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Starptautiskā
zinātnes nedēļa

Starptautisko konferenci „Atjaunotās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 25 gadi: Baltijas valstu
pieredze” atklāj Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis,
no viņa pa labi: Viktoras Justickis (Mikolas Romeris universitāte, Lietuva),
Tālavs Jundzis (Juridiskā koledža, Latvija)

Foto: Jānis Brencis
Konferences dalībnieki. 22.aprīlis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle

Starptautisko zinātnes nedēļu
rīkošana jau kļuvusi par vienu no
Juridiskās koledžas tradīcijām. Tās
ietvaros mūsu studentiem ir iespēja
piedalīties starptautiskās zinātniskās
konferencēs un semināros, klausīties
ārvalstu lektoru vieslekcijas, apmeklēt
vēstniecības vai starptautisko
organizāciju pārstāvniecības Latvijā.
Starptautiskā zinātnes nedēļa parasti
norit aprīlī vienlaikus ar ikgadējām
Juristu dienām, kas pasākumu
klāstu padara vēl daudzveidīgāku
un bagātāku. Konferences, semināri,
tikšanās, lekcijas, diskusijas tiek
organizētas sadarbībā ar Latvijas
Zinātņu akadēmiju, Rīgas Stradiņa
universitāti, Baltijas Starptautisko
akadēmiju, Latvijas Universitātes
Akadēmisko bibliotēku un Latvijas
Juristu biedrību, kas studentiem
nodrošina iespēju piedalīties arī
visu minēto partnerorganizāciju
pasākumos.
Šogad zinātnes nedēļā pie mums
ieradās docētāji un zinātnieki no
astoņām valstīm. Juridiskajā koledžā
ar savas jomas aktualitātēm studentus
iepazīstināja gan Latvijas vieslektori,
gan viņu kolēģi no ārvalstīm - Lietuvas,
Turcijas, Igaunijas. Plaša konference
notika Latvijas Zinātņu akadēmijā,
kur ziņojumus sniedza arī Juridiskās
koledžas mācībspēki.
Nākamā Starptautiskā zinātnes
nedēļa tiks organizēta 2018. gada
aprīlī. Tajā atvērsim Juridiskās koledžas
2018. gada Zinātnisko rakstu krājumu,
kuram rakstus no studentiem,
absolventiem un mācībspēkiem gaidām
jau tagad.
				
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
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Starptautiskā zinātnes nedēļa un Juristu dienas
Šogad, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Juristu biedrību,
kā arī mūsu partneraugstskolām, no 18. līdz 23. aprīlim arī Juridiskajā koledžā norisinājās daudz un
dažādi starptautiski un vietēja mēroga pasākumi, kas pulcēja plašu interesentu loku.

Zinātnes nedēļa iesākās Latvijas Zinātņu akadēmijā
ar Trimdas konsultatīvās padomes paplašināto sēdi, kas
bija veltīta Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības 60
gadu jubilejai. Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar
Juridisko koledžu, Tallinas augstskolu „Nord” un Zviedrijas
Drošības politikas attīstības institūtu rīkoja starptautisku
zinātniski - praktisku konferenci „Mūsdienu sabiedrības
jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis
un perspektīvas”, kurā piedalījās gan Latvijas, gan ārvalstu
zinātnieki un augstskolu mācībspēki. Baltijas Starptautiskā
akadēmija, savukārt, piedāvāja 2 dienu pasākumus
zinātniski-praktisko konferenču cikla „Zinātne. Tiesības.
Stabilitāte” ietvaros.
Paralēli konferencēm un sēdēm tika organizētas
diskusijas, semināri, tikšanās, piemēram, Juridiskās koledžas
dienas nodaļas studenti piedalījās seminārā Eiropas
Parlamenta Informācijas birojā Latvijā un iepazinās ar
Eiropas Savienības institucionālo struktūru.
Juridiskajā koledžā seminārā „Eiropas augstākās izglītības
standartu īstenošana Latvijā īsā cikla augstākajā izglītībā”,
ko vadīja JK direktora vietniece Intra Lūce, salīdzinājām
Latvijas un citu Eiropas valstu izglītības sistēmas, bet
seminārā “Erasmus + : studiju un prakses iespējas koledžu
studentiem ārvalstīs” ar Turcijas augstskolu pieredzi dalījās
Hatice Yalmana Kosunalpa.
Koledžas studentiem šogad vieslekcijās piedāvājām
tēmu daudzveidību. Ina Gudele analizēja E-komercijas
izmantošanas iespējas mūsdienās un tās perspektīvas, bet
par skaitļošanas un inženierijas savietojamību interesentiem
skaidroja Hatice Yalmana Kosunalpa no Amasjas
universitātes Turcijā. Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros
koledžā viesojās kriminologs no Igaunijas – profesors
Ando Leps. Lietuvas kolēģi šoreiz stāstīja par kaimiņvalsts
aktualitātēm: darba tiesību svarīgākajām iezīmēm,
tiesībsargājošo iestāžu sistēmas īpatnībām, kā arī pievērsa
uzmanību Baltijas valstu ekonomikai un noziedzības
tendencēm pasaulē.

Par Southwestern Advantage projekta iespējām ASV stāsta
Rasa Gicēviča un Guntars Logins

Ļoti produktīvs bija Starptautisko zinātnes nedēļu
noslēdzošais profesionāļu seminārs „Datoru un datu drošība
mūsdienu laikmetā”, kas notika 23. aprīlī. Jāsaka, ka bez
minētajiem pasākumiem, koledžā šai nedēļā tika svinēti
arī Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu (2016) atvēršanas
svētki, atjaunots sadarbības līgums ar Latvijas Universitātes
Akadēmisko bibliotēku, tika runāts un diskutēts par mūsu
studentu praksi un piedalīšanos dažādos projektos ārvalstīs.

Pēc Alionas Sinicienes vieslekcijas „Lietuvas darba tiesību
svarīgākās iezīmes”. Koledžas direktors kopā ar Utenas kolēģiem.
No kreisās: Gintautas Bužinskas, Aliona Siniciene, Tālavs Jundzis,
Viktoras Zemciugovas

”Skaitļošana un inženierija” – tēma, ko kopā ar mūsu studentiem
risināja Hatice Yalmana Kosunalpa no Amasjas universitātes
(Turcija). Attēlā: vieslektore pēc lekcijas kopā ar Latvijas kolēģiem

Tikšanās ar Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas
direktori Ventu Koceri un kriminologu no Igaunijas - profesoru Ando Lepsu. Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas
Universitātes Akadēmisko bibliotēku
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte

Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”, Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010
www.jk.lv, e-pasts: redakcija@jk.lv
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Starptautiskā zinātniskā konference Lietuvā

