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Juridiskā koledža tuvojas savai pilngadībai

15 gadi vēl ir tīņu vecums, bet
pilngadība nav vairs aiz kalniem. Arī
Juridiskā koledža savu tīņa vecumu
sasniegusi godam. Mēs varam lepoties
ar aptuveni 4500 absolventiem, no
kuriem gandrīz 3500 ir beiguši studijas
tiesību zinātņu programmā. Koledžai
sākotnēji bija tikai viena – tiesību
zinātņu programma, šogad tās ir sešas.
2001. gadā mēs nodibinājām divas
filiāles: Liepājā un Ventspilī, tagad
darbojas četras – klāt nākušas filiāles
Valmierā un Gulbenē.
Tradicionālās apmācības
formas koledžā kopš 2010. gada ir
papildinātas ar tālmācību. Visas mūsu

studiju programmas ir ieguvušas
starptautisku akreditāciju. Katru
gadu koledža izdod vairākas mācību
grāmatas, kuras izmanto augstskolās
un universitātēs visā Latvijā. Mūsu
rīkotajās starptautiskajās konferencēs
un starptautiskajās zinātnes nedēļās
piedalās mācībspēki un zinātnieki
no daudzām Eiropas valstīm, ASV,
Kanādas. ERASMUS+ programmas
ietvaros sākot ar 2012. gadu vairāk kā
20 koledžas studenti mācījušies un
pabijuši praksē ārzemēs.
Pirms 15 gadiem ideja par koledžas
dibināšanu radās sakarā ar izmaiņām
Latvijas likumos, kas ieviesa jaunu

izglītības veidu mūsu valstī – pirmā
līmeņa augstāko profesionālo izglītību.
Jau pirms tam Latvijas juristu biedrība
(dibināta 1988. gadā) ne reizi vien
vērsa uzmanību uz to, ka būtu
nepieciešams sagatavot vidējā līmeņa
speciālistus Latvijā, jo ne jau vienmēr
tieslietu jomā vajadzīgi speciālisti ar
bakalaura vai maģistra grādu.
Pirmā akreditācija, ko 2001. gada
jūnijā veica starptautiska ekspertu
komisija, savā ziņojumā ierakstīja:
„Tagad Juridiskajai koledžai jādod
pietiekami daudz laika, lai varētu
ilgstoši, stabili un nepārtraukti
attīstīties tādā pašā tempā, kā uzsākot
apmācību”. Aizvadītie piecpadsmit gadi
pierādīja, ka esam attaisnojuši
ekspertu vēlējumu. Tagad līdz mūsu
pilngadībai – nākamos trīs gados
jāsaņemas, lai koledža būtu atpazīstama
ne tikai Latvijā, bet to zinātu Eiropā un
citviet pasaulē. Mūsu dalība daudzās
starptautiskajās izglītības organizācijās
jau tagad to veicina, bet ārvalstu
studentu uzņemšana koledžā būtu vēl
viens svarīgs solis šai virzienā un tas
sekmētu Latvijas studentu sakarus ar
starptautisko vidi.
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors

Sveicu Juridisko koledžu
tās 15 gadu pastāvēšanas jubilejā!
Juridiskā koledža sniedz izglītību, kas kvalificē koledžas absolventus praktiskā
darbā gan privātajā, gan valsts sektorā. Varētu teikt, ka koledžas piedāvātā
izglītība ir domāta tiem cilvēkiem, uz kuru pleciem balstās mūsu valsts
ekonomika un arī valsts pārvalde visplašākajā nozīmē.
Nozīmīgs ir arī Juridiskās koledžas devums zinātnē. Tādējādi koledža ir
atradusi savu īsto vietu mūsu izglītības sistēmā.
Savā nozarē Juridiskā koledža, bez šaubām, atrodas priekšgalā, tās diploms
darba devējiem norāda uz solīdu, vispusīgu, bet reizē ļoti praktisku iegūtās
izglītības ievirzi – tieši to, kas ir vajadzīgs!
Vēlu Juridiskajai koledžai tā turpināt un augt!

Egils Levits
Eiropas Savienības tiesas tiesnesis
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Bakalaura studiju un ERASMUS+ iespējas
Ar Utenas koledžu Lietuvā Juridiskās koledžas
administrācija sarunas par savstarpēju sadarbību uzsāka jau
2015. gada pavasarī, noslēdzot sadarbības līgumu, kas tagad
nodrošina mūsu absolventiem tālāku studiju iespējas – iegūstot
2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i. bakalaura
grādu.
Utenas koledža ir moderna valsts augstākās izglītības
iestāde, kura dibināta 2000. gada 1. septembrī un piedāvā uz
praktisko un profesionālo darbību orientētas profesionālās
augstākās izglītības programmas. Tā piedāvā divdesmit divas
akreditētas profesionālās bakalaura programmas, deviņas no
tām ir balstītas uz moduļu apmācības principu.

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”
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”

Šogad noslēgtais sadarbības līgums ar Utenas koledžu par
Juridiskās koledžas absolventu studiju turpināšanas iespējām
trešajā studiju kursā mūsu pusei ir īpaši izdevīgs, jo piedāvā
studijas profesionālā bakalaura grāda ieguvei, kur kopējais
studiju ilgums ir trīs gadi (Latvijā tas ir četri gadi).
Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas pārstāvis
Eiropas diplomu atzīšanas centru tīklos ENIC un Naric, t.i.
informācijas institūcija par ārvalstīs iegūtas profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās Latvijas
EQF koordinācijas punkts, Europass un Refer Net centrs
ir devis atzinumu par Lietuvā iegūtā profesionālā grāda
atzīšanu Latvijā, tātad Lietuvā koledžā iegūtais profesionālā
bakalaura grāds tiek pielīdzināts Latvijā iegūtam bakalaura
grādam, kas dod tiesības Latvijā turpināt studijas
profesionālā maģistra studiju programmā ar nosacījumu, ka
kopējais bakalaura un maģistra studiju ilgums nav mazāks
par pieciem gadiem.
Pamatojoties uz Juridiskās koledžas un Utenas koledžas
sadarbību studiju un pētniecības jomā, Utenas koledža
apņemas nodrošināt studiju iespējas Juridiskās koledžas
absolventiem, trešajā studiju gadā, ņemot vērā Utenas
koledžas uzņemšanas noteikumus un imatrikulācijas
kārtību. Līguma slēgšanas brīdī Puses ir ieinteresētas
sadarboties šādu studiju programmu realizācijā un veikt
šādu studiju programmu salīdzinājumu:

Piešķiramā kvalifikācija:
Grāmatvedis
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās
izglītības studiju programma
“Cilvēku resursu vadība”
Piešķiramā kvalifikācija:
Personāla speciālists

Professional
Bachelor of Law

kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu starptautisku sadarbību
starp augstākās izglītības iestādēm, palielinātu studentu
un akadēmiskā, administratīvā personāla mobilitāti. Tā
nosaukta filozofa un teologa Roterdamas Erasma (14651536) vārdā. Savas dzīves laikā, pārvietodamies no vienas
Eiropas daļas uz citu, viņš apguva aizvien jaunas zināšanas
un pieredzi, kādas bija iegūstamas tikai ceļojot un mainot
ierasto vidi. Atstādams dzīves laikā iegūto bagātību Bāzeles
universitātei, Roterdamas Erasms kļuva par mobilitātes
stipendiju aizsācēju.
Erasmus+ programmā ir iespējams piedalīties ar un bez
Eiropas Komisijas piešķirtajām stipendijām. Stipendijas

apjoms Latvijas studentiem ir no EUR 400 līdz EUR 900
mēnesī atkarībā no katras konkrētās valsts, kurā notiek
studijas/prakse, un piešķirtā Eiropas Komisijas finansējuma.
Erasmus+ programmā ārvalstu augstskolā var studēt vienu
reizi, bet ārvalstu uzņēmumā – vienu reizi praktizēties.
Juridiskā koledža ir Erasmus+ programmas dalībniece
kopš 2012. gada. Šo iespēju - studēt partneraugstskolās
Eiropā vai iziet praksi ārvalstīs izmantojuši vairāk nekā
20 mūsu studenti, kuri ir praktizējušies Lielbritānijā, Īrijā,
Somijā, Lihtenšteinā, Dānijā, Turcijā, Norvēģijā, Lietuvā.
Intra Lūce,
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Bachelor Study programme
“Information Systems
Engineering”

PRME starptautiskajā forumā

Professional Bachelor of Information
Systems Engineering

Atbildīgas izglītības vadības globālais forums
(2015 Global Forum for Responsible Management Education - 6th PRME Assembly) šogad tika organizēts ASV,
kur Ņujorkā laikā no 23. jūnija līdz 25. jūnijam norisinājās PRME gadskārtējā - sestā asambleja.

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

Sākot ar 2015./2016. studiju gadu šo iespēju jau izmanto
trīs Juridiskās koledžas studiju programmas „Tiesību
zinātnes” absolventi.
Juridiskā koledža veiksmīgi sadarbojas ar Utenas koledžu
arī ERASMUS+ programmas ietvaros. Šī programma paredz
studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla studiju
un praktizēšanās iespējas ārvalstīs. Utenas koledžā šogad
mācās viena studiju programmas „Komerczinības” studente,
bet vairāki JK docētāji programmas ietvaros ir lasījuši
lekcijas Utenas koledžā, savukārt, Utenas koledžas lektori Juridiskajā koledžā. Nupat, 7. oktobrī Starptautisko attiecību
nodaļas vadītāja Rūta Jurgelione sniedza Juridiskās koledžas
studentiem interesantas lekcijas par karjeras izaugsmi un
starpkultūru sadarbību.
Erasmus+ ir Eiropas Savienības augstākās izglītības
attīstības programma, kas paredzēta, augstākās izglītības

Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”, Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010
www.jk.lv, e-pasts: redakcija@jk.lv
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Forumā piedalījās apmēram 400 izglītības vadības
pārstāvju no visas pasaules: universitāšu rektori, dekāni,
profesori, augstskolu akreditācijas komisiju locekļi, studentu
pārstāvji, kā arī ANO un valdības pārstāvji. Juridisko
koledžu šai starptautiskajā sanāksmē pārstāvēja direktora
vietnieces Intra Lūce un Arta Šneidere-Kalvīte.
Pasākumu vadīja Apvienoto Nāciju Globālo līgumu
parakstījušā uzņēmuma Fosun grupa, kas organizēja to ASV
- savā galvenajā mītnē Ņujorkā.

Forumā tika apskatīti un apkopoti ilgtspējīgas attīstības
jautājumi par globālajām tendencēm izglītībā un
uzņēmējdarbībā laika posmā no 2015. gada līdz
2030. gadam. Mērķis - noskaidrot galvenās vadlīnijas šim
periodam, tostarp ievērojot PRME atbildīgas izglītības
vadības principus un nostiprinot to lomu uzņēmējdarbības
un izglītības vadības jomā, reaģējot uz ANO ierosināto
ilgtspējīgas attīstības mērķu saglabāšanu, t.i. veicinot
dialogus un diskusijas pedagogu, studentu, uzņēmēju, valsts
iestāžu, patērētāju, mediju, sabiedrisko organizāciju un citu
ieinteresēto grupu vidū par globālās sociālās atbildības un
ilgtspējas jautājumiem.
Pasākuma dalībniekiem šai forumā bija dota iespēja
iesaistīties interaktīvās diskusijās, dalīties ar labas prakses
piemēriem, to piemērošanu darbā ar vienaudžiem un
citiem interesentiem. Pieredzes apmaiņa tika rosināta starp
uzņēmumu pārstāvjiem, lai rastu risinājumus un iespējas,
paplašinātu zināšanu loku par izaicinājumiem sociālās un
vides atbildības kontekstā, kuri savukārt, rastu kopīgas un
efektīvas pieejas šo izaicinājumu risināšanā un sekmētu
izglītības attīstību.
25. jūnija sesijā Apvienoto Nāciju Organizācijas
Ģenerālās Asamblejas zālē par godu ANO Global
Compact 15. gadadienai uzrunu dalībniekiem teica ANO
ģenerālsekretārs Bans Kimuns (Ban Ki-Moon) un uzstājās
arī bijušais Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs,
diplomāts Kofi Annans (Kofi Annan).

