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Aivara Liepiņa foto

Juridiskajai koledžai - 15

Pirms daudziem gadiem, Juridiskās
koledžas pirmsākumos, viens no tās
dibinātājiem Dr. habil. sc. pol.,
Dr. iur. Tālavs Jundzis sūtīja Latvijas
Republikas Saeimas deputātiem
vēstuli, kurā aicināja atbalstīt
Juridiskās koledžas organizētos

studiju pasākumus. Atsaucos – un
savu izvēli nenožēloju! Gluži otrādi
– šajos gados esmu guvis nozīmīgu
pieredzi sadarbībā ar koledžas vadību,
studentiem un docētājiem.
Īpaši vēlos atzīmēt uzkrāto pieredzi
ik gadu vērtējot studentu zināšanas
kaudzes, daža laba negulēta nakts un
saspringta darbdiena.
Ziemas izlaidums, kas koledžā ir
jau astoņpadsmitais pēc kārtas, pulcēja
koledžas absolventus, viņu radus,
draugus, docētājus, administrācijas
pārstāvjus un valsts eksāmenu
komisijas locekļus. Splendid Palace

2015. gada 1. martā Juridiskās
koledžas diplomus par 1. līmeņa
augstāko izglītību saņēma
49 jaunie speciālisti.
Katram koledžas absolventam
aiz muguras - pamatīgs un nopietns
studiju posms, grāmatu un referātu

Valsts gala pārbaudījumu komisijā.
Nereti studenti ir izvēlējušies saviem
kvalifikācijas darbiem līdz šim mazāk
pētītas tiesību nozares tēmas. Tas ir ļoti
interesanti un vērtīgi!
Koledžas filiālēs Liepājā, Ventspilī,
Gulbenē un Valmierā man bija iespēja
satikt un iepazīt arī tos studentus,
kuri turpmāk nolēmuši dzīvi un
darbu saistīt ar savu dzimto pilsētu vai
novadu.
Jau daudzus gadus Juridiskās
koledžas studentiem un docētājiem
tiek piedāvāta iespēja apmeklēt Latvijas
Republikas Saeimu. Un man ir bijis
liels gods būt viņu gidam. Tāpat šajos
gados koledžā ir izveidojusies laba
tradīcija - aicināt sabiedrībā pazīstamus
juristus gan uz vieslekcijām, gan arī uz
Jauno juristu skolas pasākumiem.
Novēlu Juridiskajai koledžai turpināt
attīstību un saglabāt ciešu sadarbību
ar Latvijā un visā Eiropas Savienībā
cienītiem autoritatīviem juristiem.
Patiesā cieņā,
Dzintars Rasnačs,
Latvijas Republikas tieslietu ministrs

foajē un Mazā zāle tādos brīžos izskatās
īpaši skaisti - ziedu klēpji, tumši zaļie
diplomu vāki uz skatuves, mūzika,
prožektoru stari un fotoaparātu zibšņi,
laba vēlējumi un prieka pilnas sejas…
Veiksmi, izdošanos un daudz
grandiozu nākotnes plānu mūsu
absolventiem!

Nr. 3 / 2015. gada maijs

Juridiskā koledža sadarbosies
ar Vidzemes Augstskolu
Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis un Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš
2015. gada 20. martā parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz iespēju koledžas absolventiem iegūt
profesionālā bakalaura grādu, turpinot studijas vēlākos studiju posmos ViA.
Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis un Vidzemes
Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš 20.03.2015. parakstīja
sadarbības līgumu, kas paredz iespēju koledžas absolventiem
iegūt profesionālā bakalaura grādu, turpinot studijas vēlākos
studiju posmos ViA.

Kā pavēstīja ViA sabiedrisko attiecību speciālists Juris
Lūsis, abas izglītības iestādes sekmēs savstarpēju sadarbību
studiju procesā un studiju prakšu nodrošināšanā, savstarpējā
mācībspēku apmaiņā, zinātniskajā pētniecībā, administratīvo
jautājumu risināšanā, kā arī kultūrā un sportā.
Vidzemes Augstskola šobrīd piedāvā studijas sešos virzienos – biznesa vadībā, informācijas tehnoloģijās, inženier
zinātnēs, komunikācijā un medijos, pārvaldībā un tūrismā.
Juridiskās koledžas „Datorsistēmu un datortīklu
administrēšanas” programmas absolventi varēs turpināt
studijas Vidzemes Augstskolas „Informācijas tehnoloģiju”
bakalaura studiju programmā, savukārt, „Komerczinību” un
„Cilvēku resursu vadības” absolventi - ViA „Biznesa vadības”

