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Arī mazu valsti vajag prast labi pārvaldīt

Lekcijas laikā noskaidrojām, ka Eiropas Savienība nav 
ne valsts, ne starptautiska organizācija, kāda, piemēram, 
ir Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO),  jo valstis ir 
suverēnas, bet ES tāda nav. Tā ir atvasināta juridiska 
struktūra, ko tiesībzinātnieki sauc nevis par starptautisku, 
bet supranacionālu organizāciju. Suverēnas valsts 
pamatlielums ir valsts augstākā vara savās iekšējās lietās, 
neatkarība no citām valstīm starptautiskajās attiecībās. 
Demokrātiskā valstī, kā Latvijā, vara pieder tautai, bet 
nedemokrātiskā valstī, piemēram, Saūda Arābijā, kura arī 
ir suverēna, tā pieder karalim. Suverenitāte šodien nav vairs 
absolūta, kāda tā bija, kad 17. gadsimtā radās pats jēdziens. 
Toreizējie karaļi varēja darīt, kā grib. Šodien valsts nevar 
pilnībā darīt, ko tā grib, bet ir saistīta ar starptautiskām 
tiesībām. Suverenitāte mūsdienās ir mazāka. Tomēr valstis 
starptautisko tiesību ietvaros joprojām ir suverēnas. Vislabāk 
ES dalībvalsts suverenitāti šodien pierāda Brexit – ja kāda 

Savu vieslekciju topošajiem juristu palīgiem Dr.h.c.iur. E. Levits  
Juridiskajā koledžā 2018. gada 24. novembrī iesāka ar vārdiem: “Labrīt, dārgie kolēģi!”.  

Šāda valstsvīra cienīga uzruna radīja pozitīvu fonu tālākajai domu apmaiņai, mazinot jebkādas emocionālas 
barjeras. Lekcija noritēja kā saruna ar auditorijā esošajiem interesentiem, atbildot uz jautājumiem,  

bet vairāk klausoties izcilajā Eiropas Savienības (ES) struktūras un darbības pārzinātājā.
valsts vairs negrib būt ES locekle kā dalībvalsts, tā izstājas. 
Taču no valsts izstāties nevar. Kā skaidroja E. Levits, ja nu 
kāds Latvijas novads gribētu izstāties no valsts, saskaņā ar 
Satversmi to izdarīt nevarētu vis. 

Pagaidām 28 ES dalībvalstis, tostarp Latvija, ir vienojušās 
veidot kopēju struktūru un deleģē tai daļu no savas kompe-
tences. Tā ir vienīgā šāda veida – tātad supranacionāla –  
struktūra pasaulē. Kāpēc tā nav starptautiska organizācija kā 
ANO? Ja ANO pieņem kādu tiesību aktu vai noteikumus, 
tie stājas spēkā tikai tad, ja dalībvalstis to akceptē jeb ratificē. 
Parasti ratifikācija arī notiek, jo valstīm ir svarīgi sadarboties. 
Tātad starptautisko organizāciju tiesību akti to dalībvalstīs 
nedarbojas tieši, automātiski. Papildus ir nepieciešams valsts 
piekrišanas akts. Citādi tas ir ar ES, kas veido savu patstāvīgu 
tiesību sistēmu, kura tieši un nepastarpināti darbojas 
dalībvalstīs. ES tātad ir tiesību kopiena.

Turpinājums 2. lpp. 
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likumdošanas blīvums ir daudz lielāks nekā ES. Turpretim 
ES daudzi jautājumi nav atrisināti ar ES likumiem – regulām, 
direktīvām. Kā tos atrisina? Ir gadījums, lieta, kas attiecas 
uz ES, bet tur šis jautājums nav regulēts. Tam ir domāti 
vispārējie tiesību principi. Ja kāds jautājums nav risināts 
ar regulu vai direktīvu, tad iedarbojas Eiropas Savienības 
vispārējie tiesību principi. 

Vai vispārējie tiesību principi ir universāli? Universāls 
tiesību princips ir taisnīguma princips. Psihologi norāda, ka 
cilvēkā ir zināmas taisnīguma pamatiezīmes. Piemērs – divi 
bērni spēlējas, vienam no tiem iedod mantiņu, bet otram 
nē. Viņš grib to paņemt, jo jūtas apdalīts. Ne jau viņam kāds 
dara pāri, tik nedod to pašu, ko citam. Tas nozīmē, ka otrais 
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sajūt netaisnību. Šī sajūta ir acīmredzami iedzimta. Ja pastāv 
netaisnība, tad pretējais stāvoklis ir taisnība. Taisnība ir 
grūtāk konstatējama ikdienā. Ja viss funkcionē labi, parasti 
par taisnību nedomā, bet tikko tas nedarbojas, mēs saprotam, 
ka ir netaisnība. No netaisnības sajūtas, ko lielā mērā pieņem 
kā iedzimtu, izriet taisnības sajūta. Tā atspoguļojas vispārējo 
tiesību principā – taisnīguma principā, kas ir visu tiesību 
sistēmu sastāvdaļa. 

Tiesību principi ir dažādi. Ir lielāki, mazāki, universālāki. 
Tie veido vispārējo tiesību principu sistēmu. Galvenie 
vispārējo tiesību principi Latvijas konstitucionālajās tiesībās 
ir apzīmēti par virsprincipiem. Šie virsprincipi, piemēram, ir 
noteikti Satversmes ievadā attiecībā uz Latvijas valsts iekārtu: 
demokrātijas princips, tiesiskas valsts, sociāli atbildīgas valsts 
un latviski nacionālas valsts princips. Ir vēl citi virsprincipi, 
piemēram, samērīguma princips, kas ir kopīgs visām 
Rietumu valstīm.

Bez šaubām, ļoti interesanti bija noskaidrot, kā darbojas 
ES likumdošana, tā saucamie Eiropas likumi, kas īstenībā 

 Turpinājums no 1. lpp.
Eiropas Savienības, Latvijas un pārējo 27 valstu tiesību 

sistēmas nepastāv nesakarīgi viena otrai blakus, bet ir 
saistītas noteiktās attiecībās. ES tiesību sistēma darbojas 
tieši paralēli Latvijas tiesību sistēmai un tai ir prioritāte ar 
augstāku juridisko spēku. Tas nozīmē, ja Latvijas tiesību akts 
ir pretrunā ar kādu ES tiesību aktu, piemēram, direktīvu vai 
regulu, tādā gadījumā darbojas direktīva vai regula un nevis 
Latvijas likums. Tas nozīmē ES tiesību prioritāti.

Vieslektors uzdeva topošajiem juristu palīgiem uzvedinošu 
jautājumu: “Vai ES tiesību akti, tiesību sistēma, vienmēr ir 
augstāki par Latvijas Republikas Satversmi?” Piemēram, 
ES tiesību akts nosaka ko tādu, kas ir pretrunā ar Latvijas 
Satversmi. Nacionālā tiesību 
sistēma tiecas pēc perfekcijas. 
Latvijas, tāpat kā jebkuras citas 
valsts tiesību sistēmā, nevar būt 
situācijas, lai varētu teikt –  
divi likumi ir pretrunā viens 
otram. Tas var būt teorētiski, bet 
ne praktiski. Kad cilvēki saka, 
ka viens likums ir pretrunā 
citam, tas ir amatierisms. 
Dzīvē tas nav iespējams, jo, 
ja ir pretruna, tā var būt tikai 
prima facie (pirmšķietamība). 
Pastāv tiesību normu kolīziju 
atrisināšanas metodoloģija, kur 
šādu pirmšķietamu pretrunu 
atrisina.