Arta Šneidere-Kalvīte,
Juridiskās koledžas direktora vietniece
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Sadarbības partneri Gruzijā
No 14. līdz 19. septembrim Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis, direktora vietniece Intra Lūce
un bibliotēkas vadītāja Anita Rudziša Latvijas Koledžu asociācijas delegācijas sastāvā bija darba vizītē Gruzijā.
Vizītes mērķis - iepazīties ar koledžu izglītību Gruzijā.
Brauciena ietvaros tika noorganizētas tikšanās Gruzijas
Izglītības un Zinātnes ministrijā, Izglītības kvalitātes
novērtēšanas centrā, Adžārijas Autonomās Republikas
parlamentā un vairākās koledžās.

Batumi Jūrniecības koledžā 17. septembrī notika
starptautisks forums “Inovācijas un problēmas profesionālās
izglītības sistēmā Latvijā un Gruzijā’’, kurā koledžas direktors
Tālavs Jundzis iepazīstināja Gruzijas kolēģus ar augstākās
izglītības sistēmu Latvijā, īpašu uzmanību veltot koledžām
Latvijā un to vietai Eiropas un pasaules augstākās izglītības
telpā.
Gruzijā 2004. gada
decembrī tika pieņemts
Augstākās izglītības
likums, kurš bija jauno
izglītības reformu
aizsācējs. Ar jaunā
likuma spēkā stāšanos
arī Gruzijā tika ieviesta
trīs pakāpju augstākā
izglītība, kā to paredz
Boloņas deklarācija,
t.i. bakalaura, maģistra
un doktora studijas.
No 2010. gada Gruzijā,
attiecībā uz profesionālo
augstāko izglītību
ir ieviesta īsā cikla
augstākā izglītība, kura
nodrošina IV un V profesionālās kvalifikācijas ieguvi.
Gruzijā ir trīs veidu augstākās izglītības institūcijas:
• Pētniecības universitātes - augstskolas, kuras realizē
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas
un veic zinātniskos pētījumus.
• Mācību universitātes - augstākās izglītības iestādes,
kurās ir bakalaura un maģistra studiju programmas.
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• Koledžas – augstākās izglītības iestādes, kuras realizē
tikai pirmā cikla – akadēmiskā bakalaura studiju
programmas.
Savukārt, profesionālo izglītību Gruzijā realizē divu veidu
koledžās:
• Kopienu koledžās - profesionālās izglītības iestādēs,
kuras piedāvā sagatavošanas vispārējās izglītības
programmas vai/un mākslas programmas kopā ar
profesionālās izglītības programmu un ir arī tiesības
realizēt gruzīnu valodas izglītības programmas.
• Profesionālās koledžās - profesionālās izglītības
iestādēs, kuras piedāvā tikai profesionālās izglītības
programmas līdz trešajam profesionālajam
kvalifikācijas līmenim.
Pašlaik Gruzijā ir reģistrētas 89 profesionālās izglītības
iestādes, tai skaitā arī jau minētās kopienu un profesionālās
koledžas.
Juridiskā koledža vizītes ietvaros Gruzijā noslēdza
vairākus sadarbības līgumus, ar kuriem abas puses apliecina,
ka ir ieinteresētas daudzpusīgā sadarbībā un apņemas
iesaistīties savstarpējā docētāju un studentu pieredzes
apmaiņā ar nolūku - 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 projektus u.c.
Saskaņā ar līgumiem abu pušu akadēmiskajam un
administratīvajam personālam un studējošajiem tiks
nodrošinātas plašākas pieredzes apmaiņas iespējas.
Sadarbības līgumi noslēgti ar:
• Business Academy of Georgia – SBA,
• Marneuli Medical College,
• Community College Georgia,
• Community College Phanasherteli.
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Pēc koledžas absolvēšanas...
Juridisko koledžu es absolvēju
2013. gadā, bet sākās viss tā…
Tas bija vēl 2011. gada vasarā,
kad Sandijs - mans vīrs nāca klajā ar
paziņojumu, ka grib studēt, vajagot
iegūt augstāko izglītību. Es arī ļoti
vēlējos mācīties, tādēļ abi sākām
interesēties pa studiju iespējām. Izvēle
bija par labu Juridiskajai koledžai.
Studijas mūsdienās nav lēts
pasākums, tādēļ bijām ļoti patīkami
pārsteigti, kad uzzinājām, ka Juridiskā
koledža piedāvā atlaides, ja no vienas
ģimenes vienlaikus mācās divi cilvēki.
Tā arī tai rudenī abi uzsākām studijas.
Lekcijas bija interesantas, saistošas,
tātad nevis klasiskā likumu atreferēšana
un komentāri no lektoru puses, bet
gan konkrētu situāciju analīze un
atgadījumi no dzīves. Manā atmiņā
visspilgtāk ir palikušas nodarbības
„Krimināltiesību” un „Kriminālprocesa”
studiju kursu ietvaros, kuras vadīja
Liepājas virsprokurors Atis Dzērvēns.
Tas viss šķita tik interesanti, aizraujoši,

bet tai pašā laikā man tik nesasniedzami
un nereāli! Toreiz, kad vēl studēju
Juridiskajā koledžā, es strādāju par
vecāko kasieri veikalā, bet mans vīrs bija
kārtībnieks Valsts policijā. Darbs man,
protams, bija un arī labi apmaksāts, bet

tas tomēr īsti nebija mans aicinājums
jeb sirds darbs.
Pēc studijām Juridiskajā koledžā
un diploma iegūšanas Sandijam

Intra Lūce,
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Oktobra pēdējā dienā, tādā rāmā, siltā un saules pilnā, pašā dienvidū vienu
studiju posmu noslēdza 2015. gada Juridiskās koledžas rudens izlaiduma
absolventi.
31. oktobrī Rīgā, Splendid Palace zālē uz svinīgo pasākumu pulcējās visu
sešu koledžā īstenojamo studiju programmu nu jau bijušie studenti: gan
galvaspilsētas pārstāvji, gan arī Gulbenes, Valmieras, Ventspils un Liepājas filiāļu
studenti. Diplomus par pirmā līmeņa augstāko izglītību un administrācijas laba
vēlējumus šoreiz saņēma 131 Juridiskās koledžas absolvents.