studiju programmā. Līgums paredz arī stiprināt un attīstīt
sadarbību izglītības un zinātnes jomā, tiecoties nodrošināt
studējošajiem plašākas iespējas studijās, zinātniskajā
pētniecībā un radošajā darbā, izmantojot abu iestāžu rīcībā
esošos resursus un intelektuālo potenciālu.
ViA rektors Gatis Krūmiņš uzsvēra, ka “līgums netiek
parakstīts ķeksīša pēc, jo tajā paredzētas konkrētas
sadarbības jomas”. Līdzšinējā sadarbības pieredze citos
studiju virzienos ļaujot droši paredzēt, ka arī jaunas
sadarbības līgums nesīs augļus. Juridiskās koledžas Tālavs
Jundzis pauda cerību, ka abu mācību iestāžu sadarbība
turpinās attīstīties un kļūs arvien ciešāka, veidojot sinerģiju
starp sociālajām un tehniskajām zinātnēm.
Juridiskās koledžas vadības un mācībspēku delegācija
iepazinās ar augstskolas Inženierzinātņu kompleksa
laboratorijām un to aprīkojumu, ViA attīstības plāniem, kā
arī ar augstskolas pārstāvjiem pārrunāja tālākās sadarbības
detaļas un novitātes Latvijas augstākās izglītības sistēmā.

Teksts un foto - Valmieras Ziņas

Akreditācijas ziņas

2015. gada 10. aprīlī tika akreditēta mūsu jaunā studiju
programma „Datorsistēmu un datortīkla administrēšana”.
Programmas mērķis - sagatavot augsti kvalificētus
speciālistus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju
nozarē, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
apguves kopumu. Sabiedrībā šodien vairs nav tādu darbības
jomu, kurās varētu iztikt bez datorprasmēm.
Datortīklu un datorsistēmu administratora profesijas
augstais prestižs un pieprasījums darba tirgū ļauj prognozēt,
ka Juridiskās koledžas absolventiem būs labas darbā
iekārtošanās perspektīvas, bet tiem, kuri grib iegūt arī
bakalaura līmeni, varam piedāvāt turpināt studijas nākamajā
posmā pie mūsu sadarbības partneriem.
Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”, Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010
www.jk.lv, e-pasts: redakcija@jk.lv
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Bakalaura grādu mūsu absolventi
var iegūt arī Lietuvā
Ar domu - stiprināt un tālāk attīstīt sadarbību izglītības
un zinātnes jomā, tiecoties nodrošināt studējošajiem
plašākas iespējas studijās, zinātniskajā pētniecībā un
radošajā darbā, izmantojot sadarbības partneru rīcībā esošos
resursus un intelektuālo potenciālu, 2015. gada 17. aprīlī
Juridiskās koledžas administrācija uzsāka sarunas ar Utenas
koledžas (pilns nosaukums - Utena University of Applied
Sciences) rektoru Gintautu Bužinskas par JK absolventu
tālākām studiju iespējām Lietuvā.

Savstarpējās sarunas bija produktīvas un pēc studiju
programmu salīdzinājuma jau 6. maijā tika noslēgts abpusējs
sadarbības līgums, saskaņā ar kuru Utenas koledža apņemas
nodrošināt studiju iespējas Juridiskā koledžas absolventiem
trešajā studiju gadā, ņemot vērā Utenas koledžas
uzņemšanas noteikumus un imatrikulācijas kārtību.
Juridiskās koledžas 5 studiju programmu absolventi tagad
varēs turpināt mācīties Utenas koledžā Lietuvā (lietuviešu,
angļu, krievu valodās) un iegūt 2. līmeņa profesionālo
augstāko izglītību, t.i. bakalaura grādu.
Abas mācību iestādes tāpat apņemas iesaistīties
savstarpējā docētāju un studentu pieredzes apmaiņā
nolūkā nodrošināt augstāku mācību kvalitāti, piedalīties
un savstarpēji atbalstīt organizētās zinātniskās konferences
un metodiskos seminārus, sadarboties mācību līdzekļu,
metodisko materiālu sagatavošanā un izveidošanā, izstrādāt
un īstenot dažādus citus projektus.

Juridiskā koledža

Utena University
of Applied Sciences

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās
izglītības studiju programma
„Tiesību zinātnes”

Bachelor Study
programme
“Law”

Piešķiramā kvalifikācija:
Jurista palīgs
Pirmā līmeņa profesionālā
augstākās izglītības
studiju programma
“Datorsistēmu un datortīklu
administrēšana”

Professional
Bachelor of Law

Piešķiramā kvalifikācija:
Datorsistēmu un datortīklu
administrators
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās
izglītības studiju programma
“Komerczinības”
Piešķiramā kvalifikācija:
Komersants (uzņēmējdarbības)
speciālists
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās
izglītības studiju programma
“Grāmatvedība un finanses”
Piešķiramā kvalifikācija:
Grāmatvedis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās
izglītības studiju programma
“Cilvēku resursu vadība”
Piešķiramā kvalifikācija:
Personāla speciālists

Bachelor Study programme
“Information Systems
Engineering”
Professional Bachelor of Information
Systems Engineering

Bachelor Study
programme
“Business and Management”
Professional Bachelor
of Business and Management
Bachelor Study programme
“Accounting”
Professional Bachelor
of Accounting
Bachelor Study programme
“Business and Management”
Professional Bachelor
of Business and Management
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Gulbene