Mūsu sadarbības partneri no Lietuvas – Utenas koledža šogad, atzīmējot savas darbības 15 gadus,
20. -21. janvārī rīkoja plašu starptautisku zinātnisku konferenci “Augstākā izglītība: studijas,
karjera un sabiedrības cerības” („Higher Education: Studies, Career, Society Expectations”).
realizē bakalaura studiju programmas,
Pēc Lietuvas kolēģu uzaicinājuma
tāpat kā to dara universitātes un
mūsu valsti šai konferencē pārstāvēja
augstskolas.
Juridiskās koledžas direktora vietniece
Lietuvas kolēģi atzīst, ka straujo
Intra Lūce, kura sniedza ziņojumu par
ekonomisko pārmaiņu un globalizācijas
īsā cikla augstākās izglītības attīstību
Latvijā. Tēma ir ļoti aktuāla arī Lietuvā, procesu ietekmē, zināšanas ir
jāpapildina nepārtraukti. Te jāpiebilst,
jo atšķirībā no Latvijas, lietuviešiem
ka gan Lietuvā, gan Latvijā, gan
šobrīd nav īsā cikla jeb pirmā līmeņa
visā Eiropā gadu no gada pieaug
augstākās izglītības programmas, bet
pieprasījums pēc vidējā līmeņa
tās viņi vēlas ieviest savā augstākās
speciālistiem. Īsā cikla augstākā izglītība
izglītības sistēmā.
ir veiksmīgs risinājums, lai būtu
Jau 2000.gadā, kad saskaņā ar
Boloņas deklarāciju stājās spēkā jaunais iespējams izglītības procesu turpināt
augstākās izglītības regulējums, Lietuva mūža garumā, jo salīdzinoši īsā laika
periodā (2–3 gados) ir iespējams iegūt
izvēlējās trīs pakāpju izglītību: ar
nepieciešamās, darba tirgū tajā brīdī
bakalaura, maģistra un doktora grādu
Forumā tika aicināti piedalīties
pieprasītās zināšanas un kompetences.
studiju noslēgumā. Līdz ar to patlaban
8 valstu pārstāvji, t.sk. no Igaunijas,
kaimiņvalstī darbojošās koledžas
Lielbritānijas, Krievijas, Polijas u.c.

FIABCI 67. Pasaules kongress

Starptautiskā nekustamo īpašumu
federācija FIABCI ir pasaules
mēroga apvienība, kas apvieno visu
kontinentu nekustamā īpašuma
jomas profesionāļus. Te ir pārstāvēti
galvenie nekustamo īpašumu sektori:
dzīvojamais, biroju, komerciālais,
izglītības, izklaides, lauksaimniecības,
mazumtirdzniecības un rūpniecības
sektors.
No 21. līdz 26. maijam Panamas
galvaspilsētā norisinājās FIABCI
67. Pasaules kongress (67th FIABCI
World Real Estate Congress), kurā
piedalījās aptuveni 500 nekustamā
īpašuma nozares nozīmīgākie pārstāvji
no 65 valstīm. No Juridiskās koledžas,
kas jau kopš 2011. gada ir FIABCI
akadēmiskais biedrs, kongresā
piedalījās direktora vietnieces Arta
Šneidere-Kalvīte un Intra Lūce,
kura, savukārt, pārstāvēja Baltijas
multinacionālo FIABCI organizāciju.
Kongresa tēma “Apvienot
attīstību labākai pasaulei” kalpoja
kā pamats tās programmai, kas
bija piepildīta ar pasaules klases
oratoriem, starptautisko attiecību
un mārketinga sesijām, aizraujošām
atpūtas un mācību ekskursijām.
Īpašo visu sarakstā bija Panamas

prezidents Huans Karloss Varela un
valsts Nekustamā īpašuma ministrijas
ministrs Mario Etčeleku, FIABCI
prezidente Danielle Grossenbachere
(ASV), pasaulē pazīstami arhitekti,
eksperti un nekustamā īpašuma jomas
biznesa līderi. Tāpat bija skatāma
slavenā Venecuēlas kinētiskās mākslas
speciālista Karlosa Kruza Dieza unikālā
prezentācija.

Kongresa mērķis - veidot un
stiprināt starptautiskas biznesa un
sadarbības attiecības. Tas atspoguļojās
arī dienas kārtībā, kurā tika iekļauti
starptautisko attiecību pasākumi un

dažādas sociālās aktivitātes, kas ļāva
stiprināt saikni starp dalībniekiem un
organizatoriem. Bija iespēja piedalīties
forumos par dažādām tēmām, apmeklēt
gan atsevišķu valstu, gan starptautiskās
prezentācijas, diskutēt par urbanizācijas
problēmām, uztvert šī brīža un
nākotnes attīstības tendences, jo
FIABCI galvenais uzdevums ir palīdzēt
nekustamā īpašuma tirgus dalībniekiem
organizēt vietējā un starptautiskā
biznesa attīstību, uzlabojot sniegto
pakalpojumu kvalitāti un savstarpējo
konkurētspēju. Visā pasaulē pastāv
70 FIABCI apvienības un regulāri tiek
veidotas jaunas struktūras, kā rezultātā
šobrīd pastāv arī 120 ar FIABCI
saistītas profesionālas asociācijas un
biedru skaits tajās sasniedz
1,5 miljonus.
Viens no kongresa noslēguma
prestižākajiem notikumiem ir
FIABCI World Prix d’Excellence balvu
pasniegšana, kas ne velti tiek uzskatīts
arī par nekustamā īpašuma jomas
“Oskaru”. Tas ir pasākums, kurā piešķir
apbalvojumus izcilākajiem nekustamā
īpašuma attīstības projektiem un
kuri vislabāk atspoguļo FIABCI ideju
“nodrošināt sabiedrību ar optimālu
veidu, kā risināt īpašumu problēmas”.
3
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Tiesu procesa izspēlē JK komandai 3. vieta
Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte izveidojusi interesantu un studentiem saistošu iespēju
trenēt iemaņas un piedzīvot arī pirmo reālo praksi savā profesijā.
Augstskolas telpās ir mācību tiesu zāle, kur topošie
speciālisti var iejusties tiesneša, prokurora un advokāta
lomā un izspēlēt tiesu procesa situācijas, kas maksimāli
pietuvinātas reālajai dzīvei. Šādas tiesu izspēles jo īpaši
novērtē potenciālie darba devēji, kā rezultātā ne vienu
reizi vien tiesu izspēles dalībnieki saņēmuši reālus darba
piedāvājumus juridiskajos birojos.
Šī gada 9. aprīlī norisinājās Tiesas procesa izspēles
Administratīvajās tiesībās, kuras, tāpat kā iepriekšējos gadus,
Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte organizēja
sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi.
Tiesas procesa izspēles norisinājās divās kārtās.
Sākotnēji Izspēļu dalībniekiem bija jāiesniedz rakstisks
kāzusa risinājums, kas vienlaikus bija arī pieteikums
dalībai Izspēlēs, savukārt, otrajā daļā, klātienē komandām
bija jāiejūtas gan pieteicēja, gan atbildētāja lomā, mutiski
Docētājs Nikolajs Ozoliņš tiesneša lomā
pamatojot savu pozīciju.
Kopumā Izspēlēs piedalījās 9 komandas trīs cilvēku
Par Izspēļu uzvarētāju komandu šogad tika atzīta
sastāvā, tai skaitā arī divas komandas no Rīgas Stradiņa
komanda „Susāji” (Baiba Veisa, Laura Putna, Raimonds
Universitātes un viena – no Juridiskās koledžas.
Kairovs), kuri ieguva arī augstāko novērtējumu Izspēļu
rakstiskajā daļā. Otro vietu ieguva komanda „AMS Legal”
(Annija Čudare, Maksims Kaniščevs, Santa Kaire), bet
trešajā vietā ierindojās komanda „Res Public” (Rūdolfs
Skarulis, Juris Pētersons un Arnis Kļaviņš) no Juridiskās
koledžas.
Paldies visiem dalībniekiem, organizatoriem, laika
tiesnešiem un, protams, tiesas procesa izspēļu tiesnešiem
par ieguldīto laiku un pūlēm, lai objektīvi izvērtētu visu
dalībnieku sniegumu. Tiesnešu lomās šogad iejutās:
Nikolajs Ozoliņš, Edgars Oļševskis, Jānis Načisčionis, Linda
Šūpulniece, Sigita Bebre, Ingrīda Veikša, Armands Logins,
Ivo Krievs, Liene Cakare, Elīna Dupate, Māris Gerlovess,
Ināra Ziemele, Kristaps Grants, Viktors Makucevičs, Andrejs
Stupins, Daiga Sproģe.
Komanda „Res Public”:
Rūdolfs Skarulis, Juris Pētersons, Arnis Kļaviņš

