

Iepriekšējā gada lielākais izaicinājums 
viennozīmīgi ir pandēmija, kas būtiski 
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Esmu dzirdējusi, ka 
aizraujaties ar biohakingu. 
Kas tas ir un ko sevī ietver?

Kurus trīs cilvēkus jūs 
noteikti uzaicinātu kā 
vieslektorus uz Turību, ja 
būtu tāda iespēja?

Ar biohakingu neaizraujos profesionālā 
līmenī, bet tas mani ļoti interesē, un ik 
pa laikam šīs metodes arī pielietoju 
praktiski. Pirmo reizi par to uzzināju, 
būdams klausītājs biohakinga konfer-
encē Rīgā. Konferences ietvaros piedalī-
jos arī praktiskajās nodarbībās, 
piemēram, izmēģināju ledus vannu, kas 
ir daļa no biohakinga �lozo�jas. Par 
biohakingu kopumā varu teikt, ka tas ir 
process jeb pieeja, kas maina dzīvesvei-
du un ar dažādu �zioloģisko, kā arī 
mentālo rīku palīdzību stiprina veselī-
bu. Biohakinga �lozo�jas pamatā ir 
stāsts par vēlmi dzīvot pietiekami ilgi un 
kvalitatīvi. Pats pielietoju tikai tās 
metodes, kas ir iepriekš pārbaudītas un 
darbojas. Ikdienā sekoju līdzi savam 
uzturam, nodarbojos ar sportiskām 
aktivitātēm un rūdos, piemēram, ejot 
aukstā dušā. 

Kādu redzat Turību pēc 10 
gadiem?
Raugoties nākotnē, Biznesa augstskolu 
Turība redzu kā kvalitatīvi un kvanti-
tatīvi augošu augstskolu – lielāko 
augstskolu Latvijā un Baltijā. Mērķi ir 
ambiciozi, bet sasniedzami. Mums ir 
visi priekšnoteikumi, lai tos īstenotu. 
Domāju, ka nākamo 10 gadu laikā 
Turība spers nopietnus attīstības soļus, 
kļūstot par inovāciju dzinuli augstākās 
izglītības nozarē Latvijā un Baltijā.

Ja runājam globāli un nedaudz pafan-
tazējam, noteikti uzrunātu Īlonu 
Masku – vienu no radošākajiem un 
veiksmīgākajiem uzņēmējiem pasaulē, 
kurš plašāk zināms kā SpaceX dibinātājs 
un Tesla Motors un PayPal līdzdibinā-
tājs. Kā otru vieslektoru es uzaicinātu 
vides aktīvisti Grētu Tūnbergu – 
protams, viņa sevi pasniedz ļoti radikālā 
izpildījumā, bet zaļā domāšana šobrīd ir 
viens no aktuālajiem tematiem. Kā 
trešo vieslektoru uzaicinātu Vairu 
Vīķi-Freibergu – viņa manā skatījumā ir 
ievērojama autoritāte. 

Vai, strādājot augstskolā, 
jums ir bijusi vēlme lasīt 
lekcijas?

No Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 
vairākkārt ir izskanējis šāds piedāvā-
jums, tomēr pagaidām nav pietiekami 
daudz laika, lai radītu kvalitatīvu un 
pārdomātu saturu.

Jums ir atbildīgs darbs. Kā 
ikdienā atpūšaties?

Ja runājam par hobijiem, tad laika gaitā 
ir izmēģināts daudz kas un hobiji ir 
mainījušies. Šobrīd aktuāla ir ģitārspēle, 
ko apgūstu pašmācības ceļā. Tas 
patiesībā ir viens no maniem radošāka-
jiem hobijiem.

Šobrīd trīs līdz četras reizes nedēļā 
apmeklēju sporta nodarbības. Uzskatu, 
ja vēlies nodzīvot veselīgu dzīvi, tad 
ikdienā neiztikt bez �ziskām aktivi-
tātēm. Un ļoti cenšos iedzīvināt šo 
uzskatu savā ikdienā. Vēl pie vaļasprie-
kiem noteikti jāmin ceļošana. 2019. 
gads bija ceļojumiem bagāts – gan ar 
komandējumiem, gan privātiem brau-
cieniem. Biju piecās valstīs, kurās 
iepriekš nebiju viesojies. Protams, šis 
vaļasprieks šobrīd ir uz pauzes, bet ticu, 
ka drīzumā atkal varēsim ceļot. No 
ambiciozākajām ceļošanas idejām varu 
minēt plānu nākotnē saņemties un 
uzkāpt Kilimandžaro virsotnē. Domāju, 
ka daudzi no mums nevar vien sagaidīt 
šo iespēju. 