Katrs studiju gads Gulbenes filiālē
ir citādāks – tieši studentu dēļ, kuri
te mācās. Grupas mums nav lielas,
tāpēc ik pa diviem gadiem no jauna
iepazīstam viens otru un studenti
savstarpēji kļūst draugi.
Šajā mācību gadā Tiesību zinātņu
1. kursā studijas uzsāka tiešām
mērķtiecīgi un zinātkāri cilvēki - tādi,
kuri vēlas profesionāli izglītoties,

tādi, kuriem šī ir pirmā iepazīšanās
ar studijām augstskolā, tādi, kuriem
iegūtā izglītība dos iespēju drošāk
ienākt darba tirgū. Viņi ir savstarpēji
atvērti, izpalīdzīgi un atbildīgi.
Pirmkursniece Deila Kokareviča
saka: „Mūsu koledžā ir pārdomāta
studiju organizācija – pat vienā vai
divās klātienes lekciju dienās vispusīgi
un pamatīgi spējam izskatīt mācību
priekšmeta saturu. Te ir stingri un
prasīgi docētāji, kuri motivē apgūt
studiju kursam nepieciešamo, liek laikā
un precīzi pildīt mājas darbus. Ļoti
patīk viņu radošā pieeja darbam.”
Tiesību zinātņu 2. kursa studenti
šobrīd ir uzsākuši mācību praksi un
kvalifikācijas darbu izstrādi. Līdz
finiša taisnei gan tikuši tikai tie,
kuri izturēja mācību darba ritmu un
atbildīgi, kaut atkārtoti, izpildīja visu
nepieciešamo saskaņā ar studiju plānu.
Ketija Vaļicka stāsta: „Juridiskā koledža
sniedz lielisku iespēju cilvēkiem, kuri
vēlas iegūt augstāko izglītību, studēt
neklātienē. Man tas izdodas - strādāt
un mācīties. Studijas ir intensīvas, bet
labi saplānotas. Protams, mācīties nav
viegli, bet nav arī neiespējami, ja vien
pats pieliec pūles un darbu. Simpatizē
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Mūsu filiālēs

šie profesionālie, daudzpusīgie un
pretimnākošie mācībspēki.”
2014.gada rudenī Gulbenes filiālei
jau bija pirmie Grāmatvedības un
finanšu programmas absolventi, arī
šobrīd grāmatvežu grupas mums ir
abos kursos. Studenti ir profesionāli
motivēti, jo gandrīz visi strādā jomā,
kas reāli saistās ar studiju programmu.
2. kursa studente Līva Medonova
raksta: „Reiz tuksnesī gāja divi
uzņēmēji. Viens, vārdā Jānis, ar
augstāko izglītību, bet otrs, Pēteris bez… kad pēkšņi viņu priekšā uzradās
izsalkusi lauva. Jānis nekavējoties no
mugursomas izņēma sporta apavus
un sāka tos veikli vilkt kājās. Pēteris,
nedaudz izbrīnīts, sacīja: „Pieredze
rāda, ka cilvēks nevar aizmukt no
lauvas, pat ja tam kājās ir sporta
čības!” Uz ko Jānis atbildēja: „Bet man
koledžā mācīja, ka nav nepieciešams
noskriet lauvu, bet gan jābūt tikai
nedaudz ātrākiem par konkurentiem!”
Tāpēc paldies Juridiskajai koledžai
par ieguldījumu mūsu konkurētspējas
celšanā! Iegūtās zināšanas un mūsu
pašu neatlaidība nodrošinās karjeras
iespējas un panākumus.”
Justīne Kļava piebilst, ka zināšanas,
ko devusi koledža un pasniedzēji,
lieti noderējušas gan dzīvē, gan arī
pamatdarbā - strādājot grāmatvedībā.
Tagad jau katru gadu mums ir
koledžas absolventi, kuri paši var
piedāvāt prakses vietas un pamācīt
studentus.
Starp mani un studentiem ir izveidojušās koleģiālas un pozitīvas darba
attiecības. Es viņus atbalstu, motivēju,
palīdzu, bet viņi, savukārt, uzticas, jautā
un mērķtiecīgi turpina mācīties.
Aicinu Gulbenes un kaimiņu
pagastu iedzīvotājus, kuri vēlas studēt
un iegūt pirmā līmeņa augstāko
izglītību iespējami tuvu savai
dzīvesvietai, izvēlēties Juridiskās
koledžas Gulbenes filiāli, jo te regulāri
satiekas studenti no Lejasciema,
Tirzas, Madonas, Lubānas, Alūksnes,
Balviem. Viļakas, Bērzpils, Gulbenes,
Jaungulbenes un citiem novadiem.
Jubilejas gadā mēs vēlam Juridiskajai
koledžai gan saglabāt un turpināt
tradīcijas, gan mainīties līdzi laikam!
Aivija Grīnberga
Gulbenes filiāles vadītāja