Teksts un foto: Biznesa augstskola Turība

Mūsu uzcītīgākie
Otrajā studiju gadā Juridiskajā koledžā visās studiju programmās Rīgā
un filiālēs (Gulbenē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī),
nosakot vidējo atzīmi, tiek izvērtētas katra studenta sekmes.
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu,
mūsu labākie no labākajiem nupat saņēma atzinības rakstus par uzcītību,
labām un teicamām sekmēm:
Genādijs Krastiņš
Sintija Strikauska
Inga Muraševa
Aiga Bruzule
Linda Vītola
Anžela Kušma
4

RD-N-2-1
RT-V-2-1
LT-N-2-1
LC-N-2-1
RC-E-2-1
RT-N-2-1z

8.88
8.79
8.60
8.41
8.38
8.33

Dina Benefelde
Inga Krieķe
Līva Šmaukstele
Agita Sarkane
Valdis Vilcāns
Ieva Kažmere

RT-V-2-1
RC-N-2-1
RT-V-2-1
WT-N-2-1
RP-N-2-1
GG-N-2-1

8.27
8.22
8.17
8.11
8.04
8.02

Ar diplomu - Genādijs Krastiņš,
Datorsistēmu un datortīklu
administrēšanas programmas students
Foto: Kaspars Linde
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Datu drošības aktualitātes
“izgūšanas” metodēm. Visbiežāk datus izgūst izmantojot
Mūsdienu pasaulē viss attīstās un pilnveidojas ļoti ātri,
informācijas sistēmu izstrādes laikā pieļautās kļūdas, izsūtot
īpaši strauji tas notiek informācijas tehnoloģiju jomā.
dažāda veida “pikšķerēšanas” e-pastus, izplatot risinājumus,
Šai sakarā pēdējo piecu gadu griezumā vairākkārt tiek
kas slepus vāc un pāradresē informāciju utt. Tā rezultātā
aktualizēti jautājumi par datu drošību. Tā ir gan fizisko
vienā brīdī var iegūt milzīgus apjomus ar datiem, kas kļūst
personu datu drošība, gan komercnoslēpuma datu pieejas
arī par ļoti ienesīgu, bet nelikumīgu “nodarbi”. Lai pasargātu
ierobežošana un izplatīšanas kontrole, autortiesību objektu
sevi no šādiem “sadarbības partneriem”, ieteicams veikt
aizsardzība, kā arī virkne citu ierobežojumu. Starptautiskās
dažas vienkāršas darbības:
zinātnes nedēļas un Juristu dienu programmas ietvaros
• uzturēt pietiekami sarežģītu paroli, te jāpiebilst, ka
23. aprīlī Juridiskajā koledžā organizējām semināru „Datoru
bieži vien lietotāji grēko un izvēlas samērā vienkāršas
un datu drošība mūsdienu laikmetā”, kas ar tēmas aktualitāti
paroles ar savu vārdu, dzimšanas datumu, arī
piesaistīja plašu profesionāļu un interesentu loku.
klaviatūras taustiņu secību, piemēram, 2016. gada
Nozīme datu drošībai šobrīd jau ir būtiski mainījusies:
sākumā populārākā parole bija “123456”;
no seno laiku skapju slēgšanas, kur glabājās dokumenti,
• neizmantot paroļu atcerēšanās funkcijas;
līdz mūsdienu datoru aizsardzībai ar īpašiem risinājumiem,
• regulāri nodrošināties ar savu datu rezerves kopijām;
informāciju sistēmu procesu un lietotāju darbību
• izmantot aktuālo aizsardzības risinājumu;
auditēšanai, šifrēšanai un daudziem citiem tehnoloģiskiem
• neizmantot nezināmas izcelsmes risinājumus;
paņēmieniem.
• nevērt vaļā aizdomīgus e-pastus un interneta adreses.
Personu datu aizsardzībai šobrīd ir pievērsta vislielākā
Ja runājam par informāciju sistēmu izstrādi, tad jau
uzmanība gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Mērķis pirms sistēmas
aizsargāt personas
arhitektūras izstrādes
tiesības uz
ir nepieciešams
privātumu un
apzināties, kādi
līdzsvarot tās ar
personu dati sistēmā
nepieciešamību veikt
tiks uzglabāti, vai
fizisko personu datu
to uzglabāšanai ir
apstrādi dažādām
tiesiskais pamats,
vajadzībām.
kur sistēma tiks
Latvijā personas
izmantota –
datu aizsardzību
reglamentē Fizisko
iekšējā vai ārējā
personu datu
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte tīkla perimetrā,
aizsardzības likums,
kā notiks lietotāja
Seminārs “Datoru un datu drošība mūsdienu laikmetā” 2016. gada 23. aprīlī
kas pieņemts
autentificēšana
un autorizēšana, kā tiks nodrošināta lietotāju aktivitāšu
2000. gada 23. martā (stājās spēkā 20.04.2000.). Šī likuma
kontrole. Izstrādes procesā lietderīgi vadīties pēc ISO
izpratnē par personas datiem tiek uzskatīti jebkādi dati, kas
27000 (ISO 17799) un/vai Standard of Good Practice for
ļauj unikāli identificēt peronu. Kā sevišķā grupa tiek izdalīti
Information Security. Arī izstrādes metodoloģijai ir nozīme.
personas sensitīvie dati: informācija par veselības stāvokli,
Nereti, pasūtot informācijas sistēmas izstrādi, tieši drošība
politiskie uzskati, reliģiskā pārliecība, etniskā izcelsme,
ir tā sfēra, kur klients cenšas ieekonomēt. Bet agrāk vai
dalība arodbiedrībā un informācija par seksuālo dzīvi.
vēlāk parādās problēmas un iestrādāt iztrūkstošos drošības
Ikdienā Jūs bieži vien nemaz neaizdomājaties, cik daudz
parametrus jau eksistējošā informācijas sistēmā ir pietiekami
par katru no mums zina svešinieki un kādas sekas var
sarežģīti un darbietilpīgi.
izraisīt personas datu nekorekta vai arī apzināti nelikumīga
Kurš tad šodien viennozīmīgi pateiks, kā korekti
izmantošana, piemēram, noslēgts līgums ar Jūsu datiem,
apstrādāt personas datus? Likums noteiks pamatprincipus,
par kuru Jūs neesat informēts, nekorekts maksājums vai
standarti un labās prakses apkopojumi jau detalizētāk
Jums nezināmās kredītsaistības… Vienā mirklī šāda datu
piedāvās potenciālos risinājumus, bet uzņēmumu iekšējie
izmantošana var piesaistīt arī tiesībsargājošo institūciju
normatīvie akti noformulēs konkrētu uzvedību un rīcību
uzmanību Jūsu personai.
šajā uzņēmumā, pie tam katras personas atbildība ir piekrist
Ņemot vērā jaunāko tehnoloģiju piedāvājumu, daudzi
vai nepiekrist izpaust datus trešajai pusei un atļaut tos
no mums izmanto modernās informācijas tehnoloģijas
apstrādāt. Viennozīmīgi – tieši normatīvā vide ietekmēs
savu datu glabāšanai un apstrādei, kā arī uzņēmumu datu
informācijas tehnoloģiju izmantošanu, bet tehnoloģiju
apkopošanai un analīzei. Mēs lietojam publisko e-pastu
pakalpojumus, interneta veikalus, sociālos tīklus un daudzus attīstība, savukārt, sekmēs normatīvās vides tālāku
pilnveidošanu.
citus risinājumus. Arī uzņēmumi nereti vairs neapstrādā un
Tatjana Hrističa
neuzglabā savus datus papīra formātā. Šāds tehnoloģiskais
Tiesību zinātņu programmas studente
progress rada labvēlīgu augsni un dod iespēju attīstīties datu
5