Šobrīd varētu novadīt vieslekciju, bet 
studiju kursa vadīšanai vēl nejūtos 
gatavs. Lai vadītu lekcijas, nepieciešams 
rūpīgi izstrādāt kursa saturu, kvalitatīvi 
sagatavojot visus materiālus, izstrādājot 
pārbaudījumus un eksāmenus. Diemžēl 
šobrīd laika trūkuma dēļ es to nevarētu 
izdarīt pietiekami kvalitatīvi. Varbūt 
nākotnē.

Finansistam jābūt apveltītam ar labām 
matemātiskajām zināšanām. Matemā-
tika var patikt vai nepatikt, bet bez šīm 
prasmēm labam �nansistam neiztikt.

Gan jā, gan nē. Domāju, ka patiesība ir 
kaut kur pa vidu. Ir virkne darbu, kam ir 
stingrāk noteikti priekšraksti, 
piemēram, grāmatvedībai, tāpēc saikne 
ar radošumu varētu būt krietni mazāka, 
tomēr lielā daļā pienākumu ir vieta arī 
improvizācijai, tāpēc daļa radošuma ir. 

Ikvienā situācijā vai lēmumā, kas 
jāpieņem, jābalstās uz loģiku un 
aprēķiniem. 

Interesējos arī par dažādām sporta 
aktivitātēm, jo vienmēr ir paticis 
būt �ziski aktīvam un īstenot 
veselīgu dzīvesveidu.

Nevēlos piekrist tam, ko nevaru 
izdarīt perfekti. Tā ir viena no mana 
rakstura iezīmēm.

Kopumā �nansistam jābūt apveltītam 
arī ar labām komunikācijas prasmēm, 
piemēram, gadījumos, kad nākas 
samazināt izmaksas, to nepieciešams 
skaidrot un pamatot. Jābūt ar pietieka-
mi spēcīgu mugurkaulu un atsevišķos 
gadījumos jāprot novilkt robežas. Jāprot 
uzturēt labas un draudzīgas attiecības 
ar kolēģiem, bet tajā pašā laikā novilkt  
svītru un pateikt, ko var �nansēt, bet 
ko – nevar. Kopumā jābūt attīstītām arī 
diplomātiskajām iemaņām, pacietībai 
un racionālajai domāšanai. 

Autors: 
Biznesa augstskolas Turība sabiedrisko attiecību speciāliste 
Krista Ribakova

Ar kādām prasmēm 
jābūt apveltītam labam 
�nansistam?

Pastāv stereotips, ka darbs 
ar �nansēm nav radošs. 
Varbūt ir tieši pretēji?

ietekmēja ne tikai mūs, bet arī daudzas 
citas nozares un uzņēmumus. Tas bija 
izaicinājums, kuram uzņēmuma vadībai 
bija jāiziet cauri iespējami droši un 
saprātīgi. Protams, arī ikdienā mēdz būt 
dažādi izaicinājumi, tomēr kopumā 
dzīvot laikā, kad apkārtējā vide ir 
prognozējama, saprotama un augšup- 
ejoša, ir viegli. Tas ir periods, kad uzņē-
mumi var pastiprināti domāt par attīstī-
bu, kā arī klientu skaita un ieņēmumu 
pieaugumu. Tomēr ekonomika ir 
cikliska, un izaicinājumi var rasties ik uz 
soļa – tos ne vienmēr var prognozēt. 
Valdes locekļiem nekas nav pateikts 
priekšā, nav uzrakstīts amata apraksts – 
pašiem jāpieņem lēmumi, lai uzņē-
mums pietiekami labi tiktu pāri noteik-
tiem periodiem un izaicinājumiem. 
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Ziedonis Jansons jau piekto sezonu ir 
basketbola kluba Biznesa augstskola 
Turība galvenais treneris. Kopumā 
viņa dzīve ar basketbolu ir saistīta jau 
50 gadus. Trenera karjeras laikā viņš ir 
vadījis Latvijas Jaunatnes izlases 
Eiropas un pasaules čempionātos. 
Ekspresintervijā Ziedonis Jansons 
stāsta, kā apvienot studijas un sportu. 

TRENERIS 
ZIEDONIS
JANSONS:
Bez centības 
panākumu 
sportā nebūs!
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Biznesa augstskola Turība lepojas ar 
savu basketbola komandu, kurā spēlē 
talantīgi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi 
studenti. Mūsu basketbola izlase startē 
Latvijas otrajā līgā (LBL2) — tai jūt līdzi 
gan studenti un pasniedzēji, gan 
augstskolas darbinieki un pat rektors. 
Turībā basketbols ir augstā cieņā! 