Liepāja

Uzsākot mācīties Juridiskajā
koledžā, iespējams, ne jau visi apzinās
to, cik daudz studiju laikā nāksies
apgūt, cik grāmatu izlasīt un ko vēl no
jauna uzzināt.
Intensīvs mācību process mums
sākās ar pirmo studiju dienu, kad
visupirms mācījāmies cienīt senos
romiešus par viņu milzīgo devumu
nākotnes sabiedrībām, uzzinājām
par paražu tiesību nozīmi Latvijas
tiesību vēsturē, tad iepazinām Eiropas
tiesību lomu Latvijas tiesību sistēmā
un docētāju stāstīto centāmies arī
atcerēties - Nota bene!
Bez studiju plānā paredzētajām
nodarbībām Liepājas filiālē vienmēr
tiek organizētas arī studentu tikšanas,
diskusijas un citi pasākumi. Vieslekcijā
2015.gada 9.maijā tikāmies ar
Latvijas Juristu biedrības ilggadējo
prezidentu Aivaru Borovkovu. No
atraktīvā un interesantā stāstījuma
uzzinājām daudz jauna par tiesību
piemērošanas problēmām Latvijā.
Tāpat lektors iepazīstināja ar interneta
vidē izveidoto personu, notikumu un
kapu kultūrvēsturisko enciklopēdiju
„Nekropole”. Grūti nepiekrist
A.Borovkova teiktajam, ka mums
līdzās ir daudz cilvēku, kuri savas
dzīves gaitās ir paveikuši svarīgus
darbus, ar savas personības spēku
iedvesmojot un motivējot citus, bet pēc
aiziešanas no šīs dzīves, sabiedrība par
viņiem un viņu veikumu aizmirst, līdz
ar to nākošās paaudzes jau par šiem
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cilvēkiem nemaz neuzzina. Lai spētu
paturēt savus mīļos vienmēr gaišā
piemiņā, ikviens tiek aicināts izmantot
piedāvātās iespējas un ierakstīt
informāciju par sev tuvo cilvēku šai
elektroniskajā enciklopēdijā.
Aprīļa mēnesis mūsu filiāles
studentiem nāca ar negaidītu un
patīkamu pārsteigumu, jo Juridiskās
koledžas ikgadējais boulinga turnīrs
šogad norisinājās Liepājā. Turnīrā
„Liepājas ķeglis 2015” piedalījās
filiāles studentu un JK mācībspēku
komandas, kā arī koledžas
administrācijas komanda, kuras sastāvā
savas lieliskās boulinga spēles iemaņas
demonstrēja arī tieslietu ministrs un
Juridiskās koledžas gala
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs
Dzintars Rasnačs.
Individuālajā vērtējumā spēlē
visaugstāko punktu skaitu sasniedza
studente Ineta Kulvinska, kura ieguva
„Ķegļu pavēlnieces 2015” titulu, bet
vīriešu konkurencē „Ķegļu pavēlnieks
2015” tagad ir Elvijs Kokarēvičs.

Savukārt, komandu kopvērtējumā
izcilas boulinga prasmes uzrādīja un
vislielāko punktu skaitu ieguva tālo
ceļu mērojusī Rīgas komanda, kuras
dalībnieki pierādīja, ka ir lieliski
profesionāļi ne tikai darbā, bet arī
brīvajā laikā. Šajā gadā ceļojošais
kauss un nominācija „Zelta ķeglis”
aizceļoja uz Rīgu, bet kurzemnieki
ir apņēmības pilni darīt visu, lai jau
nākošā gada boulinga turnīrā uzvarētu
un uzvarētāju kauss atgrieztos Liepājā.
Inga Muraševa
Liepājas filiāles Tiesību zinātņu
1. kursa studente

Valmiera

Valmieras Valsts ģimnāziju ar Juridisko koledžu saista sena draudzība,
kas aizsākusies kopīgi sadarbojoties
Jauno politiķu un juristu skolā, rodot
iespēju skolēniem paviesoties Augstākajā tiesā un citās tiesībsargājošās
iestādēs Rīgā, gan iejūtoties koledžas
studenta lomā. Tālavs Jundzis un viņa
vadītās mācību iestādes docētāji vienmēr ir gaidīti viesi skolas pasākumos,
kur veic nopietnu darbu karjeras izglītības jomā, kā arī ir gatavi lasīt lekcijas
par aktuālām tiesībzinātņu un politikas
tēmām, kas interesē vidusskolniekus.