Interpretācija ietver 
arī tiesību normu kolīziju 
atrisināšanas metodoloģiju. 
Viens no kolīziju atrisināšanas 
principiem ir tas, ka jaunākais 
likums ir spēcīgāks par veco. Otrs princips – speciālais 
likums ir spēcīgāks par vispārējo likumu. Tās ir galvenās 
metodes, lai atrisinātu kolīzijas. Kad tās pielieto, tad izlasot 
divu likumu pirmšķietami pretrunīgās vietas, var konstatēt, 
ka ir tikai viens pareizais risinājums.

Studentiem lekcijā interesanta šķita atziņa, ka valsts 
nacionālā likumdošana, tiesību sistēma ir perfekta, t.i., nav 
gadījumu, ka situāciju, pielietojot tiesību sistēmu kopumā, 
nevar atrisināt, – ne tikai formāli pieņemtās tiesības, bet arī 
vispārējos tiesību principus. Ir daudz gadījumu, kas vispār 
likumdošanā nav risināti. Tad tos risina nevis ar formāli 
pieņemta likuma palīdzību, bet ar vispārējo tiesību principu 
palīdzību. Tāpēc var apgalvot, ka gan likumi, gan vispārējo 
tiesību principi kopā veido perfektu tiesību sistēmu, kas rod 
risinājumu ikvienā gadījumā.

Tas pats attiecas uz ES tiesību sistēmu, kur arī ir perfekcija. 
Nav tādu gadījumu, ko ES tiesību sistēmas ietvaros nevarētu 
atrisināt. Tomēr, atšķirība no valsts ir tāda, ka valsts darbojas 
ilgi, tā ir pieņēmusi ļoti daudz dažādu likumdošanas aktu un 
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ir piecu veidu tiesību akti: regula, direktīva, lēmums, 
rekomendācija un viedoklis. Kuri vairāk vai mazāk ir 
atbilstoši nacionāliem tiesību aktiem? Tiem, kuri pieņem šos 
aktus, katrā situācijā ir jāizvēlas atbilstošākais. Visspēcīgākā ir 
regula, kas darbojas tieši un nepastarpināti visās dalībvalstīs. 
Valstī, likumdošanas ziņā nekas vairs nav jādara. Ja Eiropas 
likumdevējs pieņem regulu, tādā gadījumā jebkuram rada 
tiesības vai pienākumus – pilsonim, institūcijai.  Nesen stājās 
spēkā ES datu aizsardzības regula. Tā darbojas tieši. Te nav 
vajadzīgs Latvijas datu aizsardzības likums, tieši pretēji – 
tādu pat nedrīkst pieņemt, lai neradītu pretrunas.

Direktīva ir otrais ES tiesību akts, arī ir ļoti populārs. 
Kāda ir starpība starp regulu un direktīvu? ES direktīvas 
adresāts nav pilsonis, bet gan nacionālais likumdevējs, tātad 
parlaments vai valdība. Tas nozīmē pienākumu nacionālajam 
parlamentam, dažkārt arī valdībai, pieņemt attiecīgu likumu 
vai citu normatīvo aktu. Tātad, ja ES pieņem direktīvu, tad 
nevis pilsonim ir kaut kas jādara, bet Saeimai vai Ministru 
kabinetam. Tiem jāpieņem attiecīgs nacionālais likums vai 
Ministru kabineta noteikumi. ES direktīva, atšķirībā no regulas, 
kas regulē jautājumu pilnībā, faktiski nosaka tikai mērķi, kas 
jāsasniedz. Savukārt veicamos pasākumus, lai panāktu direktīvā 
noteikto mērķi, katra valsts nosaka patstāvīgi.

Atšķirībā no regulas, direktīva rada vairāk juridisku 
problēmu. Nereti  rodas jautājums – vai nacionālais likums 
patiešām atbilst direktīvai, vai tas ir vislabākais, lai sasniegtu 
konkrētu mērķi. Relatīvi biežāk, nekā regulas gadījumā, 
rodas domstarpības starp ES un nacionālo parlamentu. 
Parlaments norāda, ka likums pieņemts saskaņā ar ES 
direktīvu, lai sasniegtu mērķi, bet Eiropas Komisija norāda, 
ka tas ir nepareizi. Šī ES direktīvas transponēšana jeb 
pārnešana nacionālajās tiesībās tad rada visvairāk ierosinātu 
lietu ES tiesās.

Lēmums nav vispārsaistošs, bet attiecas pārsvarā uz 
juridisku, retāk – uz konkrētu fizisku personu. Piemēram, 
kādam uzņēmumam tiek dota atļauja saņemt valsts 
finansējumu. Lēmums ir salīdzināms ar nacionālo 
administratīvo aktu.

Rekomendācija un viedoklis nav vispārsaistoši. 
Rekomendācija izpēta jautājumu, ar izsvērtu pamatojumu un 
argumentiem iesakot, kā risināt vienu vai otru jautājumu. Šie 
argumenti ir noderīgi. Tāpēc valsts bieži tos izmanto, atzīstot 
– mēs risināsim šo jautājumu līdzīgi, kā jūs iesakāt. Tā ir 

rekomendācijas jēga, bet viedokļa jēga ir šāda – piemēram, ja 
ir problēma, tad ES izsaka savu viedokli. Viedoklis ir mazāk 
spēcīgs nekā rekomendācija. Valsts vai nu ņem vai neņem to 
vērā, tas nav saistoši.

Sabiedrībā dažkārt tiek maldīgi uztverts, ka kāds 
Briselē pieņem lēmumus, pēc tam Latvija saņem vēstuli ar 
lēmumu, kas jāpilda. Tā gluži nav. Visas valstis, ieskaitot 
Latviju, ilgstoši kopīgi piedalās šo lēmumu pieņemšanā. Arī 
direktīvas un regulas tiek gatavotas ļoti ilgā laika posmā. Tas 
notiek daudz ilgāk nekā likuma pieņemšanas process Saeimā 
vienā pilnvaru termiņā. Vidēji vienai direktīvai, līdz to 
pieņem, vajag 4–5 gadus, jo notiek ļoti rūpīgs saskaņošanas 
process, lai visu valstu intereses iespēju robežās tiktu ņemtas 
vērā. Latvijas valdība piedalās šajā saskaņošanas procesā tieši 
tāpat kā Zviedrija, Vācija vai citas dalībvalstis.

Lekcijas nobeigumā E. Levits neslēpa savu rūpi, kas balstīta 
praktiskā novērojumā – Latvijas valsts varētu vēl intensīvāk 
piedalīties saskaņošanas procesā. Bieži ir tā, ka republikas 
ministrijās nav formulēts valsts viedoklis par kādu jautājumu. 
Kāpēc tas nav formulēts? Tāpēc, ka mums nav cilvēku, kuri 
to būtu spējīgi formulēt. Viss ir rūpīgi jāizpēta, jāapsver par 
un pret argumenti. Mums nepietiek zināmas administratīvas 
kapacitātes, lai varētu intensīvi piedalīties saskaņošanas 
procesā. Diemžēl, Latvijas administratīvā kapacitāte joprojām, 
28 gadus pēc valsts neatkarības atjaunošanas, nav pietiekoša 
un valsts pārvaldīšanas politika nav bijusi pietiekami 
kompetenta, lai panāktu šādu valsts kapacitāti.

