Nr. 9 2018. gada maijs

Mūsu viesis – Utenas koledžas rektors
Dr. iur., prof. Gintautas Bužinskas
Pastāstiet, lūdzu, kā veidojies Jūsu
ceļš uz jurista profesiju? Kāda ir Jūsu
pieredze tiesību jomā Lietuvā un
kā tā palīdz šodien Utenas koledžas
rektora amatā.
Esmu pirmais jurists ģimenē, mana
mamma bija skolotāja, tēvs – mežzinis,
tā ka nevaru teikt, ka turpinu kādu
dinastijas profesiju. Taču liktenis ir
bijis man labvēlīgs. Studijas uzsāku
Viļņas Universitātē, tad devos uz
M. Lomonosova Maskavas Valsts
universitāti, kur studēju aspirantūrā,
arī strādāju. Jurisprudence ir
internacionāla, šo pārliecību vēl vairāk
nostiprināja vēlākā stažēšanās Vācijā.
Tā nu sanāca, ka aizbraucu studēt
no PSRS, bet atgriezos mājās jau
neatkarīgajā Lietuvas Republikā, bet šis
ceļš sekmēja gan kvalifikācijas līmeņa
paaugstināšanos, gan cēla pašapziņu,
gan attīstīja arī profesionāli.
Ja runā par profesijas izvēli, tad,
protams, kā jau visi jaunieši, savulaik
sapņoju par daudz ko, ka būšu ārsts,
varbūt mežzinis kā tēvs. Taču man
aroda izvēlē svarīgs ir kāda konkrēta
cilvēka piemērs. Pirmoreiz doma –
apgūt tiesību zinātnes – radās pusaudža
gados, pateicoties manam tēvocim,
kurš bija jurists, aizstāvējis kandidāta
disertāciju, ļoti erudīts, nosvērts,
kompetents cilvēks.
Viss, kas manā dzīvē ir sasniegts
gan pedagoģiskajā darbā, gan Lietuvas
Republikas tieslietu ministra amatā,
nes līdzi tādu nelielu sentimenta
pieskaņu. Tagad jau 10 gadus esmu
Utenas koledžas rektors. Tā ir mana
dzimtā puse. Te ir jauks kolektīvs,
strādā motivēti un atbildīgi cilvēki, kuri
zina un labi dara savu darbu.
Kā vērtējat augstāko izglītību
Lietuvā?
Viļņas Universitātes Juridiskajā
fakultātē sāku strādāt kā pasniedzējs,

tad vecākais pasniedzējs, docents, nu
esmu profesors. Balstoties uz trīsdesmit
gadu pieredzi un lasot lekcijas gan
Vācijā, gan Tallinas Konkordijas
universitātē, gan Lietuvas augstskolās,
redzu kā pozitīvās iezīmes, tā arī
problēmas augstākajā izglītībā. Jāsaka,

ka neesmu apmierināts ar situāciju, jo
parādās nelabvēlīgas tendences, cīņa
par studentiem, pazeminās studiju
kvalitāte. Motivēto studentu ir pārāk
maz, viņi nav atpazīstami kuplajā
studējošo skaitā.
Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.
Šodien skaudri izjūtam daudzu gadu nepareizi realizētas
politikas sekas izglītības jomā, ko nav iespējams savest
kārtībā, piemēram, 1 vai 2 gados. Kā rāda pēdējie pētījumi,
tad Lietuvā vidusskolēnu zināšanu līmenis nav izcils, t.i.,
gaidīt erudītus, sagatavotus reflektantus tuvāko gadu laikā
nevaram. Vidējā atzīme dzimtajā valodā, matemātikā
absolventu vidū, diemžēl ir pārāk zema. Šobrīd būtu vietā
runāt arī par skolotāja profesiju, tās prestižu utt.
Taču cerība vēl ir. Te jāmin pozitīvais ārvalstu piemērs –
Igaunijā, Somijā, kur augstākās izglītības telpa jau ir manāmi
sakārtotāka.
Kāda jūsuprāt ir izveidojusies Utenas koledžas
sadarbība ar Juridisko koledžu Latvijā? Kā vērtējat mūsu
organizētās starptautiskās konferences?
Lietuva un Latvija jau no laika gala ir uzturējušas
labas kaimiņattiecības, līdz ar ko ir iespējama sadarbība
daudzās jomās, t.sk., arī starp augstākās izglītības iestādēm,
zinātniekiem un mācībspēkiem. Utenas koledžai tā organiski
un viegli savulaik izveidojās sadarbība ar Juridisko koledžu,
kas sekmīgi turpinās nu jau daudzus gadus, ietverot sevī
kā zinātnisko darbu un starptautiskās konferences, tā arī
studentu aktivitātes un pieredzes apmaiņas pasākumus.
Te jāpiebilst, ka ļoti svarīgi ir arī veiksmīgie personīgie
kontakti.

Uz Rīgu šurp nereti braucam kā uz neformālo klubu pie
domubiedriem, kam ir līdzīgi uzskati, lai padiskutētu, rastu
domu apmaiņu, kādu racionālu ideju turpmākam darbam
un nākošajam laikposmam. Juridiskajā koledžā jūtamies
labi, brīvi, te ir tāda aura, kas rosina darbam un sekmē
lieliskas savstarpējās attiecības starp kolēģiem.
Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, Juridiskās
koledžas studenti var turpināt studijas nākamajā –
bakalaura līmenī Utenas koledžā.
Juridiskās koledžas absolventi mācās pie mums. Studiju
programmas, protams, ir nacionālas, arī likumdošana
kā Lietuvā, tā Latvijā atšķiras, taču jurisprudence ir
internacionāla, līdz ar to studentu integrāciju vērtēju
pozitīvi.
Pats biju jūsu studentu bakalaura darbu aizstāvēšanas
komisijas sastāvā: latvieši demonstrēja labas profesionālās
zināšanas, lieliski apguvuši svešvalodu, prezentācijas
prasmes.
Tas, ka vairāki Juridiskās koledžas absolventi saviem
dokumentiem ir pievienojuši arī Utenas koledžas diplomu,
nozīmē, ka viņu dzīvē un karjerā tas ir svarīgi, kas vienlaikus
ir arī mums nozīmīgs faktors. Dziļi izprotot savu misiju,
ir skaidrs, ka esam vajadzīgi cilvēkiem, strādājam jaunajai
paaudzei.
Intervēja Anita Rudziša