2015. gada 20. martā Juridiskās
koledžas direktors Tālavs Jundzis un
Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors
Jānis Zemļickis, klātesot abu mācību
iestāžu administrācijas pārstāvjiem un
mācībspēkiem, parakstīja abpusēju sadarbības līgumu.
Parakstītais līgums dos likuma spēku divu mācību iestāžu savstarpējās
sadarbības, attīstības un izaugsmes
procesam.
Koledžas pārstāvji iepazinās ar ģimnāzijas mācību telpām un to tehnisko
nodrošinājumu, kā arī ar vairākām
mākslas izstādēm.
Dienas turpinājumā pēc VVĢ direktora Jāņa Zemļicka ierosinājuma
rīdziniekiem tika piedāvāta iespēja
ienirt Norvēģijas kultūras un mūzikas
pasaulē, klātesot koncertā Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcā. Pasākumu ar prezentāciju par Norvēģijas kultūras un
vēsturisko mantojumu atklāja LZA
prezidents, LMA profesors Ojārs Spārītis, turpinājumā klausītāji zem senajām
baznīcas velvēm baudīja Edvarda Grīga
un citu komponistu skaņdarbus, kas
sakņojušies Rietumnorvēģijas folklorā,
pasaulslaveno mūziķu – Reidunas Horveijas, Geira Botnena un Oles Didrika
Laeruma izpildījumā.

Ieva Birne
Valmieras filiāles vadītāja

Ventspils

Pirms daudziem gadiem, kad
Ventspilī tikko bija atvērta Juridiskās
koledžas filiāle, devos turp uz informācijas dienu, bet toreiz gan koledžā
vēl neiestājos, iespējams, nobijos. Doma
par studijām tomēr nelika mieru, līdz
saņēmos un iesniedzu dokumentus. Nu
jau esmu Juridiskās koledžas Tiesību
zinātņu programmas 2. kursa studente
un uzskatu, ka sevi pilnveidot un
mācīties nekad nav par vēlu.
Kāpēc es izvēlējos Juridisko
koledžu? Izvēli noteica vairāki faktori:
filiāle atrodas tepat Ventspilī, juridiskas
zināšanas ir nepieciešamas manā
ikdienas darbā, tāpat lieti noder arī
dzīvē, bez tam esmu dzirdējusi labas
atsauksmes par koledžu no saviem
kolēģiem, kuri to ir jau absolvējuši.
Juridiskās koledžas docētāji
ir prasīgi, no saviem studentiem
gaida uzcītību un centību. Reizēm
studentos tas rada pretestību un nelielu
neapmierinātību, bet nedomāju, ka
tas būtu slikti, jo laikus pieradina pie
disciplīnas un liek saprast, ka ir taču
jāsaņemas un jāmācās.
Interesantākās un izpratni
veicinošās ir tās lekcijas, kurās teorija
tiek ilustrēta ar praktiskiem piemēriem
un situācijām no dzīves. Studijas nav
vieglas, jo, piemēram, neklātienē ir
stingri jāplāno laiks mācībām, ļoti
daudz arī jāmācās pašiem. Pa šo laiku
ir gājis visādi, gan vieglāk, gan grūtāk,
protams, ir bijuši momenti, kad
nolaižas rokas un jau gribas padoties.
Tādos brīžos visvairāk enerģijas un
apņēmību neatkāpties no sava mērķa
man dod mana vistuvākā cilvēka
atbalsts un uzmundrinājums.
Mūsu kurss ir neliels, bet ciešāk
kopā turamies tikai daži, cenšamies
uzmundrināt cits citu un pārrunāt lietas,
kas nesaprotamas. Ir patīkami satikt arī
mūsu filiāles vadītāju Skaidrīti - laipnu
un atsaucīgu, kura vienmēr palīdzēs un
pie reizes atgādinās par to, kas kuram ir
iekavēts.
Vēl priekšā ir pats grūtākais
posms - kvalifikācijas darba
izstrāde, tā aizstāvēšana un valsts
eksāmens. Visiem Juridiskās koledžas
otrkursniekiem vēlu izturību un
veiksmi gala pārbaudījumos!
Iveta Straume
Ventspils filiāles Tiesību zinātņu
2. kursa studente
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Studenta dzīve