Sabiedrībai vajadzētu akceptēt to, ka valsts ir ļoti 
komplicēts mehānisms. Latvija neizmanto visu savu 
potenciālu, kā tas būtu nelielai valstij optimāli iespējams. 
Mazai valstij šajā ziņā ir priekšrocība pret lielu valsti, jo mazu 
2 miljonu cilvēku valsti ir daudz vieglāk organizēt, nekā  
50 miljonu iedzīvotāju valsti, turklāt – pietiekoši kvalitatīvi.

 Latvijā trūkst ne tikai administratīvās kapacitātes, bet 
ļoti svarīga ir arī politiskā kapacitāte. Ir vesela virkne svarīgu 
jautājumu, kur politiskā – Ministru kabineta līmenī – nav 
īstas atbildības vai atbildība ir ļoti margināla. Piemēram, par 
politisko izglītību, par informācijas telpu un citiem svarīgiem 
jautājumiem Latvijā politiskā līmenī neviens nav adekvāti 
atbildīgs. Tādēļ Latvijai ir jāpastiprina politiskā kapacitāte. 
Arī mazu valsti vajag prast labi pārvaldīt.

Ēriks Pozemkovskis
Tiesību zinātņu studiju programmas students
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Latvijas Republikas tiesībsargs Juridiskajā koledžā

Juridiskajā koledžā 2018.gada 3.novembrī viesojās 
tiesībsargs Juris Jansons. Sarunā ar koledžas direktoru 
Tālavu Jundzi, viņš atzīmēja, ka Juridiskā koledža veic visai 
sabiedrībai nozīmīgu darbu – izglīto studentus tiesībās, 
tādējādi stiprinot tiesiskumu valstī, un uzsvēra, ka ne jau nu 
visi studējošie gribēs būt advokāti, prokurori vai tiesneši, 
darba tirgū pieprasīti ir arī vidējā līmeņa speciālisti ar 
augstāko izglītību gan tiesību, gan citās jomās.

Vieslekcijā studentiem Juris Jansons saistoši, ņemot talkā 
interesantus  piemērus, stāstīja, kāpēc valstī ir vajadzīgs 
tiesībsargs, raksturoja tā funkcijas un darbības jomas, kas 
nosaka privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību, sekmē 
vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas 

novēršanu. Jāatzīmē, ka ne mazāk svarīgi ir arī tiesībsarga 
uzdevumi izvērtējot un veicinot labas pārvaldības principa 
ievērošanu valsts pārvaldē. 

Lektors pastāstīja par Tiesībsarga biroja darbu. Tas ir 
izveidots tiesībsarga darbības nodrošināšanai sekojošās 
jomās: bērnu tiesības, pilsoniskās un politiskās tiesības, 
sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības. Birojs ir 
vienlīdzīgas attieksmes veicināšanas iestāde, pārrauga 
ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti īstenošanu un 
saskaņā ar Imigrācijas likumu monitorē personu piespiedu 
izraidīšanas procesu. J. Jansons informēja klātesošos arī par 
starptautisko sadarbību, jo viņš darbojas Eiropas Ombuda 
institūta (The European Ombudsman Institute) valdē.

Tiesībsargs Juris Jansons un Tiesību zinātņu studiju  
programmas neklātienes nodaļas studenti

Foto: Jānis Brencis

Kā jau ierasts, vieslekcijas nobeigumā tiesībsargs 
rosināja studentus uz diskusiju un sniedza atbildes uz 
viņu jautājumiem. Juridiskās koledžas direktors izteica 
gandarījumu, ka Latvijā tiesībsargs nav formāla institūcija, 
bet aktīvs cilvēktiesību aizstāvis, kas panācis daudzas 
pozitīvas izmaiņas gan Latvijas Republikas likumos, gan to 
piemērošanā un īstenošanā.

Kaspars Linde
Juridiskās koledžas docētājs 

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras 
portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības 
iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto 
profesiju. Šogad viedokli aptaujā izteikuši 2645 darba devēji, kas ir 15 reižu vairāk 
nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

TOPā visnovērtētākā koledža ir PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, seko Juridiskā 
koledža un Rīgas Celtniecības koledža. Ataujas rezultāti liecina, ka šogad darba 
devēju biežāk minēto profesiju lokā ir IKT nozares specialitātes, par TOPa līderi iz-
virzot programmētāja profesiju, kā arī dažādas uzņēmuma darbības atbalsta profesijas 
(mārketings, finanses, grāmatvedība). LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus 
ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un izglītības iestādi, lai 
nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. Te iespējams aplūkot arī ieteikumus 
nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to 
profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus 
iespējams aplūkot karjeras portālā Prakse.lv, interneta vietnē: www.prakse.lv/top.

Darba devēji akcentē profesionālās izglītības kvalitāti
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Konference par tiesībsargājošajām institūcijām 
Latvijā un Eiropā

Foto:  Rūta Lūce

Juridiskās koledžas docētāji un studenti 
28. novembrī pulcējās savā 15. zinātniski praktiskajā 
konferencē. Šoreiz tai izvēlēta ļoti aktuāla tēma –  
“Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā – 
tiesiskas valsts pamats un garants”. Ar ziņojumiem 
uzstājās 16 docētāji un studenti no Tiesību zinātņu 
programmas un mūsu Erasmus+ students Ibrahims 
Demirs no Turcijas. Konferences tēzes un secinājumi 
tiks izmantoti jaunas mācību grāmatas tapšanas 
procesā par tiesībsargājošajām institūcijām Latvijā un 
Eiropā. Grāmatas autoru vidū ir mūsu docētāji  
R. Mekša un E. B. Deksnis.

Koledžas studenti un docētāji jau ir ievērojuši, ka katru 
gadu aprīļa pēdējā nedēļā Latvijas Juristu dienu ietvaros mēs 
organizējam Starptautisko zinātnes nedēļu. Sadarbībā ar 
Latvijas Juristu biedrību, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centru un 
Utenas koledžu (Lietuva) esam jau ķērušies pie 2019. gada 
zinātnes nedēļas programmas izstrādes: notiks vairākas 
starptautiskas konferences, dažādi semināri, ar lekcijām 
uzstāsies vieslektori, t.sk. no vairākām ārvalstīm. Nākamā 
gada Starptautiskās zinātnes nedēļas galvenā tēma – ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam, jo tam Latvijā vēl 
nav pievērsta pietiekama uzmanība.

Savulaik ilgtspējīgas attīstības mērķus 2013. gadam rūpīgi 
gatavoja ANO izveidota starptautiska ekspertu darba grupa. 
Rezultātā valstis tos apstiprināja 2015. gada 27. septembrī  
ANO galvenajā mītnē Ņujorkā un vienojās par 
17 ilgtspējīgas attīstības  mērķiem, atbilstoši tiem formulēja 
arī 169 uzdevumus.

