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Pasaule nav melnbalta…
Juridiskajā koledžā 2019. gada 23. novembrī viesojās Nils Muižnieks –
Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs (2012-2018) un Eiropas ombuda amata kandidāts (2019).
Savas vieslekcijas “Vai krīze cilvēktiesībās?” sākumā
komisārs topošos juristu palīgus iepazīstināja ar sevi,
raksturoja Eiropas Padomes (EP) cilvēktiesību komisāra
amata pienākumus un darba specifiku.
Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs ir atbildīgs par
cilvēktiesību izpratnes veicināšanu atbilstoši EP noteiktajiem
standartiem. Sava mandāta ietvaros viņš veic regulāras
vizītes visās EP dalībvalstīs.
Komisāra institūcijas mērķi un darbības forma savā
ziņā līdzinās nacionālo valstu tiesībsargiem (ombudiem),
tikai cilvēktiesību kontroles mērogs šajā gadījumā ir
nesalīdzināmi plašāks, jo aptver Eiropas kontinenta lielākās
cilvēktiesību organizācijas – Eiropas Padomes –
47 dalībvalstis, kurās dzīvo vairāk nekā 820 miljoni
cilvēku. Visas dalībvalstis ir parakstījušas organizācijas
pamatdokumentu – Eiropas Cilvēktiesību konvenciju –
starptautisku līgumu, kura nolūks ir aizsargāt cilvēktiesības,
demokrātiju un tiesiskumu.

Realitāte no vēlamības ir ļoti tālu un cilvēktiesību
standarti dažādās EP valstīs dramatiski atšķiras, bet vairākās
no tām cilvēktiesības, lai arī formāli it kā tiek aizsargātas,
tomēr patiesībā nedarbojas gandrīz nemaz. EP cilvēktiesību
komisāram līdzīgi kā nacionālo valstu ombudiem ir
jābalstās uz ietekmēšanu ar diplomātiskām pārliecināšanas
un institucionālās autoritātes metodēm.
Amerikā izglītību ieguvušais politologs Nils Muižnieks
EP cilvēktiesību komisāra amatā tika ievēlēts pēc daudzu
gadu darba Latvijas un starptautiskajās cilvēktiesību
institūcijās, un jāatzīst, ka tik augsta līmeņa starptautiskos
amatos latvieši līdz šim sastopami reti.
Studenti noskatījās dokumentālo filmu par cilvēktiesību
problēmām, par krīzēm Eiropā un to norises vietām
(piemēram, tur bija nofilmēta psihiatriskā slimnīca Čehijā,
kurā mitinās 1000 cilvēki, tika rādīta Turcijas–Sīrijas
pierobežas bēgļu nometne, Kipras bēgļu nometne).
Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.

Komentējot redzēto, lektors atzina, ka krīze pastāv arī
cilvēktiesībās. Mainās izpratne par cilvēktiesībām, valsts
suverenitāte ir ierobežota. Lielākā problēma joprojām
ir migrācijas procesi, kas daudzās valstīs izraisa milzīgu
vēlmi un kārdinājumu
samaksāt trešajām
valstīm un kaimiņiem
vai piespiest tos
kontrolēt migrācijas
procesus – “…lai mums
Eiropā ar to nebūtu
jānodarbojas”. Šodien
novērojama tendence
masveidīgi apcietināt
migrantus un masu
mediju pārstāvjus
nevis tāpēc, ka viņi
būtu noziedznieki,
bet lai raidītu signālu
citiem, ka migrantus te
negaida. Pastiprinās teroristu uzbrukumi, ir jūtama atklāta
diskriminācija pret musulmaņiem. Tas grauj Eiropas valstu
savstarpējo sadarbību un uzticību.
Cilvēktiesības iedragāja arī ekonomiskā krīze, kas vēl
vairāk veicināja nevienlīdzību, kā rezultātā cieš visvājākie.
Pieaug bērnu nabadzība un jauniešu bezdarbs. Ekonomiskā
krīze vājināja piekļuvi tiesu sistēmai un ombudiem.
Vieslekcijā tika runāts arī par Ukrainas krīzi kā vienu no
lielākajām Eiropas mērogā. Daudzi to pat nepiemin, bet šai
krīzei bija diezgan negatīva ietekme ne tikai uz Ukrainas un
uz Krievijas iekšpolitiku, bet arī uz Austrumu un Rietumu
attiecībām vispār. Nils Muižnieks pastāstīja, ka pēc savulaik
uzrakstītā komisāra ziņojuma par Krimu, Krievija uz to asi
noreaģēja un pieņēma lēmumu par liegumu viņam iebraukt
Krievijas teritorijā.

Tikšanās laikā komisārs rosināja studentus uz diskusiju
un sniedza atbildes uz jautājumiem. Diskutējām par bēgļu
jautājumu Latvijā, jo te bēgļi sastopas ar sarežģītiem sadzīves
apstākļiem, pastāv valodas barjera. Lektors atzīmēja, ka
sabiedrības nostāja pret bēgļiem ir konservatīva. Rasisms ir
arī Latvijas sabiedrības problēma.
Runājot par
Tiesībsarga biroju
Latvijā, komisārs to
vērtē kā veiksmīgu
cilvēktiesību
aizsardzības institūciju.
Cilvēktiesību
organizācijas, nacionālie
ombudi ir pirmie
sadarbības partneri, kas
kopīgi pēta situāciju
valstī. Komisāram ir
izveidojusies cieša
sadarbība ar tiesībsargu
Juri Jansonu, īpaši
saistībā ar bērnu tiesībām. Lektors uzsvēra, ka Juris Jansons
ir aktīvs cilvēktiesību aizstāvis un ir sekmējis daudzu
pozitīvu izmaiņu ieviešanu Latvijas Republikas likumos.
Nils Muižnieks atzīmēja, ka mūsdienu pasaule nav tikai
melna un balta, tai var piešķirt arī pelēko un citus toņus.
Runājot līdzībās – komisāra institūcija nav burvju nūjiņa,
kas atrisina visus jautājumus, taču reāla darbība var dot
papildu munīciju cilvēktiesību aizstāvju juridiskajām un
politiskajām cīņām EP dalībvalstīs. Cilvēki, kas šai jomā
darbojas, apstiprina, ka Eiropas Padomes cilvēktiesību
komisāru apmeklējumi un ziņojumi viņiem dod cerību.
Protams, rezultāts būs tikai pēc nopietna, ilga un
nepārtraukta darba.