Nr. 5 / 2016. gada maijs

3. absolventu salidojums
2015. gada 5. decembrī Juridiskā koledža atzīmēja savas darbības 15 gadus un pulcināja bijušos studentus
uz kārtējo, nu jau 3. absolventu salidojumu. No koledžas, kas savu darbību uzsāka ar vienu – Tiesību zinātņu
studiju programmu, esam izauguši un tagad varam piedāvāt studēt gribētājiem trīs akreditētus studiju
virzienus ar sešām programmām un septiņām kvalifikācijām.
Šodien varam lepoties ar 4500 absolventiem visdažādākajās vecuma grupās, kuri koledžā ir studējuši gan
dienas, gan vakara un neklātienes grupās, gan arī tālmācībā. Lai arī mācījušies dažādos gados un katrs citādi:
vieni braukuši uz lekcijām Rīgā, citi uz Liepāju vai Ventspili,
bet vidzemnieki - uz Valmieru vai Gulbeni, viņi visi ir mūsējie - Juridiskās koledžas absolventi!
Specializējoties darba tiesībās,
man bija tāda klusa vēlēšanās
- strādāt personāla daļā, bet
nu esmu Nodarbinātības valsts
Diemžēl nedaudz par vēlu saņēmu ziņu par absolventu salidojumu, tamdēļ
aģentūras (NVA) nodarbinātības
tad šo sūtu sveicienu. Bez saubām, būtu interesanti satikt bijušos studiju biedrus,
aģente. Darba pienākumos ietilpst
docētājus. Tas nav pārmetums koledžai, bet gan secinājums, ka arī es kā tās abjauniešu informēšana par brīvajām
solvents, iespējams, ne vienmēr interesējos par koledžas ikdienu, notikumiem un
vakancēm, iesakot NVA karjeras
sasniegumiem. Pēdējo reizi ar Juridiskās koledžas administrāciju sazinājos
konsultantu apmeklējumu, kuri tad
2012. gadā, kad lūdzu sniegt atsauksmi par manu promocijas darbu
pastāsta par apmācību iespējām,
“Audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesiskā regulējuma problēmu
precizē bezdarbnieku un darba
vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas Republikā”.
meklētāju piemērotību profesijām.
Šodien pamatoti varu lepoties ar to pamatu, kurš tika ielikts Juridiskajā
Man darbs NVA ir saistīts arī ar
koledžā - vēlmi mācīties vēl un iegūt jau otro izglītību, pamatu tiesību izpratzināšanām par darba tiesiskām
nei, pamatu censties ieguldīt savu laiku sākotnēji sevis, bet tad jau sabiedrības
attiecībām un līgumiem, arī sociālo
izglītošanai.
jomu, kam nopietnu pamatu ir
Savā ziņā laikam jocīgi būtu īpaši izcelt kādu no “mana laika” koledžas
ielikušas studijas.
docētājiem, bet nu tomēr... Man ir īpašs paldies - par spēju pašpuikas vaļību vai
Nesen pie mums bezdarbnieka
brīvdomību jurisprudencē ievirzīt tieši zinātnes virzienā, spēju palīdzēt “iet uz
statusā
reģistrējās viens jauns puisis
visu banku”. Kam domāti šie pateicības vārdi? Mans paldies ir Līgai Mizovskai!
–
Juridiskās
koledžas students.
Līksmus Jums visiem absolventu un docētāju atkalredzēšanās svētkus!
Sarunas gaitā noskaidrojās, ka viņš
tikko pārtraucis studijas, kad atlicis
Ar cieņu, Jānis Rušenieks,
Dr. iur, zv. advokāts
vien valsts eksāmenu nokārtot un
Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras docents
kvalifikācijas darbu uzrakstīt. Ieteicu
Mārupes novada domes deputāts
painteresēties par iespēju absolvēt
koledžu, piebilstot, ka pati tur
mācījos un zinu, cik studijas ir pamatīgas, prasības stingras,
Absolventu salidojums mums, kopā sanākušajiem
bet rezultātā būs gan zināšanas, gan arī 1. līmeņa augstākās
2003. - 2004. gada „tiesībniekiem”, likās labākais pēdējo
izglītības diploms. NVA klientam tādējādi ir iespēja atrast
gadu pasākums, jo bija tik patīkami saredzēties atkal ar
daudz prestižāku un labāk atalgotu darbu. Vēlāk tiešām
studiju biedriem (vairāki no tiem savā starpā esam jau
konstatēju, ka mans klients ir bijis koledžā, noskaidrojis,
labi draugi), tikties ar docētājiem, koledžas vadību un
kā pabeigt studijas, vienlaikus puisim izdevās sameklēt arī
darbiniekiem. Tad vēl sveicēju uzrunas, perfekti restaurētā
darba vietu.
zāle, cienasti un jaukā mūzika!
Man mērķis, uzsākot studijas, bija – iegūt interesēm
Prieks par savu koledžu, kas turpina attīstīties, jo studijas
atbilstošu izglītību, lai veiksmīgi varētu konkurēt darba tirgū
šeit dod iespēju cilvēkiem arī pēc 10, 15 un vairāk gadu
mūsdienu mainīgajos apstākļos. Toreiz strādāju uzņēmumā,
pārtraukuma iegūt zināšanas, kas noteikti noderēs dzīvē.
kurā aktuāla bija štatu samazināšana, kas radīja nedrošības
Mēs toreiz, absolvējot koledžu ar 1. līmeņa profesionālās
sajūtu par nākotni un manā gadījumā tapa par stimulu
augstākās izglītības diplomu, izmantojām sadarbības
tālākizglītībai, saprotot, ka tikai ar vidusskolas atestātu vien
partneru piedāvājumu un turpinājām studijas 3. kursā
manas iespējas iegūt iecerēto vakanci nav lielas.