ANO un pasaules valstis ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanu nākamajos 10–15 gados saredz, sasniedzot 
galvenos mērķus: likvidēt nabadzību un badu pasaulē; 
rūpēties par veselību un cilvēku labklājību; nodrošināt 
labu izglītību un dzimumu līdztiesību; nodrošināt tīru 
ūdeni un tīru enerģiju; panākt ekonomikas izaugsmi; plaši 
izmantot inovatīvas pieejas industrijā un infrastruktūrā; 
samazināt nevienlīdzību; nodrošināt ilgtspējīgas pilsētas un 
vietējās kopienas; veidot atbildīgu ražošanu un patēriņu; 
rūpēties par klimata ilgtspēju, sekmēt ūdens pietiekamību 
un vides saglabāšanu, rūpēties par mieru, tiesiskumu un 
labu pārvaldību valstīs un pasaulē kopumā. Šo mērķu 
sasniegšanā īpaša loma ierādīta sadarbībai visos līmeņos.

Kvalitatīvas izglītības iegūšana ANO mērķu programmā 
atzīta par ilgtspējīgas attīstības pamatu un svarīgāko 
priekšnosacījumu. Visdažādāko pasaules problēmu radošam 
risinājumam nepieciešama kvalitatīva izglītība. Teiktais 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam 
Juridiskās koledžas dienas kārtībā

pilnā mērā attiecas uz Latviju un tās izglītības sistēmu, kura 
joprojām nav pietiekami efektīva un neatbilst darba tirgus 
un sabiedrības prasībām un vajadzībām. Tā ir sadrumstalota 
kā institūciju skaita, tā programmu ziņā. Lielākoties tā 
nav arī konkurētspējīga starptautiskajā līmenī. Īpaši tas 
sakāms par valsts augstskolām, kuras nereti sagatavo darba 
tirgū maz pieprasītus speciālistus. Tomēr Latvijā pozitīvi 
vērtējama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, 
kas visvairāk atbilst darba tirgus prasībām un straujajai 
moderno tehnoloģiju attīstībai.

Tiesiskas valsts (likumu varas) un valstu attīstības 
jēdzienu starpā ir visciešākā saistība un savstarpēja 
ietekmējamība, kas kopīgā saistībā ir ļoti nozīmīga 
ilgtspējīgai attīstībai gan nacionālā, gan starptautiskajā 
līmenī. Latvijas tiesību sistēma izveidota tikai pirms 25–30 
gadiem un jau lielā mērā tā integrējusi Eiropas Savienības 
tiesību normas, kas kopumā ļauj runāt par Latviju kā 
tiesisku demokrātisku valsti, kur likumu varai ierādīta 
adekvāta vieta. Vienlaikus Latvijas demokrātija ir jauna, tās 
resursi ierobežoti un pieredze nav pietiekama, lai varētu 
lepoties ar labu tiesisko kārtību. Šīs jomas sakārtošanā 
nebūtu jāpaļaujas tikai uz politiķiem un valsts institūcijām, 
bet aktīvi jāiesaistās juristiem, to apvienībām, kā arī 
juridiskās ievirzes augstskolām un koledžām.

Juridiskās koledžas docētāji un studenti tiek aicināti 
pieteikties dalībai Starptautiskās zinātnes nedēļas 
pasākumos, tiklīdz būs publiskota detalizēta programma. 
Gan docētājiem, gan studentiem būs iespēja iesniegt 
pieteikumus dalībai zinātnes nedēļas konferencēs,  
semināros un piedalīties tradicionālajā boulinga turnīrā,  
kas arī notiks šai laikā.

Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
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Foto: Jānis Brencis

Divas lielas jubilejas – Latvijas valsts un Juridiskās 
koledžas dibināšanas gadadienas sagaidījām pacilāti un labā 
noskaņojumā. Tikko noslēgusies jauno studentu uzņemšana, 
koledžā 2018. gada rudenī studijas uzsācis salīdzinoši 
liels studentu skaits, kuplākais pēdējo 10 gadu laikā pēc 
globālās ekonomiskās krīzes pārvarēšanas. Arī absolventu 
šoruden nav maz – diplomus saņēma 157 jaunie speciālisti. 
Tādējādi koledžas darbības 18 gados absolventu kopskaits ir 
sasniedzis jau 5000.

Juridiskās koledžas izlaidumā 3. novembrī godinājām tos 
docētājus, kuri savas darba gaitas saista ar koledžu kopš tās 
dibināšanas dienas. Tie ir studentu mīlēti un cienīti savas 
jomas speciālisti: Alda Malnača, Vineta Mistre, Aleksandrs 
Maļcevs, Juris Muižnieks. Pateicību saņēma arī ilggadējais 
kvalifikācijas eksāmena un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas 
komisijas loceklis un priekšsēdētājs Dzintars Rasnačs. Svētku 
reizē dāvanas saņēma labākie koledžas studenti, kuri divu 
gadu laikā ieguvuši visaugstāko vērtējumu eksāmenos, 
Valsts eksāmenā un sasnieguši labāko kvalifikācijas darba 
aizstāvēšanas rezultātu. Izrādījās, ka 2018. gada sekmīgākie 
absolventi nāk no Gulbenes filiāles. Tās ir Tiesību zinātņu 
programmas studentes Nadežda Dubova (vidējā atzīme 8,89) 

Sagaidot Latvijas valsts dibināšanas 100. gadadienu 
un Juridiskās koledžas 18. jubileju

un Inese Ondrupe (vidējā atzīme 8,69). Labāko vidū šogad 
arī Rīgā studējošie: Elīna Šakele (Cilvēkresursu vadības 
programma), Māra Zīra (Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas programma), Anita Grīvniece (Tiesību 
zinātņu programma).

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisija ir izvirzījusi 
vairākus absolventu darbus, kuri tiek ieteikti publicēšanai. 
Labāko kvalifikācijas darbu autori ir Santa Valtere, 
Alīna Simanoviča, Vineta Rude, Līva Jodzēviča, Liāna 
Čertogonova, Inta Ferdere, Iveta Gabrāne, Līga Šupstika, 
Māra Zīra, Agnese Ozoliņa, Mārtiņš Vanags, Sandra Zariņa, 
Irīna Rutkovska, Elvijs Bogdanovs, Sanita Cipriķe.

Jubilejas gada rezultātus apspriedām arī koledžas  
28. novembra konferencē. Tika pārrunāti arī turpmākie 
uzdevumi nākamajiem gadiem. Liela uzmanība būs jāvelta 
koledžas piecu studiju programmu akreditācijai. Tāpat 
pūles prasīs vairāku nozīmīgu Eiropas Savienības finansēto 
augstākās izglītības atbalsta programmu īstenošana, kuras 
koledža ieguvusi konkursa kārtībā, bet kas ļaus jūtami 
uzlabot studiju kvalitāti.

Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors

“Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet dzīve mums tikai viena – kurš tad izgudrojis šo  
“pareizi”. Paraugs noder vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu un 

tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. Taču, kā veidot savu dzīvi labāku, – katra paša ziņā.”
Paulu Koelju (Paulo Coelho)

Koledžas 26. izlaidumā diplomus saņem  
157 jaunie speciālisti

Ļoti cienījamās dāmas! Augsti godājamie kungi! 
Šodien ir Jūsu izlaidums – viens no skaistākajiem notikumiem cilvēka dzīvē. 

Sviniet, izbaudiet nesteidzīgi to. Šie svētki ir kā dzīves notikumu pietura, kā 
atskaites punkts, kurā apstājies, absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms 
jau veikts un par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā. 

Man prieks par Jums! Apsveicu katru no Jums un visus kopā! Apsveicu Jūsu 
draugus, kolēģus, ģimenes locekļus, tuviniekus un klātesošos viesus.  
Absolventiem novēlu, lai veiksme ir ar Jums kā sadzīvē, tā profesionālajā darbībā.