piedāvāja virsnieka amatu Kārtības
policijā, savukārt, es pieteicos darbā
Valsts policijā un tad jau pēc atlases
procedūras man tika piedāvāts
virsnieka amats Kriminālpolicijas
nodaļā. Lai uzsāktu dienestu Valsts
policijā, man gan nācās vēl pusgadu
mācīties Valsts policijas koledžā
un pie viena iziet pilnveides kursu
programmu. Bet tur jau mācības šķita
daudz vieglākas, jo Juridiskajā koledžā
pamatus biju apguvusi, zināju, kā un
kur meklēt atbildes likumos.
Šomēnes apritēs tieši gads kopš
esmu amatpersona un jau pusgads
kā Kriminālpolicijas inspektorei.
Tagad esmu sapratusi, ka šis darbs
man patīk un tas ir mans aicinājums.
Esmu priecīga, ka absolvēju Juridisko
koledžu, šis fakts kļuva par pavērsiena
punktu manā dzīvē, manā ģimenē.
Es uzskatu, ja cilvēks dara darbu, kas
viņam patīk, viņš ir laimīgs!
Paldies Juridiskajai koledžai!

Inga Rubeze

Šis Juridiskajai koledžai ir īpašs gads.
Decembrī tiek atzīmēti 15 veiksmīgi
darbības gadi. Šeit pavadītais laiks
mums ir neaizmirstams un bezgala
interesants: iegūtas zināšanas, pieredze
un rūdīts raksturs. Ne jau velti ir tādi
koledžas absolventi, kas turpina mācīties
Juridiskajā koledžā atkārtoti kādā citā
studiju programmā, jo zina, ka saņems
atbalstu un būs iespēja apgūt vēl vairāk.
Koledžas absolventiem es gribētu
vēlēt, lai, turpinot studijas tālākos
posmos, paveicas sadarboties ar tik
pat lieliskiem un zinošiem docētājiem,
kādi ir Juridiskajā koledžā un nekad
neaizmirst par mācību iestādi, kur
sperti pirmie soļi ceļā uz profesionālo
izaugsmi. Juridiskajai koledžai novēlu –
noteikti pastāvēt vēl daudzus gadus un
aicināt savā pulciņā vēl vairāk studentu.
Maruta Krišjansone-Kārkliņa
RT-D-2-1 studente
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2000

Bezpeļņas organizācija SIA „Juridiskā koledža” dibināta
2000. gada 21. augustā.
Kronvalda bulv.1a, Rīgā 1. decembrī savu pirmo mācību
gadu uzsāk 460 studiju programmas „Tiesību zinātne”
studenti.

2001

Mācību gada sākums filiālēs: Liepājā un Ventspilī.
2001. gada pavasarī - pirmā akreditācija gan mācību iestādei,
gan abām tās filiālēm, kuras rezultātā tā top par pirmo
starptautiski akreditēto koledžu Latvijā ar tiesībām izdot
valsts atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.
Akreditācija studiju programmai „Tiesību zinātnes” uz
maksimālo termiņu – 6 gadi.
Pirmās docētāju (27.04.2001.) un studentu zinātniskās
konferences (19.05.2001.).
Izdota pirmā mācību grāmata „Eiropas Savienības tiesību
principi un to ieviešana Latvijā” (autors E. Levits).
Reflektantu skaits dubultojas – rudenī jau esošajiem otrā
kursa studentiem pievienojas 981 jauniņais.

2002

Juridiskā koledža – Latvijas Koledžu asociācijas dibināšanas
iniciatore un šīs biedrības locekle.
Svinam savu 1. izlaidumu, kur diplomu par pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību saņem 352 absolventi
(Rīgā, Kongresu namā 2002. gada 28. decembrī, Liepājā un
Ventspilī – 2003. gada janvārī).

2003

Juridiskās koledžas 2. izlaidums Rīgā un filiālēs: Liepājā,
Ventspilī, šoreiz diplomus saņem 433 jaunie juristu palīgi.
Sākam regulāri piedalīties Ķīpsalas izstādē „Skola”.

2004

BO SIA „Juridiskā koledža” nosaukums tiek mainīts uz SIA
„Juridiskā koledža”.
Ar 2004./2005. mācību gadu, Juridiskā koledža sāk
īstenot vēl divas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” un
„Komerczinības” gan Rīgā, gan arī koledžas filiālēs.

2005

Pieņemts lēmums par vēl vienas studiju programmas
„Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana”
īstenošanu.
Sākot ar 4. izlaidumu, visi absolventi diplomus saņem Rīgā.
Pirmais absolventu salidojums.

2006

Ar 2006./2007. mācību gadu uzņemšana Juridiskajā koledžā
ir divas reizes gadā, t.i., ieviešam ziemas uzņemšanu Rīgā.
Februārī studijas neklātienes nodaļā uzsāk pirmie
„Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas”
programmas studenti.
Rudenī šai programmā jau tiek uzņemti studenti arī vakara
nodaļā Rīgā un neklātienē – filiālēs.
Sāk iznākt Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājums.
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2007

Darbu uzsāk Gulbenes un Valmieras filiāles.
Juridiskajā koledžā Rīgā un četrās tās filiālēs kopā ir sasniegts
vislielākais reflektantu skaits, oktobrī studijas pirmajā kursā uzsāk
1261 students četrās programmās.
Koledžas apgādā iznāk „Eiropas tiesības” (jau otrais, papildinātais
izdevums).

2008

Kopš 2008. gada izlaidumus Juridiskajā koledžā svinam divreiz
gadā: ziemas beigās un, kā jau ierasts, rudenī.
I.Kliederes grāmatai „Lietišķā informātika” sagaidīts piektais
izdevums.

2009

Rekordliels absolventu skaits ir 9. izlaidumā, kad koledžu absolvē
580 jaunie speciālisti.
Līdzās jau apritē esošajām četrām pirmā līmeņa augstākās
izglītības studiju programmām, pievēršamies arī tālākizglītībai,
ar programmas „Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimnie
košana” (kvalifikācija – namu pārzinis) realizāciju kursu veidā.

