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Kādas sajūtas Jūs pārņēma, uzzinot, ka esat izvēlēta par 
Biznesa augstskolas Turība Goda profesori?

Protams, ka tas bija patīkams pārsteigums. Paldies 

maniem katedras kolēģiem par manas kandidatūras 

izvirzīšanu, paldies augstskolas kolēģiem, kas balsoja par 

manu izvēlēšanu šim nosaukumam. 

Kas ikdienā jūs motivē virzīties uz priekšu?

Esmu augusi stiprā ģimenē ar lielu vecāku ietekmi. No 

bērnības tiku radināta vienkārši visu izdarīt labi un laikā. 

Jūtos slikti, ja apkārt ir nepadarīti darbi, neizpildīti 

solījumi. Tā kā augstskolā amatā pasniedzēju ievēlē uz 

noteiktu laiku, tad vienmēr bija jādomā par nākamo 

ievēlēšanas posmu un kvali�kācijas celšanu, lai konkursā 

piedalītos. Tā arī esmu virzījusies no laborantes uz 

pasniedzējas, docentes, asociētās profesores un tā līdz 

profesores amatam. Tāpat kā jebkuram, arī man ir tuvāki 

un tālāki, mazāki un lielāki mērķi, un to sasniegšanai ir 

jāplāno nākamā diena, nedēļa, mēneši. Tā arī ceļos katru 

dienu, jau zinot, kas man šajā dienā jāizdara. 

Biznesa augstskolas Turība Goda 

profesora tituls piešķirts 

Starptautiskā tūrisma fakultātes 

profesorei Maijai Rozītei. 

Maija ir ģeogrāfe,  un tūrisma nozare 

viņas dzīves ceļu aizvirzījusi uz 

Biznesa augstskolu Turība. Maija 

pauž, ka ekonomiskā ģeogrā�ja un 

tūrisms ir jomas, kur izmaiņas notiek 

strauji, un šeit liela nozīme ir 

globālajiem notikumiem.



Kāds ir jūsu Turības stāsts? Kā jūs nonācāt līdz darbam 

Biznesa augstskolā Turība?

Biju pabeigusi Latvijas Universitātē Ģeogrā�jas fakultāti 

un strādāju tur par pasniedzēju, lasot studiju kursus 

ekonomiskajā ģeogrā�jā. Pagrieziena punkts bija 

doktorantūra, kad promocijas darbam izvēlējos tēmu par 

tūrisma attīstību pilsētā. Tad arī radās pirmie pētījumi un 

publikācijas, un mani uzmeklēja Starptautiskās tūrisma 

augstskolas direktore, ar lūgumu lasīt lekciju kursu 

studentiem. Vēlāk šī augstskola iekļāvās Biznesa 

augstskolas Turība sastāvā kā Starptautiskā tūrisma 

fakultāte, un es sāku vadīt Tūrisma katedru.

Kādām īpašībām, jūsuprāt, jāpiemīt profesorei?

Profesora nosaukums jau tāpat kā armijā ir tikai uzpleči. 

Pēc būtības tas ir pasniedzēja darbs, vienalga asistenta, 

docenta vai profesora amatā. Un, lai varētu atrasties 

auditorijas priekšā, ir jābūt zinošam, atvērtam. 

Nepieciešams sekot jaunumiem savā jomā, prast atrast 

būtiskāko informāciju, atšķirt fundamentālās lietas no 

mazāk svarīgām izmaiņām. Gan ekonomiskā ģeogrā�ja, 

gan tūrisms ir jomas, kur izmaiņas notiek strauji, un liela 

nozīme ir globālajiem notikumiem. Tāpēc nepieciešamas 

dažādas zinātniskās aktivitātes – zinātnisko rakstu un 

literatūras studēšana, piedalīšanās konferencēs, jaunāko 

statistisko datu analīze. Kā katedras vadītājai ir jābūt arī 

vadītāja īpašībām – prasmei plānot, organizēt, vadīt un 

kontrolēt katedras darbu, docētājus. 

Kāds ir jūsu lielākais sasniegums profesores darbā?

Es tā nemaz īsti neesmu domājusi. Esmu piedalījusies 

skolu ģeogrā�jas satura un mācību grāmatu izveidē. 

Varbūt tas ir bijis uzaicinājums vērtēt tūrisma studiju 

programmas akreditācijas procesa ietvaros Lietuvā un 

Igaunijā, un pēc Pasaules tūrisma organizācijas 

uzaicinājuma arī Krievijā. Lepojos ar saviem bijušajiem 

studentiem, doktorantiem, kuri paši ir jau sasnieguši 

profesora līmeni un kļuvuši par atzītiem tūrisma 

ekspertiem – Aiju van der Steinu Latvijas Universitātē, 

Andri Kleperu Vidzemes augstskolā. Lepojos ar to, ka 

esmu piedalījusies tūrisma un viesmīlības bakalaura un 

maģistra studiju programmu izveidē Turībā un tiem 

daudziem absolventiem, kuri pēc studiju beigšanas ir 

veidojuši veiksmīgu karjeru tūrisma vai kādā citā jomā. 

Kas ir visinteresantākais darbā ar studentiem?

Tas, ka nav divu vienādu lekciju, divu vienādu auditoriju 

un nekad nevari zināt, kā nodarbība noritēs vai ievirzīsies, 

it sevišķi, semināri. 

Vai jums ir  vēl kāds nepiepildīts profesionālais mērķis, 

ko vēlaties īstenot?

Ik pa četriem gadiem notiek Pasaules Ģeogrā�jas 

biedrības kongress, kuros esmu piedalījusies kopš 1996. 

gada. Tajā ir ļoti spēcīga tūrisma ģeogrāfu sekcija, kurā 

iespējams satikt, klausīties teju vai visus vadošos 

zinātniekus šajā jomā. Pēdējais kongress notiek attālināti, 

tāpēc ceru piedalīties nākamajā kongresā klātienē.

Kā jūs pavadāt savu brīvo laiku?

Mani iecienītākie vaļasprieki ir grāmatas, klasiskā mūzika 

– koncertos un operās, nesen apguvu nūjošanu, patīk 

doties īsākās un garākās pastaigās, un, protams, kā 

ģeogrāfei - ceļošana. 

Profesora nosaukums jau tāpat kā armijā ir 
tikai uzpleči.

Lepojos ar saviem bijušajiem studentiem, 
doktorantiem, kuri paši ir jau sasnieguši 
profesora līmeni un kļuvuši par atzītiem 
tūrisma ekspertiem.

Tāpat kā jebkuram, arī man ir tuvāki un tālāki, 
mazāki un lielāki mērķi, un to sasniegšanai ir
jāplāno nākamā diena, nedēļa, mēneši. 




