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Liene ir advokāte jau trešajā paaudzē. Viņa 
izmanto savas zināšanas ļoti daudzās nozarēs – 
arī esot par pasniedzēju Biznesa augstskolā 
Turība. Papildu nozīmīgajiem amatiem 
jurisprudences jomā, Lienei pieder arī savs 
restorāns – Tinto vīna telpa, kas sākotnēji bija 
spontāna ideja, bet nu jau izvērtusies par 
ģimenes biznesu. 

Kādas bija sajūtas, kad tikāt izvēlēta kā Biznesa 

augstskolas Turība Goda absolvente Tiesību zinātnē? 

Sajūtas, protams, bija saviļņojošas. Tas ir liels gods un 

atbildība, kas liek ikdienā domāt gan par savu 

profesionālo darbību un tās attīstību kā arī atgriezenisko 

saiti ar augstskolu.

Kā veidojās jūsu karjera tiesību zinātnē jau pirms 

studijām vai tomēr studiju laikā?

Mana studiju virziena izvēle tika ielikta šūpulī, jo esmu 

advokāts jau trešajā paaudzē, līdz ar to juridiskajā vidē 

esmu jau no mazotnes. Tā bija liela priekšrocība, kas ļāva 

gan jautāt neizprotamo, gan veidot diskusiju ar ģimenes 

advokātiem. Paralēli apguvu arī vācu �loloģiju, kas deva 

iespēju vēl vairāk paplašināt zināšanas un spēju 

padziļināti lasīt tiesību literatūru.



Mana studiju virziena izvēle tika ielikta šūpulī, 
jo esmu advokāts jau trešajā paaudzē.

Jūs ieņemat atbildīgu amatu - Zvērināts advokāts, 

sakiet, kas šajā amatā ir vispatīkamākais un kas - 

visgrūtākais?

Kā jebkurā profesijā gandarījums par klienta 

problemātikas atrisināšanu un sportiskais azarts rast šos 

risinājumus. Neskatoties, ka advokāti pārsvarā praktizē 

noteiktā lietu kategorijā, man kā liela starptautiska 

advokātu biroja vadītājai izaicinājums ir pārzināt jebkuru 

tiesību jomas aktualitāti un esenci, kā arī paša procesa 

vadīšanu un komandas gara uzturēšanu. 

Jūs esat arī pasniedzēja pie mums, Turībā. Vai studenti, 

mācoties tiesību zinātni, ir ambiciozi un ieinteresēti 

studēt?

Studentu vēlme un ieinteresētība, protams, ir atkarīga no 

viņu personības un gribas apgūt, ko jaunu. Mans kā 

pasniedzēja pienākums ir censties radīt šo interesi un 

parādīt plašās profesijas iespējas, šo dažādību jurista 

profesijā.

Papildus nozīmīgajam darbam tiesību jomā, jums ir arī 

savs restorāns – Tinto vīna telpa. Pastāstiet, kā nonācāt 

pie idejas apvienot šīs divas jomas? Un kas, jūsuprāt, šīs 

nišas saista?

Ideja bija spontāna, jo pati jaunībā esmu strādājusi 

restorāna ASV un vīram vienmēr bija vēlme darboties 

paralēli bāru industrijā, kas negaidīti mūs ieveda 

sabiedriskās ēdināšanas biznesā. Es teiktu, ka šī joma 

prasa plašu juridisko zināšanu piemērošanu visā darbības 

ciklā, bet tajā pat laikā sniedz šo socioloģisko un 

psiholoģisko funkciju.

Vai pandēmija ir ietekmējusi restorāna darbību?

Protams, šī nozare ir ļoti skarta. Katrs bija spiests domāt 

par arvien radošāku un interesantāku piedāvājumu 

klientiem, lai saglabātu savu esamību. Domāju, mūsu 

izdošanās atslēga bija spēja rādīt privātos kino seansus 

vienai mājsaimniecībai, kas daudziem bija kā svētki un 

svaigs gaisa malks.

Kas ir jūsu hobijs? 

Viennozīmīgi ceļošana! Tas ļauj ne tikai aizmukt no 

ikdienas, bet redzēt un piedzīvot daudz ko jaunu un 

restartēties.

Kā jūs motivējat sevi šajā pārmaiņu laikā?

Es cenšos nedomāt par šo laiku kā stagnāciju, bet gan kā 

iespēju laiku, kas ir ļāvis attīstīt daudz jaunas spējas, 

iegūt papildus zināšanas un paplašināt interešu loku.

Mans kā pasniedzēja pienākums ir censties 
radīt interesi un parādīt plašās profesijas 
iespējas, šo dažādību jurista profesijā.

Es cenšos nedomāt par šo laiku kā stagnāciju, 
bet gan kā iespēju laiku, kas ir ļāvis attīstīt 
daudz jaunas spējas, iegūt papildus zināšanas
un paplašināt interešu loku.