D. A. Lēbera balva
2018. gada 4. janvārī Mencendorfa namā norisinājās jurista un politologa Dītriha Andreja Lēbera 95 gadu
jubilejai veltīts piemiņas pasākums. Dītriha Andreja Lēbera balva ir Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalva
tiesību vai politikas zinātnē, ko jau tradicionāli jubilejas reizēs saņem viens no Latvijas zinātniekiem.
Jurists, Ķīles universitātes profesors un tās Juridiskās
fakultātes dekāns D. A. Lēbers (1923-2004) bija
specializējies salīdzinošajās tiesībās un starptautiskajās
tiesībās, savulaik darbojies arī kā viesprofesors ASV,
Austrālijā, Latvijā un Igaunijā. Jau 1951. gadā viņš publicēja
rakstu, kurā tika izvirzīts jautājums par Latvijas un citu
Baltijas valstu juridisko statusu. Vislielāko ievērību
izpelnījies viņa fundamentālais darbs “Diktētā izvēle”
(1974), publikācijas par Molotova-Ribentropa pakta sekām
mūsdienās un Latvijas valsts bojāeju 1940. gadā. Lieli
nopelni D. A. Lēberam bija arī Pasaules Brīvo Latviešu
Apvienības (PBLA) 1973. gada Helsinku memoranda
sastādīšanā. Profesors aktīvi piedalījās Baltijas valstu
neatkarības atjaunošanas procesos, bija tiešs Atmodas laika
līdzdalībnieks, savas dzīves pēdējos 15 gados nesavtīgi
rūpējās par juridiskās izglītības, tiesību un vēstures zinātnes
tālāku attīstību Latvijā, finansiāli atbalstīdams daudzus
projektus. 1995. gadā viņš tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeni un Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu, bijis arī
LZA goda loceklis un LU goda doktors juridiskajā zinātnē.

D. A. Lēbera balvas laureāti, kuriem piešķirta šī balva par
sasniegumiem tiesību vai politikas zinātnē: Tālavs Jundzis (2008),
Egils Levits (2009), Kalvis Torgāns (2013), Jānis Lazdiņš (2018),
jubilejas pasākumā kopā ar D. A. Lēbera dēlu Aleksi Lēberu.
Foto: Jānis Brencis

Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”, Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010
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III Pasaules latviešu juristu kongress
Pasaules latviešu juristu kongress ir jau trešais pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas (pirmais bija
1990. gadā, otrais – 1992. gadā), un tā mērķis ir sapulcināt
kopā latviešu izcelsmes juristus no visas pasaules, lai
atjaunotu un dibinātu savstarpējus kontaktus, kā arī
apspriestu aktuālas tiesību problēmas, kuru risināšana
kopīgiem spēkiem būtu daudz efektīvāka. Kongress notiks
2018. gada 19.–20. jūnijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā,
dalības maksa ir noteikta 65 eiro apmērā. Te jāpiebilst, ka
Juridiskās koledžas studenti ir atbrīvoti no dalības maksas.
Obligāta ir iepriekšēja reģistrācija līdz 15. jūnijam, ko var
izdarīt rakstot iesniegumu Rīcības komitejai (bspa@lza.lv).
Kongresa darbs tiks organizēts četrās tematiskās
sekcijās. Valststiesību sekcijas mērķis ir diskutēt par
konstitucionālajām vērtībām globalizācijas apstākļos,
meklējot ceļus jauno starptautisko izaicinājumu
pārvarēšanai un izmantojot jaunās iespējas, ko iekļaušanās
starptautiskajā sistēmā arī sniedz. Komerctiesību sekcijā

paredzēts apspriest veicamo tiesiskuma stiprināšanai
komercdarbībā, tostarp vēršoties pret negodīgumu
maksātnespējas procesos, reiderismu un komercsabiedrību
valdes locekļu nolaidību. Noziedzības apkarošanas sekcija
analizēs jaunās tendences noziedzībā un diskutēs par
nepieciešamajām pārmaiņām tiesībās un tiesībsargājošo
institūciju darbībā. Ceturtās sekcijas darbs tiks veltīts jurista
profesijai, jauno speciālistu sagatavošanai un tiesību zinātnes
attīstībai Latvijā starptautiskajā kontekstā.
Kongresā izteiktie viedokļi un formulētie secinājumi
tiks apkopoti un iesniegti tām institūcijām, kuras varētu
ņemt tos vērā tiesību politikas vai praktiskās darbības
pilnveidošanai. Savukārt Juridiskās koledžas docētājiem
un studentiem tā būs lieliska iespēja sajust pasaules elpu
jurisprudencē un, iespējams, atrast sadarbības partnerus vai
arī vienkārši uzzināt par tālākām karjeras iespējām pasaulē.
Tālavs Jundzis
Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Juridiskajā koledžā kvalifikāciju ceļ prokurori,
tiešneši, izmeklētāji un tiesu eksperti
Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda projekta
“Justīcija attīstībai” ietvaros ir noslēgusi līgumu “Mācību
pakalpojumi par tiesu ekspertīzi un tās veikšanu”
(identifikācijas Nr. TA2017/5/B/ESF) ar piegādātāju
apvienību SIA “Juridiskā koledža” un biedrību “Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, kā rezultātā
no 2018. gada janvāra Juridiskā koledža veic tiesnešu,
prokuroru, izmeklētāju un tiesu ekspertu apmācību. Projekta
īstenošana paredzēta no 2017. gada līdz 2020. gadam.
Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo
institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides
uzlabošanas sekmēšanai, projekta apakšmērķis – tiesvedības
efektivitātes un kvalitātes veicināšana.1 Mērķauditorija –
tiesneši, prokurori, izmeklētāji un tiesu eksperti. Kopējais
dalībnieku skaits, ko plānots apmācīt tēmu ietvaros ir
300 tiesu eksperti un 500 tiesneši, prokurori, izmeklētāji.
Apmācības Juridiskajā koledžā jau ir sekmīgi pabeiguši vai
tās šobrīd apmeklē 40 prokurori, 8 tiesneši, 24 izmeklētāji
un 85 tiesu eksperti.
Tiesu ekspertiem tiek piedāvātas sekojošas tēmas:
1. Kriminālprocess, civilprocess, administratīvais
process un tiesu eksperta tiesības, pienākumi un praktiskā
darbība šajos procesos;
2. Pierādījumi un pierādīšanas teorija. Eksperta
atzinuma vērtēšana;