Domai par studijām koledžā esmu pateicīga kādam savam
labam draugam, kura uzstājībai nolēmu padoties un izmēģināt
savus spēkus.
Vairāki mani draugi un paziņas jau bija absolvējuši
Juridisko koledžu, no viņu stāstītā zināju, ka studiju periods
būs nopietns. E-studijās nav tradicionālo lekciju katru dienu
vai pat nedēļu, tāpēc savs darbs jāorganizē patstāvīgi, pie tam
saikne ar docētājiem notiek ar e-pasta starpniecību, vai arī
konsultāciju laikā. Tomēr izrādījās, ka studējot individuāli,
mācības var būt ne mazāk aizraujošas
par klātienes lekcijām, sastādītie
mācību materiāli ir interesanti un
informācijas bagāti. Juridiskajā
koledžā ir lieliska bibliotēka, kur
grāmatas un visi vajadzīgie materiāli
vienmēr ir pieejami.
Mājas darbu pildīšana bija viens
no interesantākajiem piedzīvojumiem
šo divu gadu laikā. Lai paveiktu visu:
atrisinātu apmēram 150 uzdevumus mājas darbus, uzrakstītu kontroldarbus
un referātus, vajadzēja lasīt grāmatas,
intervēt cilvēkus, mācīties matemātiku
un arī ģeometriju mazliet, rakstīt
vēstules angļu valodā, veikt aptaujas
un „eksperimentēt” ar darba kolēģiem
un priekšniecību. Rakstīju gan par Somijas nodokļu sistēmu,
gan Zviedrijas kultūras vēsturi, izzināju Latvijas bruņoto spēku
personāla stratēģiju, nācās analizēt hokeja kluba „Dinamo
Rīga” personāla vadības līmeņus un amerikāņu koncertflīģeļu
„Steinway& Sons” brendu, pētīju fiskālās un monetārās
politikas atšķirības, risināju mantojuma kāzusus, rakstīju
projektu par Rīgas pilsētas atkritumu sistēmas izveidi, veidoju
infografiku par Eiropas Savienības nozīmīgākajiem līgumiem.
Pateicoties šiem uzdevumiem, es uzzināju daudz interesanta
un noderīga par nozari, kurā strādāju, par vadības metodēm,
psiholoģiju, tirgus noteikumiem un ietekmi, politiku,
likumdošanu u.c.
Studiju laikā es vienmēr varēju saņemt mācībspēku un
koledžas darbinieku absolūtu atbalstu un palīdzību. Koledžā

strādā brīnišķīgi docētāji, kas neskatoties uz maniem
iekavētajiem darbu nodošanas termiņiem, piemirstām
atsaucēm u.t.t., vienmēr bija gatavi nākt palīgā, atbalstīt,
paskaidrot.
ERASMUS programmas ietvaros man bija iespēja doties
praksē uz Somiju, iegūt vienreizēju pieredzi pētot somu
likumdošanu, darba tiesības, nodokļu sistēmu un darba
organizāciju, jo daudzās stundas, kas tika vadītas sarunās,
sniedza neatsveramu pieredzi , kas jau šobrīd man noder un
palīdz labāk izprast lietu kārtību, gan
darba vidē, gan ārpus tās.
Juridiskās koledžas līmenis ir
patiešām augsts. Lai kā gribētos
teikt, ka studēt man bija viegli, tomēr
reizēm mācības ievilkās līdz vēlai
naktij, dažkārt arī brīvdienas tika
pavadītas pie studiju materiāliem.
Absolvējot Juridisko koledžu,
esmu ieguvusi ne tikai jaunu
informāciju un zināšanas, bet arī
lielāku atbildības sajūtu, tāpat
uzlabojusi spējas pārvarēt grūtības
un risināt problēmas, tagad protu
atzīt savas kļūdas un labot tās, citādi
paraudzīties uz mācību procesu un tā
nozīmi.
Mani sirsnīgākie vēlējumi nākamajiem Juridiskās koledžas
studentiem - baudiet studentu dzīvi, lai tā ir Jūsu galvenā
prioritāte šo divu gadu laikā! Mācieties, lasiet grāmatas
mājās un bibliotēkās, atpūtieties kopā ar saviem studiju
biedriem, diskutējiet ar docētājiem. Riskējiet ar patstāvīgo
darbu tēmām, nebaidieties būt savādāki, radoši, novatoriski!
Neskatoties uz nopietno koledžas studiju programmu un
prasībām tās realizācijai, daudz ko dzīvē nosaka veiksme
un laimīgs gadījums, tāpēc centieties uztvert visu viegli un
pozitīvi.
Jums noteikti paveiksies, ieguldītais darbs un studijām
veltītais laiks vainagosies ar panākumiem!

Zane Brence
RC-E studente no 2013. – 2015. gadam

Apsveicam!
Par uzcītību, labām un teicamām
sekmēm studijās Juridiskās koledžas
23 labākie studenti maija sākumā saņēma
atzinības rakstus sakarā ar Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu.
Vērtēti tika otro kursu studenti visās
studiju programmās Rīgā un filiālēs:
Gulbenē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī.
Fridrihsone Linda
Žindule Gunta
Strautmanis Jānis
Krastiņa Linda
Mačs Edgars
Bērziņa Iveta
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LC-N-2-1
LC-N-2-1
RK-V-2-1
RT-V-2-1z
RD-N-2-1
WC-N-2-1

8,7
8,7
8,5
8,5
8,5
8,4

Zariņa Indra
Dubkeviča Kristīne
Džeriņa Maija
Diča Laura
Lamberte Kristīne
Kopštāle Inguna
Kājiņa Antra
Kozaka Vita
Zimba Egija
Andersone Valentīna
Zeltiņš Agris
Bogdanova Olga
Trence Lāsma
Strautmane Kristīne
Jansone Mārīte
Gaigala Linda
Karlijčuka Kristīna

RT-V-2-1
RC-N-2-1
RG-V-2-1
RG-N-2-1
RD-N-2-1
LC-N-2-1
WC-N-2-1
RT-V-2-1
WC-N-2-1
RP-E-2-1
RP-E-2-1
RT-N-2-1
RC-N-2-1
RG-V-2-1
WC-N-2-1
VT-N-2-1
GG-N-2-1

