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Lai gan Baiba sāka savas profesionālās darba gaitas Valsts 

darba inspekcijā, viņa šobrīd strādā ģimenes uzņēmumā 

kā jurists, datu un darba aizsardzības speciālists un 

vecākais risku vadības speciālists (NILLTPFNL). Papildus 

tam Tiesību zinātnes eksperte sniedz konsultācijas gan 

darba devējiem, gan darbiniekiem par darba tiesiskajām 

attiecībām. Tāpat Goda absolvente konsultē par to, kā 

efektīvi ieviest darba aizsardzības pasākumus uzņēmumā, 

un risina arī citus juridiskus jautājums darba un 

civillietās.

Kā jutāties, tiekot izvēlēta par Biznesa augstskolas 
Turība Goda absolventi Tiesību zinātnē?

Es biju ikdienas saspringtajā ritmā un tad apstājos. 

Pirmais jautājums - kurš mani ir nominēja? Kad apradu 

ar šo faktu, protams, jutu neizmērojamu pagodinājumu. 

Biju priecīga, lepna un iedvesmota turpināt iesākto. 

Jo vairāk darīsi, jo vairāk izdarīsi! Nekad
nebaidies darīt vairāk. Ja tas patiks - visam
pietiks laiks un enerģija. 

Turības Goda absolvente Tiesību 
zinātnē Baiba Vilne ir arī Turības 
Tiesību zinātnes programmas 
neklātienes studentu lektore. 
Viņai ir svarīgi nesaskaņas atrisināt 
saudzīgi, mierīgi, kon�denciāli, 
izdevīgi un cilvēcīgi – par to Vilne ir 
sarakstījusi grāmatu “Darba strīdu 
izšķiršanas metodes”. Baiba neredz 
sevi kā advokātu vai juristu, kas 
skalda un valda – tā vietā viņa ir 
pieņēmusi mediatores lomu un 
turpina izglītoties šajā jomā.



Kāpēc studējāt Tiesību zinātni?

Jau skolas gados mani dēvēja par aizstāvi visiem un 

visam. Pēc vidusskolas beigšanas biju plānojusi dienēt 

armijā vai studēt policijas koledžā, taču 12. klasē saskāros 

ar lieliem pārbaudījumiem dzīvē, kuru rezultātā bija 

jāmaina sava būtība. Tāpēc sāku meklēt augstskolu, kas 

atrodas tuvāk mājām, un atradu 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības tiesību zinātnes studijas neklātienē 

Turības Cēsu �liālē. Manam tā brīža veselības stāvoklim 

un iespējām tas atbilda vislabāk, un tiesību zinātnes bija 

tas, kas man bija vissvarīgākais - aizstāvēt tos, kurus 

neaizstāv neviens. Pēc koledžas studiju programmas 

absolvēšanas nolēmu turpināt iesākto bakalaura 

programmā, kam sekoja arī studijas maģistrantūrā.

Raksturo sevi vienā teikumā.

Nezūdošs dzīves spars! 

Par ko Jūs rakstījāt savu maģistra darbu?

Negribu un nemaz nevaru būt vienas taisnības cīnītāja, jo 

man patīk samierināt puses un esmu gandarīta, ja tas 

izdodas. Maģistros mācījos arī psiholoģiju (man tā bija 

otrs variants, ja ar tiesību zinātnēm nekas nesanāktu), 

kuru mācīja profesionālis visā savā būtība, pasniedzēja 

Daina Škuškovnika. Viņa mums visiem dodot uzdevumu 

ieteica – izpildiet to tā, lai Jūs šo materiālu varētu 

izmantot maģistra darbā, un esat pavadījuši šo laiku 

lietderīgi. Tajā brīdī es par to īsti nedomāju, jo likās, ka 

maģistra darbs vēl tālu, bet beigās sāku to rakstīt tieši par 

tēmu, ko analizēju kursā pie Dainas - darba strīdi. Pēc 

tam tapa arī grāmata “Darba strīdu izšķiršanas metodes”.

Vai ir kādas padoms, kuru Jūs dotu Tiesību zinātnes 

studentiem?

Jebkurā no profesijām, it sevišķi juristos – esiet cilvēcīgi! 

Nevis grāmatās vai likumos ierakstītajam, bet gan 

taisnīgumam ir jābūt Jūsu dzīves profesionālajam 

pamatam.

Kas Jums Turībā patika vislabāk? 

Turības neklātiene ir ideāla cilvēkiem, kuri vēlās apvienot 

studijas ar darbu un visādām citādām sadzīviskām 

lietām, kas ir ģimene, attālums, veselības ierobežojumi 

u.c. Augstskola tiešām nāk pretī un palīdz visu uzturēt 

harmonijā. Ja būs "uzrāviens" uz doktorantūru - 

viennozīmīgi tā atkal būs Turība! Tās praktiskie 

profesionāļi, nezūdošais humors un atbalsts it visā dod 

spēku pabeigt to, kas iesākts. 

Ar ko Jūs nodarbojaties no darba brīvajā laikā?

Mani hobiji ir atkarīgi no konkrētās dzīves situācijas. Lai 

aizmirstu darbu un ikdienu, vasarā - brauciens ar moci, 

ziemā - kalnu slēpošana vai snovošana. Ja visa kā ir par 

daudz – traucos ar auto un klausos skaļu mūziku. Ja vajag 

uzlādēt baterijas - klusums, miers un vienatne. Vēl man 

arī ļoti patīk sarunas par būtiski nebūtisko. 

Kas ir panākumu atslēga - kā visu paspēt un nezaudēt 

motivāciju?

Jo vairāk darīsi, jo vairāk izdarīsi! Nekad nebaidies darīt 

vairāk. Ja tas patiks - visam pietiks laiks un enerģija. 

Kur Jūs redzat sevi pēc pieciem gadiem?

Kad būs gana daudz uzkrātas pieredzes, gribu savu 

komandu un biroju skaistā vietā, kur pa logu veras dabas 

ainava. 

Ja būs "uzrāviens" uz doktorantūru -
viennozīmīgi tā atkal būs Turība! Tās praktiskie
profesionāļi, nezūdošais humors un atbalsts
it visā dod spēku pabeigt to, kas iesākts. 

Jebkurā no profesijām, it sevišķi juristos –
esiet cilvēcīgi! 