3. Statistikas un Baijesa teorijas izmantošana tiesu
ekspertīžu rezultātu interpretācijā;
4. Tiesu runa – tiesu ekspertīzes rezultātu un notikuma
vietas apskates procesa rezultātu prezentēšana tiesā.
Savukārt, tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem
piedāvājam tēmas:
1. Ekspertīžu veidi un tiesu ekspertīžu mūsdienu iespējas;
2. Statistikas un Baijesa teorijas izmantošana tiesu
ekspertīžu rezultātu interpretācijā;
3. Notikuma vietas apskates īpatnības un ekspertīzes
noteikšana liela apjoma un specifisku nozīedzīgu nodarījumu
izmeklēšanas laikā.
Pēc mācību apakšprogrammas tēmas apguves katrs
dalībnieks saņem apliecinājumu par dalību mācībās, kā arī,
sekmīgi nokārtojot gala testu, – sertifikātu. Katras grupas
apmācību noslēgumā tiek veikta dalībnieku anketēšana par
viņu apmierinātību ar lektoriem, mācību saturu, procesa
organizētību. Kopumā no mācību dalībniekiem saņemtas
pozitīvas atsauksmes par lektoru profesionalitāti, kā arī
daudzi ir norādījuši, ka augstu vērtē šādas apmācības, to
nepieciešamību un iesaka tās organizēt arī turpmāk.
Rūta Lūce
1 Projekts “Justīcija attīstībai”.–https://www.ta.gov.lv/LV/eiropas_socialais_
fonds_1520/projekts_justicija_attistibai__1563. – (Resurss apskatīts
22.05.2018.)
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Starptautiskā zinātniskā konference
“Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums
turbulentā biznesa un politiskajā vidē“
Gadskārtējā starptautiskā zinātniskā konference, kas tika veltīta Baltijas valstu dibināšanas simtgadei,
norisinājās 26.–28. aprīlī, kā jau ierasts, Starptautiskās zinātnes nedēļas un Latvijas Juristu dienu ietvaros.
pētījumu tēzes būs atrodamas konferences tēžu krājumā,
savukārt, “Juridiskās Koledžas Vēstneša” šai numurā
piedāvājam ieskatīties docētāja M. iur. Normunda Strenģes
ziņojumā.
Konferences trešajā dienā studentiem mūsu lietuviešu
kolēģi vadīja vairākas vieslekcijas, bet pēcpusdienā visi
dalībnieki tikās Unimars boulinga zālē, kur gan studentu,
gan docētāju, gan viesu komandas mērojās spēkiem
starptautiskā boulinga turnīrā.

Foto: Jānis Brencis

Konferences uzmanības centrā –
ilgtspējīgas attīstības un tiesiskuma
problēmas mūsdienu turbulentajā biznesa
un politiskajā vidē. Pasākums tapa
sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti,
Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas
stratēģisko pētījumu centru, Latvijas
Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu,
Utenas koledžu, Latvijas Universitātes
Akadēmisko bibliotēku, Latvijas Juristu
biedrību.
Konferences pirmā diena tika veltīta
studentu un koledžas absolventu
ziņojumiem, kuri tagad ir publicēti Juridiskās koledžas
Zinātnisko rakstu 2018. gada krājumā. Te jāpiebilst, ka
pēcpusdienā gan autorus, gan viesus pulcināja kopā jauno
grāmatu atvēršanas svētki. Nākamā diena konferencē
bija atvēlēta mūsu viesiem no ASV, Igaunijas, Gruzijas,
Lietuvas, Turcijas, Krievijas un Latvijas. Dienaskārtību
iesākām ar diskusiju par augstākās izglītības problēmām
un augstskolu docētāju lomu tajā. Baltijas valstu zinātnieku
un augstskolu mācībspēku sadarbība notikusi visos laikos,
bet īpaši aktīva tā kļuvusi pēc neatkarības atgūšanas, kad
īstenoti gan kopīgi pētījumi, gan studentu apmaiņa, gan
vieslekcijas, gan kopīgas konferences. Lietuvā mūsu ciešākais
sadarbības partneris ir Utenas koledža, kuru vada Dr. iur.
Gintautas Bužinskas – bijušais Lietuvas Republikas tieslietu
ministrs. Mums ir arī sadarbības līgums ar Mikolas Romeris
universitāti Viļņā, tās profesors Dr. habil. iur. Viktoras
Justickis ir regulārs viesis koledžā. Tas pats sakāms par
profesoru Dr. iur. Ando Lepu no Igaunijas, kurš mums sūta
savas publikācijas un piedalās konferencēs.
Ziņojumi šai konferencē bija plaši un saturīgi, raisot
arī diskusijas. Koledžas mācībspēku atsaucība un interese
izrādījās tik liela, ne visi tika pie vārda konferencē, taču viņu
4

Starptautiskās zinātnes nedēļas un Latvijas Juristu
dienu ietvaros Juridiskajā koledžā atvēršanas svētkus
rīkojām arī nupat iznākušajām grāmatām.