Baltijas Krievu institūtā (tagadējā Baltijas Starptautiskajā
Sveiciens Juridiskajai koledžai jubilejas reizē! Paldies, ka
akadēmijā), Sociālo tehnoloģiju augstskolā un citās
augstskolās. Cik zinu, koledžas absolventi ir sekmīgi atraduši darbojaties, ka esat devuši iespēju iegūt jaunas zināšanas un
konkurētspējīgu diplomu! Novēlu tā turpināt un sekmīgi
sev jaunu darbu arī pēc krīzes perioda štatu samazināšanas.
Viena mana kursa biedrene tagad ir juriste Rīgas Domē, otra strādāt vēl ilgi, ilgi!
Ar cieņu,
atrada darbu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un
Zigrīda
Čodare
tagad strādā Valsts arhīvā, arī citi kursa biedri ir piedalījušies
2004.
gada
absolvente
pretendentu atlases konkursos un ieguvuši kārotās vakances.
Sveicināti Juridiskās koledžas absolventi un mani bijušie docētāji!
Godājamais koledžas direktora kungs!
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Svētku pasākumā aktu zāles svinīgo atmosfēru
Fotogrāfs tvēra un iemūžināja skaistākos mirkļus, par ko
baudīja vairāk kā simts dalībnieku: koledžas absolventi,
liecina arī fotogalerija ar vairāk kā 500 attēliem Juridiskās
administrācija, viesi un sadarbības partneri, docētāji
koledžas interneta vietnē.
un darbinieki. Ikviens salidojuma dalībnieks tika laipni
Juridiskās koledžas attieksme pret studējošajiem ir
sagaidīts ar Izglītības metodiķes Initas Reides smaidu un
koleģiāla, sirsnīga un nemainīga gan studiju laikā, gan
pozitīvu nostāju pret
pēc tās absolvēšanas. Direktora
katru viesi.
vārdi vēlreiz apstiprina, ka
Oficiālo daļu ar
iegūtās zināšanas ir zelta vērtas
uzrunu atklāja koledžas
un nevienam tās neatņemt!
direktors Tālavs Jundzis,
Ar studijām koledžā vēl nekas
ar apsveikuma vārdiem
nebeidzas, ir turpinājums un patiesu atzinību
bakalaura, maģistra un doktora
absolventiem, docētājiem
grāds.
un darbiniekiem. Viņa
Lieliski, ka šādos salidojumos
teiktajā bija jaušama
reizi piecos gados var atkal
motivācija - noteikti
satikt studiju biedrus, docētājus,
studijas ir jāturpina, jo
koledžas darbiniekus, arī iegūt
pirmā līmeņa augstākā
jaunus draugus un apmainīties
izglītība ir sākums, bet
ar pieredzi, kas nav mazsvarīgi.
tik daudz vēl ko var
Man ir lepnums par pareizi
Viesu vidū zālē šai svētku reizē bija PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”
sasniegt dzīvē. Prieku
izdarīto izvēli, studējot šeit, un
direktore Dagnija Vanaga
par atkalredzēšanos
sirdi silda piederības sajūta šai
savās uzrunās pauda
vietai. Teicami izdevies vakars!
arī pasākuma viesi un
Veiksmīgus turpmākos darbības
koledžas darbinieki,
gadus!
Nellija Kmita
novēlot absolventiem
2009. gada absolvente
nebaidīties no jaunā
un nezināmā savā ceļā.
Īsti pozitīva, sirsnīga atmosfēra
Savukārt absolventi veltīja
un
pa tik daudziem gadiem
siltus, pozitīvus, jauku
nemaz
nav mainījusies docētāju
atmiņu pilnus pateicības
attieksme!
vārdus koledžai.
Gita Marcinkēviča
Ļoti patīkami, ka
2009. gada absolvente
koledžas adminstrācija:
direktors Tālavs Jundzis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Baiba Rivža
Prieks būt klāt šajā vakarā.
vietnieces Intra Lūce un savā uzrunā, sveicot absolventus, docētājus un administrāciju,
Labprāt
apmeklēšu nākošos
Arta Šneidere, atklājot
atcerējās arī koledžas atklāšanas pasākumu un pirmo studiju gadu
absolventu
salidojumus!
vakara neformālo daļu,
Ģirts Ķierpe
sasveicinājās ar katra
2009. gada absolvents
izlaiduma absolventiem
pie viņu galdiņiem,
No mana izlaiduma gada
uzrunāja kādreizējos
gan šovakar nevienu neredzēju,
studentus un izteica
bet iepazinos ar citu izlaidumu
vēlējumus. Bija atkal kā
absolventiem, mēs diskutējām
senāk – gaisā virmoja
par koledžā gūtās izglītības
tā īpašā piederības
pielietojumu savās darba vietās.
sajūta savai koledžai un
Šādi pasākumi ir vajadzīgi!
neskatoties uz to, ka esi
Salidojumā pavadītais laiks
jau absolvents, kā kādreiz
bagātina ikdienu, jo īpaši - ar
- jūties atgriezies mājās.
pozitīvām emocijām vakara
Bagātīgi klātais galds
nobeigumā.
aicināt aicināja nobaudīt
Marita Ozoliņa
maltīti, bet pats lielākais
Foto: Jānis Brencis
2013. gada absolvente
pārsteigums mums bija milzīgā, skaistā Juridiskās koledžas
torte. Mūzikas grupa “Lauku muzikanti” nodrošināja
Paldies maniem docētājiem! Esmu guvis padomus un
vakaram lielisku deju ritmu. Pāri griezās valša ritmā, bet
savu plānu apstiprinājumu, zinu, ko darīt un kā virzījies
visam pa vidu – atmiņu stāsti, nedarbi, joki, nopietni
talāk, lai tos īstenotu.
atgadījumi un blēņu stāsti par to, kā bija… Vakara vadītajs
Rolands Elksnītis, 2014. gada absolvents
izklaidēja, rosināja uz dažādām aktivitātēm un spēlēm.