Basketbola kluba "Biznesa augstskola 
Turība" puiši pierāda, ka apvienot studi-
jas un sportu ir iespējams, turklāt 
daudzi no viņiem arī strādā un atrod 
laiku vēl citiem hobijiem. Treniņu 
gra�ks tiek veidots atbilstoši lekciju 
kalendāram, lai viss būtu iespējams! Lai 
basketbola kluba ”Biznesa augstskola 

Turība” spēlētāji gūtu panākumus 
laukumā, neiztikt bez regulāriem un 
nopietniem treniņiem. Par mūsu 
komandas spēlētāju �zisko sagatavotību 
atbild treneris Kaspars Zālītis. Vairākus 
gadus galvenais treneris ir Ziedonis 
Jansons, kurš ir vadījis Latvijas U19 
jauniešu izlasi pasaules čempionātā.

BASKETBOLA KLUBS
”BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA”

Uzzini vairāk par basketbola kluba ”Biznesa augstskola Turība” 
gaitām un sasniegumiem, ielūkojoties kluba pro�los sociālajos tīklos:

BKTurība BKTuriba bk_Turiba

Kāpēc izvēlējies saistīt 
savu dzīvi ar basketbolu?
1970. gadā, kad mācījos 2. klasē, skolā 
ieradās tolaik slavenais latviešu basket-
bolists Maigonis Valdmanis, kurš 
aicināja bērnus trenēties basketbolā. 
Mani šis sporta veids aizrāva, arī pats 
treneris fascinēja kā personība, tāpēc 
paliku basketbolā. 

Kuras ir trīs būtiskākās 
īpašības talantīgam 
basketbolistam? 
Svarīgākā ir disciplīna. Jābūt arī 
nedaudz fanātiskam. Un, protams, 
jāpiemīt arī talantam.

Kāds ir ideālais 
basketbolists?  
Ar augstu individuālo tehniku, talantīgs 
un īsts komandas spēlētājs.

Kā apvienot studijas un 
sportu? 
Jāapzinās, ka studijas palīdz basket-
bolistiem attīstīties un izaugt. Cilvēks ir 
būtne, kurai regulāri jānodarbina ne 
tikai ķermenis, bet arī prāts. Saba-
lansēts laika patēriņš gan basketbolam, 
gan studijām palīdz viens otram. Viss 
atkarīgs no pašdisciplīnas, motivācijas 
un laika plānošanas.

Kāda ir trenera loma 
basketbola laukumā? 
Vienmēr esmu teicis — ja trenerim ir 
laba komanda, tad galvenais ir 
nemaisīties viņiem pa kājām (smejas). 
Runājot nopietni, jāteic, ka trenerim 
jāspēj būt gan miera ostai, gan iedves-
motājam un motivētājam. Un vienmēr 
jāspēj atrast pareizos vārdus! 

Kādi ir basketbola kluba 
Biznesa augstskola Turība 
mērķi un uzdevumi 
tuvākajā nākotnē? 
Droši varu teikt, ka mērķis ir pacelt gan 
komandas kopējo, gan katra spēlētāja 
individuālo latiņu pēc iespējas augstāk!

Autors: 
Uzņēmējdarbības vadības fakultātes studiju programmas 
“Sabiedriskās attiecības“ 1. studiju gada students 
Ernests Voļskis
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NEFORMĀLA KONFERENCE 
VIDUSSKOLĒNIEM

Rosinātava ir neformāla un radoša 
konference vidusskolēniem, kuras ietvaros 
sabiedrībā pazīstamas personības dalās 
savos pieredzes stāstos, uzrunājot, 
motivējot un iedrošinot jauniešus. Ik gadu 
konference tiek veltīta kādai jauniešiem 
aktuālai tēmai. To organizē Biznesa 
augstskolas Turība programmas “Pasākumu 
producēšana un vadība” studenti, gūstot 
praktisko pieredzi jau studiju laikā.

Rosinātava pavisam noteikti nav konference 
klasiskajā šī jēdziena izpratnē. Patiesībā tā ir 
iedvesmas un motivācijas piepildīta diena, 
kurā jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādām 
personībām, uzdot jautājumus, saņemt 
atklātas un vērtīgas atbildes, kas mudina 
domāt un darboties, lai sasniegtu savus 
mērķus. Īsāk sakot — tā rosina. Rosina uz 
jaunām idejām, lieliem mērķiem, labiem 
darbiem un izaugsmi! 
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Konceptu un jēdzienu radījuši Biznesa 
augstskolas Turība studiju programmas 
“Pasākumu producēšana un vadība” 
studenti. Pirmā Rosinātava notika 2018. 
gadā, pulcējot vairāk nekā 200 viduss-
kolēnu. Ar katru gadu dalībnieku skaits 
aug, kā arī tiek piesaistīti rosinātāji no 
dažādām nozarēm. 2020. gadā viens no 
rosinātājiem bija Valsts prezidents Egils 
Levits. 