Foto: Tālavs Jundzis

Ceļā pie lasītājiem devās Juridiskās koledžas Zinātnisko
rakstu 2018. gada krājums, Jāņa Kliedera jaunā grāmata
“Datorzinības: Microsoft Office 2013/2016”, “Starptautiskās
tiesības” – dokumentu krājums ar Tālava Jundža
komentāriem un nupat iznākušais konferences tēžu krājums.
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Administratīvi tiesiskie aspekti un aktualitātes
Ziņojuma tēzes starptautiskajai konferencei
“Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums turbulentā biznesa un politiskā vidē”.
1. Administratīvā pārkāpuma lietā nepareizi noteikts
administratīvās atbildības subjekts. Gadījumā, ja
nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būvēm, kas
pieder dažādām personām un ar zemes nomas līgumu nav
noteikta cita kārtība, par Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa
saistošo noteikumu1 neievērošanu ir sastopama prakse,
ka pie administratīvās atbildības tiek saukts nekustamā
īpašuma zemesgabala īpašnieks. Norādāms, ka šāda
prakse ir kļūdaina un neatbilst minēto noteikumu 3. panta
3.2. apakšpunktam, kurš paredz, ka nekustamā īpašuma un
tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas – gājēju
ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvju,
caurteku vai zālienu līdz brauktuves malai (turpmāk –
piegulošā teritorija) – uzturēšanu un kopšanu nodrošina
būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no
zemesgabala un būves, kas pieder dažādām personām, un ja
saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība.
2. Atšķirīgās attieksmes aizliegums administratīvo
pārkāpumu lietās. Konstatējot Rīgas domes 2015. gada
28. aprīļa saistošo noteikumu2 neievērošanu nekustamā
īpašuma kopīpašumā,3 dalītā īpašumā, kurā starp
kopīpašniekiem nav noslēgts kopīpašuma lietošanas
kārtības līgums, administratīvā pārkāpuma lietvedība,
kura ir uzsākta, izskatīta un lēmums pieņemts, tikai vienīgi
pret vienu nekustamā īpašuma kopīpašnieku ir pretrunā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 240. pantā
noteiktām pamatnostādnēm, jo administratīvo pārkāpumu
lietas tiek izskatītas, ievērojot principu, ka visas personas ir
vienlīdzīgas likuma un institūcijas, kas izskata lietu, priekšā,
neatkarīgi no viņu izcelšanās, sociālā un mantiskā stāvokļa,
rases un nacionālās piederības, dzimuma, izglītības, valodas,
attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura,
dzīvesvietas un citiem apstākļiem, kopsakarā ar Rīgas
domes saistošajiem noteikumiem.4
3. Pamats neatkarīgi no sūdzības motīviem
atcelt pārsūdzēto lēmumu par personas saukšanu
pie administratīvās atbildības. Pārkāpjot Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 2681. pantā
noteikto termiņu kādā kārtībā personai, kuru sauc pie
administratīvās atbildības paziņo par lietas izskatīšanas
laiku, pieļautie procesuālie pārkāpumi ir uzskatāmi par
būtiskiem, kas varēja ietekmēt pieņemot lēmumu pēc
būtības, radot personai nelabvēlīgas sekas. Atbilstoši 268.1
panta otrās daļas 2. punktam, iepriekš nodibinātie apstākļi
ir pamats neatkarīgi no sūdzības motīviem atcelt pārsūdzēto
lēmumu par personas saukšanu pie administratīvās
atbildības.5
4. Nekustamā īpašuma sastāvs un informācija ir
uzskatāma par ticamu, ja tā reģistrēta Valsts Zemes
dienestā un Zemesgrāmatā likumā paredzētā kārtībā.
Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos

Nr. 146 nav dots skaidrojums, kas ir gājēju ietve šo
noteikumu izpratnē. Civillikumā ir iekļauts gājēju ceļa
servitūta veids, kurš ir nekustamā īpašuma apgrūtinājums.
Civillikuma 1235. pants paredz, ka no servitūta izrietošā
lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc servitūta
ierakstīšanas zemesgrāmatās. Servitūts ir nodibināts un
saistošs nekustamā īpašuma īpašniekiem, kā arī trešajām
personām tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Lietu tiesības ir absolūtas tiesības, un tās ir spēkā pret
jebkuru trešo personu, tāpēc to pastāvēšanai un saturam
jābūt darītam zināmam trešajām personām. Šajā ziņā par
lietu tiesību publicitātes līdzekli kalpo zemesgrāmatas.6
5. Nekustamam īpašumam pieguļošās teritorijas, kas
pieder pašvaldībai īpašumā, uzturēšana un kopšana.
Rīgas domes saistošajos noteikumos7 nav precizēts
piegulošās teritorijas apjoms, līdz ar to likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktā ietvertā
deleģējuma samērīguma piemērošana nav iespējama, jo tā
esot iespējama tikai tad, kā to norādījusi Satversmes tiesa,8
ja ar terminu “piegulošā teritorija” saprot šauru, konkrēti
noteiktu un visiem īpašniekiem vienādu joslu ap nekustamo
īpašumu. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam ar Rīgas
domes saistošajiem noteikumiem ir uzlikts pienākums, bez
atlīdzības un finašu atbalsta, kopt un tīrīt tā nekustamajam
īpašumam piegulošo teritoriju neatkarīgi no tās platības
lieluma, tad šāds pienākums acīmredzami ir nesamērīgs
un vērsts uz Satversmes 105. pantā noteikto pamattiesību
ierobežojumu. Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 5. un 6. punktā noteiktais deleģējums nav
interpretējams tādējādi, ka pašvaldība drīkstētu savas
autonomās funkcijas izpildi pilnībā uzlikt īpašniekiem. Ja
pašvaldība izvēlējusies savas autonomās funkcijas izpildi
uzlikt īpašniekiem, tai jāuzņemas līdzdalība šīs funkcijas
īstenošanā.9
M. iur. Normunds Strenģe
Juridiskās koledžas docētājs
1 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”// Latvijas Vēstnesis.–
Nr. 84 (2015, 30. aprīlis).
2 Turpat.
3 Civillikuma 1071. pants nosaka, ka uz kopējo lietu gulošās nastas,
apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes
kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām.
4 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, 3. panta
3.2. apakšpunkts // Latvijas Vēstnesis.– Nr. 84 (2015, 30. aprīlis).
5 Sk. 2008. gada 11. novembra Administratīvās apgabaltiesas spriedumu
lietā Nr.P131059907 143/AA43 – 0997 – 08/11.
6 Sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta
12.05.2010. spriedumu lietā Nr.SKC-11/2010.
7 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”// Latvijas Vēstnesis.–
Nr. 84 (2015, 30. aprīlis).
8 Sk. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2013-20-03.
9 Turpat.
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Augstākās izglītības sistēma Čīlē
Gada sākumā koledžā viesojās sadarbības partneri no Čīles Dr. Patricia Arancibia Avila un
Dr. Fernando Toledo Montiels. Aprīlī Erasmus+ programmas ietvaros man radās iespēja doties atbildes vizītē,
lai tuvāk varētu iepazīties ar augstākās izglītības sistēmu Čīlē un studiju procesu Bio Bio universitātē.