Saistībā ar šo skaisto notikumu, vēlos pateikt paldies Juridiskās koledžas 
vadībai, saviem kolēģiem un arī brīnišķīgajam kolektīvam. 

Absolventi! 
Nekautrējieties, šis nu 
ir tas brīdis, kad Jums ir 
iespēja ar konkludentām 
darībām paust savas 
emocijas un pateicību 
ar aplausiem, ovācijām 
nerimstoties.

Cieņā, Juridiskās 
koledžas docētājs 

Normunds Strenģe
2018. gada 3. novembrī
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Pirmā studiju diena Juridiskajā koledžā

Foto: Arta Šneidere-Kalvīte

Pirmkursniekus 
sveikt ieradies  

Latvijas Republikas 
tieslietu ministrs 

 Dzintars Rasnačs  
(29.09.2018.)

Cilvēku resursu vadības studiju 
programmas 2. kursa studenti 
(29.09.2018.)

Tiesību zinātņu studiju programmas 2. kursa studenti 
(29.09.2018.)

Tiesību zinātņu studiju programmas dienas nodaļas studentu 
kopbilde ar koledžas administrāciju (5.09.2018.)

Mūsu vieslektors –  
Tbilisi Valsts 

universitātes 
profesors  

Nikolajs Džavahišvili 
un neklātienes 

nodaļas studenti 
(8.09.2018.) Foto: Tālavs Jundzis

Foto: Jānis Brencis
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Klāt oktobris un Valmieras filiālē mēs – Tiesību zinātņu 
studiju programmas studenti – tiekamies atkal, nu jau kā 
otrkursnieki. Mācību process līdz šim ir bijis pietiekoši 
intensīvs un pēc nelielā mācību brīvlaika augustā, aktīvi 
turpinām papildināt zināšanas nozares obligātajos 
priekšmetos. Administratīvās tiesības, kriminālprocess, 
saistību tiesības un citas svarīgākās tiesību nozares šoruden 
ir mūsu galvenie studiju priekšmeti.

Zināšanas apgūstam docētāju, kuri ir savas nozares 
speciālisti, vadībā. Piemēram, krimināltiesības un krimināl-
procesa nianses mums skaidro Valsts policijas priekšnieks Ints 
Ķuzis. Lekcijas starptautiskajās tiesībās lasīja tiesību zinātņu 
doktors Tālavs Jundzis, bet ar ievadlekciju filiālē viesojās 
Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks.

Mūsu filiālēs

Jaunais mācību gads Juridiskās koledžas Valmieras 
filiālē sākās 2018. gada 6. oktobrī. Šis gads mums – diviem 
topošajiem personāla speciālistiem Lindai un Pēterim ir 
īpašs, jo esam ne tikai topošie personāla speciālisti, bet arī 
vīrs un sieva, dēliņa vecāki, abi valsts sektorā strādājoši 
profesionāļi un pie tam vēl rīdzinieki. 

Mēs abi par lēmumu studēt un papildināt savu 
profesionālo izaugsmi runājām un domājām ilgi. 
Diskutējām, kur studēt, kādā studiju formā (vakara, 
neklātienes, e-studiju) vēlamo programmu apgūt un vai 
vispār izdosies to savienot ar savu ikdienas darbu un ģimeni. 
Godīgi sakot, pavisam nejauši tika atrasta iespēja to visu 
veiksmīgi apvienot, jo mūsu dzimtajā pilsētā var iegūt 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu 
vēlamajā specialitātē, neklātienes formā ar iepriekš zināmu 
un saskaņotu lekciju grafiku sestdienām. Gala lēmums 
pieteikties studijām tika pieņemts pēdējā brīdī, pa ceļam 
uz Valmieru, ar solījumu viens otram, ka mums tas ir pa 
spēkam un izdosies. 

Noslēdzot studiju līgumu, mēs apzinājāmies, ka vidēji, 
katras otrās piektdienas vakarā regulāri brauksim no Rīgas 
uz Valmieru turpmākos divus gadus, lai tur mācītos un 
iegūtu jaunas zināšanas.

Lindai šī kvalifikācija nepieciešama profesionālajai 
pilnveidei kā papildu bonuss, bet Pēterim – dokuments, kas 
apliecina viņa zināšanas un spējas tālākai virzībai augšup pa 
karjeras kāpnēm. 

“Mūžizglītība kā zināšanas un jaunas prasmes vai pirmā 
izglītība savu spēju un prasmju apliecināšanai, vienalga, 
lai kāds būtu mērķis, kāpēc cilvēks studē, ir nozīmīgs solis 
katram indivīdam savai tālākai izaugsmei un attīstībai”, 
ievadlekcijā jaunajiem Valmieras filiāles studentiem teica 
Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis, pasniedzot 
apliecības un simbolisku dāvanu.

Šī ir jauna pieredze mums abiem mācoties kopā. Jauns 
gads, jauni cilvēki, jaunas iespējas un atkal skolas sols!

Linda Joste-Sidorova, Pēteris Sidorovs
Cilvēku resursu vadības studiju programmas studenti 

Sākam 2. kursu Studējam divatā

Mācību grafiks ir pietiekami noslogots un prasa 
sistemātisku pieeju studiju kursu apguvei, jo ir jāpaspēj 
apvienot mācības ar ikdienas darbiem, kas ir katram no 
mums, jo visi studējam neklātienes nodaļā. Lektoru prasības 
ir stingras, taču pamatotas un ļoti konkrētas, kas atvieglo 
mācību procesu. Šobrīd mūsu plānos ir nozares priekšmeti: 
ģimenes tiesības, lietu tiesības, civilprocess un citi, bet 
pavasarī jau uzsāksim mācību praksi.

Lai pilnībā apgūtu Tiesību zinātņu programmu, veiksmīgi 
nokārtotu valsts gala pārbaudījumu, uzrakstītu kvalifikācijas 
darbu un to aizstāvētu, mums visiem – 2. kursa studentiem 
priekšā vēl ļoti saspringts, taču nešaubos, arī interesants un 
vērtīgs ceļa posms!

Ieva Brinkmane
Tiesību zinātņu studiju programmas studente 

Foto: Agnese Strazdiņa

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. Laika posmā no 2013. gada līdz 2020. gadam  
Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus 
eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirtas mācību 
mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties 
vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto. 

Sadarbība Erasmus+ ietvaros nozīmē augstākās 
izglītības starptautiskās aktivitātes: starptautiskā studentu 
un pasniedzēju mobilitāte, kā arī kapacitātes stiprināšana 
augstākajā izglītībā partnervalstīs. Valsts izglītības 
attīstības aģentūrā (VIAA)saņemtie Erasmus+ programmas 
sadarbības piedāvājumi jaunu sadarbību veidošanai un 
prakses vietas augstākajā izglītībā atrodami interneta 
vietnē: viaa.gov.lv. Juridiskajā koledžā pieteikumus 
Erasmus+ studijām vai praksei ārvalstīs jāiesniedz 
direktora vietniecei Intrai Lūcei, e-pasts: intra@jk.lv. 

Pieredzes apmaiņa – tās ir durvis uz pasauli
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Pie mums Gulbenē
Mēs dzīvojam un strādājam dažādās vietās: Madonā, 

Alūksnē, Viļakā, Ludzā, Balvos, Lizumā, Lejasciemā, 
Gulbenē, bet sestdienās visi kopā studējam Tiesību zinātņu 
un Grāmatvedības un finanšu programmās Gulbenes filiālē.