Vairāku konferenču ietvaros rosinātāju 
vidū bijušas dažādas iedvesmojošas 
personības: Marija Ručevska, Valdis Sils, 
Imants Pankars, Viesturs Saldavs, Jānis 
Sildniks, Valters Vestmanis, Artjoms 
Smirnovs, Ansis Kolmanis, Aldis Zauls, 
Mārtiņš Daugulis, Artis Daugins, 
Kristaps Rasims, Madars Apse, Kristaps 
Liepiņš, Artūrs Mednis u.c. 

Vairāk par Rosinātavu iespējams uzzināt:

“Vēlos, lai to apzinās visi Latvijas 
jaunieši! Lai viņi notic, ka jauni cilvēki 
var gūt panākumus, lai nebaidās 
uzstādīt augstas latiņas un tiecas 
sasniegt aizvien vairāk. Jauniešiem ir 

 jāapzinās, ka lietas jādara šeit un tagad! 
Nevajag sevi jau priekšlaicīgi aprakt ar 
mani jau te neuzņems, man tas 
neizdosies, Latvijā tas nav iespējams – ir 
jāiet un jādara. Tas ir straujš lēciens 
starp jaunieti, kurš neko nezina un nav 
atradis savu ceļu, un jaunu profesionāli, 
kurš ir guvis panākumus un spēj iedves-
mot citus. Vēlos, lai pēc iespējas mazāk 
jauniešu apsvērtu domu par braukšanu 
uz ārzemēm ar mērķi krāmēt kastes 
kādā noliktavā, pirms viņi ir pamēģinā-
juši īstenot savas ieceres Latvijā. Nebūt 
nesaku, ka braukt strādāt uz ārvalstīm ir 
slikti, bet es aicinu vispirms pamēģināt 
šeit. Un, kas zina, varbūt izdodas ne tikai 
atrast darbu sev, bet arī sniegt darba 
iespējas citiem,” stāsta Rosinātavas 
idejas autors Ēriks Radželis.

Tā ir lieliska iespēja studējošajiem 
apgūt nākotnes profesijas iemaņas un 
aspektus jau studiju laikā. Daudzi no 
Rosinātavas organizatoru komandas 
dalībniekiem ir atzinuši, ka tā ir lieliska 
un nenovērtējama pieredze. Pasākuma 
tapšanas laikā viss ir studenu pārziņā — 
no pasākuma idejas un katra gada 
koncepta līdz norisei, no vadlīnijām līdz 
sīkākajām detaļām. Studenti organizē 
visu, kas nepieciešams tik lielai un 
vērienīgai konferencei — dalībnieku 
aicināšanu, saturu un runātājus, tehnis-
kos risinājumus, saimnieciskos un 
�nansiālos jautājumus, kā arī komu-
nikāciju un publicitāti. Protams, process 
notiek mācībspēku uzraudzībā, tomēr 
visi pienākumi (un, protams, arī panā-

rosinatava.lv Rosinatava rosinatava

-kumi) ir studentiem. Konference ir 
spilgts piemērs, kā var mācīties darot 
(learning by doing). Tāpat studējoša-
jiem, topošajiem pasākumu producen-
tiem, tā ir iespēja dibināt vērtīgus 
kontaktus ar nozares pārstāvjiem. 
Pieredze liecina, ka daži no organizatoru 
komandas, pateicoties Rosinātavai ir 
saņēmuši arī darba piedāvājumus. 

Neformālajā konferencē Rosinātava ik 
gadu aicināts piedalīties ikviens vidus- 
skolēns no visas Latvijas. Dalība 
pasākumā ir bez maksas. Konference ir 
iespēja ne tikai dzirdēt iedvesmojošus 
pieredzes stāstus, diskusijas, viedokļus, 
atklājumus un uzrunas, bet arī  
piedalīties interesantos konkursos, 
spēlēs un izlozēs, iegūstot noderīgas 
balvas. 