No kreisās: Fernando Toledo Montiels, Intra Lūce, Ieva MargēvicaGrinberga, Patricia Arancibia Avila, Tālavs Jundzis 2018. gada
6. februārī, Rīgā.
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte

Ģeogrāfiski Čīle ir izvietojusies garā un šaurā joslā
gar Dienvidamerikas kontinenta malu Atlantijas okeāna
piekrastē. Valsts ziemeļos robeža iet gar okeānu, tur Čīle
robežojas ar Peru, austrumos – ar Bolīviju un Argentīnu,
okeāns ir arī rietumos un dienvidos. Valsts platība ir 765950
kvadrātkilometri un tajā dzīvo 14,7 miljoni iedzīvotāju,
no kuriem 4,3 miljoni – valsts galvaspilsētā Santjago.
Administratīvajā ziņā tā iedalās 12 reģionos, plus vēl
Metropoles reģions, turklāt tai ir savas teritorijas arī
Antarktīdā.
Čīles augstākās izglītības sistēmu veido universitātes,
profesionālie institūti (IP) un tehniskās apmācības centri
(CFT). IP un CFT tika izveidoti 1981. gadā, galvenokārt,
lai nodrošinātu tehniskās un profesionālās apmācības. Čīlē
pašlaik augstāko izglītību piedāvā gan valsts, gan privātās
augstākās izglītības iestādes.
Pirmā Čīles Universitāte (Universidad San Felipe) tika
dibināta 1738. gadā, koloniālā perioda laikā, ko veica
Spānijas monarhija un katoļu baznīca. Pēc Neatkarības,
1842. gadā Universidad San Felipe tika pārveidota par Čīles
Universitāti, kura attīstījās kā valsts augstākās izglītības
institūcija. Tikai 46 gadus vēlāk tika dibināta pirmā
privātā universitāte Čīlē – Pontificia Universidad. Bio Bio
universitāte atrodas pašā Čīles vidienē Bio Bio reģionā.
Universitāte šogad nosvinēja savu 71. gadadienu. Bio Bio
universitāte, sākotnēji gan kā Valsts tehniskā universitāte,
ir dibināta 1947. gadā, Gabriela Gonzalesa Videla
prezidentūras laikā.
Vizītes laikā galvenā uzmanība tika pievērsta akreditācijas
procesam augstākajā izglītībā. Čīlē joprojām, atšķirībā no
Latvijas, augstskolu un studiju programmu akreditācijas
process ir brīvprātīgs. Obligātā akreditācija ir attiecināma
tikai uz divām nozarēm – medicīnu un pedagoģiju.
6

Nenoliedzami, arī
man radās aktuāls
jautājums – kā tad
ir ar akreditētās un
neakreditētās izglītības
iestādes un studiju
programmas absolventa
perspektīvām darba
tirgū. Interesantākais,
ka būtiski nekādas.
Abu veidu diplomi
darba tirgū ir
līdzvērtīgi. Galvenais
arguments šobrīd,
kāpēc augstskolas
akreditē savas institūcijas un studiju programmas ir, lai
iegūtu valsts atbalstu, t.i., studenti saņemtu stipendijas,
lai varētu integrēties starptautiskajā sadarbībā, piemēram,
Erasmus+ programmā. Pēdējos gados strauji pieaug to
augstskolu skaits, kuras iziet akreditācijas procesu, pašlaik
jau no visām valsts un privātajām augstskolām akreditēti
ir 82%. Čīlē gan institūcijas, gan studiju programmas
maksimālais akreditācijas termiņš ir septiņi gadi (Latvijā –
seši). Akreditācijas process, prasības Čīlē ir vienādas visām
augstākās izglītības institūcijām un iespējamie akreditācijas
termiņi ir četri, t.i., neakreditēt, akreditēt uz trim gadiem,
akreditēt uz pieciem gadiem vai akreditēt uz maksimālo
termiņu, tātad septiņiem gadiem.

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece
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Pieredzes apmaiņā uz
Università Cattolica del Sacro Cuore Milānā
Juridiskās koledžas docētāji un darbinieki no 2. līdz 7. maijam devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Itāliju.
Brauciena laikā apmeklējām Università Catolica del Sacro
Cuore (turpmāk – Katoļu Universitāte) Milānā. Te jāpiebilst,
ka minētā universitāte ir izvietota piecās Itālijas pilsētās, arī
Romā. Katoļu Universitāte oficiāli dibināta 1924. gadā. Kā
iespējams noprast no tās nosaukuma, ideja par universitātes
dibināšanu piederēja pieciem katoļu svētajiem tēviem.
Katoļu Universitātes darbībai un attīstībai savu svētību devis
arī Romas Pāvests Benedikts XV.
Universitātē ir 12 fakultāes, kurās kopumā tiek īstenotas
47 bakalaura studiju programmas, 31 maģistra studiju
programma, kā arī vairākas profesionālā maģistra studiju
programmas, īsā cikla studiju programmas, doktorantūras
studijas. Katoļu Universitāte piedāvā dažāda veida studiju

Koledžas filiāļu vadītājas, docētāji un darbinieki vizītē Katoļu
Universitātē. 2018. gada 3. maijs, Milāna.

programmas sākot ar Ekonomikas, Vadības zinību un Tiesību
zinātņu studiju programmām beidzot ar Medicīnas studijām
u.c. Studijas tiek piedāvātas gan itāļu, gan angļu valodā,
tiesa gan, ne visas programmas, kuras tiek realizētas itāļu
valodā, ir iespējams apgūt angļu valodā, piemēram, studijas
Tiesību zinātnēs. Neskatoties uz to, ka Katoļu Universitāte
atrodas piecās Itālijas pilsētās, ne visās no tām tiek realizētas
visas studiju programmas. Tā, piemēram, Milānā eošajā
Katoļu Universitātē tiek realizētas pārsvarā Ekonomikas un
Vadības zinību studiju programmas, bet Medicīnas studiju
programmas tiek realizētas Romā esošajā universitātē.
Università Catolica del Sacro Cuore mācās apmēram
40000 studentu, attiecīgi arī profesoru skaits te ir iespaidīgs,
no visa akadēmiskā personāla ap 1400 ir profesori.
Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros mums bija
iespēja doties vizītē uz Katoļu Universitāti, apmeklējām tās
centrālo ēku, kuru var uzskatīt par vienu no prestižākajiem
arhitektūras kompleksiem Milānā. Par Katoļu Universitātes
teritoriju Milānā var sacīt, ka tā ir “pilsēta pilsētā”, pati
universitāte nav tikai viena ēka – īstenībā tā ir plaša teritorija
ar neskaitāmām aktivitāšu vietām Milānā, kur studentiem ir
iespējams apmeklēt un iesaistīties dažādās gan ar izglītību,
gan kultūru saistītās aktivitātēs. Ne vien universitātes
teritorijā, bet arī tuvākajā apkārtnē ir jūtama baznīcas aura
un katolicisma pēdas. Universitātes ēka, Svētā Ambrozija
klosteris, Svētā Ambrozija bazilika, kas vēsturiski atrodas šai
teritorijā, sniedz šo pagātnes dvesmu.