7

Nr. 5 / 2016. gada maijs

Mūsu studenti Southwestern programmā
atsakās no iespējām doties praksē
Mani sauc Guntars. Esmu 24 gadus
uz ārzemēm, kas sniedz iespēju
jauns Juridiskās koledžas students,
pilnveidoties, apgūt jaunas prasmes,
kura dzimtā puse ir Balvi. Programmā
kā arī nopelnīt, tā vietā paliekot tepat
Southwestern piedalos jau 4 gadus,
savas vasaras pavadot otrpus okeānam: Latvijā un darot garlaicīgus darbus,
kur paši neko daudz pat neiemācās!
ASV – Jūtas, Ilinoisas, Aļaskas un
Tenesijas štatos, kā arī Kanādas Alberta Pēdējās četras vasaras, ko esmu
provincē.
Studiju sākumposmā,
kad meklēju un
interesējos par dažādām
iespējām pastrādāt
ārzemēs, uzzināju par
Southwestern studentu
programmu. Iespēja
patika, lai arī nedaudz
uztraucos, ka visa vasara
jāpavada ārpus Latvijas,
svešā vidē un citā
kontinentā. Apmeklēju
atlases intervijas, pildīju
uzdotos mājasdarbus,
Raksta autors (centrā) un Southwestern studentu
komanda 2015. gada vasarā
neskatoties uz to, ka
pavadījis ar Southwestern
apkārt bija daudz skeptiķu un cilvēku,
kas mani neatbalstīja un par braukšanu programmu, uzskatu par labāko
dzīves pieredzi, kādu vispār būtu
uz Ameriku tikai pasmējās.
varējis iegūt studiju gados. Ar
Izgāju cauri atlases procesam
vasarās nopelnīto tagad esmu
un pierādīju sevi. Izlēmu pieņemt
finansiāli neatkarīgs un ieguvis
izaicinājumu, jo vēlējos realizēt man
ļoti lielu komunikācijas pieredzi
dzīvē dotās iespējas - pēc 5, 10 vai 20
darbā ar visdažādākajiem cilvēkiem.
gadiem gribu būt cilvēks, kurš būtu
Tāpat arī lielais atteikumu un “nē”
daudz ceļojis, piedzīvojis, izdarījis.
skaits dod milzīgu pārliecību par sevi,
Manuprāt, katra indivīda dzīve tiek
attīsta briedumu, ceļ pašapziņu.
vērtēta pēc reāli padarītā, nevis pēc
Southwestern programmas
iespēju daudzuma. Turklāt – kad tad
ietvaros esmu daudz ceļojis – uz
vēl doties iepazīt pasauli un sevi, ja ne
Tenerifi Kanāriju salās, uz Nešvilu un
jaunībā?
Vašingtonu ASV, uz Antāliju Turcijā.
Tas ir skumji, ka jauni cilvēki kaut
Arī 2016. gada vasarā došos uz ASV
kādu muļķīgu baiļu un stereotipu dēļ
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turpināt sevi pilnveidot, kā arī palīdzēt
citiem studentiem sasniegt savus
mērķus.

Guntars Logins
Tiesību zinātņu programmas students

P.S. Southwestern kompānija tika
dibināta kā izdevniecības kompānija
1855. gadā Tenisijas štata Nešvilas
pilsētā. Šodien no mazas kompānijas
ir izaugusi vesela korporācija, kas
piedāvā visas pasaules studentiem
iespēju piedalīties biznesa vadības
un menedžmenta programmā. Jau
pirmajiem studentiem tika piedāvāta
iespēja nopelnīt naudiņu, ejot no mājas
uz māju, pārdodot grāmatas, savu
studiju finansēšanai.

Studenti pārdod izglītojoša satura
literatūru un datorprogrammas, kas
ir paredzētas pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem un viņu vecākiem,
bet kopš 2011. gada - arī internetvides
apmācības programmu. Pakalpojums
ir ar ikmēneša maksu, kas nodrošina
katram studentam pasīvos ienākumus
ziemas laikā, kamēr notiek studijas.
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Bakalaura studijas Lietuvā
Ar Utenas universitātes (Utena
University of Applied Sciences)
Starptautisko attiecību departamenta
direktori Rūtu Jurgelionieni
pirmoreiz satikos Rīgā - vēl studējot
Juridiskajā koledžā, mēnesi pirms
tās absolvēšanas. Mūsu saruna bija
produktīva, palika ļoti labs iespaids,
līdz ar to uzreiz pēc kvalifikācijas darba
aizstāvēšanas nolēmu, ka turpināšu
mācīties tieši Utenā.
Tā kā līdz šim ārvalstīs nebiju
studējis, Utenas universitāte piesaistīja
vēl vairāk, jo par to, ka šī būs pavisam
jauna un interesanta pieredze, šaubu
nebija.
Pēc izlaiduma es un mani kursa
biedri pieteicāmies studijām Utenas
universitātē. Pavisam drīz jau Lietuvā
tikāmies ar augstskolas pasniedzējiem,

noskaidrojām savu studiju grafiku,
precizējām mācību priekšmetus un
saņēmām pirmos uzdevumus, ko bija
nepieciešams sagatavot uz nākamo
tikšanās reizi. Studiju laikā pozitīvi
ir tas, ka administrācija, zinot, ka
esam no Latvijas, ņem vērā arī mūsu
iespējas. Līdz ar to ir viegli vienoties
par katru nākamo tikšanās reizi un
atliek tikai sagatavot mājas darbus.
Ņemot vērā, ka ikdienā strādāju pilnas
slodzes darbu, pretimnākošā attieksme
no universitātes vadības puses ir ļoti
vērtīga, jo tādējādi studijas ir viegli
apvienot ar dzīvi un darbu Latvijā.
Arī pašu studiju priekšmetu apguvē
pasniedzēji mums vienmēr ir panākuši
pretī, piemēram, sagatavojot referātus
par nacionālo un starptautisko tiesisko
regulējumu attiecībā uz pievienotās

vērtības nodokli, varam analizēt
Latvijas, nevis Lietuvas normatīvos
aktus, kas, protams, atvieglo studiju
procesu. Nenoliedzami, studijas
Utenas universitātē ir vairojušas manas
zināšanas arī starptautiskajās tiesībās,
jo gandrīz visos priekšmetos ir iesaistīti
starptautisko tiesību jautājumi.
Manas studenta gaitas Utenā jau
tuvojas beigām, proti, visus eksāmenus
esmu jau nokārtojis, bakalaura darbs
ir sagatavots aizstāvēšanai, tagad varu
droši apgalvot, ka attālums starp Rīgu
un Utenu nav bijis šķērslis studiju
darbu sagatavošanā, jo pasniedzēji ir
laipni un dažu dienu laikā vienmēr
atbild uz e-pastiem (gan krievu, gan
angļu valodā).