Ina Ruņģe
Tiesību zinātņu studiju programmas studente
Foto: Jānis Brencis

Nāc studēt JURIDISKAJĀ KOLEDŽĀ!
l Tiesību zinātnes
l Cilvēku resursu vadība
l Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

ZIEMAS UZŅEMŠANA

l Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
l Grāmatvedība un finanses
l Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

Dokumentus pieņem:

studijām vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2020. gada 6. janvāra līdz 31. janvārim
Tālr. uzziņām 67508005, mob.t. 28665420
Uzņemšanas komisija: Rīgā, Kronvalda bulv. 1a; strādā darba dienās 10:00-18:00 (pirmdienās 10.00-16.30)

Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”, Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010
www.jk.lv, e-pasts: redakcija@jk.lv
ISSSN 2500-9966
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Jauna studiju programma
“Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”
Kiberdrošības un personas datu aizsardzības jautājumi
mūsdienu sabiedrībai ir ļoti būtiski. Informācijas
tehnoloģiju sistēmas bieži vien tiek izveidotas, taču to
turpmākai uzturēšanai un drošībai vajadzīgā uzmanība un
finansējums nav pietiekams.
Latvijas interneta tīkls nu ir atzīts par vienu no
ātrākajiem pasaulē. Mēs lietojam viedierīces un datorus,
kuru procesoru jauda un ietilpība ļauj apstrādāt milzīgus
informācijas apjomus. Mēs izmantojam video un audio
signālu ierakstīšanas ierīces, praktiski visur ir izvietotas
videonovērošanas iekārtas. Mēs esam informācijas sabiedrība
– reģistrējamies sociālajos tīklos, sniedzam informāciju par
sevi, neapzinoties iespējamās sekas. Samērā bieži sociālajos
tīklos sastopam viltus ziņas, ko reizumis ir grūti nošķirt no
patiesības. Katra paaudze uztver šo dezinformāciju citādāk.
Tādu ziņu iemesli mēdz būt visdažādākie: apzināti maldināt,
pelnīt naudu, graut reputāciju utt. Pārsvarā visas viltus ziņas
būs ar negatīvu nokrāsu. Tāpēc šodien ir nepieciešama
sabiedrības izglītošana šai jomā, informējot visu paaudžu
sociālo tīklu lietotājus par informācijas avotiem, kuru sniegtās
ziņas būs patiesas.
Interneta portāli var radīt arī atkarību. Lai iegūtu tik
vilinošo like un share savai informācijai, lietotāji sāk dalīties
ar sensitīvām ziņām gan par sevi, gan līdzcilvēkiem. Šādas
informācijas izplatīšana sociālos tīklos nav pieļaujama, it
īpaši, ja mērķis ir nevis palīdzēt, bet gan gūt uzslavu ar like
un share sociālajos tīklos. Šis ir tikai viens piemērs, kā tīri
neapzināti var kļūt par kiberuzbrukuma upuri. Noteikti
nevajadzētu piemirst plašo kiberuzbrukumu iespēju spektru:
mobilās iekārtas – tālruņi, portatīvie datori, viedpulksteņi
u.c. viedierīces, sociālie tīkli, internets, e–pasts u.c.
Mūsdienās tehnoloģiju attīstība norit tik strauji, ka daudzi
uzņēmumi netiek līdzi informācijas tehnoloģiju sistēmu
drošības jautājumu un šo sistēmu risku apdraudējumiem.
Piedevām vēl daudziem uzņēmumiem nav izstrādāti
informācijas tehnoloģiju sistēmu risku pārvaldības plāni.

Gadījumos, ja kāds no risku apdraudējumiem iestājas,
intelektuālās inženierijas uzbrukumi var nodarīt daudz
lielāku kaitējumu nekā fiziskie, jo tiek sasniegta lielāka
mērķauditorija. Kiberaizsardzības galvenais mērķis – attīstīt
spējas, lai sniegtu atbalstu krīzes vai apdraudējuma situācijā
informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā un
radušos seku pārvarēšanā kibertelpā.
Latvijā līdz šim vēl nebija atsevišķas studiju programmas
vidējā līmeņa speciālistu sagatavošanai kiberdrošības
pārvaldības jomā. Juridiskajā koledžā studiju programma
“Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” nupat ir
izstrādāta Eiropas Sociāla fonda projekta Nr. 8.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju
un stiprināt resursu koplietošanu” ietvaros. Studiju
programmas kopējais apjoms ir 82 kredītpunkti/123 ECTS.
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju
apgūt drošības speciālista profesiju un sagatavot
profesionālajai darbībai kiberdrošības vadības un personas
datu aizsardzības jomā. Programmas saturā integrētas
tiesību, vadības, informācijas tehnoloģiju, kiberdrošības
pārvaldības un personas datu aizsardzības kompetences,
kuras nepieciešamas drošības speciālistam kiberdrošības
pārvaldībā un personas datu aizsardzībā.
Sekmīgi absolvējot minēto studiju programmu, tiks
piešķirta drošības speciālista profesionālā kvalifikācija
(profesijas kods 541901) un izsniegts diploms par pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu. Karjeras
perspektīvas: koledžas absolvents ir kvalificēts drošības
speciālists kiberdrošības pārvaldībā un personas datu
aizsardzībā dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un privātajā
sektorā.
Studiju programma “Kiberdrošība un personas datu
aizsardzība” ir iesniegta licencēšanai.
Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Darba devēju padome par kiberdrošību
un digitālajām tehnoloģijām
Juridiskās koledžas Darba devēju padomes sēdē
25. septembrī tika izskatīti vairāki jautājumi. Vispirms
detalizēti tika analizēta koledžas sagatavotā jaunā studiju
programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”.
Gan Juridiskās koledžas Darba devēju padomes
priekšsēdētājs Aivars Borovkovs, gan Valsts policijas
priekšnieks Ints Ķuzis uzsvēra minētās studiju programmas
nepieciešamību, šīs specialitātes pārstāvju nozīmi Latvijas
uzņēmumos un valsts iestādēs. Darba devēji dalījās
pieredzē, diskutēja par programmas sasaisti ar vadības
zinātnēm, kas, nenoliedzami, ir vērtējama pozitīvi, jo tieši
drošības sistēmu menedžeru darba tirgū šobrīd trūkst.

Otrajā dienas kārtības jautājumā sanāksmes dalībnieki
apsprieda Juridiskās koledžas īstenoto studiju programmu
atbilstību digitālo tehnoloģiju izplatībai darba tirgū. Tika
sniegti konkrēti priekšlikumi par šo tehnoloģiju apguves
nepieciešamību ne tikai teorētiski, bet arī praktiski
konkrētos studiju kursos. Docētājiem šajos jautājumos būtu
nepieciešams organizēt seminārus un cita veida mācības.
Darba devēju padomes sēdē tika arī runāts par prasmēm
un iemaņām, ko apgūst Juridiskās koledžas studenti studiju
procesā, to atbilstību darba tirgus prasībām.
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Juridiskā koledža realizē
Eiropas Sociālā fonda projektus
Koledža no 2018. gada novembra ir uzsākusi un turpina trīs Eiropas Sociālā fonda projektu realizāciju:
- Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.3.0/18/A/006 "SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam
atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana
un studiju programmas "Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana" pilnveide";
- Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008 "SIA Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla
kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā";
- Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.2.1.0/18/A/012 "Samazināt studiju programmu fragmentāciju
komerczinību jomā un jaunas studiju programmas "Kiberdrošība un personas datu aizsardzība" izstrāde".

Projekts Nr.8.2.3.0/18/A/006
Projekta ietvaros koledža ir veikusi Juridiskās
koledžas funkcionālo un pārvaldības sistēmas auditu,
koledžas e-pārvaldības sistēmas auditu un ir izstrādāts
pārvaldības sistēmas risinājuma modelis, notiek darbs
pie jaunas koledžas e-informācijas sistēmas izstrādes.
Projekta ietvaros koledžas personālam ir iespēja pilnveidot
savas profesionālās kompetences, piedaloties dažādās
mācībās. Esam piedalījušies šādos mācību kursos: “LEAN
metodes izmantošana izmaksu samazināšanā un resursu
taupīšanā” (16 ak.st.), mācību kurss “Balanced Score Card
metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu
sistēmas ieviešanā” (16 ak.st.), “Izcilības standarta prasību
skaidrojums” (16 ak.st.), “Risku vadība” (16 ak.st.). Minētā
projekta ietvaros ir plānots arī izstrādāt e-koplietošanas
platformu ar citām republikas koledžām.

Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008
Projekts saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā
personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Tā
ir akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta, kā
rezultātā akadēmiskais personāls pilnveido savas prasmes
un kompetences, tādējādi veic papildinājumus studiju kursu
saturā. Šoruden stažēšanos pie komersanta ir izmantojuši
četri koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji. Projekts
paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus,
katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019. gada
marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta
lektore Aliona Siniciene no Lietuvas, ar kuru sadarbība
turpinās joprojām. Plānots, ka 2020. gada vasarā darbu
koledžā uzsāks lektors no Nevšehīras Universitātes Turcijā.
Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas
darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram
uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam
akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava
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promocijas darba. Koledžā darbu ir uzsākusi viena
doktorante no Latvijas Universitātes un otra – no Rīgas
Tehniskās universitātes. 2020. gadā šī projekta ietvaros
koledžas akadēmiskais un administratīvais personāls
piedalīsies svešvalodas (angļu valodas) mācībās.

Projekts Nr.8.2.1.0/18/A/012
Projekts ir izaicinājums, kā rezultātā tika izstrādāta jauna
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”. Šī
programma ir pirmā un vienīgā pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības kiberdrošības un personas datu
aizsardzības studiju programma Latvijā. Lietuvā bakalaura
līmeņa programma kiberdrošībā tiek realizēta Viļņas
Universitātē, bet Igaunijā – Tallinas Universitātē. Latvijā
kiberdrošības jomā maģistra studijas biznesa vadībā
nodrošina Banku augstskola, kiberdrošības inženierijā –
Vidzemes augstskola. Programmas izstrādes gaitā koledžā
esam iepazinušies ar līdzīga satura programmām Eiropā,
programmas salīdzināšana ir veikta ar radniecīgām studiju
programmām Lielbritānijā, Beļģijā, Itālijā un Lietuvā.
Studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu
aizsardzība” mērķis ir sagatavot profesionāļus informācijas
sistēmās kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā, kuriem
būs fundamentālās un praktiskās zināšanas kiberdrošības
vadībā un attīstītas prasmes, kas nepieciešamas informācijas
sistēmu drošai analīzei, strukturēšanai, uzturēšanai un
personas datu aizsardzībai.
Jaunā studiju programma ir apstiprināta Juridiskās
koledžas Padomē un iesniegta licencēšanai. Programmas
aprobāciju ir plānots uzsākt 2020. gada februārī.
Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece
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Absolventu padomes rudens sanāksme
Koledžas absolventu padome
šoruden uz savu kārtējo sanāksmi
sanāca kopā 18. septembrī. Šoreiz tika
vērtēts pirmajā pusgadā paveiktais,
rastas jaunas idejas pasākumiem.
Diskutējām par darba iespējām, par to,
kādās jomās absolventi strādā vai cer
iegūt darbu, par studijām bakalaura un
maģistra grāda iegūšanai pēc koledžas
absolvēšanas, par savstarpējās saziņas
un tikšanās iespējām.
Sanāksmes laikā, protams,
atcerējāmies studiju laiku, radās arī
dažas noderīgas ierosmes, kas tika
adresētas docētājiem. Dalījāmies
iespaidos, kā koledžā iegūtās
zināšanas nu tiek pielietotas ikdienā. Tiekoties ar koledžas
administrāciju, vairāk pievērsāmies aktualitātēm, mēģinājām
rast jaunas ierosmes gaidāmajam absolventu salidojumam,
spriedām, kā darīt zināmu šo faktu visiem koledžas
absolventiem, runājām par aktīvistu iesaisti pasākuma
sagatavošanās posmā.

Foto: Rūta Lūce

Absolventus, kuri vēlas piedalīties padomes darbā,
aicinām sūtīt ziņu uz Juridiskās koledžas e-pastu: info@jk.lv.
Aija Varska
2018. gada absolvente

Lietuvas kolēģi Juridiskajā koledžā

Kopš tā laika, kad pirms vairākiem gadiem tika noslēgts
kā arī gaidāmā studiju virzienu akreditācija un tās norises
divpusējais sadarbības līgums starp Juridisko koledžu un
gaita. Apmainījāmies domām par studiju formu izvēli,
Utenas koledžu, kaimiņi
salīdzinājām studējošo vidējo
no Lietuvas ir bieži un
vecumu abās valstīs, runājām
gaidīti ciemiņi pie mums
par studentu un personāla
gan pieredzes apmaiņas
aktivitātēm ERASMUS+
braucienu ietvaros, gan
programmas ietvaros.
vieslekcijās un zinātniskajās
Mūsu studenti un
konferencēs, gan arī
absolventi bieži izrāda
kultūras pasākumos. 6. nointeresi par talākizglītības
vembrī Utenas koledžas
iespējām kaimiņvalstu
rektora vietniece Vitālija
augstskolās. Šoreiz bija
Bartuseviciene, Biznesa un
iespēja uzdot jautājumus
tehnoloģiju fakultātes dekāne
tieši Utenas koledžas
Vaida Bartkute-Norkūniene,
administrācijas pārstāvjiem.
Tiesību katedras vadītājs
Studenti interesējās par
Viktoras Zemčiugovas,
nosacījumiem studiju
Starptautisko attiecību
uzsākšanai Lietuvā, studiju
departamenta vadītāja Rūta
procesu, izmaksām, lekciju
Jurgelioniene, Biznesa un
un konsultāciju grafiku,
vadības katedras vadītāja
kopmītnēm, prakses
Viesi no Utenas tiekas ar kolēģiem Juridiskajā koledžā iespējām, bakalaura
Jurate Aksomitiene ieradās
Foto: Rūta Lūce darba izstrādi. Biznesa un
Rīgā, lai tiktos ar Juridiskās
koledžas administrāciju un docētājiem. Tikšanās laikā tika
tehnoloģiju fakultātes dekāne Vaida Bartkute-Norkūniene
risināti jautājumi par savstarpējo sadarbību, runājām par
stāstīja par mūsu līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, jo
aktualitātēm augstākajā izglītībā, par novitātēm studiju
2015. gadā tika noslēgts līgums par Juridiskās koledžas
programmu realizācijā Latvijā un Lietuvā.
absolventu studiju turpināšanu bakalaura līmeņa
Lietuvas kolēģus iepazīstinājām ar koledžas jauno studiju
programmās Utenā. Iespēju studēt Lietuvā izmantojuši jau
programmu “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”.
daudzi mūsu absolventi.
Viesos lielu interesei raisīja mūsu dalība Eiropas projektos,
Madara Ozere
5
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Juridiskās koledžas 28. izlaidumā

Foto: Jānis Brencis

2019. gada 3. novembrī diplomus par pirmā līmeņa augstāko izglītību saņēma 124 mūsu studenti.