Rūta Lūce
Studiju daļas vadītāja

Zinātniski praktiskā konference
“Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē“
Redzesloka paplašināšanai un pētnieciskā darba
veicināšanai draudzīgā, brīvā un patīkamā atmosfērā
Biznesa vadības koledžā Alberta ielā 13, Rīgā 14. aprīlī tikās
dažādu nozaru profesionāļi, vairāku augstskolu – Biznesa
vadības koledžas, Juridiskās koledžas, Latvijas Universitātes,
Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Starptautiskās
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas,
Transporta un sakaru institūta – studenti un mācībspēki.

Konferencē uzstājas Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska.

No Juridiskās koledžas šai konferencē ar ziņojumiem
uzstājās docētāji Mg.iur. Normunds Strenģe, Dr.sc.admin.
Daina Vasiļevska un mūsu absolvente Aija Neimane.
Konferences plenārsēdē D. Vasiļevska pievērsa klātesošo
uzmanību kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesam
mazos un vidējos uzņēmumos, akcentējot arī problēmas
nozarē un to risinājumus: katra darba posma sistemātisku
analīzi, personāla apmācību, darba apjoma samazināšanu
KVS dokumentēšanai, iekšējā audita veikšanas laiku
lietderīgi izmantot darbinieku un vadītāju apmācībai,
tādējādi ietaupot laiku un veicinot izpratni par KVS
principiem.
Konferences sesijā “Jurisprudence un mārketings“
A.Neimane savā referātā analizēja publiskā iepirkuma
procesu, t.i., zaļo publisko iepirkumu un tā piemērošanas
praksi, kas ir samērā jauna disciplīna, taču nozīmīgs
tautsaimniecību veicinošs faktors reģionos.
7
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Juridiskās koledžas 25. izlaidums
Juridiskās koledžas ziemas izlaidumā dokumentu par pirmā līmeņa augstāko izglītību,
ziedus, apsveikumus un veiksmes vēlējumus saņēma 45 diplomandi.
Cienījamie absolventi!
Šodien ir jūsu svētku diena, jo katram no jums ir noslēdzies viens svarīgs dzīves posms, kas, savukārt, tagad paver jaunas
iespējas. Tāda ir dzīves gaita, ja kaut ko esam sasnieguši, tad atkal plānojam, kā to izmantot savā nākamajā dzīves posmā.
Dažs turpinās strādāt esošajā darba vietā, izmantojot iegūtās zināšanas, cits varbūt saņems labāku darba piedāvājumu, bet
vēl kāds, iespējams, izvēlēsies turpināt studijas.
Jums vajadzēs vēl daudz uzņēmības, ne mazumu darba prieka, lai sasniegtu savus mērķus nākotnē. Cerēsim, ka tās
zināšanas un pieredze, ko esat ieguvuši Juridiskajā koledžā, ikvienam palīdzēs arī turpmākajā dzīves ceļā.
Kā ceļamaizi jums līdzi dodam – pacietību, dzīves prieku, veiksmi!

Iveta Puķīte
Studiju programmas ”Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana”
Valsts gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja
2018. gada 3. martā

Foto: Jānis Brencis
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Ģimene, kas studē...
Studijas Juridiskajā koledžā no
mūsu ģimenes pirmā uzsāka mamma.
Viņa koledžas Gulbenes filiālē apguva
Tiesību zinātnes. Vērojot mammas
studiju gaitu, abas ar māsu secinājām,
ka studiju process ir interesants un
varētu būtu noderīgs arī mums. Pāris
gadus vēl pagaidījām īsto brīdi un tad
izlēmām, ka abas kopā gan jau tiksim
galā. Pieteicāmies Juridiskajā koledžā
Tiesību zinātņu studiju programmā
Rīgā. Nu nevarētu teikt, ka studijas bija
vieglas – daudz jāmācās, daudz darba
jāiegulda pašām, bet kopā ar māsu un
docētājiem mēs to izdarījām. Atceros,
ka toreiz izlaidumā vēl nespēju noticēt,
ka esam to paveikušas!
Tad dzīve ieviesa savas korekcijas.
Vienā brīdī abi ar vīru sapratām,
ka neesam galvaspilsētas cilvēki, ka
Alūksne mums tomēr ir sirdij tuvāka,
un pieņēmām lēmumu no Rīgas
pārcelties atpakaļ uz turieni. Mainījās
ne tikai dzīves vieta, bet arī darbs –
no personāla vadības jomas nu bija

jāpārorientējas uz nekustamo īpašumu
pārvaldīšanu, kas man bija sveša, tādēļ
sāku meklēt studiju iespējas. Juridiskās
koledžas tīmekļa vietnē ievēroju studiju
programmu “Nekustamā īpašuma
pārvaldīšana un apsaimniekošana” un
atbraucu pieteikties.
Tā kā man studiju kursu ietvaros
katru sestdienu uz nodarbībām no
Alūksnes uz Rīgu bija jābrauc, tad
piedāvāju arī Raivo studēt – divatā
tomēr ir vieglāk. Biju patīkami
pārsteigta, ka mums ar vīru, pārskatot
jau iepriekš apgūtos studiju kursus, bija
iespēja turpināt studijas uzreiz otrajā
kursā.
Studijas koledžā pagāja ļoti ātri –
reizēm likās, ka laiks tiešām skrien
un kvalifikācijas darba aizstāvēšana
tuvojas pārāk ātri. Par Juridisko
koledžu mēs varam teikt, ka šeit ir ļoti
atsaucīgs un pretimnākošs personāls!
Iesakām ikvienam uzdrīkstēties studēt
un neapstāties pusceļā!
Zane Caune

Foto: Jānis Brencis
Veiksmīgu studiju noslēgumu svin
Zane un Raivo Caunes. Te jāpiebilst, ka
Zanei šis ir jau otrais Juridiskās koledžas
diploms (jurista palīga kvalifikācija –
2015, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
speciālista diploms – 2018).

Karjeras diena Gulbenes novadā
2018. gada 29. martā Juridiskās koledžas Gulbenes filiāles vadītāja Aivija Grīnberga un Tiesību zinātņu
programmas studenti Ilva un Kaspars Logini pārstāvēja koledžu Karjeras dienā Gulbenē.
Pasākums notika Gulbenes kultūras centrā,
mērķauditorija 7.–12. klašu skolēni. Tas tika organizēts
divās grupās, katrā no tām bija ap 200 dalībnieku. Skolēni
individuāli vai nelielās domubiedru grupās apmeklēja
mācību iestāžu interaktīvos stendus, lai gūtu sev
nepieciešamo informāciju.