8,4
8,4
8,4
8,3
8,3
8,2
8,2
8,2
8,2
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8
7,3
7,3
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Dienas nodaļa mācību ekskursijās
Pirmais studiju gads Tiesību zinātņu programmas
1. kursa studentiem dienas nodaļā jau tuvojas izskaņai.
Varam droši teikt, ka šis laiks mums bijis iespaidiem bagāts,
bezgala interesants un noteikti ar lielu zināšanu bagāžu arī.
Kopš rudens savu studiju kursu ietvaros esam
devušies vairākās interesantās Juridiskās koledžas mācību
ekskursijās, par ko jāsaka paldies arī mūsu docētājiem.
Latvijas Republikas Augstākajā tiesā šogad viesojāmies
vairākkārt, vispirms aizgājām turp ekskursijā, kad iepazinām
vēsturiskās telpas, pēc tam jau apzinājām šī lielā tiesu nama
amatpersonu un darbinieku ikdienas gaitas un pienākumus.
Satraucoša un moderna, ar mūsdienu tehnoloģiju
pielietojumu, izvērtās klātbūtne tiesas sēdē, jo mums bija
iespēja vērot tās norisi, kad vienai no pusēm piedalīšanās
sēdē tika nodrošināta video režīmā.
Janvārī mūsu studentu grupa devās uz Latvijas
Republikas Saeimu, kur klātienē vērojām Saeimas sēdes
gaitu, iepazinām valstij tik svarīgo lēmumu pieņemšanas un
grozīšanas procesu.
Mācību ekskursijas laikā Valsts ieņēmuma dienesta
jaunajā ēkā mūs uzņēma ļoti jauks darbinieku kolektīvs,
sagaidīja ar prezentāciju par VID vēsturi, pirmsākumiem un
pastāstīja par šī brīža darbību.

Visspilgtākie iespaidi un nedalītas emocijas mūsu
kursam, bez šaubām, palika pēc Valsts tiesu ekspertīžu
biroja apmeklējuma. Mūsdienu tehnisko līdzekļu un ierīču
demonstrācija, inovatīvie paņēmieni, ko tur redzējām, likās
kā pavisam jauna pasaule. Iespēja tik profesionāli un precīzi
atklāt lietas un dažnedažādos pārkāpumus gan šokēja, gan
patīkami pārsteidza.

Maruta Krišjansone
Tiesību zinātņu 1. kursa studente

Jaunās grāmatas

Strīdi un domstarpības nereti ir mūsu dzīves
neatņemama sastāvdaļa, kas rodas gan ģimenēs,
skolās un darba kolektīvos, gan institūciju savstarpējās
attiecībās vai to attiecībās ar pilsoņiem, kā arī starptautisku jautājumu risināšanā. Pasaulē arvien vairāk tiek
domāts par profesionālu pieeju domstarpību risināšanai
ar visdažādākajām metodēm, tai skaitā arī piesaistot
profesionālus sarunu vedējus un mediatorus.
Arī Eiropas Savienībā strauji attīstās sarunu tehnoloģijas
un mediācija kā starpniecība visdažādāko strīdu veidu
risināšanā. Latvijā spēkā ir stājies Mediācijas likums, kas
paver jaunas un daudz plašākas iespējas domstarpību
efektīvākai un profesionālai risināšanai, tādējādi atslogojot
tiesu darbu.
Par mediāciju kā brīvprātīgu sadarbības procesu, kurā
puses cenšas strīdus risināt bez tiesas, panākot savstarpēji
pieņemamu vienošanos ar mediatora palīdzību Juridiskās
koledžas apgādā 2007. gadā pirmo reizi tika izdota ASV

dzīvojošā jurista Jāņa Boļa grāmata “Mediācija”. Šobrīd
grāmatas autors – tagad jau pensionēts advokāts ar
40 gadu darba pieredzi, sertificēts alternatīvo domstarpību
risināšanas metožu speciālists, aktīvi strādā pie jaunas
grāmatas kopā ar Latvijas Universitātes pasniedzēju Sandru
Zīli Gereišu – speciālisti ģimenes lietu mediācijā, attiecību
un darba konfliktu risināšanas jautājumos.

Februārī Juridiskās koledžas izdoto grāmatu sarakstam
klāt nācis jauns izdevums - Jāņa Kliedera mācību līdzeklis
„Datorzinības”, kas veidots kā metodiskais materiāls koledžu
un augstskolu studentiem studiju kursu „Datorzinības”
un „Lietojumprogrammatūra” apgūšanai. Grāmatu var
lietot arī citu izglītības iestāžu audzēkņi, kursu klausītāji
un iesācēji, jo tajā ievietoti patstāvīgi veicami uzdevumi ar
skaidrojumiem. Arī lietpratēji šai jaunajā izdevumā atradīs
daudz noderīga.
7
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Pēc lekcijām...