Tas ir jauniešu pasākums jauniešiem! 
Iespēja un vērtīga pieredze gan organi-
zatoriem, gan dalībniekiem! Ja arī tev 
radusies interese ar šo konferenci, 
ielūkojies sociālajos tīklos!
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Spilgtākie 
BIZNESA 

AUGSTSKOLAS 
TURĪBA 

2020. gada notikumi 

Ikviens Biznesa augstskolas Turība darbinieks un mācīb-
spēks strādā, lai studenti un augstskolas viesi Turībā 
justos ērti un patīkami. Vide un infrastruktūra tiek veido-
ta atbilstoši mūsdienu tendencēm, radot labvēlīgus 
studiju un darba apstākļus. Neaizmirstam arī par dažā-
diem pasākumiem un izklaides iespējām, kas ļauj 
smelties enerģiju un iedvesmu jauniem sasniegumiem.

Zemāk lasi un aplūko spilgtākos notikumus un pasāku-
mus, kas aizvadītajā gadā notikuši Biznesa augstskolā 
Turība! Atbilstoši 2020. gada tendencēm, pasākumi tika 
aizvadīti gan klātienē, gan attālināti, gan apvienojot abas 
formas. 

Turība atkārtoti ierindojas darba 
devēju ieteiktāko augstskolu TOP3
Biznesa augstskola Turība atkārtoti ierindojās darba 
devēju ieteiktāko augstskolu TOP3, savukārt, augstskolas 
īstenotā bakalaura studiju programma ”Uzņēmējdarbības 
vadība” tika iekļauta starp novērtētākajām studiju 
programmām. Ļoti tuvu desmitniekam, ar pavisam nelielu 
atstarpi 11. vietā ierindojās arī bakalaura studiju program-
ma „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” – 
liecina Latvijas Darba devēju konfederācijas un karjeras 
portāla Prakse.lv veidotais tops.
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Prezentēts jau trešais 
Turības Biznesa indekss
2020. gada martā attālināti tika 
prezentēts jau trešais Turības Biznesa 
indekss, kas tapis sadarbībā ar sa-
biedriskās domas pētījumu centru SKDS. 
Tas veidots ar mērķi sekmēt uzņēmējdar-
bības vides un nozares izglītības ciešāku 
sasaisti, identi�cēt uzņēmējdarbības 
vides būtiskākās problēmas un lielākās 
priekšrocības, kā arī veicināt topošo 
uzņēmēju padziļinātāku interesi par to.

Turības dalība izstādē 
Skola 2020
No 28. februāra līdz 1. martam norisinājās izstāde Skola 
2020, kurā piedalījās arī Biznesa augstskolas Turība 
komanda. Kā ierasts, Biznesa augstskolas Turība stendā 
pulcējās atraktīvi un radoši jaunieši un mācībspēki, kuri 
bija gatavi ikvienam interesentam pastāstīt par Turības 
piedāvātajām studiju programmām un dažādām citām ar 
augstskolu saistītām iespējam.

Starptautiskā zinātniskā 
konference

2020. gada aprīlī tiešsaistē norisinājās Biznesa augstskolas 
Turība XXI Starptautiskā zinātniskā konference Ilgtermiņa 
tautsaimniecība. Latvijas stāsts. Konferencē piedalījās 
eksperti no Lielbritānijas, Singapūras un Dānijas.
Darbs norisinājās sešās sekcijās – uzņēmējdarbības, 
tūrisma, izglītības un zinātnes, tehnoloģiju, tiesiskuma un 
studentu sekcijā. Tāpat konferences ietvaros notika 
ekspertu diskusija Viedā imigrācija – tautsaimniecības 
izaugsmes atslēga.

43



Absolventu kluba atklāšanas 
pasākums
2020. gada novembrī tiešsaistes formātā norisinājās 
Absolventu kluba atklāšanas pasākums. Pasākuma laikā 
ar uzrunām uzstājās augstskolas vadības pārstāvji un 
Absolventu kluba dibinātāji, tāpat noritēja aizraujoša 
erudīcijas spēle un sarunu šovs.

Uzņemšanas nakts Turībā
Vasaras vidus ir piemērotākais laiks jautriem 
un interesantiem pasākumiem, tāpēc Biznesa 
augstskolā Turība 2020. gadā jau otro gadu 
norisinājās Uzņemšanas nakts, kuras laikā bija 
iespēja iepazīt augstskolu un piedalīties 
dažādās izklaidējošās aktivitātēs. Visa vakara 
garumā apmeklētājiem bija iespēja būt 
vieniem no pirmajiem, kas izmēģina Turības 
kvestu jeb izlaušanās istabu. Tāpat norisinājās 
ekskursijas pa augstskolas teritoriju, tikšanās 
ar studentiem un studiju virzienu vadītājiem.