2010

Jaunas studiju iespējas paver tikko uzsāktā tālmācības forma jeb
e-studijas.
Juridiskās koledžas desmit gadu jubileja.

2011

Juridiskā koledža – starptautiskās organizācijas FIABCI biedre.
Aktīvi piedalāmies sporta un kultūras pasākumos: ikgadējā
maratonskrējienā, boulinga turnīros, u.c.

2012

Piecas studiju programmas, t.sk. jaunā „Grāmatvedība un finanses”.
Juridiskā koledža iesaistās ERASMUS+ mobilitātes programmā un
ANO izglītības programmā, kļūstot par PRME dalībnieci.
Otrais absolventu salidojums.

2013

Akreditēts studiju virziens „Ekonomika” .
Akreditēts studiju virziens „Tiesību zinātne” .
Top jauna studiju programma „Datorsistēmu un datortīklu
administrēšana”.
Juridiskā koledža – starptautisko organizāciju EURASHE, WFCP
dalībniece.

2014

Virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu
pārvaldība” akreditācija.
Pirmo reizi Juridiskajā koledžā organizē Starptautisko zinātnes
nedēļu, kurā piedalās lektori no septiņām ārvalstīm.

2015

Akreditēts studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika,
elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”.
Sešas studiju programmas.
Juridiskās koledžas trešais absolventu salidojums.
Juridiskās koledžas arhīva materiāli
Foto: Jānis Brencis
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Latvijas Koledžu asociācija pie kolēģiem Kaukāzā
Gruzīnu maltītes, kur galdi vai lūst
no ēdienu pārbagātības, plūst vīna
straumes un skan slavenie gruzīnu
tosti, fonā daudzbalsīgie kalniešu
dziedājumi – tādi ir stereotipi par
Gruziju un to, ko mēs tur ceram
ieraudzīt. Vēl – Melnā jūra, kalni, alas,
klintis, saule un nostāsti par izslavēto
dienvidnieku
viesmīlību.
Bet realitātē viss
bija savādāk…
Latvijas Koledžu
asociācijas sanāksmē,
atsaucoties uz
mūsu sadarbības
partneres - Gruzijas
privāto koledžu
asociācijas (PCAG)
uzaicinājumu,
šopavasar tika
pieņemts lēmums
– no 14. septembra
līdz 19. septembrim
doties pieredzes
apmaiņas braucienā
uz Gruziju un
apmeklēt vienu no
tās reģioniem –
Adžārijas Autonomo Republiku.
Asociācijas darba grupa, t.i. 28
koledžu direktori, vietnieki, augstākās
izglītības mācību iestāžu pārstāvji,
posās ceļam, lai iepazītu Gruzijas
izglītības sistēmas novitātes, kā arī
pētītu privāto koledžu darbības
juridiskos un praktiskos aspektus.
Dažas stundas lidmašīnā un mūs
jau sagaidīja naksnīgā Gruzijas
galvaspilsēta: krāsaina, kalnaina,
spoži izgaismota un silta, nudien pat
gulēt negribējās, bet vajadzēja, jo
programmas ietvaros no rīta Tbilisi
bija ieplānotas vizītes Izglītības un
zinātnes ministrijā un Izglītības
kvalitātes novērtēšanas centrā. Uz
ministriju glīti saposušies paguvām
laikā, kolēģi gan skaidroja, ka
kaukāzieši neizceļoties ar precizitāti,
bet tikšanās mums par prieku notika
gandrīz vai norunātajā laikā. Tad nu
stāstījām gruzīniem par savu izglītības
sistēmu, klausījāmies ministrijas
pārstāvju ziņojumus par viņu
jaunākajām reformām izglītības jomā,
jautājām un diskutējām.
8

Uz nākamo oficiālo pasākumu
autobuss mūs tipiski dienvidnieciskā
tempā rāva cauri vai pus pilsētai,
kur jaunajā mikrorajonā starp
daudzdzīvokļu namiem mājvietu
radis Izglītības kvalitātes novērtēšanas
centrs. Te Latvijas pārstāvjiem un
gruzīnu kolēģiem radās iespēja

pastāstīt par savām mācību iestādēm,
apmainīties domām par studiju
programmu izstrādes, licencēšanas
jautājumiem, cita starpā jau sākām
noskaidrot arī sadarbības iespējas.
Sarunas par sadarbību turpinājās
arī pie nacionālā stilā klātiem
galdiem vecpilsētā. Laika Tbilisi
apskatei mums bija maz, bet vienalga
paguvām notvert Tbilisi šarmu ar tās
dienvidniecisko arhitektūru, klintīm
un ornamentiem, upes krastā uz
brīdi pārtapām par skatītājiem tautas