Studijas Utenas koledžā

viņi izrādīja patiesu apbrīnu bariņam Latvijas studentu, kuri
Veiksmīgi absolvējot Juridisko koledžu un iegūstot jurista
veiksmīgi pierādīja sevi Valsts eksāmenos. Mēs pierādījām,
palīga kvalifikāciju, mēs – desmit domubiedri nolēmām
ka izvēlētās diplomdarba tēmas pārzinām labi un aizstāvēt
studijas turpināt Lietuvā un konkrēti Utenas koledžas
svešvalodā bakalaura darbu ir iespējams arī uz 10 ballēm.
(Utena University of Applied Sciences) Biznesa un tehnoloģiju
Ātrā tempā uzsākot mācības 2018. gada rudenī,
fakultātē, lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu tiesību
tikpat strauji bija klāt arī 2019. gada 28. jūnijs, kad mūsu
zinātnē. Ņemot vērā apstākli, ka zinību apguvi uzsāks
desmitnieks ieradās Utenā uz izlaidumu. Tādi satraukti
studentu grupa no Latvijas, Utenas koledžas vadība bija
pretimnākoša, t.i., studiju procesa grafiks tika sakārtots mums un nedaudz saguruši latvieši nu stāvēja uz Utenas kultūras
ļoti izdevīgā secībā. Protams, neiztika arī bez praktiskajiem un centra skatuves dēļiem, lai saņemtu savus godam nopelnītos
diplomus, kurus pasniedza koledžas rektors dr. Raimundas
mājas darbiem (gan individuālie, gan arī grupu darbi). Visa
Čepukas un Biznesa un tehnoloģiju fakultātes dekāne
studiju procesa laikā, Utenas koledžas pasniedzēji bija atvērti
dr. Vaida Bartkute-Norkūniene. Bija viss, kā jau izlaidumos
sadarbībai, komunikācijas problēmu nebija, pasniedzēji
tas ir, – fotografēšanās, neiztrūkstošā studentu cepurīšu
atbildēja ne vien uz mūsu tālruņu zvaniem, bet arī sazinājās,
mešana gaisā, apsveikumi. Tas neizbēgami lika saprast, ka
izmantojot e-pastu.
nu vēl viens zināšanu apguves posms ir noslēdzies, taču ir
Varam iedrošināt potenciālos studentus, kuri plāno
pienācis laiks jauniem izaicinājumiem...
bakalaura grādu iegūt Utenas koledžā, ka gūtā pieredze
studiju kultūrā Juridiskajā koledžā ir līmenī, līdz ar
Egita Cimdare
to lietuviešu prasības neliekas grūtas vai
neizpildāmas. Tā kā studijas notika Lietuvā,
tad Valsts eksāmenu obligātā sastāvdaļa bija
eksāmens par Lietuvas Konstitūciju un Lietuvas
Civillikumu. Arī bakalaura darba izstrādes
procesā ieteicams izpētīt Lietuvas tiesību
praksi izvēlētās tēmas ietvaros. Bija interesanti,
jo Utenas koledžā Valsts eksāmens sastāvēja no
teorētiskās un praktiskās daļas. Teorijā savas
zināšanas bija jāpierāda testa formā, savukārt
praktiskajā daļā risinājām kāzusu, ņemot vērā
Lietuvas tiesību praksi.
No kreisās: Inese Čude, Irina Karlovska, Inga Voika, Egita Cimdare, Milda Kopmane,
Te nu jāpiebilst, ka mēs godam pārstāvējām
Viktorija Kanuņņikova, Kitija Rozentāle, Elvijs Bogdanovs kopā ar Utenas koledžas
pasniedzējiem. Fotografēšanas brīdī klāt nebija Irina Veļikanova un Vitālijs Dolgovs
Juridiskās koledžas absolventu saimi, jo
Foto no Egitas Cimdares personīgā arhīva
sarunās ar draudzīgajiem Lietuvas studentiem,
6
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2019. gada 1. augustā Juridiskā koledža saņēma
ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu
ISO 9001:2015 ir pasaulē viens
no pazīstamākajiem standartiem.
Kvalitātes vadības sertifikāts apliecina,
ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes
mērīšanas kritēriji, identificēti visi
iespējamie riski, kā arī nepārtraukti
tiek veikti uzlabojumi, lai turpinātu
celt kvalitātes līmeni.
Bureau Veritas Latvia, kas
veica sertificēšanu, atzīmē, ka šis
sasniegums ir Juridiskās koledžas
darbinieku kopīgā darba rezultāts,
t.i., uzņēmums ir efektīvi strādājis,
lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi
pilnveidotu vadības sistēmu. Atbilstība
nepārtraukti pieaugošajām klientu
prasībām pēc visaugstākā līmeņa
kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikviena
uzņēmuma turpmākai izaugsmei

jebkurā darbības nozarē. Koledža
ir demonstrējusi savu tiekšanos
pēc nepārtrauktas vadības sistēmas
uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot
sertifikāciju.
Bureau Veritas strādā 140 pasaules
valstīs un grupas uzņēmumu tīkls
ietver 1400 birojus ar vairāk kā
66500 darbinieku. Pirmo ISO 9001
sertifikātu Latvijā Bureau Veritas
izsniedza 1998. gadā. Kopš tā laika
klientu skaits vadības sistēmu
sertifikācijas jomā turpina palielināties
un šobrīd ir sertificētas vairāk
kā 1000 organizācijas, liekot uzsvaru
uz nepieciešamību nepārtraukti
pilnveidoties un sniedzot pievienoto
vērtību saviem sadarbības partneriem
un klientiem.

Par akadēmisko godīgumu
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
nupat – 2019. gada 12. novembrī
notika Izglītības un zinātnes
ministrijas, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas, Rīgas Stradiņa
universitātes, Rīgas Tehniskās
universitātes un Latvijas Universitātes
kopīgi rīkotais informatīvais seminārs
augstākās izglītības darbiniekiem
“Akadēmiskais godīgums un ētika
augstākajā izglītībā”. Ministrijas
pārstāvji iepazīstināja semināra
dalībniekus ar statistiku par paveikto
pēdējo trīs gadu laikā, augstskolu
pārstāvji, savukārt, dalījās pieredzē
par akadēmiskā godīguma un
ētikas nozīmi, kā arī veiktajiem
uzlabojumiem šai jomā
akadēmiskajā vidē.
Viens no semināra mērķiem bija
atspoguļot akadēmisko godīgumu
un integritāti ne tikai kā studentu
darbu plaģiātisma kontroli, bet gan kā
nozīmīgu procesu zinātnē, sabiedrības
interešu ievērošanā un Latvijas
augstākās izglītības starptautiskās
sadarbības uzlabošanā. RTU Studiju
departamenta direktore Ilze Birzniece
stāstīja par universitātes dalību
Eiropas Akadēmiskā godīguma tīklā,

uz ko vajadzētu tiekties arī pārējām
Latvijas augstākās izglītības iestādēm.
Eiropas līmenī par akadēmisko
godīgumu kopš 2013. gada dažādās
valstīs tiek organizētas konferences
“Plagiarism across Europe and
Beyond”. Par vienu no nozīmīgākajiem
var uzskatīt ERASMUS+ projektu
“Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā
godīguma veicināšanai” (ENAI), kura
mērķis ir veicināt izpratni plaģiātisma,
akadēmiskās ētikas, akadēmisko
vērtību un akadēmiskā godīguma
jautājumos. Minētā projekta ietvaros
ir tapuši trīs galvenie rezultāti:
izglītības materiāli augstākās izglītības
iestāžu akadēmiskajam personālam
un studentiem; instrumentu
kopums starpnozaru sadarbībai
akadēmiskā godīguma jautājumos;
rokasgrāmata akadēmiskā godīguma
pilnveidošanai.1 Lai veicinātu vienotas
akadēmiskā godīguma sistēmas
veidošanu Eiropā, projekta ietvaros
ir izstrādātas “Akadēmiskā godīguma
vispārējās vadlīnijas”2 (2019) un
“Akadēmiskā godīguma terminu
vārdnīca”3 (2018).
Semināra noslēgumā augstākās
izglītības iestāžu pārstāvjiem bija