Ekspertu diskusija par augstākās 
izglītības attīstību
2020. gada septembrī Biznesa augstskolā Turība nori-
sinājās ekspertu diskusija par augstākās izglītības 
izaicinājumiem un nākotnes attīstību. Eksperti no Bizne-
sa augstskolas Turība, Rīgas Tehniskās universitātes, 
Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas, 
Latvijas Universitātes un Izglītības un zinātnes ministrijas 
bija vienisprātis, ka nākotnes izglītība būs citādāka un 
daudz atvērtāka, prognozējot pat situāciju, kad students 
nav piesaistīts vienai augstākās izglītības iestādei, bet 
savu izglītību var salikt no dažādiem studiju kursiem 
vairākās augstskolās. Tika minēts, ka lielāks uzsvars tiks 
likts uz mūžizglītību.
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Ekspertu diskusija par nekustamā 
īpašuma nodokļa izmaiņām 
Augustā Biznesa augstskolā Turība notika ekspertu 
diskusija Nekustamā īpašuma nodoklis – cik un kuram 
nāksies maksāt?, kurā piedalījās Nekustamā īpašuma 
attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags, 
serti�cēts nekustamā īpašuma vērtētājs Artūrs Žuromskis, 
Nekustamo īpašumu kompānijas Latio pārstāvis, Valsts 
zemes dienesta pārstāvis u.c., kopīgi meklējot atbildes uz 
aktuāliem jautājumiem: Vai nekustamā īpašuma nodokļa 
politiku nepieciešams pārskatīt? Vai nepieciešams grozīt 
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību? Ko 
sniegs NĪN atcelšana primārajam mājoklim? Kādas 
problēmas ir šī brīža kadastrālās metodikas un noteikto 
kadastrālo vērtību pamatā? Kādas ir iespējamās sekas 
iecerētajai nekustamā īpašuma nodokļu politikai pie 
Valsts zemes dienesta aprēķinātajām projektētājām 
kadastrālajām vērtībām 2022. gadā?

Sarunu cikls Latvija – skats 
ārvalstu studenta acīm
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? Uz šiem un daudziem 
citiem jautājumiem sarunu ciklā Latvija – skats ārvalstu 
studenta acīm atbildēja un pieredzē dalījās studējošie no 
Ukrainas, Uzbekistānas, Ēģiptes, Šrilankas u.c. 

Projekts Viedokļu rings
Visa gada garumā norisinājās diskusiju cikls Viedokļu 
rings, kurā formātā 1:1 tikās dažādu nozaru eksperti, lai 
diskutētu par aktuāliem jautājumiem. 2020. gada laikā 
tika skatītas dažādas tēmas: Vegānisms – uzturs un ētiskie 
aspekti, Elektroauto vai klasiskais auto – kas šobrīd 
izdevīgāk? u.c. 
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STUDENTAM 
PA PĒDĀM

Studente 
Ieva Lukaža:  
Turība ir mana izvēle, 
pie kuras atgrieztos 
vēl un vēl!
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Kura ir tava dzimtā puse? 
Kad cilvēki jautā, no kurienes esmu, 
parasti atbildu, ka netālu no Liepājas, jo 
par Kalveni, nelielu apdzīvotu vietu 
Aizputes novadā, daudzi nemaz nav 
dzirdējuši. Pati sevi uzskatu par lepno 
kurzemnieci, un tas bieži vien parādās 
arī manā uzvedībā, skatījumā uz lietu 
kārtību un vārdu izloksnē. Novērtēju, ka 
esmu uzaugusi laukos, jo, lai arī ikdienā 
izbaudu pilsētas dinamiku, man patīk 
tas vienkāršums un dabas tuvums, ko 
var sajust tikai laukos.

Kāpēc izvēlējies studijas 
Biznesa augstskolā Turība 
un kāpēc tieši programmā 
“Starptautiskās 
komunikācijas vadība”?
Turība bija mana pirmā izvēle, pie kuras 
es atgrieztos vēl un vēlreiz. Sākotnēji 
bija grūti saprast, ko tieši vēlos un kur 
redzu sevi nākotnē, taču mani piesaistī-
ja augstskolas infrastruktūra, nepie-
spiestā atmosfēra un labvēlīgā vide 
studentu mērķu un ideju realizēšanai.

Kā tu savieno darbu, 
studijas un aktivitātes 
pašpārvaldē?
Cenšos plānot nedēļas griezumā 
paredzētās aktivitātes pa dienām un 
stundām, izveidot darāmo darbu 
sarakstu un sekot līdzi tā izpildei. Skan 
labi, bet, protams, ne vienmēr izdodas 
to īstenot – īpaši pašpārvaldē, kur 
neparedzētu apstākļu dēļ vienā mirklī 
viss var mainīties. Lieti noder arī agrās 
rīta vai vēlās vakara stundas, kad 
ikdienas notikumi manus plānus vēl 
neskar un varu pagūt izdarīt plānotos 
darbus. 