Ar ko tad raksturīga mūsu – Gulbenes filiāle? Vispirms 
jau ar vadītāju – Aiviju Grīnbergu – sirsnīgu, atsaucīgu, 
enerģisku cilvēku. Mūsu docētāji ir profesionāļi katrs savā 
nozarē, kuriem ir svarīgi, lai studenti apgūtu zināšanas 
izvēlētajā specialitātē augstākajā līmenī. Filiālē studējošie ir 
saliedēti, viens otram palīdz kā ar savām zināšanām, tā ar 
dzīves pieredzi. Koleģiālas attiecības, neapšaubāmi,  palīdz 
studiju procesā, tāpat apmaināmies ar informāciju par 
iespējām darba tirgū dažādās mūsu reģiona pilsētās. Studiju 
dienās Juridiskās koledžas Gulbenes filiāle ir kā mājas mums 
visiem. Mājas, kurās smelt zināšanas, apgūt praksi, rast 
kontaktus, kā arī kopā atpūsties, iepazīties un sadraudzēties 
vienam ar otru. Tagad, mācoties jau otrajā kursā, mēs vairāk 
domājam un savā starpā spriežam par to, kur sameklēt 
prakses vietu, kādu izvēlēsimies izvēles studiju kursu, kādas 
tēmas būs aktuālas kvalifikācijas darbam. 

Foto: Sanita Pehlaka

Ar devīzi “viens par visiem, visi par vienu” 2017. gada 
oktobrī mēs uzsākām studijas Ventspils filiālē. Lai arī mūsu 
kurss sastāv no dažādu profesiju un gadagājuma studentiem, 
tai rudenī sev uzstādījām mērķi – gūt jaunas zināšanas, kā 
arī ar gandarījumu par padarīto, sekmīgi pabeigt studijas.

Īstenībā esam tik atšķirīgi! Mūsu priekšzināšanas arī. 
Dažam labam viss liekas skaidrs un saprotams – nu parastā 
ikdiena, bet citam nodarbības jau ir “Ķīnas ābece”, kur katra 
frāze šķiet pirmoreiz dzirdēta, jauna, nezināma. Taču tādos 
brīžos mēs ļoti izjūtam un izbaudām to, cik mūsu kurss ir 
vienots. Drauga plecs ir neatsverams gan neskaidros brīžos, 
gan rakstot mājas darbus. Nereti savā starpā dalāmies ar 
pierakstiem, ja kādam nav bijusi iespēja noklausīties lekciju 
klātienē.

Liels ieguvums mums ir Ventspils filiāles vadītāja 
Skaidrīte Dzindzuka, kura no pirmās dienas mūs atbalsta 
un rūpējas par to, lai visi jautājumi tiktu risināti iespējami 
ātri un rezultatīvi, arī tajās dienās, kad nav lekciju. Viņa 
uzklausīs un nekad neatteiks, ja vajag palīdzēt, par ko arī 
lielum lielais paldies!

Studijas nav iedomājamas bez erudītajiem un 
kompetentajiem koledžas docētājiem. Arī viņi ir tik 
dažādi! Vieni – ļoti prasīgi, otri – vienkārši stingri, 
trešie, savukārt,  emocionāli, taču apveltīti ar lielisku 
humora izjūtu. Mērķis jau docētājiem viens – sagaidīt 
no studentiem apgūtu mācību vielu un jaunas zināšanas, 
sekmīgi nokārtojot eksāmenu vai ieskaiti atbilstošajā studiju 
kursā. Te nu jāsaka liels paldies par viņu sniegtajām gan 
teorētiskajām zināšanām, gan praktiskajiem uzdevumiem, 
gan skaidrojumiem un situāciju analīzi, jo dzīvie piemēri 
jau vislabāk paliek atmiņā. Mēs augstu vērtējam lektoru 
profesionalitāti un vēlam viņiem būt arī turpmāk tikpat 
foršiem, īpaši šajā studiju gadā, jo nākamajā pusgadā jau 
tuvojas kvalifikācijas darba izstrāde, aizstāvēšana un valsts 
eksāmens. 

Vienu gan mēs visi jau tagad esam ļoti labi iegaumējuši: 
“Viss, kas nav aizliegts, patiesībā ir atļauts…”.

Mēs esam tik dažādi!

Ventspils filiāles Tiesību zinātņu studiju programmas  
2. kursa studenti

 Foto: Luīze Anna Kalniņa

Neatsverama mums ir Juridiskās koledžas absolventu 
pieredze, viņu sniegtā informācija par studijām, par 
izglītošanās iespējām pēc absolvēšanas. Arī viņi atzīst, 
ka studijas Juridiskajā koledžā ir lielisks veids, kā iegūt  
zināšanas, kas nepieciešamas profesionālās karjeras 
veidošanā, īpaši nozīmīgi tas ir Tiesību zinātņu programmā, 
jo savas tiesības ir jāzina katram.  Savukārt, grāmatvedības 
jomā varētu palielināt praktisko nodarbību skaitu.

Mēs cenšamies, kaut nedaudz un tomēr, izveidot grupu 
kolektīvus. Pavasarī devāmies uz Juridiskās koledžas 
boulinga turnīru Rīgā. Tur šogad Gulbeni pārstāvēja juristu 
komanda. Neaizmirstam apsveikt grupas biedrus vārda un 
dzimšanas dienās, tradicionāli kopā svinam Zinību dienu. 
Vispār jau vēlamies teikt, ka esam ļoti gandarīti par savu 
izvēli, t.i., studijām dzīvesvietas tuvumā. JK Gulbenes filiālē 
iesakām nākt un studēt arī citiem. Šeit jūs gaidīs jaukas, 
gaišas, siltas un mājīgas telpas, te noteikti sastapsiet viedus 
lektorus, atsaucīgu koledžas vadību, kolosālus kursa biedrus, 
ar kuriem kopā aizvadīsiet ne tikai nodarbības, bet dosieties 
arī interesantās ekskursijās.

Sanita Pehlaka, Baiba Leite
Tiesību zinātņu studiju programmas studentes

Mūsu 2. kurss starpbrīdī. Pēdējā rindā (centrā) Gulbenes filiāles 
vadītāja Aivija Grīnberga
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Juridiskajā koledžā uzsākta Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 “SIA “Juridiskā koledža” 
akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju 
paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” 
īstenošana. Koledža studiju virzienā “Informācijas 
tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne” stratēģiskās specializācijas 
ietvaros īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 
t.i., īsā cikla augstāko izglītību. Viedās specializācijas joma – 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta mērķis ir akadēmiskā personāla atjaunotne, 
kompetence,  internacionalizācijas, eksporta un 
starptautiskās konkurētspējas veicināšana minētajā studiju 
virzienā. Projekta vispārējā mērķa ietvaros ir plānots uzlabot 
informāciju tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, 
telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes nozares 
akadēmiskā personāla kvalifikāciju, kompetences,  
modernizēt un internacionalizēt arī pašu studiju virzienu. 

2018. gada novembrī Juridiskā koledža ir uzsākusi 
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 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” satura 
kvalitātes pilnveidošana” īstenošanu. 