iespēja dalīties ar pieredzi, diskutēt
par nozares problēmjautājumiem un
procesiem sistēmas uzlabošanā.
Lai nodrošinātu Juridiskās koledžas
"Nolikuma par akadēmisko godīgumu
un plaģiāta nepieļaujamību", kas
ir saistošs gan studējošajiem, gan
docētājiem, ievērošanu un kontroli,
2019. gada 10. maijā koledža ir
noslēgusi līgumu par dalību un
pievienojusies Latvijas augstskolu
Vienotās datorizētās plaģiātisma
kontroles sistēmai. Tāpēc aicinām
savus studentus studiju procesā
izvēlēties pareizās metodes,
nevis ļauties kārdinājumam – iet
vieglāko ceļu!
Rūta Lūce
Studiju daļas vadītāja
1 RTU dalība Eiropas Akadēmiskā godīguma
tīklā.– https://dom.lndb.lv/data/obj/file/
27636142.pdf.–
(Resurss
apskatīts
28.11.2019.).
2 Guidelines.– http://www.academicintegrity.eu/wp/guidelines/.– (Resurss apskatīts
28.11.2019.).
3 Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca.–
http://www.academicintegrity.eu/wp/wpcontent/uploads/2019/07/GLOSSARY-LVFINAL.pdf.– (Resurss apskatīts 28.11.2019.).
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Ventspilī

Mūsu filiālēs

Mēs – Ventspils filiāles studenti esam ļoti atšķirīgi: dažiem
šī būs jau otrā vai trešā augstākā izglītība, citiem – tikai pirmā.
Gadu amplitūda – no jauniešiem, kuri studijas uzsākuši
tūliņ pēc skolas sola, līdz studējošajiem, kuri atsākuši lekciju
apmeklējumus pēc vairāk kā 28 gadiem. Ja runājam par darbu
un darba vietām, esam visdažādāko profesiju pārstāvji. Taču,
kā par brīnumu, šie faktori mūs vieno.

Valmierā

Žurnāla “Jurista Vārds” 14. pētniecisko darbu konkursā
savu dalību, iesūtot pētniecisko darbu, pieteica Juridiskās
koledžas Tiesību zinātņu studiju programmas Valmieras
filiāles studente (nu jau 2019. gada rudens izlaiduma
absolvente) Ieva Brinkmane. Pētījuma tēma “Sieviešu un
bērnu tiesību īstenošana laulības šķiršanas gadījumos”.
Konkursa mērķis – dot iespēju mērķtiecīgiem, aktīviem
studentiem un jaunajiem juristiem paust savas idejas un
veidot profesionālo reputāciju. Iesniegtos darbus vērtē
komisija, kuras sastāvā ir gan žurnāla “Jurista Vārds” autori
un redakcijas locekļi, gan Latvijā atzīti tieslietu jomas
pārstāvji un augstskolu mācībspēki, t.sk. arī Juridiskās
koledžas docētāja Viktorija Soņeca.

Liepājā

Dace Kolāte
Tiesību zinātņu studiju programmas studente

Gulbenē

Foto: Aivija Grīnberga
Šoruden mūsu studenti uz nodarbībām ierodas glīti izremontētās
Gulbenes 2. vidusskolas telpās
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Foto: Jānis Brencis

Foto: Dace Kolāte

Studiju procesā koledžā iegūtās zināšanas un prasmes
jau šobrīd noder karjeras veidošanā, darbā, sadzīviskās
situācijās. Noderēs arī tiem, kuri savas turpmākās gaitas
nesaistīs ar jurisprudenci. Ne jau velti saka, ka likumus vajag
zināt… Pēc manu kursa biedru vērtējuma, koledžā ir paši
labākie docētāji – nozares speciālisti, profesionāļi, bet viņi
ir ļoti prasīgi pret studentiem, līdz ar to studējot nākas veltīt
daudz laika patstāvīgajiem darbiem. Mēs nesūdzamies, tā jau
ir vislabākā investīcija, ar nozīmīgāko ieguldījumu nākotnē.
Uzsākot studijas 2018. gada oktobrī, kopskaitā bijām
27. Pirmais rudens un pirmais kurss koledžā ne vienam
vien tapa par lielu izaicinājumu. Šoruden studijas 2. kursā
turpina 21 students. Esam palikuši tie neatlaidīgākie, vārda
vistiešākajā nozīmē. Neatsverams ir arī filiāles vadītājas
Skaidrītes Dzindzukas atbalsts. Turamies braši, uzmundrinot
un atbalstot cits citu, ar pārliecību, ka nākamgad rudens
izlaidumā diplomus saņemsim visi.
Mūsu novēlējums studentiem – neapstāties, nepadoties
pie pirmajām grūtībām, saņemties un padarīt visu līdz
galam. Jūsu ieguvums būs ne tikai zināšanu apjoms, bet arī
brīnišķīgi kursa biedri, kolēģi, draugi.

“Tiksimies Splendid Palace zālē – koledžas izlaidumā pēc
diviem gadiem! Taču līdz tam brīdim vieglas dienas jums
nesolām,” tā pirmajā lekciju dienā Liepājā stingri un nopietni
teica Juridiskās koledžas direktora vietniece Intra Lūce.
Uzsākot studijas, mums katrai līdzi nāca gan dzīves pieredze,
gan skolas un studiju laiks, gan motivācija, topot par pamatu
mērķim – iegūt pirmā līmeņa augstākās izglītības diplomu! Tā
nu sanāca, ka koledža saveda mūs – tādas svešinieces – kopā.
Grupā ātri atradām kopīgu valodu, mūsu sestdienas bija ne
tikai mācību process, bet komandas darbs. Tā ir neatsverama
pievienotā vērtība studentiem, kuri viens otru atbalsta.