Roberts Urdziņš
2015. gada absolvents

Juridiskās koledžas ziemas izlaidums
39 vakara, neklātienes un
tālmācību studiju absolventi.
Šoreiz mēs nerunājām par to,
cik viegli vai grūti katram
jaunajam speciālistam
ir klājies studiju laikā,
bet baudījām svētku mirkli glīti
restaurētajā Lielajā zālē,
kur skanēja mūzika,
apsveikuma vārdi un
veiksmes vēlējumi
absolventiem.

15. marta pēcpusdienā uz
Juridisko koledžu nāca ne tikai
mūsu visu sešu studiju
programmu studenti, bet arī viņu
radi, draugi, kolēģi, docētāji,
lai kopīgi atzīmētu viena svarīga
studiju posma noslēgumu.
Ziemas izlaidumā diplomus
par pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību saņēma

Foto: Jānis Brencis
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Mācību ekskursijas
Studiju kursu ietvaros koledžas
vadību šai uzņēmumā. Studentiem
studentiem bieži tiek piedāvāta iespēja un Jauno juristu skolas dalībniekiem
doties mācību ekskursijās: katru gadu
nupat Gruzijas Republikas vēstniecībā
apmeklējam Latvijas Republikas
bija tikšanās ar tās darbiniekiem, kur
Saeimu, lai klātienē vērotu sēžu
tika noskaidrotas vēstnieka un viņa
gaitu, iepazīstam Valsts ieņēmumu
komandas darba nianses.
dienesta struktūru,
dodamies uz
Latvijas Republikas
Augstāko tiesu un
piedalāmies arī
tiesas sēdēs, tāpat
esam pabijuši
Rīgas pilsētas
zemesgrāmatu
nodaļās un
iepazinušies ar
Studenti piedalās seminārā Eiropas Parlamenta Informācijas birojā
Latvijā un iepazīstas ar Eiropas Savienības institucionālo struktūru
notāru darba
metodēm viņu
birojos.
Martā docētāja
R. Mekša
noorganizēja
studentiem
Ministru kabineta
apmeklējumu,
bet D. Vasiļevskas
vadībā interesenti
devās uz „Dinex
Latvia”, lai iepazītos
ar kvalitātes
Gruzijas Republikas vēstniecībā 9. maijā

Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros
22. aprīlī, klātesot autoriem, koledžas
administrācijai un viesiem, grāmatas
atvēršanas svētki tika svinēti kārtējam
Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu
krājumam. Grāmatā publicēto
akadēmiskā personāla, studentu un
absolventu rakstu tematika šoreiz
ir diezgan plaša: psiholoģija un
izglītība, personāla vadība, finanses
un grāmatvedība, nekustamo īpašumu
apsaimniekošana, datorzinības, Eiropas
tiesību, civiltiesību un administratīvo
tiesību jautājumi, civilprocesa u. c.
aktualitātes.

Jauno juristu skola

Jau astoto gadu koledžas Jauno juristu skola pulcēja
vidusskolēnus un citus interesentus, kuri mācību kursa
ietvaros centās vairāk uzzināt par interesanto, ļoti
daudzveidīgo jurista (jurista palīga) profesiju un meklēja
atbildes uz jautājumiem, ar ko tad tā ir pievilcīga un kāpēc
tik sarežģīta.
Ceram, ka nodarbību laikā uzkrātās zināšanas palīdzēs
jauniešiem izšķirties par savu piemērotību jurista profesijai
un pieņemt lēmumu, kuru studiju programmu tad izvēlēties
un uz kuru augstskolu doties studēt pēc vidusskolas
beigšanas.
2015./2016. mācību gada ietvaros jauno juristu
skolas dalībnieki guva ieskatu gan tiesību teorijā, gan
konstitucionālajās un administratīvajās tiesībās, tāpat arī
administratīvajā procesā, iepazinās ar civiltiesību un darba
tiesību pamatiem, noklausījās lekcijas krimināltiesībās un
kriminālprocesā, starptautiskajās un Eiropas tiesībās.
Savās zināšanās un darba pieredzē mācību gada laikā
dalījās Juridiskās koledžas docētāji un vieslektori. Papildus
nodarbībām, Jauno juristu skolas dalībnieki devās mācību
ekskursijās uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu un
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Ministru kabinetu, apmeklēja Pārdaugavas Dzimtsarakstu
nodaļu, viesojās Eiropas Savienības mājā un Gruzijas
Republikas vēstniecībā. Mācību gads mums noslēdzās
10. maijā ar tradicionālo konferenci, kuras laikā dalībnieki
prezentēja savus patstāvīgi sagatavotos ziņojumus un
saņēma sertifikātus par sekmīgi apgūto kursu „Ievads jurista
profesijā un tiesību pamatos”.
Madara Ozere,
Jauno juristu skolas koordinatore
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Lattelecom Rīgas maratonā
Draugi, vēlamies Jums teikt lielu paldies par 15. maija
neaizmirstamiem skriešanas svētkiem, kas Rīgā pulcēja
vairāk nekā 30 000 dalībnieku no 65 pasaules valstīm!
Šogad Rīgā piedzīvojām divus jaunus trases rekordus,
lepojāmies par mūsu skrējējas Anitas Kažemākas
Riodežaneiro olimpisko
spēļu kvalifikācijas
normatīva izpildīšanu,
sveicām Gruzijas kaimiņus
ar jaunu valsts rekordu
pusmaratonā, un, protams,
priecājāmies par ikviena
finišētāja sasniegumiem un
personiskajiem panākumiem.
26. Lattelecom Rīgas
maratons dažādās distancēs
kopā pulcēja 33 590
dalībniekus no 65 pasaules
valstīm. Vislielākais reģistrēto
skrējēju skaits bija 6 km
distancē – 12 482, 10 km
Einārs Goldbergs
distance pulcēja 6512

dalībniekus, pusmaratons - 4313, bet klasiskā maratona
distance – 1759 dalībniekus.
No Juridiskās koledžas maratonā piedalījās 5 studenti:
Einārs Goldbergs, (starta Nr. 1455, 42 km), Guntars Logins
(starta Nr. 3910, 21 km), Jānis Bruševičs (starta Nr. 5598,
21km), Mārtiņš Eglijs (starta Nr. 10936, 10 km), Gita
Krūka (starta Nr. 19488, 6 km).
www.lattelecomrigamarathon.lv