Projekta mērķis – izstrādāt un izvērtēt izcilības 
pārvaldības standartam atbilstošu pārvaldības sistēmas 
modeli, izstrādāt un ieviest integrētus e-risinājumus 
pārvaldības sistēmai, finansēm un grāmatvedībai, 
e-koplietošanai, e-mācībām un digitalizācijai, personāla 
vadībai, studentu servisam un pašnovērtējumam, kā arī 
paaugstināt vadības personāla kompetences un prasmes 
līdz līmenim, lai personāls varētu neatkarīgi un ilgtspējīgi 
nodrošināt izcilībā balstītu pārvaldības sistēmu un, 
pielietojot pārvaldības sistēmā ieviestos izcilības principus, 
e-risinājumus, organizācijas pārvaldības struktūru un 
procesus, pilnveidot studiju programmas “Datorsistēmu, 
datortīklu administrēšana un programmēšana” satura 
kvalitāti atbilstoši galveno ieinteresēto pušu vajadzībām, 
ievērojot darba tirgus attīstības prognozes.

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

 Projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/008

Juridiskā koledža ieguvusi  
Eiropas Savienības finansējumu

Galvenās aktivitātes projektā:
• izcilības standartam atbilstoša akadēmiskā personāla 

kompetenču un prasmju pilnveides novērtējums;
• doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā augstākās 

izglītības institūcijā;
• ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība;
• ārvalstu akadēmiskā personāla latviešu valodas 

mācības;
• akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana, 

stažēšanās pie komersanta, profesionālās angļu valodas 
mācības un specializētās mācības.

Projekta ietvaros viens no sasniedzamajiem rezultātiem – 
veicināt koledžas akadēmiskā personāla uzdevumu 
realizāciju, t.i., cienot sabiedrības un darba tirgus vajadzības, 
radīt zināšanas ar augstu pievienoto vērtību Latvijas 
ekonomikai. 

Projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/008 plānots realizēt no  
2018. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006
Aktivitātes projektā:
• koledžas vadības personāla kompetenču pilnveide;
• koledžas izcilības standartam atbilstoša pārvaldības 

sistēmas modeļa izstrāde un ieviešana, ietverot 
organizatorisko un pārvaldības struktūru un kvalitātes 
vadības sistēmas pilnveidi;

• Juridiskās koledžas integrēta e-risinājuma izstrāde 
un ieviešana (t.sk. instruktāža) pārvaldības sistēmai, 
finansēm un grāmatvedībai, e-koplietošanai, 
e-mācībām un digitalizācijai, personāla vadībai, 
studentu servisam un pašnovērtējumam;

• izcilības standartam atbilstošas vadības sistēmas 
ietvaros studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu 
administrēšana un programmēšana” satura pilnveide 
un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;

• ieviestās izcilības standartam atbilstošas pārvaldības 
sistēmas starptautiski salīdzinoša izvērtēšana, kas 
aptver organizatoriskās struktūras, kvalitātes vadības 
sistēmas un ieviesto e-risinājumu novērtējumu.

Projektu Nr. 8.2.3.0/18/A/006 plānots realizēt 
no 2018. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece
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No 2018. gada marta Juridiskā koledža Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes 
cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma 
izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” 
ietvaros nodrošina mācības Valsts ieņēmumu dienestā 
strādājošajiem, kā arī kontrolējošo iestāžu darbiniekiem. Tās 
tiek realizētas divos pamatmoduļos – “Tiesiskais regulējums: 
uzņēmējdarbības normatīvā bāze” un “Normatīvisma 
mazināšana: administratīvais slogs”. Mācību programmās 
tiek ietverti dažādi studiju kursi.

Projekta ietvaros, t.i., līdz 2020. gadam kopā mācības 
jānodrošina 1200 dalībniekiem. Lekciju laikā dalībnieki 
ir iesaistīti aktīvās diskusijās, darbs tiek organizēts 
interaktīvajās darba grupās ar situāciju modelēšanu un 
to analīzi, kāzusu risināšanu, ar praktiskiem darbiem un 
piemēriem. Ar kursantiem strādā Juridiskās koledžas 
docētāji Normunds Strenģe un Jeļena Bārbale.

Līdz 2018. gada 1. novembrim sertifikātus par sekmīgu 
dalību kā projekta pamatkursā, tā arī padziļinātajā 

Pēc divu gadu intensīva darba 2018. gada septembrī ir noslēdzies Erasmus+ rīkotais projekts “TrustvGLP”  
(I Trust My Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform),  

kurā aktīvi piedalījās arī Juridiskā koledža.*

Projekts “TRUSTvGLP”

Par projektu. Tā mērķis – izveidot grāmatvedības spēles 
datorplatformu, lai interaktīvā veidā sagatavotu grāmatvežus 
un finansistus darba tirgum, interesantā veidā sniegtu 
zināšanas par grāmatvedību un finansēm, darot to ar spēļu, 
uzdevumu un testu palīdzību. Platforma ir paredzēta 
koledžu, augstskolu un universitāšu studentiem, bet būs 
integrējama arī vidējās profesionālās izglītības mācību 
iestādēs, kā arī vidusskolās ar finanšu novirzienu. Spēle jau 
pieejama interneta vietnē: http://trustvglp.com/outputs.

uzdevumi, jāpelna nauda, lai tiktu pie tām. Tikšanās reizē 
Rīgā, savukārt, tika rādīts un sīki aprakstīts kalkulācijas 
rīks, kuru veido Latvijas partneri. Tika izlemts, ka 
kalkulācijas rīku papildinās un sadalīs divās daļās – lielajiem 
uzņēmumiem un maziem/vidējiem uzņēmumiem.

Projekta noslēdzošajā – desmitajā tikšanās reizē Nefšehīrā 
piedalījās arī projekta koordinatore no Latvijas – Juridiskās 
koledžas direktora vietniece Intra Lūce. Turcijas pārstāvji 
demonstrēja sagatavotos video apmācību moduļus, kas 
paredz apgūt dažādu grāmatvedības pirmdokumentu, 
rēķinu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pamatus, 
kā arī video apmācības moduli, par to, kādi ir galvenie 
dokumenti un kādas prasības ir nepieciešamas, lai reģistrētu 
jaunu uzņēmumu. Latvijas puses darba grupas sagatavoto 
materiālu prezentēja projekta dalībniece Ieva Rebiņa.

Katra no projektā iesaistītajām valstīm prezentēja arī saga-
tavotos papildmateriālus grāmatveža profesijas apguvei, t.i., 
grāmatas papīra formātā, elektroniski pieejamās publikācijas, 
standartus, likumus, mobilo aplikāciju vietnes, tādējādi dodot 
iespēju sekot līdzi attīstībai un izmaiņām nozarē, izmantojot 
projektu tīmekļa vietnes un ņemot talkā mobilās aplikācijas. 

Pasākuma noslēgumā Nefšehīrā bija jauks tematiskais 
vakars, kurā baudījām īpaši izmeklētus turku nacionālos 
ēdienus un dzērienus. Organizatori partneriem bija sagādā-
juši arī pārsteigumu – iespēju lidot ar gaisa balonu, doties 
ekskursijā gida pavadībā, skatot, baudot, fotografējot un ap-
brīnojot pasakaino Kapadokiju.