Latvijas Koledžu asociācijas ietvaros jau tradicionāli
reizi gadā tiek organizēts kopīgs studentu pasākums –
starpkoledžu boulinga turnīrs. Pasākuma mērķis – pievērst
sabiedrības uzmanību 1. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības mācību iestādēm un studiju iespējām, vienlaikus
rosinot savstarpēju sadarbību ne tikai studiju procesa
ietvaros, bet arī brīvajā laikā.
Boulinga turnīrā 14. aprīlī, ko asociācija šogad organizēja
„Zelta boulinga un skvoša centrā” Rīgā, piedalījās studentu
komandas no 17 Latvijas koledžām un augstskolām. Kā
jau ierasts, pasākuma ievada daļā pretinieki apmainījās
apsveikumiem gan dzejā, gan prozā, tāpat neizpalika
dziesmas, akrobātiski priekšnesumi un veiksmes vēlējumi
konkurentiem un līdzjutējiem.

Ar mani šobrīd ir tā - jo vairāk uzzinu ko jaunu, jo vairāk
saprotu, ka zinu vēl tik maz un vēlme studēt aug ar katru
Jauno Juristu skolas apmeklējuma reizi. Šī skola sniedza man
ieskatu studentu dzīvē un arī izvēlētajā profesijā.
Gribu uzsākt studijas Juridiskajā koledžā, jo tā piedāvā
plašas izaugsmes iespējas. Tāpat man personīgi saistoša ir
apmaiņas programma ERASMUS+, kas, protams, būs liels
izaicinājums, bet es labprāt iepazītu citas valstis, to kultūru
un galvenais – likumdošanu tajās. Ļoti ceru, ka pavisam tuvā
nākotnē jau varēšu sevi saukt par Juridiskās koledžas
studenti un pēc pāris studiju gadiem – arī par absolventi.
Anete Matuze
Jauno Juristu skolas absolvente

Visas komandas sacensībām bija gatavojušās godam,
tāpēc cīņa par kausiem izvērtās spraiga un pozitīvu emociju
piepildīta. Pēc aktīvas divu stundu spēles žūrija jau noteica
uzvarētājus: Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža
(1. vieta), Rīgas Tehniskā koledža (2. vieta), Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (3. vieta). Mūsu Juridiskās koledžas komanda godam ierindojās pirmajā
desmitniekā, iegūstot 7. vietu.
Šāda veida studentu tikšanās, kas Latvijas Koledžu
asociācijas ietvaros šogad notika jau sesto reizi, gūst arvien
lielāku atsaucību koledžu vidū un cerams, ka katru nākošo
sacensību dalībnieku skaits būs vēl kuplāks, bet gaisotne un
noskaņojums tajās - pozitīvi skaļāks.

Jubilejas jeb 25. skriešanas sezonā Rīgas maratonam
ir jauns galvenais partneris, par ko vēsta arī nosaukuma
maiņa - turpmākos piecus gadus Baltijas lielākais
skriešanas pasākums nesīs Lattelecom vārdu. Protams,
maratons turpinās uzņemto kursu nozīmīgāko Ziemeļ- un
Centrāleiropas skriešanas pasākumu virzienā, plānojot
virkni unikālu tehnoloģisku jauninājumu, kā arī pārņems
Nordea partnerības laikā aizsāktās tradīcijas veselīga
dzīvesveida un skriešanas kultūras veicināšanā.

Madara Ozere
Juridiskās koledžas metodiķe

Juridiskās koledžas studentu,
absolventu, darbinieku un
docētāju fotoizstāde šai pavasarī
tika atklāta 14.maijā un
patīkami pārsteidza pasākuma
apmeklētājus ar krāsām un
sižetu daudzveidību.
Balvas uzvarētājiem dalīja
vairākās nominācijās: portrets,
daba, puķes, dzīvnieki, pilsētvide,
bet vislielāko atzinību un titulu
„Labākā no labākajām” ieguva
K.Lambertes fotogrāfija „Miers”.
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Lattelecom Rīgas maratonā 2015. gada 19. maijā kopumā
tika reģistrēts 25 931 dalībnieks no 69 pasaules valstīm.
Juridiskās koledžas komandas sastāvā jubilejas skriešanas
sacensībās šogad startēja12 dalībnieki. Organizatori
dalībnieku izvēlei piedāvāja četras distances – maratonu
(42 km 195 m), pusmaratonu (21 km 97,5 m), 10 km distanci
un 5 km posmu. Pusmaratonā ar labiem rezultātiem finišēja
mūsu studentes Zane Svetiņina un Rasa Gicēviča, nākošo
posmu – 10 km garumā par savu bija izvēlējušies Anna
Leiduma un Didzis Kusiņš. Savukārt, viskuplākais dalībnieku
skaits tika reģistrēts 5 km distancei: Ilgvars Rubins, Ināra
Šmite, Jānis Bruševics, Kristīna Kacale, Anita Grieze, Kristīne
Gailāne, Megija Kate Gertnere un Milēna Skangale.

