
 

 

 

 

 

 Vai gribi kaut ko mainīt savā dzīvē?  

 Vai gribi būt gudrāks par citiem?  

 Vai gribi, lai citi prasa padomu Tev?  

 Vai gribi labāku darbu un lielāku algu? 

 

Ja tā - tad nedomā, bet nāc pie mums uz Juridisko koledžu!  

 

Koledža gaida tos, kuri sapratuši, ka jāmācās ir visu mūžu un mācībām jebkurš 

vecums būs piemērots. Jā, un lai Tevi nebaida tas, ka skolas solā neesi sēdējis jau gadus 

desmit vai neproti svešvalodas. Nāc studēt vakara nodaļā pēc darba no 18:00 – 21:00 

trīs dienas nedēļā. Studijas būs pašā Rīgas centrā blakus Saeimai un Nacionālajam 

teātrim. Vari arī izvēlēties studijas sestdienās – ne tikai Rīgā, bet arī filiālēs: Gulbenē, 

Valmierā, Liepājā un Ventspilī. 

 

Tālumā vai ārzemēs dzīvojošiem arī ir vērts padomāt: varbūt der studijas 

tālmācībā, kad visi mācību materiāli būs Tavā datorā un Tavā dzīvoklī jebkurā pasaules 

vietā. 

 

Koledža ir augusi un 15 gadu laikā atvērusi 6 jaunas studiju programmas, kas 

saņēmušas augstu novērtējumu un starptautisku akreditāciju. Divos gados Tu vari kļūt 

par jurista palīgu, kas ne tikai labi pārzina likumus, bet arī prot tos piemērot. Tu vari 

studēt un divos gados iegūt augstāko izglītību personālvadībā. Bet varbūt Tevi interesē 

komerczinības, nekustamo īpašumu pārvaldīšana vai grāmatvedība?  

Lūdzu – būsi diplomēts speciālists jau pēc diviem gadiem un turklāt vēl arī ar 

padziļinātām zināšanām tiesībās. 

 

Ja tomēr arī tas nav Tavs aicinājums – varbūt Tev patīk datorsistēmas, datortīklu 

administrēšana, programmēšana? Jā, tā ir mūsu jaunākā programma, kuras 

nepieciešamību diktējis darba tirgus, kurā trūkst un trūks vēl vairāk speciālistu 

informāciju tehnoloģijās. Turklāt šiem studentiem mēs vienīgie Latvijā piedāvājam 

vienlaikus apgūt arī virkni tiesību priekšmetu, kas papildina datorzinības. 

 

Studēt pie mums – gadu ziņā vecākajā un studentu skaita ziņā vienā no 

lielākajām koledžām Latvijā, ir prestiži. Divu gadu laikā Tu iegūsi ne tikai diplomu par 

pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, bet pats galvenais – noturīgas un praktiski 

pielietojamas zināšanas, ko augstu vērtē darba devēji un par ko viņi gatavi arī labi 

maksāt. 