Ieva Rebiņa
projekta “TrustvGLP” dalībniece

* Turpinājums, rakstu par projektu sk.: Juridiskās Koledžas 
Vēstnesis, Nr. 7, 2017. gada maijs, Nr. 8, 2017. gada novembris, 
Nr. 9, 2018. gada maijs.

kursā saņēmuši jau 766 dalībnieki. Par mācību 
nepieciešamību un lietderību pārliecināmies, iepazīstoties 
ar dalībnieku novērtējuma anketām, kur tiek sniegts 
vērtējums gan mācību kursam, tā saturam, gan iegūto 
zināšanu praktiskajam pielietojumam, arī pasniedzēja 
profesionalitātei. 

Dalībnieku vērtējumi ir pozitīvi. Komentāros par 
galvenajiem ieguvumiem no mācībām tiek uzsvērtas iegūtās 
zināšanas – tās tiks pielietotas turpmākajā darbā, izpratne 
par apstākļiem, kuri jāņem vērā lēmumu pieņemšanas 
procesā, citu kolēģu pieredze, domu apmaiņa, ir paplašinājies 
redzes loks par tiesu praksi un procesiem, tikuši izanalizēti 
neskaidrie jautājumi, ir lielāka izpratne par administratīvo 
procesu. Kā ieteikumu dalībnieku vairākums iesaka organizēt 
šos kursus ar lielāku stundu apjomu, plašākus arī tematiski, 
jo ir ļoti interesanti, izzinoši, noderīgi. 

Inita Reide
kursu koordinatore

Profesionālās pilnveides kursi

Juridiskās koledžas pārstāvji Ieva Rebiņa un Mārtiņš Zagorskis 
(centrā) kopā ar projekta poļu un turku darba grupu dalībniekiem 
tikšanās laikā Polijā

Šovasar vēl notika divas projektā iesaistīto darba grupu 
tikšanās: astotā – Polijā (21.–24. jūnijā) un devītā – pie 
mums Latvijā (26.–29. jūlijā). Polijas partneri prezentēja 
spēles atjaunināto versiju ar uzlabotu valodas stilistiku un tās 
lietojumu. Tālāk tika plānots spēli papildināt ar kalkulācijas 
rīka, dokumentu, kā arī mācību un profesionālajiem 
materiāliem. Spēlē nu ir pieejamas dažas “mini” spēlītes, lai 
lietotājs varētu nedaudz atspūsties no uzdevumiem (Tetris, 
Flappy Bird, u.c.). Taču to lietojums ir ierobežots, jo jāpilda 
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Mācību ekskursijas

Studenti tiekas ar Augstākās 
tiesas priekšsēdētāju  
Ivaru Bičkoviču. Rīga, 

Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa, 2018. gada 

8. oktobris

Tiesību zinātņu studiju 
programmas dienas 
nodaļas studenti un 
docētāja Ruta Mekša 
dodas mācību ekskursijā 
uz Latvijas Republikas 
Ģenerālprokuratūru. Rīga, 
2018. gada 17. oktobris

Aizvadot pirmo mēnesi jauno studentu statusā un 
paturot prātā domu – iepazīt vienam otru arī ārpus lekciju 
auditorijām, izlēmām vēl šoruden doties kopējā vienas 
dienas ekskursijā pa Vidzemi. Līdzi aicinājām arī docētāju 
Rutu Mekšu un dienas nodaļas vadītāju Madaru Ozeri. 
Domāts, darīts! Tā nu vienā vēsā oktobra rītā pie koledžas 
mūs jau gaidīja autobuss un jauks šoferītis. 

Ekskursiju sākām ar Siguldas bobsleja un 
kamaniņu trases apskati, kas viennozīmīgi ir viena no  
interesantākajām sporta būvēm Latvijā. Mums tika piedāvāta 
iespēja iziet šo trasi, pavērot kamaniņu braucēju kārtējo 
treniņu. Nākamā pietura – Turaida. Bez pils kompleksa 
apskates nu nekādi! Skats pasakains, jo gan Dainu kalnu, gan 
visu apkārtni ieskauj rudens iekrāsota ainava. Gida pavadībā 
iepazinām vēsturisko cietoksni, daudz uzzinājām par 
politiskajām un tiesiskajām aktivitātēm viduslaiku Latvijas 
teritorijā, bet parkā pie Turaidas rozes kapa klausījāmies 
seno teiku par Maiju.

Tālāk mūsu ceļš cauri Gaujas nacionālā parka teritorijai 
veda uz Līgatni, kur upes kreisajā krastā atrodas valsts 
nozīmes ģeoloģisks aizsargājamais objekts – 17 metrus 
augstas smilšakmens klintis. Anfabrikas iezī aplūkojām 
klintī izveidotos pagrabus, te vietējie iedzīvotāji no laika 
gala glabājuši pārtikas krājumus ziemai. Laikapstākļi todien 
mūs lutināja,  atpūtāmies, pie slūžām pabarojām arī tur 
dzīvojošās pīles.

Šīs dienas iespaidu pūrs nebūtu pilnīgs bez Līgatnes 
pazemes bunkuru apmeklējuma. Mums bija iespēja 

ielūkoties autentiskā PSRS laikā būvētā bunkurā. Būve ar 
tam laikam raksturīgu monolīta betona arhitektūru un 
raksturīgu smaržu atrodas deviņus metrus zem zemes, 
kopējā platība ir vairāk nekā 2000 kvadrātmetru, bet virs 
tā – uzbūvēts rehabilitācijas centrs. Objektam slepenības 
zīmogu noņēma tikai 2003. gadā. Tā bija viena no 
stratēģiski svarīgākajām vietām Padomju Latvijā kodolkara 
situācijas gadījumā. Te varējām iepazīties ar tā laika posma 
tehnoloģijām, valsts drošības nodrošināšanas iespējām un 
sajust arī militārismam piemītošo politisko atmosfēru.

Uz Siguldu – baudīt rudeni!

Šoruden konkursā “Mana Latvija” aktīvi piedalījās 
Juridiskās koledžas studenti, absolventi, docētāji un 
darbinieki, iesniedzot konkursa žūrijai pašu uzņemtās 
fotogrāfijas. 28. novembrī Citadeles ielā 9a, Rīgā tika 
atklāta foto izstāde, kurā skatāmi gan Latvijas cilvēki, gan 
sabiedriskās un kultūras dzīves aktualitātes, gan daba  un 
vēstures vērtības. 

12 autori bija centušies tvert mirkli, parādīt arī neparasto 
un mazāk pētīto, bet viņuprāt interesanto Latvijā.  1. vietu 
ieguva konkursa darbs “Mangaļsalas mols patriotiskās 
noskaņās” un lielo balvu saņēma tā autore – mūsu absolvente 
Jolanta Spura. 2. vietā ierindojās Agneses Rubenes Alsungā 
nofotografētā “Mākoņa zelta maliņa”, bet 3. vietā ir fotogrāfija  
ar nosaukumu “Gauja” (autore Ieva Brinkmane).

Brauciena noslēgumā – Gūtmaņa ala, Gauja, rudenīgā 
Sigulda, neliela “kūciņu” pauze vienā jaukā beķerejā un jau 
bijām atpakaļceļā uz Rīgu. Tāda krāsaina, interesanta un 
pārdomu pilna diena domubiedru kompānijā.

Ilze Kublinska, Marta Bērziņa
Tiesību zinātņu studiju programmas 1. kursa studentes

Foto: Maksims Adahovskis

Fotoizstāde

“Mangaļsalas 
mols 

patriotiskās 
noskaņās” 

(Rīga, 
2016. gada 
novembris) 

Foto: Jolanta 
Spura

Foto: Jānis Brencis