Pasākumam jau laikus tika sagatavoti dažādi materiāli,
interaktīvā spēle–loto par Juridisko koledžu un jautājumi, uz
kuriem meklējot atbildes, jaunieši uzzināja daudz vairāk par
koledžas piedāvātajām studiju programmām. Te jāpiebilst,
ka apmeklētāji pozitīvi vērtēja iespēju iegūt pirmā līmeņa
augstāko izglītību studējot filiālēs – salīdzinoši tuvu savām
mājām.
No kreisās: Aivija Grīnberga, Kaspars Logins, Ilva Logina.

Aivija Grīnberga
Gulbenes filiāles vadītāja
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Tikšanās ar sadarbības partneriem Kaļiņingradā
Ilgtspējīgas attīstības aģentūra sadarbībā ar Kaļiņingradas
Tirdzniecības un rūpniecības palātu 16.-19. aprīlī organizēja
tirdzniecības misiju. Pasākuma ietvaros notika arī seminārs
“Latvijas Republikas un Kaļiņingradas apgabala biznesa
un sadarbības iespējas”, diskusijas, vizītes uzņēmumos un
iestādēs.
Šoreiz vizītē uz Kaļiņingradu devās Juridiskās koledžas
direktors Tālavs Jundzis, kur tikās ar četru dažādu
Kaļiņingradas augstskolu un koledžu pārstāvjiem, kopīgi
apspriežot turpmākās sadarbības iespējas.
Tikšanās ar Kaļiņingradas Ekonomikas un tiesību koledžas
pārstāvēm. 2018. gada 17. aprīlis, Kaļiņingrada.

Projekts “TRUSTvGLP”

Juridiskā koledža šogad piedalās ERASMUS+ rīkotajā projektā “TRUSTvGLP”
(I Trust My Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform).1
atjautību, izdomu un zināšanām, taču katrai no tām pamatā
Piektā tikšanās Rumānijā 2017. gada novembrī
ir teorija, kas studentam ir jāapgūst.
projekta ietvaros norisinājās Timišoaras Universitātē (West
University of Timisoara). Tās laikā tika pārrunāti svarīgākie
jautājumi un izveidots jauns pielikums spēlei, kas ir Polijas
un Rumānijas partneru kopdarbs. Tā ir spēles otrā daļa
bez lielas vizuālas atšķirības, jo saglabā “Indie” spēļu tipu,
bet maina lokalizāciju uz pilsētvidi, precīzāk – megapoli.
Projekta komanda iecerējusi, ka šī daļa sastāvēs no
segmentiem jeb stāviem, kur spēlētājs iejutīsies praktikanta
lomā lielā uzņēmumā – nāksies saskarties ar finanšu un
grāmatvedības praktiskajiem pamatiem un sarežģītām
darbībām, sākot ar precīzu datu ievadi debitoriem un
kreditoriem, noformējot rēķinus, kā arī ievadot ieņēmumus
un izdevumus pareizajos grāmatvedības kontos un sastādot
bilanci. Šī spēle būs ciešā saiknē ar Latvijas partneru
izveidoto kalkulācijas rīku, kuru studentiem būs jāizmanto,
Projekta dalībnieku septītā tikšanās Rumānijā.
lai atrisinātu sarežģītākos uzdevumus. Tiek plānoti un
Galvenā spēle patlaban top divās daļās, kur viena daļa
veidoti interaktīvie mācību materiāli, lai uzskatāmi
balstās
uz teorētisko zināšanu palielināšanu un dažādiem
studentam parādītu līdzekļu apriti, resursu vadību un citus
uzdevumiem
testu veidā, bet otra – uz darbu uzņēmumā
ar finansēm saistītus uzdevumus.
kā
jaunam
darbiniekam
finanšu nozarē. Spēle ir sadalīta
Pēc tikšanās viesiem tika piedāvāta iespēja iepazīt pašu
vairākos segmentos, kuros spēlētājas saskaras ar dažādiem
universitāti un tās apkārtni, apmeklēt kultūras objektus
uzdevumiem, sākumā ar vienkāršu datu ievadi, tad rēķinu
trešajā lielākajā Rumānijas pilsētā Timišoarā, apskatīt
noformēšanu, ieņēmumu un izdevumu ievadi to attiecīgajos
vecpilsētu.
kontos bilances kalkulatorā.
Nākamās tikšanās laikā ar projekta biedriem Spānijā
Bilances kalkulatoru ir plānots uzlabot ar ievadīto atbilžu
2018. gada 25.–28. janvārī jau tika skatīti arī iegūtie rezultāti,
pārbaudītāju,
jeb sistēmu, kas salīdzina studenta atbildes,
jo katrā no partneru mācību iestādēm bija izmēģināta
automātiski
parāda
kļūdas darbā. Šis pārbaudes rīks tiks
pilotversija spēlei, kuras laikā studenti varēja iepazīties ar to
izmantots
visiem
uzdevumiem,
kas saistās ar kalkulācijas
un izmēģināt, jo tieši viņu viedoklis mums ir vissvarīgākais,
rīku izmantošanu, rēķinu noformēšanu, kā arī datu ievadi
viņi ir galvenie spēles lietotāji. Studentiem pēc spēles
citos uzdevumos.
iziešanas tika dots uzdevums uzrakstīt atsauksmes par
Nākamā darba grupas kopā sanākšana projekta ietvaros
izskatu, gaitu, kas patika vai nepatika, ko varētu uzlabot.
tiek
plānota Polijā no 21. līdz 24. jūnijam.
26.–29. aprīlī, satiekoties Rumānijā vēlreiz, darba grupa
uzmanību vērsa uz mini spēlēm un kalkulācijas rīkiem.
Partneri no Rumānijas, Turcijas un Polijas prezentēja četras
mācību un divas izklaides spēles, kuras tiek plānots integrēt
ar tiešsaistes hipersaites palīdzību. Šīs spēles fokusējas uz
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Mārtiņš Zagorskis
“TRUSTvGLP” projekta dalībnieks

1 Turpinājums, sākumu sk.: Juridiskās Koledžas Vēstnesis, Nr. 7, 2017. gada
maijs, Nr. 8, 2017. gada novembris.
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Mācību ekskursijas
studiju kursu ietvaros

Studenti kopā ar ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru Latvijas
Republikas Ģenerālprokuratūras apmeklējuma laikā 4.12.2017.

Iepazīstamies ar Valsts policijas darbu 2.02.2018.