Eva Vorma un Baiba Done izlaidumā no koledžas direktora Tālava
Jundža saņēma arī atzinību par labām un teicamām sekmēm

Mācību process prasīja laiku, pašdisciplīnu un neatlaidīgu
darbu, tas bija intensīvs, arī nogurdinošs. Taču mūsu iegūtās
zināšanas un prasmes ir tā vērtas. Iepazinām dažādus lektorus,
gan teorētiķus, gan nozares profesionāļus, kas iedvesmoja,
iemācīja “domāt plašāk”, spēja ieinteresēt tik ļoti, ka mēs
neviļus jau sākām domāt par papildus apmācībām vai kursiem.
Īpašu paldies tādēļ sakām lektorēm Diānai Līdumai un Unai
Kasparavičai!
Koledžā studiju procesu iesakām realizēt kā komandas
darbu, kas bija atslēga labiem rezultātiem mūsu gadījumā.
Studējot grupas biedri var kļūt nozīmīgi viens otram, sniegt
atbalstu, jo neviens jau Tevi nesapratīs labāk kā tas cilvēks, kurš
iet to pašu ceļu, tai pašā laikā un vietā.
Baiba Done, Nora Liepiņa,
Eva Rolava, Eva Vorma, Santa Zīlīte
Cilvēku resursu vadības studiju programmas absolventes
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Mācības mediatoriem

Pēc ilgāka pārtraukuma Juridiskā koledža atkal organizē mediatoru apmācības.
Mācības paredzētas, lai interesentus sagatavotu mediatoru
sertifikācijai, kā arī lai apgūtu konfliktu risināšanas procesa
pamata prasmes. Mediatoru apmācību juridisko pamatu
nosaka Mediācijas likums un Mediatoru sertifikācijas un
atestācijas kārtība. Apmācību kurss tiek piedāvāts triju
moduļu programmās: 1. modulis – 40 stundas (mediācijas
pamatkurss); 2. modulis – 30 stundas (mediācijas zināšanu
apguve un prasmju treniņš); 3. modulis – 30 stundas
(padziļināta mediācijas zināšanu apguve).
Foto: Rūta Lūce
Mediācijas kursa klausītāji iegūst izpratni par mediācijas
jēdzienu, noskaidro mediācijas pamatprincipus un
Mediācijas kursa klausītāji kopā ar pasniedzēju
Laimu Āriju Zelmeni (centrā)
iepazīstas ar ārpustiesas konfliktu risināšanas vēsturi.
noklausījās
pirmie
dalībnieki,
saņemot
apliecības par
Liela uzmanība tiek veltīta mediācijas procesam un
pamatkursa apguvi.
tā organizācijai, vienlaikus apgūstot konfliktu teorijas
Nākamās 1. moduļa mācības paredzētas 2020. gada
pamatjautājumus, saskarsmi, ētiku un sarunu vadīšanas
janvārī. Par Juridiskās koledžas organizētajiem kursiem un
paņēmienus. Neapšaubāmi, kursa ietvaros tiek skatīti arī
semināriem informācija atrodama tīmekļa vietnē www.jk.lv.
mediācijas juridiskie aspekti. Šoruden (28.11.–1.12.2019.)
Rūta Lūce
intensīvās četru dienu mācībās 1. moduļa programmu

Latvijas Koledžu asociācijas aktualitātes

Foto: Jānis Brencis

Latvijas Koledžu asociācija savas darbības laikā sekmīgi
sadarbojas ne vien ar Latvijas Republikas Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisiju, ministrijām un organizācijām,
bet ir izveidojusi arī aktīvu starptautisku sadarbību ar
koledžām un citām institūcijām ārzemēs, cenšoties popularizēt
savu veikumu un pārņemot kolēģu labākās tradīcijas un
pieredzi. Jauno 2019./2020. studiju gadu Latvijas Koledžu
asociācijas biedri šoruden 10. septembrī sāka ar sanāksmi
Latvijas Zinātņu akadēmijā. Darba kārtībā jautājumi par
Latvijas augstākās izglītības aktualitātēm, mūžizglītības
pasākumiem, augstākās izglītības telpā tik populārajiem
digitālajiem risinājumiem, par studiju virzienu novērtēšanu.
Par prioritātēm augstākajā izglītībā, koledžu vietu un nozīmi
speciālistu sagatavošanā darba tirgum, profesiju standartu
aktualizāciju oktobra sanāksmē apmainījāmies domām ar
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes
un inovāciju departamenta direktora vietnieci augstākās
izglītības jomā Daci Jansoni. Savukārt novembrī uz sarunu ar
koledžu direktoriem aicinājām Latvijas Republikas Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Arvilu
Ašeradenu. Cieša sadarbība asociācijai ir ar Latvijas Darba
devēju konfederāciju un Augstākās izglītības padomi, kur
aktīvi līdzdarbojas LKA deleģētie pārstāvji.

2019. gada 3. decembrī Latvijas Koledžu asociācijas
delegācija devās ceļā uz Baltkrieviju, lai pieredzes apmaiņas
brauciena ietvaros tiktos ar kaimiņvalsts izglītības darbiniekiem. Kā pieņemšanā Vitebskas apgabala izpildkomitejā
atzīmēja priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Penins, tā ir
sociālā partnerība, kas veicina inovāciju integrāciju izglītības
procesā. Vitebskas apgabala izpildkomitejas Galvenās
izglītības pārvaldes vadītājs Dmitrijs Homa sniedza pārskatu
par Baltkrievijas izglītības sistēmu. Brauciena programma
bija intensīva, strādājām darba grupās Vitebskas, Oršas,
Gorodokas un citās koledžās, lai rastu priekšstatu par studiju
procesa organizāciju koledžās.
5. decembrī Latvijas Koledžu asociācijas delegācija viesojās
Latvijas konsulātā Vitebskā. Tikšanās laikā ar konsulāta
darbiniekiem asociācijas biedri informēja par vizītes gaitu
un interesējās par atvieglojumiem koledžās studējošajiem
vīzu saņemšanā. Šobrīd tiek gatavots sadarbības līgums starp
Vitebskas apgabala Galvenās izglītības pārvaldes direktoru
padomi un Latvijas Koledžu asociāciju par turpmāku
sadarbību abu valstu koledžu starpā, mācībspēku un
studējošo vizītēm pieredzes apmaiņas nolūkos.

Anita Rudziša
Latvijas Koledžu asociācijas sekretāre

LKA delegācija Vitebskas Tehniskajā koledžā
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Par izvēli īstajā laikā un īstajā vietā
Vēl mācoties Rīgas Komercskolā, savu brīvlaiku pavadīju
Īrijā, lai nopelnītu kabatas naudu. Ja lielākajai daļai
sabiedrības ir izveidojies stereotips par strādniekiem Īrijā –
sēņu lasītāji, palīgstrādnieki būvlaukumā vai fabrikā pie
konveijera lentes – mana pieredze ar darbu šai valstī ir cita.
Skaidrs, ka neviens te neko “rokās neieliks par skaistām
acīm” un, lai kaut ko sasniegtu strādājot citā valstī,
ir nepieciešams laiks, smags darbs un apņēmība. Pēc
Ventspils augstskolas absolvēšanas, pārcēlos uz Limeriku
Īrijā uz pastāvīgu dzīvi. Studēju angļu valodu padziļināti,
kā rezultātā saņēmu sertifikātu – angļu valodas pedagogs
pirmsskolas iestādē. Pateicoties savām krievu un angļu
valodas zināšanām ieguvu tulka darbu Gardā (Īrijas
policija), kur piedalījos gan tiesas sēdēs, gan strādāju
policijas iestādēs, gan citur.
Biju papildinājis zināšanas, ieguvis pieredzi, taču
vienlaikus izsmēlis savas iespējas, tāpēc atgriezos Latvijā.
Taču tas nebija mans veiksmīgākais lēmums, tādēļ nolēmu
izmantot šo laiku lietderīgi un uzsāku studijas Juridiskajā
koledžā, apgūstot nekustamā īpašuma pārvaldību un
apsaimniekošanu, paralēli meklējot darbu Īrijā šai sfērā.
Ņemot vērā, ka jau darba intervijā potenciālo darba
devēju informēju, ka esmu uzsācis studijas, kuru novirziens
un diploms ir starptautiski atzīstams, mani pieņēma par
nekustamo īpašumu administratoru uzņēmumā. Laika
gaitā mani mērķi tapa lielāki – ne tikai šīs darba vietas