deju kolektīva koncerta TV ierakstā.
Kultūras programma ar latviešu un
gruzīnu tautas dziesmām turpinājās
arī autobusā pa ceļam uz Adžāriju
šķērsojot Meshetas kalnu grēdu.
Kopā ar Gruzijas privāto koledžu
asociācijas pārstāvjiem 16.septembrī
ieradāmies uz oficiālo pieņemšanu
Adžārijas Autonomās
Republikas Augstākajā
Padomē, kur
tikšanās laikā ar
AP priekšsēdētāju
Avtandilu Beradzi
un deputātiem
apmainījāmies domām
ne tikai par politiskām
tēmām un neatkarības
atjaunošanas niansēm,
bet diskutējām arī
par izglītības un
kultūras jautājumiem.
Mūsu vizīte
izpelnījās vietējās
televīzijas un masu
mediju uzmanību,
tāpat Adžārijas
AP tīmekļa vietnē
tagad ir atrodams
ieraksts par latviešu delegācijas
viesošanos parlamentā. Interesanti,
ka pats parlaments atrodas kādreizējā
sanatorijas ēkā, ļoti gleznainā vietā
kalnos, nevis Adžārijas galvaspilsētā
Batumi, bet gan netālu esošajā
Kobuleti. Tādējādi pa ceļam sanāca
jauka, neplānota ekskursija 1000 m
augstumā virs jūras līmeņa, kūrorta
zonā starp palmām un magnolijām.
Asociācijas valde: Juris Gerasimovs,
Oksana Lentjušenkova un Tālavs
Jundzis nākošajā dienā starptautiskajā
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forumā “Inovācijas un problēmas
profesionālās izglītības sistēmā Latvijā
un Gruzijā’’ nolasīja ziņojumus par
mūsu augstākās izglītības sistēmu,
tās struktūru, prioritātēm un studiju
programmu starptautisko
akreditāciju, paralēli,
protams, sniedza intervijas
TV žurnālistiem un
atbildēja uz laikrakstu
korespondentu
jautājumiem.
Seminārs notika
Batumi Jūrniecības
koledžā, tā noslēgumā
iepazināmies ar kolēģu
darba metodēm, materiāli
tehnisko bāzi. Šobrīd
Batumi ir Gruzijas lielākā
osta, kurā piestāj ne
tikai kravas kuģi, bet arī
tūristu laineri, jo jau izsenis tā ir izcila
kūrortpilsēta.
Pirmās liecības par pilsētu, kas
celta uz pussalas Melnās jūras krastā,
meklējamas Plīnija Vecākā un
Ksenofonta darbos. Batumi centrā,
uzturot spēkā seno leģendu, stāv
Mēdejas statuja, kam rokā ir zelta
aunāda. Bez Batumi, kurā šobrīd ir
aptuveni 140 000 iedzīvotāju, nav
iedomājama ne tikai Gruzijas, bet arī
visa Kaukāza vēsture.
Batumi mūs pārsteidza ar vecā un
jaunā miksli: rekonstrukcija pilsētas
centrā, zivju tirgus, kur pa īstam
var izjust šīs zemes kolorītu, Gonio
cietoksnis ar 18 torņiem un mītu par
argonautiem. Bet tam visam pretstatā
– Piejūras parks pilsētas ziemeļrietumu
daļā un jaunā promenāde gar jūras
malu 6 km garumā, kas tapusi vēl
Ševardnadzes laikos. Piekrastē viss

sakopts, modernas 21. gs. skulptūras,
Alfabēta tornis, ko rotā 33 gruzīnu
alfabēta burti, daudz viesnīcu,
sporta laukumi, restorāni, muzikālās
strūklakas.

Pilsētas panorāmu baudījām no
skatu laukuma kalnos un adžāru deju
programmu turpat, bet jūras krastā –
arī nacionālo virtuvi. Adžārijā nācās
lauzt stereotipu, ka Gruzijā lielākoties
pārtiek no aitas gaļas. Adžāriešu
ēdienkartē ir vistas, liellopa un cūkas
gaļa, no kuras top šašliks.
Jāatzīst, ka kaukāzieši pie svētku
galdiem sēž ilgi, runā, dzer vīnu, dejo,
tamada saka tostus, ēdienu trauki uz
galda tiek likti vēl un vēl, līdz deserts
jau izvietojas uz šķīvjiem trešajā līmenī.
O, šie nosaukumi: tkemali, hinkali,
mčadi, malahto, dedluri, čurčela…
Adžāru iecienītais ēdiens ir sinori, ko
gatavo no sarullētas kārtainās mīklas,
pildītas ar biezpienu, bet visskaistākais
un, manuprāt, interesantākais ir adžāru
hačapuri, kas ar formu un arī garšu
atšķiras no tradicionālās gruzīnu
maizes. Hačapuri tiek cepts laiviņas

formā, ar savu saturu un izskatu
simbolizējot saulrietu jūrā.
Tā kā mūsu nacionālajai
aviosabiedrībai nav tiešo reisu uz
Batumi, tad laicīgi jau posāmies atceļam
uz Tbilisi, tikai šoreiz pēc
Business Academy of Georgia
- SBA direktores Ias Eradzes
uzaicinājuma ceļš veda caur
senās Kolhīdas galvaspilsētu
Kutaisi.
Brauciena laikā bija arī
patīkami pārsteigumi ārpus
oficiālās dienas kārtības.
Chaltubo apkaimē astoņdesmito
gadu vidū tika atklāts jauns
tūrisma objekts - grandiozā
Prometeja ala, kas pārsteidz
ikvienu tās viesi, ievedot
miljoniem gadu senā pazemes
valstībā. Šeit mūs krāsainu
prožektoru gaismā sagaidīja 6 milzīgas
pazemes zāles, mītiskām formām
apveltīti stalaktīti un stalagmīti,
ūdenskritumi, ezeriņi, bet laukā
no pasaku valstības tikām vesti ar
motorlaivām pa pazemes upi.
Pieredzes apmaiņas brauciena
ietvaros tika atrasti sadarbības partneri
un līgumi noslēgti ne tikai starp
atsevišķām koledžām, bet dokumentāli
šo faktu fiksējām arī asociāciju līmenī.
LKA valdes priekšsēdētājs Juris
Gerasimovs un PCAG prezidente Nino
Gomelauri parakstīja memorandu,
kas paredz tālākas sadarbības iespējas
starp Latvijas Koledžu asociāciju, tās
biedriem un Gruzijas privāto koledžu
asociāciju. Nākamgad jau gaidīsim
gruzīnu kolēģus atbildes vizītē pie
mums Latvijā.
Anita Rudziša
Latvijas Koledžu asociācijas sekretāre