Studentu pašpārvaldē
Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padome šo gadu iesāka
ar pieredzes apmaiņas braucienu - 8. februārī devās pie igauņu
kolēģiem uz Tartu. Juridiskās koledžas Studentu pašpārvaldi
šai pasākumā pārstāvēja Maruta Krišjansone Kārkliņa un
Emīls Sniedzītits. Vizītes ietvaros koledžu pašpārvalžu pārstāvji
apmeklēja Tartu Veselības aprūpes koledžu, meistardarbnīcas,
kur docētāji D. Jantra un R. Jalakas iepazīstināja viesus ar
studiju programmām, praktisko nodarbību kabinetiem,
laboratorijām un modernajām tehnoloģijām tajās (digitālais
anatomijas galds u.c.). Savukārt lektores A.Vahtramäe un
K. Marimaa kopā ar igauņu studentiem vadīja semināru par
profesijas kultūras izpratni. Pēcpusdienā mūsu studenti devās
uz Tartu Universitāti un noslēgumā vēl paguva apskatīt arī
Tartu vecpilsētu.
Studentu padomes aktīvisti līdzās savu koledžu
studentiem šogad piedalījās izstādē “Skola 2018“. Martā
sanāksmē Rīgas medicīnas koledžā tika precizēts darba
plāns nākamajam gadam un sniegta atskaite par padarīto
Latvijas Koledžu asociācijas biedriem. Nākamā LKA SP
biedru kopā sanākšana bija 10. maijā Valsts polcijas koledžā,
kur vienlaikus risinājās arī atvērto durvju pasākumi, kā arī
notika studentu tikšanās ar asociācijas valdes locekļiem.
Plāni un iecerētie pasākumi jauniešiem ir lieli un interesanti:
sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību un LIAA,
konferences un koledžu izglītību popularizējoši pasākumi,
diskusijas, sporta aktivitātes un kopīgi braucieni.
Anita Rudziša
LKA sekretāre
www.kolasoc.lv

Foto: Jānis Sticenko
Foto: Jānis Brencis
Juridiskās koledžas studenti Ministru kabinetā 7.03.2018.

Studentu padomes pārstāvju tikšanās ar Latvijas Koledžu
asociācijas valdes locekļiem Valsts policijas koledžā 10.05.2018.
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Juridiskās koledžas sporta aktivitātes
Turpinot Latvijas Koledžu asociācijā iedibināto
tradīciju, kad iepriekšējā gada boulinga turnīra
uzvarētājkomandai tiek nodota stafete un pilnvaras –
uzņemties rūpes par nākošo pasākumu, Juridiskā
koledža sadarbībā ar LKA Studentu padomi veiksmīgi
noorganizēja 9. boulinga turnīru.
Boulinga zālē katru pavasari satiekas koledžu studentu
komandas no visas republikas, lai ne tikai sacenstos savā
starpā, bet arī popularizētu boulinga spēli kā sporta veidu.
Tradicionāli pasākuma finansiālo pusi nodrošina Latvijas
Koledžu asociācija. Vienlaikus šajos kopīgajos pasākumos
tiek pievērsta sabiedrības uzmanība pirmā līmeņa augstākās
izglītības mācību iestādēm un to studentiem, komandu
saliedētībai un prezentācijas prasmēm.
Šogad Pārdaugavā boulinga zālē 10. aprīlī spēkiem mērojās
21 komanda.

Anita Rudziša

26. aprīlī Juridiskās koledžas docētāju komanda
piedalījās Latvijas Juristu biedrības
rīkotajā boulinga turnīrā.

No kreisās: Modris Laicāns, Inga Rozenberga, Ilze Oša, Gundars Kungs.

Mūsu studenti
Lattelecom Rīgas maratonā.
Lattelecom Rīgas maratonā, kas
šogad norisinājās Latvijas simtgades
zīmē, bija reģistrējies rekordliels
dalībnieku skaits – 37645 skrējēji no
78 valstīm. Patīkami, ka startam četrās
maratona distancēs mūsu komandā bija
pieteikušies 11 dalībnieki – Juridiskās
koledžas studenti ( Einārs Goldbergs,
Andris Pavlovs, Gita Krūka, Inese
Eglīte, Inese Čelnova, Egita Ribakova,
Sintija Pužule) un viņu ģimenes locekļi.

Starptautiskās zinātnes nedēļas un Latvijas Juristu dienu ietvaros
notiekošais ikgadējais Juridiskās koledžas boulinga turnīrs, kurš līdz šim
tika organizēts Liepājā, šogad 28. aprīlī norisinājās Rīgā.
neklātienes nodaļā studējošie, kā arī
Konferences noslēguma dienā
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
turnīrā piedalījās ne tikai mūsu, bet arī
un apsaimniekošanas programmas
sadarbības partneru – internacionālās
neklātnieki.
komandas no Lietuvas un Turcijas.
Divas stundas boulinga zālē pozitīvā
Pasākumu ar sirsnīgu un asprātīgu
gaisotnē aizritēja nemanot – visi
uzrunu trīs valodās atklāja koledžas
direktors Tālavs Jundzis. Jautrība valdīja baudījām bumbu ripināšanas prieku,
kopā būšanas prieku, bet uzvarētāji un
Unimars boulinga zālē mūsu studentu
veiksminieki tika arī apbalvoti. “Ķegļu
komandām mērojoties spēkiem
pavēlniece” šogad ir studente Gunita
ar lietuviešiem – Utenas koledžas
Kuriņa, bet titulu “Ķegļu pavēlnieks”
komandu, kā arī ar Juridiskās koledžas
ieguva JK divu programmu absolvents
administrācijas spēlētājiem. Aktīvi un
aizrautīgi spēlē iesaistījās turku jauniešu Juris Pundiņš. Pie balvām tika arī
komanda. Juridiskās koledžas Gulbenes komanda, kura ieguva visvairāk
filiāles komanda šoreiz bija vienīgā
punktu – topošie juristi, kā arī komanda
no filiālēm, kas piedalījās sacensībās.
ar minimālo punktu skaitu.
Rīgas studentus pārstāvēja divas
Inita Reide
komandas: Tiesību zinātņu programmas
Foto: Viktorija Koruņņikova
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Foto: sportfoto.com
Distancē Einārs Golbergs.

Komandas dalībnieki pozitīvi vērtēja
skrējienu: neaprakstāmas emocijas,
fantastiski atbalstītāji. Kā atzina
klasiskās 42 km distances maratonists
Einārs Goldbergs, – vienmēr jau ir
grūti, bet tas ir tā vērts. Apsveicam JK
komandu un priecājamies par katra
skrējēja individuālajiem sasniegumiem
un godam nopelnītajām medaļām!
Madara Ozere