Kādi ir tavi hobiji?
Kopš bērnības man vienmēr paticis lasīt 
grāmatas, iedziļināties valodā, tās 
izteiksmē un plūdumā. Pēdējo gadu 
laikā savā ikdienā vairāk iekļauju arī 
�ziskās aktivitātes, piemēram, sporta 
zāles apmeklējumu, kas man palīdz 
atjaunot enerģiju un izlādēt emocijas.

Kā norit tava ikdiena?
Šogad esmu apņēmusies sevi piespiest 
celties agrāk un sākt dienu ar sporta 
zāles apmeklējumu. Pēc lekcijām un to 
starplaikos darbojos pašpārvaldē – gan 
vadu sēdes, gan piedalos tajās, komu-
nicēju ar sadarbības augstskolām, kā arī 
sekoju līdzi, plānoju un iesaistos 
projektu vadības norisē.

Kas tevi motivē un 
iedvesmo ikdienā?
Uzskatu, ka cilvēkam nemitīgi jāmācās, 
jāaug, jāizzina un jāatklāj, lai veidotos 
par personību.

Tāpēc mana lielākā motivācija ir 
neatkarība – tā iedvesmo darīt un 
censties, arī kādu nakti negulēt vai agri 
no rīta pamest ērto gultu. Esmu nofor-
mulējusi, ka vēlos būt sava virziena 
noteicēja, tāpēc jau šobrīd, kaut gan 
esmu lielā dzīves gājiena sākuma 
kilometros, cenšos de�nēt vērtības un 
kvalitātes, ar kurām nodrošināt gan 
patstāvību, gan neatkarību un sasniegt 
vairāk par apmierinoši.

Tā kā dzīvoju salīdzinoši tālu no Rīgas, 
par manām otrajām mājām kļuvusi 
studentu viesnīca, bet ik mēnesi vienu 
nedēļas nogali es pavadu arī Kalvenē, 
nomainot vidi un pavadot laiku kopā ar 
ģimeni.

Pēc iespējas vairāk cenšos atrasties 
dzīvnieku kompānijā, kas palīdz atgūt 
mieru un pozitīvas emocijas.

Šis ir tavs 2. studiju gads. 
Ar ko šis laiks atšķiras no 
pirmā gada?
Pirmajā studiju gadā vēl centos aprast 
ar vidi, cilvēkiem un jaunajiem pie-
nākumiem, taču šobrīd jau zinu, pie kā 
vērsties pēc padoma vai palīdzības, 
saprotu, kādas ir augstskolas un 
pasniedzēju prasības, un esmu sapratu-
si savu darba spēju kapacitāti. Otrajā 
studiju gadā pakāpeniski sāk izveidoties 
arī prioritātes – ir lielāka skaidrība par 
savu lomu gan Turības, gan pašpār-
valdes darbības mehānismā, izteiktākas 
aprises ieņem arī individuālās vēlmes 
un ikdienā iegūtās atziņas.

Kāpēc izvēlējies iesaistīties 
Studējošo pašpārvaldē? 
Kādi ir lielākie izaicinājumi 
un ieguvumi, darbojoties 
tajā?
Pirmais impulss iesaistei Studējošo 
pašpārvaldē bija jauno studentu 
integrācijas seminārs Iesoļo Turībā. 
Piedaloties pasākumā, man uzreiz radās 
priekšstats, ka pašpārvalde – tā ir vieta, 
kur vari radīt, likt lietā savu potenciālu 
un iegūt reālās dzīves garšu, izbaudot 
gan stresu, gan pirmās veiksmes. Tā 
izrādījās taisnība – pirmajā studiju gadā 
kļuvu par  Ārējās komunikācijas vadītā-
ju, uzņemoties atbildību un kļūstot par 
daļu no komandas.

Izaicinājums ir pašmotivācijas uzturēša-
na – lietām un procesiem ir tieksme 
nepakļauties iepriekš sastādītiem 
plāniem, un mēs paši dažkārt traucējam 
sev sasniegt mērķi, neieklausoties un 
nemācoties no iepriekš pieredzētā, 
tomēr, neraugoties uz visu, jāturpina 
strādāt un iet uz priekšu. 

Kas attiecas uz studiju programmu – 
mani piesaistīja tieši diplomātiskā 
protokola un starptautisko projektu 
vadības apguves iespējas, kā arī praktis-
ko zināšanu un iemaņu kopums par 
uzņēmējdarbību starptautiskā mērogā.