saglabāšana. Kā Juridiskās
koledžas absolvents izmantoju
arī ERASMUS+ prakses iespējas.
Iesniedzu Īrijā koledžas
diplomu attiecīgajās iestādēs
un automātiski ieguvu šīs valsts
sertifikātu, kas ļauj strādāt par sertificētu nekustamo
īpašumu pārvaldnieku. Nu varu darboties kā starpnieks
dažādos ar īrniekiem un uzņēmējdarbību saistītos
jautājumos, izskatīt īrnieku pieprasījumus, pārvaldīt īres
ienākumus un nodrošināt savlaicīgu samaksu, plānot un
pārbaudīt pakalpojumu budžetus, to sadalījumu, organizēt
līgumu sastādīšanu.
Ņemot vērā to, ka izrādījās,– esmu vienīgais darbinieks
uzņēmumā ar šādu sertifikātu un pilnvarām (pirms tam
uzņēmums to piesaistīja kā ārpakalpojumu), es ieguvu
prioritāti, bet uzņēmums, pateicoties man,– ieekonomēja
ievērojamus naudas līdzekļus ārpakalpojuma servisa izmantošanai, kā arī ieguva lojālu, izglītotu darbinieku, pēc kā
attiecīgi es saņēmu paaugstinājumu amatā, algas pielikumu
un atzinību no darba devēja.
Smags darbs un mūsu izvēles īstajā laikā un īstajā vietā
atmaksājas. Tāpat ir jātic arī saviem sapņiem un izvirzītie
mērķi jāmēģina sasniegt, pielietojot visus spēkus un iespējas.

Pieredzes apmaiņa Bulgārijā

Jānis Beide
Juridiskās koledžas absolvents

ERASMUS+ programmas ietvaros Juridiskās koledžas darbinieki un docētāji Varnas Ekonomikas universitātē
no 2019. gada 28. jūlija līdz 4. augustam iepazinās ar studiju procesa organizāciju, inovatīvām studējošo
apmācību metodēm, studējošo brīvā laika organizācijas iespējām.
Varnas Ekonomikas universitāte ir dibināta Bulgārijas
arī Latvijā ( LU, LiepU, LLU). Juridiskās koledžas pārstāvjus
ekonomikas un kultūras uzplaukuma periodā – 1920. gadā
universitātē sagaidīja rektora vietnieks starptautiskās
uz divgadīgās Augstākās komercskolas bāzes. Vēlāk tā tika
sadarbības jautājumos Radans Mirjanovs. Tikšanās laikā
pārdēvēta par Komercakadēmiju (attiecīgi ar 4 gadu studiju
apmainījāmies domām par augstākās izglītības jautājumiem
ilgumu). Sakot ar 20. gs. 30. gadiem universitāte sagatavo
Latvijā un Bulgārijā, atzīmējot kopīgās aktualitātes un
vispārēja profila ekonomistus: grāmatvežus, finansistus,
problēmas. Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Evgenijs
tirdzniecības speciālistus, laika gaitā pakāpeniski paplašinot
Raičevs mūsu grupu iepazīstināja ar universitātes tapšanas
esošos un attīstot jaunus studiju virzienus. Šodien universitātes vēsturi, tās struktūru, bet pašu vēsturisko ēku un universitātes
misija ietver sevī studiju procesa organizāciju atbilstoši Eiropas infrastruktūru devāmies iepazīt Nikolā Georgijeva vadībā.
izglītības standartu prasībām, sabiedriski nozīmīgu pētījumu
Vizītes laikā pabijām fakultātēs, ielūkojāmies darba kabinetos,
veikšanu ekonomikā un sabiedrības saliedētības jomā,
apmeklējām universitātes sporta kompleksu, medicīnas centru.
Anita Rudziša
akadēmiskā un administratīvā personāla zinātniskās darbības
sekmēšanu, savstarpēji izdevīgas sadarbības nodrošināšanu ar
ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.
Universitātei ir 5 fakultātes: finanšu, vadībzinību,
informātikas, ekonomikas un vadības fakultātes, kā arī valodu
apmācības departaments un tūrisma koledža. Kopējais
studentu un doktorantu skaits jau sasniedz 13000. Šobrīd te
ir diezgan daudz ārvalstu studentu ERASMUS+ programmas
ietvaros.
Daudz skaidrot, kas mēs esam un no kurienes nākam,
bulgāru kolēģiem nemaz nevajadzēja, jo sadarbības partneri
Foto: Nikolā Georgijevs
minētajai universitātei jau ir visās trijās Baltijas valstīs, t.sk.
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My Impressions about Latvia
I come from Turkey. I chose Riga as my destination
during the ERASMUS+ process.
There are many reasons for this choice and I will
explain you some of them. One of them is life standards.
Riga is a safe city. I have not heard any criminal events
in my environment. You always feel safe in the city. And
the air is very clean! Nowadays most of the big cities have
air pollution problems but not Riga. There are also many
historical places and amazing buildings in the city. Nature
and manmade buildings combine perfectly.
Another reason for choosing Riga for ERASMUS+ is
money. This is an important point for students. Riga is
cheaper than most European capitals. If we compare the
costs in Riga with other countries, we can see that Riga is
cheaper for almost everything. I have talked a lot about the
city but now I also want to mention the people here. I have
always seen smiling faces since I landed here at the Riga
Airport. Latvian people are very helpful, friendly and lovely.
And they are respectful to foreign people.
Last but not least, education is an important factor for
choosing Riga for studies. Riga is one of the educational
center of Europe. There are a lot of universities and colleges
here. Education has very high standards. I have heard the
phrase that Riga is basically an international science fair.
Universities accept a high number of skilled international
students. You can meet people from every country. This
environment develops your social skills and makes you a
more open minded person. You can learn to communicate
better with people from other cultures.
I am studying at College of Law. I think that I am really
lucky to be able to study here. My teachers and college
personnel have always been nice to me. They are very
understanding towards students. College of Law has a big
advantage for law students because as the name already
implies, almost all the lectures are related to law. A huge plus
is that the building is in the center of city. Transportation is
so easy!
To be honest I feel very happy in Riga. My decision to
study here has been absolutely correct. Therefore, I would
recommend everyone to study here.

