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Kādas bija sajūtas, ka uzzinājāt, ka Jums ir piešķirts šis 
Goda nosaukums?

Es jūtos ļoti pagodināta. Es principā visus pēdējos gadus 

esmu bijusi Goda nosaukumu komisijā un lēmu par tiem, 

kas saņems balvas. Un, nu, esmu apbalvojumu saņēmusi 

pati un jūtos ļoti priecīga. Manuprāt, šī ir balva, par kuru 

jūtos vispriecīgākā. 

Jūs esat studējusi gan Sabiedriskās attiecības, gan 
Publisko pārvaldi, kā izlēmāt studijas doktoranturā 
turpināt Tiesību zinātnē? 

Tāpēc, ka Juridiskajā fakultātē strādāju jau gadus 10, vai 

pat vairāk. Es domāju, ka, ja iešu studēt doktorantūrā, tad 

tikai Tiesību zinātni, jo jurisprudence man ikdienā ir visur 

apkārt.

Mani darbā motivē mani kolēģi, jo esam
kopā un strādājam ar vienu mērķi, papildu
motivācija nav vajadzīga!

Biznesa augstskolas Turība tituls 

„Goda absolvents Tiesību nozarē 

2022” piešķirts Juridiskās fakultātes 

prodekānei Ivitai Kīsnicai.

Ivita Kīsnica jau 15 gadus savu ikdienu saista ar Biznesa 

augstskolu Turība – gan kā studente, gan darbinieks. 

Viņas ikdiena aizrit Juridiskajā fakultātē prodekānes 

amatā. Kolēģi Ivitu raksturo kā izpalīdzīgu un ar 

vienmēr piemītošu entuziasmu darīt savu darbu, kā arī 

palīdzēt kolēģiem un būt klāt visos svarīgajos mirkļos, 

un veltīt darbam tik daudz enerģijas. Spēja sastrādāties, 

pasakot gan labās, gan ne tik labās lietas, ir viņas 

prasme saglabāt labas attiecības un izpildīt pienākumus 

ar gandarījumu.

Ivita visus savus studiju gadus ir aizvadījusi Biznesa 

augstskolā Turība, sākot ar bakalauru un šobrīd esot 

ceļā uz Doktora grāda iegūšanu. Viņa lielu ieguldījumu 

veic arī palīdzot studentiem ar viņu akadēmiskajiem 

darbiem. Pati Ivita stāsta, kas tas ir liels prieks sniegt 

studentiem padomu, redzēt to izaugsmi un vadīt 

jaunos profesionāļus pretim viņu karjerai. Tas ir tieši tas, 

kas sniedz motivāciju darīt daudz un vēl vairāk. 



Visus savus studiju gadus esat pavadījusi Turībā, kāpēc 
tieši tāda izvēle?

Es sākotnēji stājos iekšā dažādās augstskolās, jo nezināju, 

ko īsti gribu – Sabiedriskās attiecības vai Tiesību zinātni. 

Brīdī, kad bija jāpieņem gala lēmums, es atbraucu 

apskatīties Turību un nolēmu studēt Sabiedriskās 

attiecības tieši šeit. Man draudzene tieši šeit studēja, 

dzirdēju no viņas labas atsauksmes un pieņēmu 

lēmumu. Turība ievelk sevī, jau atbraucot pirmo reizi, 

izjutu patīkamu un pretimnākošu atmosfēru. Strādājot 

šeit, es sapratu, ka šī vieta ir man un tas, ko es daru man 

ļoti patīk. Darbs ar studentiem, atgriezeniskā saite un 

katru gadu ir jauni izaicinājumi – nekad nav garlaicīgi. Un 

Turība vispār ir vieta, kas piedāvā daudz un dažādas 

iespējas, kas ir jāizmanto, tieši to es arī šeit daru.

Kā augstskola aizvadītajos gados ir mainījusies?

15 gadus esmu Turībā un varu teikt, ka noteikti ir noticis 

progress. Studentu un pasniedzēju domāšana ir 

mainījusies. Viss apkārt kļūst jaunāks un interesantāks. 

Protams, arī augstskolas āriene ir mainījusies, kļuvusi 

pievilcīgāka un modernāka. 