Distancē Jānis Bruševičs

Boulinga turnīrs “Liepājas ķeglis 2016”
Latviju pārņēmis pavasara ziedonis ar gājputnu
atgriešanos un dabas atmodu. Īpašu nozīmi šis gadalaiks jau
otro gadu piešķir Juridiskās koledžas Liepājas filiālei, kurā
pavasara atnākšana saistās sportisko sadraudzības pasākumu
- boulinga turnīru „Liepājas ķeglis”.
Pati ideja
turnīram radās
2015. gadā,
kad pirmo reizi
Liepājas boulinga
centrā sportiskā
azartā metās
gan studentu,
gan koledžas
administrācijas
un mācībspēku
komandas.
Pasākums
nenoliedzami
bija izdevies un
šķiroties tika
nolemts tikties
pēc gada, jo kurzemnieki apņēmās nākošajā reizē uzvarēt, lai
ceļojošais kauss atgrieztos Liepājā.
Šī gada 16. aprīlī otrais boulinga turnīrs Liepājā pulcēja
kuplu dalībnieku pulku, te kopumā savas spēles prasmes
demonstrēja septiņas komandas: no Rīgas – Juridiskās
koledžas administrācijas un divas studentu komandas, no
Liepājas - docētāju komanda un vēl arī trīs Liepājas studentu
komandas.

Divas stundas spēlē ritēja draudzīgas konkurences
gaisotnē, līdz pasākuma beigām nezinot, kur šogad nonāks
uzvarētāju kauss – vai paliks Liepājā, vai atkal to aizvedīs
līdzi galvaspilsētas pārstāvji. Turnīra beigās JK direktora
vietniece Intra Lūce apsveica pasākuma dalībniekus un
sumināja
uzvarētājus gan
individuālajā,
gan komandu
konkurencē. Lielu
pārsteigumu
pārējiem
dalībniekiem
sagādāja Elvijs
Kokarēvičs,
uzvarot
individuālajā
vīriešu
konkurencē
jau otro gadu
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte pēc kārtas, bet
no dāmām par
„Ķegļu pavēlnieci 2016” kļuva Santa Zvaigzne no Rīgas
studentu komandas. Komandu konkurencē liepājnieki arī
šogad piekāpās komandai no galvaspilsētas, ļaujot kausam
atkal aizceļot uz Rīgu, bet atstājot kurzemniekiem cerību
cīnīties par uzvaru nākošajā gadā, jo boulinga turnīrs
Liepājā nu jau ir kļuvis par jauku tradīciju.

Inga Muraševa
Liepājas filiāles studente
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Studentu pašpārvalde
Mūsu studentu pašpārvalde ir
apvienība, kurā darbojas koledžas
aktīvākie, patriotiskākie studenti,
rūpējas par to, lai pēc lekcijām notiktu
dažādi pasākumi un konkursi, lai
studentu mācību dzīvē ielītu arī kāda
gaiša krāsa un mūsu ikdiena kļūtu
interesantāka. Šī apvienība sevī ietver
ļoti daudz: tā ir iespēja piedalīties, būt
klāt un mainīt koledžas dzīvi, tā ir
iespēja realizēt savas idejas un palīdzēt
citiem, iegūt jaunus draugus un krietni
paplašināt paziņu loku koledžā un
ārpus tās, pavadīt pēcpusdienas jautrā
atmosfērā ar cepumiem un kādu reizi
arī kopā ar pašpārvaldi aizbraukt kaut
kur tālu, tālu…
Šobrīd lielākā daļa no aktīvistiem ir
tiesību zinātņu pirmā kursa studenti un
viena meitene no otrā kursa, kura arī
apgūst tādu pašu studiju programmu,
pašpārvalde neaptver visu studiju
programmu studējošos un vēl nav
tik aktīva, kā mēs paši vēlētos. Taču
darbojamies aizrautīgi, piemēram,
šoziem pēc docētāju iniciatīvas
tika noorganizētas lieliskas mācību
ekskursijas.
Jauka izvērtās pašpārvaldes ietvaros
organizētā mūsu kursa iepazīšanās
pēcpusdiena, tāpat rudens izbrauciens
uz Siguldu ar kursa biedriem un

docētāju R. Mekšu. Pasākums
neformālos apstākļos ļoti palīdzēja
mums satuvināties.
Pēc studentu pašpārvaldes
iniciatīvas, izmantojot iespēju, ka
koledža atbalsta studentu vēlmes
apmeklēt pasākumus un doties
ekskursijās, plānojam tuvākajā laikā
apmeklēt teātra izrādes vai pēc kādas
smagas eksāmena dienas brīvajā brīdī
aiziet uz kino, bet vasarā varētu doties
arī kādā tālākā braucienā.
Studenti ir izteikuši vēlmi braukt uz
Liepājas karaostu, cietumā noskatīties
izrādi „Aiz restēm”, kā arī piedalīties
populārajā spēlē „Bēgšana no
PSRS”. Bet līdz tam kopā ar docētāju
apmeklēsim kādu no tagadējām
Latvijas ieslodzījumu vietām.
Studentu pašpārvaldes darbības
mērķis ir saliedēt koledžas studentus
tik ļoti, lai, beidzot koledžu un aizejot
darba gaitās, mēs varētu turpināt
satikties, lūgt padomu ne tikai kā kursa
biedri, bet jau kā kolēģi. Šī mērķa
sasniegšanai studentu pašpārvalde
plāno organizēt mācību un arī dažādus
izklaides pasākumus tādā laikā, kad
ierasties varēs pēc iespējas vairāk
interesentu.
Viktorija Agejeva
Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja

Starptautiskā zinātnes nedēļa un Juristu dienas 2016. gada
23. aprīlī noslēdzās ar tradicionālo boulinga turnīru
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Skola 2016
Dalība izstādē ‘’Skola 2016’’ bija
aizraujošs pasākums, kurā stāstījām
par savām studijām gan devītās, gan
divpadsmitās klases skolēniem no
visas Latvijas. Par Juridisko koledžu
lielu interesi izrādīja tieši vidusskolēni,
jo viņi šobrīd meklē savu koledžu,
augstskolu vai universitāti, domā
un plāno, kur mācīties pēc skolas
absolvēšanas.
Jaunieši visvairāk jautājumus
uzdeva par Tiesību zinātņu studiju
programmu un atzina, ka studijas
šai virzienā viņus saista. Skolēnus
interesēja gan studijas klātienē, gan
neklātienē, tāpat arī tika uzdoti
jautājumi par tālmācību (e-studijām),
par iespējām mācīties mūsu filiālēs citās Latvijas pilsētās. Tāpat daudzi
jautāja par studiju maksu, budžeta
vietām, studiju ilgumu utt., neizpalika
arī baiļpilnais vaicājums: “Vai mācīties
Juridiskajā koledžā ir grūti?”
Ceram, ka pateicoties pasākumam
“Skola 2016” un mūsu komandas
aktivitātēm ne viens vien vidusskolas
absolvents par savu nākamo mācību
iestādi izvēlēsies tieši Juridisko
koledžu.
Evelīna Marija Tolstika
Tiesību zinātņu programmas studente