Taha Kiliç
Erzincan Binali Yildirim University, Faculty of Law

Foto: Anita Rudziša
ERASMUS+ studenti Taha Kiliç un Kübra Işcen Juridiskās koledžas
bibliotēkā kopā ar koledžas direktoru Tālavu Jundzi

When I started my university studies in Turkey, I really
wanted to go on ERASMUS+, but I was too scared to try
it. After taking into consideration that ERASMUS+ would
expand my career opportunities, my language development
and my vision for the future, I finally decided to go on
ERASMUS+ in the last year of the University.
I chose Latvia because it is an ideal country for
ERASMUS+ students. A quiet, peaceful, safe and cheap
country and the transportation system is very advanced.
Also, when I first came to Latvia, the first thing that caught
my attention was that people respected nature. They protect
nature and animals a lot. Riga is a city with lots of natural
landmarks as well as places for social activities. There you can
participate in many cultural events and meet new people.
Speaking of College of Law, our teachers and staff are
understanding, helpful and friendly. The teaching is very
high quality. You are expected to do your own analysis on the
assignments given. In this way, you receive training based on
your own interpretation which is better than just memorizing
facts. The school offers students all the facilities needed. It
is right in the center of the city so it is quite comfortable for
transportation. After school you can engage in social activities
in bookstores, cafes and theaters nearby. I am glad that I am
here. I would definitely recommend Latvia for ERASMUS+.
Kübra Işcen
Erzincan Binali Yildirim University, Faculty of Law

ERASMUS+ paver durvis uz pasauli

ERASMUS+ mācību mobilitātes sniedz iespēju
studējošajiem un docētājiem mācīties un gūt pieredzi
ārvalstīs, dodoties uz kādu no ERASMUS+ partnervalstīm,
lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju
pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves
pieredzi. Eiropas Komisija izsludinājusi 2020. gada projektu
pieteikumu konkursu Eiropas Savienības ERASMUS+
programmā izglītības un mācību jomā. Nākamgad
programmas kopējo finansējumu EK plānojusi palielināt
par vairāk nekā 400 miljoniem eiro. Sadarbība ERASMUS+

ietvaros nozīmē augstākās izglītības starptautiskās
aktivitātes: studentu un pasniedzēju mobilitāti, kā arī
kapacitātes stiprināšanu augstākajā izglītībā partnervalstīs.
Valsts izglītības attīstības aģentūrā saņemtie ERASMUS+
programmas sadarbības piedāvājumi jaunu sadarbību
veidošanai un prakses vietas augstākajā izglītībā atrodamas
interneta vietnē: viaa.gov.lv.
Juridiskajā koledžā pieteikumus ERASMUS+ studijām
vai praksei ārvalstīs jāiesniedz direktora vietniecei Intrai
Lūcei, e-pasts: intra@jk.lv.
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Aicinām studentus līdzdarboties
koledžas studentu pašpārvaldē!

Studentu pašpārvalde ir koledžas studentu apvienība,
kuras mērķis ir pārstāvēt studentu un koledžas intereses
ne tikai koledžā un studiju procesā, bet arī
ārpus tās, veidojot sadarbību ar citām mācību
iestādēm, apvienībām, līdzdarbojoties arī
dažādos pasākumos.
Koledžas studentu pašpārvalde aicina
studentus, kuri jūtas garā jauni, atraktīvi,
darboties kāri, pievienoties pašpārvaldes
aktīvistu pulkam. Aicinām pašpārvaldes darbā
iesaistīties ne tikai galvaspilsētā studējošos,
bet arī studentus no visām Juridiskās
koledžas filiālēm. Tā mēs kopīgi varētu risināt
studentiem nozīmīgus jautājumus, iesaistīties
organizatoriskajā darbā.
Studentu darbība koledžas pašpārvaldē
dod lielisku iespēju sniegt savu viedokli
un redzējumu mācību iestādes darba organizācijā, realizēt
radošās idejas, kas uzlabotu studiju procesu un radītu plašākas
iespējas pilnveidot sevi, iegūt jaunu pieredzi un kontaktus.
Tā ir iespēja līdzdarboties arī Latvijas Koledžu asociācijas
Studentu padomē, piedaloties starptautiskajās konferencēs,
sanāksmēs un asociācijas organizētajos pasākumos, iesaistīties

Latvijas Studentu apvienības aktivitātēs, pieredzes apmaiņas
braucienos ārpus Latvijas un ne tikai.
Pašpārvaldē ir ne tikai darbs, pienākumi
un atbildība, bet arī daudz panākumu,
ne mazums jautrības brīvā laika norisēs:
boulinga turnīros, ekskursijās, laivu
braucienos, maratonā, studentu ballēs. Šogad
Juridiskās koledžas studentu pašpārvalde
pārstāvēja savu mācību iestādi izstādē “Skola
2019” Ķīpsalas hallē, noorganizēja komandas
dalību Tet Rīgas maratonā, Latvijas Koledžu
asociācijas 10. boulinga turnīrā un koledžas
Dzintara boulinga turnīrā Liepājā.
Gaidīsim studentu pašpārvaldē visus
darboties kāros studentus! Savus vēlmi
iesaistīties studentu pašpārvaldes aktivitātēs
varat darīt zināmu Juridiskās koledžas
metodiskajā kabinetā, Gulbenes, Valmieras, Liepājas un
Ventspils filiālēs – pie filiāļu vadītājām, kā arī rakstīt vēstuli
uz e-pastu: info@jk.lv līdz 2020. gada 10. janvārim.

Juridiskās konsultācijas

Jauna mācību grāmata

Koledžas attīstības stratēģija paredz studiju procesā iegūtās
teorētiskās zināšanas cieši saistīt ar praksi. Šim nolūkam
kalpo daudzveidīgas formas un līdzekļi, piemēram, juridiskās
konsultācijas iedzīvotājiem, ko organizē Juridiskā koledža.
Juridiskās konsultācijas, pirmkārt, ļauj studentiem Tiesību
zinātņu programmas ietvaros apgūtās zināšanas praktiski
piemērot praksē. Otrkārt, docētājiem tā ir pieredze studiju
procesa pilnveidei, par pamatu ņemot juridisko konsultāciju
laikā studentiem radušās neskaidrības par konkrētu tiesību
aktu interpretāciju un piemērošanu. Te jāpiebilst, ka visas
konsultācijas notiek docētāju vadībā. Treškārt, Juridiskā
koledža tādējādi sekmē tiesiskumu sabiedrībā un sniedz
praktisku palīdzību mūsu iedzīvotājiem, īpaši sociāli mazāk
aizsargātām grupām.
Esam atsaukušies Valsts aizsardzības un patriotisma
fonda “Namejs” aicinājumam sniegt juridiskās konsultācijas
Nacionālo bruņoto spēku starptautiskajās operācijās bojā
gājušo karavīru ģimeņu locekļiem un no militārā dienesta
atvaļinātajām militārpersonām. Plānojam paplašināt
sadarbību šajā jomā ar Latvijas Strēlnieku apvienību.
Diemžēl, mēs nespējam sniegt padomu visiem
interesentiem, kuri grib saņemt konsultāciju, turklāt
bez maksas. Taču iespēju robežās neatteiksim palīdzību
tiem, kuriem tā vajadzīga visvairāk, kuri nespēj paši šo
pakalpojumu apmaksāt advokātu birojos vai saņemt no
valsts. Uz konsultācijām var pieteikties, nosūtot ziņu uz
e-pastu: info@jk.lv.

Madara Ozere
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Ilze Kublinska
Juridiskās koledžas studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja
Foto no Ilzes Kublinskas personīgā arhīva

Foto: Jānis Brencis

Juridiskās koledžas apgādā ir tapusi jauna mācību
grāmata tiesību zinātņu studentiem par tiesībsargājošajām
institūcijām, ko radījis autoru kolektīvs ar pieredzi darbā
tiesībsargājošajās institūcijās un atbilstošām teorētiskām
zināšanām. Grāmatā tiek aplūkotas ne tikai Latvijas, bet arī
Eiropas tiesībsargājošās institūcijas, kuru darbība tieši skar
Latviju.
Grāmatas “Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un
Eiropā” atvēršanas pasākums Juridiskajā koledžā, klātesot
autoriem, koledžas docētājiem, nozares speciālistiem un
viesiem, notika 2019. gada 4. septembrī.

