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Kādas bija sajūtas, kad tikāt izvēlēts kā Biznesa

Biznesa augstskolas Turība Goda
studenta titulu saņem Starptautiskā
tūrisma fakultātes students Yashwant
Ashok Jaiswal.
Yashwant jeb kā viņu ikdienā visi sauc – Yash,
nominēts šim titulam tika savā 4.studiju gadā
un tieši pēc tam absolvēja bakalaura studiju
programmu „Starptautiskā tūrisma vadība” un ir
uzsācis studijas maģistra studiju programmā
„Uzņēmējdarbības vadība”.

augstskolas Turība Goda students?
Protams, bija ļoti laba sajūta un biju patīkami pārsteigts.
Par to, ka esmu Goda students, uzzināju pa telefonu, jo
pandēmijas laikā visi bijām attālināti. Es to negaidīju,
man nebija ne jausmas, ka esmu izvēlēts. Tieši rakstīju
savu bakalaura darbu, šī ziņa mani motivēja vēl vairāk
rakstīt.

Kāpēc izvēlējāties studēt Latvijā? Kāpēc tieši Turība?
Man ļoti patīk šis jautājums, daudzi cilvēki man to jautā,
tas ir interesants stāsts. Es biju Indijā, Deli, un meklēju

Yash stāsta, ka izvēlējās studēt Latvijā, jo viņu
uzrunāja tagadējais viņa vadītājs, Biznesa
augstskolas Turība Studiju attīstības un
Starptautiskās sadarbības prorektors Imants
Bergs, kurš bija ieradies Indijā. Yash papildu
studijām spēlē kriketu. Tāpat arī ikdienā turpina
apgūt latviešu valodu, kas jau tagad ir ļoti labā
līmenī.

iespējas studēt kaut kur Lielbritānijā, Amerikas
Savienotajās Valstīs vai Kanādā. Un tad, pēc mana drauga
ieteikuma, aizgāju uz izglītības iestāžu izstādi, kurš teica,
ka tur būs dažādas augstskolas no Eiropas. Un tad
ieraudzīju Latviju stendu, tur bija arī Turība. Piegāju pie
stenda, un tur stāvēja mans tagadējais priekšnieks Imants
Bergs, kurš man pastāstīja visu par Latviju, studijām un
augstskolu. Un es nolēmu, ka vēlos šeit studēt. Un pēc 6
mēnešiem es biju Latvijā.

Jūs pašlaik studējat maģistrantūrā, kāpēc izvēlējāties
turpināt studijas?
Es pabeidzu bakalaura studijas un vēlējos studēt arī
maģistrantūrā, tāpēc nevēlējos ņemt pauzi. Tāpat bija
pandēmija ,un sapratu, ka nav jēgas šobrīd darīt kaut ko
citu, un vislabākā izvēle ir palikt un studēt.

Bakalaura studijas pabeidzāt programmā
„Starptautiskā tūrisma vadība”, bet maģistrantūras
programmu izvēlējāties „Uzņēmējdarbības vadība” –
kāpēc tāda izvēle?
Kad mācījos vidusskolā, manas mācības bija saistītas ar
ekonomikas, uzņēmējdarbības un grāmatvedības
virzienu. Bet, atbraucot uz Latviju, vēlējos studēt
Starptautiskā tūrisma vadību, jo vēlējos zināt, kā
darbojas tūrisms, kā tas saistīts ar biznesu un kā šīs
jomas mijiedarbojas. Un, protams, tūrisms būs aktuāls
visos laikos. Tieši tāpēc arī, uzsākot maģistra studijas,
vēlējos šīs zināšanas nostiprināt un savas zināšanas par
uzņēmējdarbību attīstīt vēl vairāk.

Vai jūs plānojat savas iegūtās zināšanas izmantot šeit
pat Latvijā vai tomēr doties ārpus robežām?
Šobrīd, pandēmijas laikā, neplānoju nekur doties, gribu
palikt Latvijā. Un par nākotni nedomāju, jo neko nevar
paredzēt. Skatīsimies, cik ilgi Latvija gribēs mani paturēt.

Pieļaujot domu, ka jautājumu par Indijas un Latvijas
atšķirībām saņemat bieži, jautājums gluži pretējs –
kas indiešu kultūrai ir līdzīgs ar latviešu kultūru?
Gan Latvijā, gan Indijā cilvēki ļoti daudz ēd kartupeļus,
tas ir fakts. Protams, atšķiras pagatavošanas veidi. Taču,
ja runājam nopietni, tad ir grūti teikt. Cilvēki visur ir
vienādi, es nevaru salīdzināt visu Indiju ar visu Latviju.

Protams, tūrisms būs aktuāls visos laikos.
Vai ikdienā sanāk lietot latviešu valodu un kā jums ar
to sokas?
Jā, man nav izvēles! Kad tas ir nepieciešams, es lietoju
latviešu valodu. Saprotu gandrīz visu, ko man saka un
māku arī runāt latviski.

Vai jūs teiktu, ka latviešu valoda ir viegla valoda?
Lai saprastu, tā ir vienkārša, taču ar runāšanu ir
problēmas, jo ir ļoti daudzas nianses, kas ir jāzina. Ja es
nepareizi pasaku kādu galotni – mainās visa vārda
būtība. Bet es mācos un katru dienu progresēju.

Katram ir iespēja studēt, izbaudīt pasākumus,
aizbraukt studēt uz ārzemēm un paņemt no
studiju gadiem visu, ko augstskola sniedz!

Kā jūs motivējat sevi ikdienā?
Man nav īpašu motivācijas veidu. Es vienkārši ceļos katru
dienu, un tā es arī sevi motivēju, domājot par savas
dienas plāniem. Es pats motivēju sevi.

Tātad jūs nedomājat par nākotni un to, kas notiks
tālāk?
Jā, es izplānoju tikai savu dienu. Es neskatos nākotnē un
neko neplānoju – dzīvoju tagadnē. Mēs jau redzējām, ka
Covid-19 neviens neparedzēja. Un kas notika? Visi plāni
tika aizslaucīti. Tad kāpēc kaut ko plānot?

Kas ir jūsu hobiji?
Es spēlēju kriketu. Esmu Turības komandas kapteinis.
Vasarā spēlēju arī golfu. Un ziemā pāris reizes nedēļā
nodarbojos ar boksu. Man ļoti patīk sports.

Ko jūs novēlētu Turības studentiem?
Iegūt iespēju studēt klātienē nevis attālināti. Tāpēc, ka
studēt klātienē ir daudz foršāk, tas sniedz ļoti daudz
iespēju, piemēram, iepazīt cilvēkus un sadraudzēties.
Attālinātajās studijās to nevar iegūt. Ir jāizbauda
studenta dzīve, jo augstskola nav tikai izglītība. Novēlu
katram piedalīties pasākumos un iegūt sev vērtīgu
pieredzi ārpus studijām. Jo, kad tu absolvēsi un sāksi
strādāt – šo vairs izbaudīt nevarēs. Novēlu studentiem
izmantot savas iespējas studiju laikā. Katram ir iespēja
studēt, izbaudīt pasākumus, aizbraukt studēt uz
ārzemēm un paņemt no studiju gadiem visu, ko
augstskola sniedz!