Šobrīd esat arī Biznesa augstskolas Turība Juridiskās 
fakultātes prodekāne, sakiet, ko šis amats ir sniedzis 
personīgajai izaugsmei – vai un kāpēc ir bijis vērtīgs?

Darbs jau kā tāds veido personīgo izaugsmi. Šeit Turībā, 

šo gadu laikā esmu strādājusi ar dažādiem amata 

nosaukumiem. Un ir patīkami redzēt, ka tevi novērtē un ir  

izaugsmes iespējas, tās karjeras kāpnes, pa kurām kāpt. 

Tas arī ir tas vērtīgākais – redzēt, kādu pienesumu varu 

sniegt fakultātei, studentiem un kolēģiem. Un, protams, 

amats pats par sevi ir svarīgs un ļoti vērtīgs. Pie tam - šeit 

nekad nav garlaicīgi. 

Jūs lielu atbalstu sniedzat arī studentiem, konsultējot 
tos patstāvīgo pētījumu izstrādē. Kā ir mainījušies 
studentu darbu izstrādes paradumi, laikam ejot?

Studenti ir kļuvuši paviršāki, godīgi sakot. Studenti 

nepieiet tik rūpīgi darbiem, sajūta, ka grib, lai viņu vietā 

tos uzraksta. Vecākā paaudze darbiem pieiet skrupulozāk, 

bet jaunajai paaudzei ir internets un viņi informāciju 

atrod tur. Pasniedzējiem vadīt darbus mūsdienu 

studentiem ir krietni izaicinošāk. Bieži vien studenti 

nezina, ko pētīt vai arī izvēlās mazāk populāras tēmas un 

paši sev sarežģī uzdevumu. Un pasniedzējiem ir jāprot 

students ievadīt pareizajās sliedēs, noteikti ir izaicinoši, 

tas varētu būt atslēgas vārds.

Kas ir jūsu hobijs?

Lasīt studentu darbus!

Vai ir kaut kas ārpus darba? 

Man ļoti patīk pavadīt laiku ar draugiem. Tāpat arī daži 

kolēģi ir kļuvuši par draugiem, kas ir ļoti patīkami. Kad ir 

laiks, man patīk arī lasīt grāmatas un krāsot mandalas, un 

„gleznas pēc numuriem”, kas ir sava veida meditācija. 

Izbaudu arī garas pastaigas, īpaši gar jūru, to es varētu 

darīt stundām, tas labi palīdz izvēdināt galvu.

Kā Jūs motivējat sevi šajā pārmaiņu laikā?

Man pat nav sevi jāmotivē. Jā, laiks ir savādāks, bet darbu 

no tā mazāk nepaliek. Es vienkārši daru, jo ir jādara – nav 

variantu. Esmu iekšā savā darbā, es tajā attīstos un eju uz 

priekšu. Man nav laika pārdzīvot un meklēt motivāciju, 

man tā vienkārši ir. Vienmēr arī studentiem saku, ka 

lielākā motivācija ir viņu pašu kursa biedri, kolēģi. Tie, kas 

aizvelk aiz rokas uz lekciju, kas motivē un palīdz studijās. 

Tāpat arī mani darbā motivē mani kolēģi, jo esam kopā 

un strādājam ar vienu mērķi, papildu motivācija nav 

vajadzīga!

Ko Jūs novēlētu topošajiem un esošajiem studentiem?

Noteikti būt radošiem un pieņemt izaicinājumus. Nekādā 

gadījumā neapstāties pie sasniegtā un censties kāpt 

arvien augstāk. Jaunajai paaudzei ir tendence visu 

mainīt, būt kustībā, tāpēc ir svarīgi nenonākt stagnācijā 

un darīt to, kas katram pašam visvairāk tīk. Taču 

neaizmirstot faktu, ka izglītība ir tam visam pamatā un ir 

svarīga. 

Turība ievelk sevī, jau atbraucot pirmo reizi,
izjutu patīkamu un pretimnākošu atmosfēru.

Turība vispār ir vieta, kas piedāvā daudz un
dažādas iespējas, kas ir jāizmanto.