Valsts svētku nedēļā oficiālā vizītē Rīgā ieradās Adžārijas
Autonomās Republikas Augstākās Padomes deputāti
Murmans Beridze un Teimurs Bolkvadze. Viesi apmeklēja
Latvijas Republikas Saeimu, kur tikās ar Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Jāni Vucānu,
devās uz Latvijas Zinātņu akadēmiju pie LZA prezidenta
Ojāra Spārīša.
17. novembrī Adžārijas AP deputāti, kuri vienlaikus ir
Izglītības, zinātnes, kultūras un sporta komisijas locekļi,
ieradās uz tikšanos ar Latvijas Koledžu asociācijas valdi,
LKA biedriem un viesojās Juridiskajā koledžā. Tikšanās
laikā risinājās spraiga saruna par pirmā līmeņa augstākās
izglītības vietu un lomu izglītības sistēmā gan Gruzijā, gan
Latvijā, sadarbību ar darba devējiem un koledžu absolventu
darbā iekārtošanās jautājumiem.
9
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Juridiskās koledžas studenti docētāja skatījumā
Pirmā tikšanās ar Juridiskās
koledžas studentiem
sagādāja man dažus
patīkamus pārsteigumus.
2000. gada decembrī es
uzstājos ar vieslekciju par
Eiropas Savienību. Studentu
daudz – pilna aktu zāle, arī
ar papildvietām, bet viņu
vidējais vecums - tuvu manam
toreizējam gadu skaitam, – tie
cilvēki, kuri apguva tiesību
zinātņu pamatus, bija ar pama
tīgu dzīves pieredzi. Lai arī daudz jautājumu studenti toreiz
publiski neuzdeva, toties privāti gan, kas liecināja par patiesu
interesi par Eiropas Savienību, par kuru tai brīdī jau varēja
sākt runāt kā Latvijas Republikas nopietnu nākotnes saistību.
2003. gada vasarā pats iesaistījos aģitācijas kampaņā,
aicinot Latvijas iedzīvotājus balsot referendumā par Latvijas
pievienošanos ES, jo tas likās svarīgi. Pēc tam, gandrīz
10 gadus vēlāk, daži koledžas studenti man skaidroja, ka
argumentus par labumu, kāds varētu piemeklēt Latvijas
ekonomiku pēc pievienošanās, diemžēl aizēnoja cits fakts vēlme un iespēja tagad Eiropas Savienībā meklēt darbu un arī
dzīvesvietu citās ES valstīs.
Līdz 2009. gadam - pirms es pārcēlos uz dzīvi Latvijā Juridiskās koledžas studentus satiku tikai vieslekcijās un
kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas laikā. Toties tagad, lasot
lekciju ciklu, esmu iepazinies ar viņiem daudz vairāk. Arvien
vēl esmu izbrīnīts par studējošo ciešo apņēmību apgūt tiesību
zinības neklātienē un vakaros, paralēli pilnai darba slodzei,
bet Eiropas tiesības tikai atsevišķos gadījumos ir tieši saistītas
ar to. Taču viņiem tas nav šķērslis aktīvai interesei par Eiropas

tiesību kursu. Nav bijis neviens lekciju cikls, kad es pats
nebūtu kādā man līdz tam neskaidrā jautājumā vai aspektā
meklējis papildinformāciju, pateicoties studentu jautājamiem
vai kritikai. Ar laiku jo biežāk ar studentiem esmu varējis
apmainīties viedokļiem, diskutēt lekciju laikā un, protams,
vēlētos, lai šī tendence saglabājas un pieaug.
Koledžas studenti daudzējādā ziņā Eiropas tiesību studiju
kursā attīsta savas spējas kritiski uztvert gan to, kas publiskā
telpā parādās pozitīvs, gan negatīvs par Eiropas Savienības
līdz šim nepabeigto projektu, proti, par integrāciju Eiropā.

Juridiskajā koledžā strādāju
no 2002.gada, sāku vispirms
Ventspils filiālē, tad gadu vēlāk
arī Liepājā. Tā nu sanāk, ka
koledžā, docējot studiju kursus
“Administratīvās tiesības”
un “Administratīvā procesa
tiesības”, esmu jau trīspadsmit
gadus.
Atskatoties uz šo laiku,
jāatzīmē, ka ir mainījies gan
studējošo sastāvs, gan viņu
motivācija. Ja Juridiskās
koledžas pirmsākumos Ventspils un Liepājas filiālēs studējošo
sastāvu lielākoties veidoja valsts iestādēs strādājošie, kuriem
līdz noteiktam laikam bija jāiegūst augstākā izglītība, tad vēlāk
– studenti, kuriem jau bija kāda cita augstākā izglītība.
Vislielāko gandarījumu man sagādā studenti, kuri ir ļoti
motivēti un skaidri zina, kāpēc viņi izvēlējušies studēt.Tā
2005. gadā viena no studentēm Ventspils filiālē paziņoja,
ka viņa ir nākusi studēt, lai kļūtu par tiesnesi. Tanī brīdī
tu domā, ka nu gan viņa uzstādījusi sev augstu mērķi, bet
kad 2013. gadā tu “Latvijas Vēstnesī” jau lasi, ka kādreizējā

studente tagad ir iecelta par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi
un Valsts prezidentam nodevusi zvērestu (svinīgo solījumu),
tu atceries… viņas teikto pirms astoņiem gadiem. Studente
tik tiešām mērķtiecīgi bija izvēlējusies tiesību zinātņu studijas
Juridiskajā koledžā kā sākumu savai turpmākai karjerai.
Protams, pēc koledžas absolvēšanas viņa turpināja studijas,
iegūstot gan otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, gan
arī profesionālā maģistra grādu.
Ik pa laikam manā lektora ikdienā gadās arī pa kādam
kuriozam. Nereti vienā kursā mācās ģimenes locekļi: vīrs un
sieva, brālis un māsa, vai kāds no vecākiem un bērns. Tā kādā
reizē vienā grupā studējošie vīrs un sieva iesniedza vienāda
satura referātus. Man, protams, tūdaļ radās jautājums, vai
tagad atzīme jādala būtu uz pusēm un vai arī eksāmenu viņi
kārtos abi kopā.
Vēl viens atgadījums. Studente ieradusies uz eksāmenu
atkārtoti. Būdams pretimnākošs, ļauju viņai izvēlēties tos
jautājumus, kurus viņa zina vislabāk. Viens no tiem –
administratīvā pārkāpuma jēdziens. Atbilde bija sekojoša:
„Administratīvais pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums bez
asins izliešanas”. Pēc tādas atbildes par tematu, kuru cilvēks
zina vislabāk, man jautājumu vairāk nebija.
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Mūsu vieslektori

Ph.D. Eduards Bruno Deksnis

Kad 2002. gadā
pirmoreiz saņēmu
e-pastu no Jundža
kunga ar uzaicinājumu nolasīt dažas vieslekcijas
par mediāciju un
sarunām Juridiskās
koledžas studentiem,
es nekavējoties kravāju
somas, lai dotos uz Rīgu. Un darīju to ar prieku! No tā brīža
arī aizsākas mūsu sadarbība, kas veiksmīgi turpinās vēl
šobaltdien.
Šo gadu laikā esmu patīkami pārsteigts un gandarīts par
Latvijas un JK studentu centību un zināšanu alkām. Cik
zinu ASV, vismaz tur, kur patlaban dzīvoju, studenti nu gan
nemēdz celties nedēļas nogalēs tik agri no rīta, lai dotos ceļā
un vēl visu dienu klausītos lekcijas koledžā!
Ceru, ka varēšu ar prieku turpināt šo sadarbību ar
Juridisko koledžu, kamēr vien spēšu. Lai Jums veicas!

Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētāja Aivara Borovkova
vieslekcija (26.09.2015.)

Eiropas Tiesas tiesneša Egila Levita lekcija „Eiropas Savienība un
Satversme” (4.11.2015.)

Dr.iur. Jānis Bolis

M.iur. Normunds Grūbis

Dr.iur. Jāņa Boļa (ASV) lekcija „Mediācija un konfliktu risināšana”
(31.10.2015.)
Publisko tiesību institūta direktora Arvīda Dravnieka lekcija
„Ievads tiesībās” ( 9.09.2015.)

Kādreizējā Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Birkava
lekcija „Vai dzīvojam tiesiskā valstī?” (26.09.2015.)

Rūtas Jurgeliones (Lietuva ) lekcija „Karjeras izaugsme un
starpkultūru sadarbība” (7.10.2015.)
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Seminārs un grāmatas „Mediācija un sarunas”
atvēršanas pasākums
Lielu domubiedru skaitu šoruden, 29. oktobrī pulcēja seminārs un Juridiskās koledžas apgādā izdotās
grāmatas „Mediācija un sarunas” atvēršanas pasākums, kurā īpaša uzmanība tika veltīta ne vien jaunajam
izdevumam un tā autoriem, bet arī pašai mediācijai un sarunu veiksmīgas vadīšanas prasmei.
Semināra atklāšanā Juridiskās koledžas direktors cita
starpā atzina, ka savulaik, pirms 15 gadiem, Latvijas
jurisprudencē vien retais zināja, kas ir mediācija, nejaucot to
ar visiem jau sen pazīstamo citu zinātņu nozari - meditāciju.
Pasākuma laikā viesu vidū zālē redzējām gan
praktizējošos mediatorus, gan arī topošos profesionāļus.

Te jāpiebilst, ka 14 jaunajiem mediatoriem nākamajā dienā
bija paredzēta sertifikātu izsniegšana, kas apliecinās viņu
- speciālistu statusu, vienlaikus piepulcinot Latvijas 24
sertificēto mediatoru sarakstam.
„Mediācija un sarunas” īstenībā ir kā rokasgrāmata,
kas atvieglo mediācijas prasmju apguvi gan studējot, gan
sperot pirmos soļus mediācijas ceļā, gan sniedz padomu
arī praktizējoša mediatora darbā. Jaunajai grāmatai par
pamatu ir izmantota 2007. gadā Juridiskās koledžas apgādā
izdotā „Mediācija”, kurai autori veikuši papildinājumus
atbilstoši šī brīža mediācijas situācijai. Grāmatas autori ir
Latvijas Republikas Goda konsuls Amerikas Savienotajās
Valstīs, jurists un sertificēts alternatīvo domstarpību
risināšanas metožu speciālists Jānis Bolis un Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja, Juridiskās
prakses un palīdzības centra direktore Zīle Gereiša. Šajā
izdevumā salīdzinājumā ar iepriekšējo ir akcentēts sarunu
vadīšanas process, kam šoreiz veltīta atsevišķa nodaļa un
kas atspoguļots arī grāmatas nosaukumā. Autoru ieskatā,
„labam mediatoram ir jābūt arī labam sarunu vadītājam”,
tādēļ jaunajā grāmatā tiek piedāvāta gan sarunu vadīšanas
teorija, gan arī praktiski ieteikumi.
Stāstot par grāmatas tapšanas gaitu, Jānis Bolis pasākumā
atzina, ka pēdējos gados Latvijā mediācijas jomā daudz
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kas jau ir mainījies, līdz ar to radusies nepieciešamība
manuskriptam pieķerties atkārtoti, aktualizējot un
papildinot saturu. Grāmatas tapšanā piebiedrojusies Zīle
Gereiša, to papildinot ar saviem materiāliem, tai skaitā lomu
spēlēm, jo, kā norāda pati līdzautore, „mana mediatores un
pasniedzējas pieredze, mācot jaunos mediatorus, un darbs
ar mediatoriem, vadot treniņa jeb
prakses grupas, rāda, ka prasmju
attīstīšanai un nostiprināšanai lieliski
der lomu spēles”.
Atzinīgus vārdus autoriem un viņu
veikumam veltīja arī pasākuma īpašie
viesi, tostarp Tieslietu ministrs
Dzintars Rasnačs, atzīmējot daudzās
mediācijas priekšrocības. Latvijas
universitātes profesore Kristīne
Strada-Rozenberga uzsvēra, ka
juridisko literatūru ir svarīgi lasīt un
saprast ne tikai profesionāļiem, bet
arī nejuristiem un šī grāmata noteikti
tam noderēs.
IZM valsts sekretāra vietnieks (arī
Juridiskās koledžas lektors) Elmārs
Martinsons secināja, ka mediatora
iemaņas un prasmes noder ikvienā
darbā, turklāt jaunā grāmata šoreiz
ir nozīmīga ne tikai satura dēļ, bet
arī tāpēc, ka speciālā literatūra konkrētā nozarē bieži vien ir
retums.
Pasākuma noslēgumā diskusiju dalībnieki izteica
cerību, ka “Mediācija un sarunas” kalpos ne tikai pašiem
mediatoriem un viņu profesionālai sagatavošanai, bet arī
juristiem, konsultantiem, sociālajiem darbiniekiem un
citiem speciālistiem, jo ikdienā strīdi un konfliktsituācijas
faktiski ir neizbēgamas jebkurā profesijā, tādēļ prasme
risināt domstarpības var noderēt ikvienam.