Piedaloties Atvērto durvju dienās, 
uzreiz sapratu, ka mans jaunais 
sākums būs šeit, Turībā.

Lielākie ieguvumi, darbojoties 
pašpārvaldē, ir draudzības, kas 
veidojas ideju ģenerēšanas 
procesā, kontaktu loks, komu-
nikācijas un sadarbības prasmes, 
kā arī projektu vadības pieredze.

Nekad neatteikšos no garām 
pastaigām dabā – to laikā parasti 
daudz domāju, reizē atslēdzoties 
no ikdienas pienākumiem un 
darāmo darbu sarakstiem.

Vakari un naktis parasti ir laiks, kad 
top idejas un norit sagatavošanās 
darbi gan studiju procesam, gan 
pašpārvaldes aktivitātēm. 

Man nepatīk sajūta, kad esmu 
ierobežota izvēles un iespēju 
brīvībā un jāsamierinās ar kāda cita 
izvirzītiem standartiem attiecībā uz 
manu dzīvi.

Autore: 
Biznesa augstskolas Turība sabiedrisko attiecību speciāliste 
Krista Ribakova
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BIZNESA IZGLĪTĪBA JAU VIDUSSKOLAS LAIKĀ

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
SKOLA 

Uzņēmējdarbības skola ir Biznesa augstskolas Turība īstenots projekts, kura mērķis ir veicināt 
vidusskolēnu interesi par uzņēmējdarbību, iepazīstinot ar būtiskākajiem uzņēmējdarbības 
elementiem, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību.

Šobrīd projektā piedalās skolēni no Rīgas, Talsu, 
Ventspils, Liepājas, Valmieras, Jūrmalas, Balvu, Baus-
kas, Ozolnieku, Kuldīgas, Skaistkalnes, Ērgļu un 
Pļaviņu vidusskolām. Nodarbības notiek no sep-
tembra līdz aprīlim. Piecos projekta darbības gados 
“Uzņēmējdarbības skolu” absolvējuši ap 600 skolēnu. 
Ik gadu dalībnieku skaits turpina pieaugt, kas liecina 
par jauniešu zinātkāri un vēlmi apgūt noderīgas 
prasmes jau vidusskolas laikā. 

Uzņēmējdarbības skola palīdzēs saprast, kur slēpjas 
uzņēmēja gēns — atrast un attīstīt to sevī, kā arī gūt 
virkni zināšanu un prasmju, kas noderēs, neatkarīgi 
no tā, kādu profesiju nākotnē izvēlēsies! Projekts būs 
vērtīgs tiem, kuri skaidri zina, ka vēlas saistīt savu 
dzīvi ar uzņēmējdarbību, tiem, kuri apsver šādu 
iespēju, kā arī tiem, kuri vēlas saturīgi un jēgpilni 
pavadīt laiku, lai gūtu no dzīves un mācībām pēc 
iespējas vairāk. 
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Pastāsti par šo projektu savai klases 
audzinātājai vai ekonomikas skolotājai 
un kopīgi ar klasi sper pirmos soļus 
biznesa pasaulē!

Pieteikšanās projektam 
Uzņēmējdarbības skola

Rakstot uz e-pastu krista.ribakova@turiba.lv
Telefons: 67606102

Aizvadīti jau pieci izlaidumi, kuros projektu 
absolvējuši vairāk nekā 600 skolēnu. Attālināto 
mācību laikā arī projekts sekmīgi turpinās 
attālināti.

Nodarbības ar biznesa, komunikācijas, reklāmas, 
tūrisma un citu nozaru ekspertiem.

Iespēja dzirdēt aizraujošus pieredzes stāstus un 
uzdot sev interesējošus jautājumus. 

Vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas un 
kompetences, kas noderēs jebkurā profesijā.

Radošas nodarbības:
Prezentācijas un komunikācijas prasmes, biznesa 
pamati, digitālās prasmes, biznesa stratēģija, reklāma 
u.c.

Iedvesmojošas lekcijas:

Uzņēmēji, komunikācijas eksperti, mūziķi un ceļotāji.

Zināšanu pārbaude 
un studiju maksas atlaides:

Datorizēts tests un iespēja iegūt studiju maksas atlaidi.
Augstskolas serti�kāts par zināšanām biznesā jau 
vidusskolas laikā.

Uz tikšanos Uzņēmējdarbības skolā!
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LIELĀKĀ PRIVĀTĀ 
AUGSTSKOLA BALTIJĀ!
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