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Biznesa augstskola Turība
GODA PROFESORS 

Kā jūtaties, tiekot izvēlēts par Biznesa augstskolas 

Turība Goda profesoru?

Pagodināts. Pateicīgs augstskolai un kolēģiem par augsto 

novērtējumu. 

Kā Jūs nonācāt Turībā un ko Jūs šajā augstskolā 

novērtējat visvairāk? 

Turībā nonācu pēc vairākkārtējiem tolaik Juridiskās 

fakultātes dekāna Imanta Berga uzaicinājumiem. Tas bija 

izaicinājums turpināt karjeru privātā augstskolā, taču ne 

mirkli nenožēloju izvēli. Salīdzinājumā ar valsts 

augstskolām, Turībā studiju process, zinātniskā  un 

akadēmiskā dzīve ir interesantākā, elastīgāka, uz cilvēku 

orientēta. 

Labs profesors ir tāds, kas visu laiku turpina
mācīties, ir nesavtīgs un dalās apgūtajā
ar studējošajiem. 

Tituls piešķirts Juridiskās fakultātes 
profesoram Jānim Načisčionim. Jānis ir 
jurists, un tiesību zinātnes nozare viņa 
dzīves ceļu aizvirzījusi uz Biznesa 
augstskolu Turība. Jānis uzskata, ka 
tiesību zinātne ir joma, kur izmaiņas 
notiek strauji, un šeit liela nozīme ir 
tiesību ietekmei uz nacionālo un globālo 
attīstību, nodrošinot katra cilvēka un 
visas sabiedrības, un valsts attīstību.

Jau no 2014. gada profesors ir Latvijas Zinātņu 

akadēmijas zinātnes eksperts Sociālo zinātņu Tiesību 

zinātnē. Profesors J. Načisčionis ir līdzautors 

kolektīvajai monogrā�jai Latvijas tiesību sistēma un 

četru monogrā�ju Administratīvās tiesības autors. 

Ceturtais papildinātais izdevums Administratīvās 

tiesības izdots Turības izdevniecībā 2018. gadā. 

Profesoram ir 37 zinātniskās publikācijas, tai skaitā 

“Web of science” žurnālos. 



Kas ir Jūsu mīļākā vieta Turībā? 

Darba laikā – auditorija. Tikšanās ar studējošajiem 

vienmēr ir interesanta. Tas ir process, kurā mēs viens otru 

bagātinām ar pieredzi, zināšanām. Ārpus darba mīļākā 

vieta ir mājas ģimenes lokā. Tā ir vieta, kas uzlādē 

jauniem darbiem.

Kāds ir labs profesors un kāds ir labs students?

Labs profesors ir tāds, kas visu laiku turpina mācīties, ir 

nesavtīgs un dalās apgūtajā ar studējošajiem. Labs 

students ir vienmēr gatavs diskutēt par administratīvo 

tiesību jautājumiem, vienmēr ieinteresēts un ar vēlmi 

izzināt arvien vairāk. Labs students ir tāds, kurš sasniedz 

vairāk kā es - tie ir mani bijušie un esošie doktoranti. 

Kādu padomu Jūs dotu tiem, kas paši vēlas kļūt par 

profesoriem? Kā zināt vai esat tam piemērots?

Ir grūti dot padomu, jo katram pašam ir jājūt aicinājumu 

iesaistīties ļoti grūtajā profesora darbā, kas ir ne tikai 

lekciju gatavošana un docēšana, bet arī iesaiste 

zinātniskos pētījumos izvēlētajā nozarē. 

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku? 

Brīvā laika nav daudz, bet ir jāpaspēj palasīt speciālo 

literatūru un daiļliteratūru. Ir jāatlicina arī laiks, lai mazliet 

paceļotu. Ir iespaidi no Apvienotās karalistes, Spānijas, 

Portugāles, Itālijas. Bet gribētos kaut mazliet iepazīt 

Franciju. Vasaras periodā aizraujos ar spiningošanu. Lieli 

lomi nav bijuši, ja nu par lielu skaita līdaku ap četrarpus 

kilogramiem. Literatūra - bagātina. Ceļojumi un 

spiningošana – jauni iespaidi un lieliska atpūta.

Ko Jūs sen esat gribējis izdarīt, bet vēl neesat paspējis? 

Uzrakstīt monogrā�ju Valsts pārvaldes tiesības angļu 

valodā. Pie tā tiek strādāts.

Kā nezaudēt motivāciju un turpināt virzīties uz priekšu?

Ir jādisciplinē sevi un jāapzinās, ka profesora darbs ir 

Turības studējošo labā. Tas ir darbs, sagatavot zinošus 

speciālistus Latvijas Republikas tautsaimniecībai.

Vai ir kādas vērtīgas atziņas par dzīvi kopumā, ar kurām 

Jūs gribētu dalīties?

Dzīve ir interesanta, to ir jānovērtē. Jāmīl cilvēkus, kas Tev 

blakus.

Turībā studiju process, zinātniskā un
akadēmiskā dzīve ir interesantākā, elastīgāka,
uz cilvēku orientēta. 

Tikšanās ar studējošajiem vienmēr ir
interesanta. 


