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Koledžas viedokļu un diskusiju krustcelēs
Intervija ar Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja vietnieci profesori Baibu Rivžu
Kā Jūs vērtējat koledžu lomu un nozīmi izglītības
sistēmā?
Īsā cikla augstākās izglītības ieviešana noteikti bija
pareizs solis šajā strauji mainīgo procesu laikmetā, kad
jāmācās visa mūža garumā un nemitīgi jāpapildina
zināšanas, t.sk. apgūstot pat kādu jaunu profesionālu jomu
līdzās jau iepriekš apgūtajām. Konkrēti, Juridiskās koledžas
gadījumā, juridiskā izglītība noteikti ir labs papildinājums
jau iegūtajai izglītībai citā nozarē. Kopumā koledžu
izglītība paplašina izvēles iespējas – uzreiz iekļauties
darba tirgū vai turpināt studijas 2. līmeņa programmās.
Izvēle proporcionāli dalās apmēram uz 70/30 procentiem.
Tādējādi attaisnojas 1. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības ieviešanas sākotnējais mērķis: iespējami ātri reaģēt
uz darba tirgus pieprasījumu un sagatavot tam vajadzīgos
speciālistus. Var ar pārliecību apgalvot, ka koledžu izglītība
ir padarījusi izglītības sistēmu un tieši augstākās izglītības
sistēmu elastīgāku.

Kam vairāk uzmanība būtu jāpievērš koledžās,
domājot par savu attīstību?
Koledža piedāvā un īsteno augstāko izglītību, kam
jebkurā tās formā jābalstās uz zinātniski pētniecisko
bāzi. Nederēs atruna, ka koledža jau gatavo praktiķus
darba tirgum un tiem nepieciešams mazāk teorētisko un
zinātnisko atziņu.
Zinātniskā darbība ir jebkuras profesionālās jomas
pamatā. Ne velti pastāv teiciens, ka laba teorija ir
ļoti praktiska. Citiem vārdiem sakot, prasībām un
galarezultātiem koledžas programmās ir jābūt tikpat
kvalitatīvā līmenī kā ikvienā citā augstākās izglītības
programmā. Koledžu absolventiem noteikti būtu jāpiemīt
prasmēm veikt praktiskus pētījumus. Koledžu integrācija
augstskolās pētniecības prasmju līmeni var vienīgi
paaugstināt.
Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.

Jūs kā Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja
piedalījāties Juridiskās koledžas atklāšanas pasākumā
2000. gada decembrī. Vai tā laika cerības un Jūsu atbalsts
koledžai ir attaisnojies?
Divdesmit darba gadi liecina par noturību un ilgtspēju,
ko nevarētu panākt bez studiju programmu, studiju bāzes
nemitīgas attīstības, prasmīgas izglītības iestādes vadības.
Ņemot vērā, ka izglītības sistēma nav sastingusi un nekad
nav pabeigta, ne tikai jāturpina labais, bet jāiegūst jaunas

Līdzās zinātniskās darbības komponenta pastiprināšanai
vēlos izcelt arī lielāku starptautisko mobilitāti – sadarbību gan
akadēmiskā personāla, gan studējošo līmenī, turklāt, tai jābūt
divos virzienos, t.i., lai ārzemnieki ierastos arī Latvijā, mūsu
pieredzi atzītu par vērtīgu. Arī koledžām jādod ieguldījums
Latvijas augstākās izglītības eksportspējā. Tālākizglītības
programmu piedāvājumam jākļūst aizvien daudzveidīgākam
un vēl elastīgākam, pakārtojoties “ātras” mācīšanās
nepieciešamībai. Pasaulē koledžu
vieta un loma, to programmu
garuma modeļi ir atšķirīgi. Lietuvā,
piemēram, koledžas ir tiesīgas
izsniegt bakalaura diplomu. Arī
Nīderlandē un citās valstīs tas tiek
pieļauts. Varbūt arī mums Latvijā
ir pienācis laiks pārskatīt koledžu
statusu un spert vienu soli tālāk?
Vai koledžu jautājumi
tiek apspriesti arī Augstākās
izglītības padomē? Kādi tie ir?
Koledžas Augstākās izglītības
padomē pārstāv Latvijas Koledžu
asociācijas valdes priekšsēdētājs,
pieredzējis un godājams kolēģis –
Jānis Rozenblats, ilggadējs PIKC
Konferencē “Koledžas Latvijā: Quo vadis?” Juridiskajā koledžā 24. aprīlī.
“Rīgas Tehniskā koledža”
No kreisās: Justīne Širina (LSA), Baiba Rivža (AIP), Ilmārs Dūrītis (Saeimas IKZK).
vadītājs. Kā AIP loceklis
un jomas pārzinātājs “no iekšpuses” viņš spēj arī iniciēt
kvalitātes, īpaši pieminētajos pastiprināmajos virzienos
koledžām svarīgus un nekavējoties risināmus jautājumus.
izaugsmei nākotnē. Tiesību būtība slēpjas, kā zināms, divu
Piemēram, par visa veida sadarbības – ar darba devējiem un
tikumisku interešu – personīgās brīvības un sabiedrības
prakses vidi, ar vienā studiju virzienā ietilpstošām izglītības
labuma – līdzsvarā. Ak, cik daudz zināšanu un darba,
iestādēm u.tml. – uzlabošanu: jo plašāks redzējums, jo labāki
galvenais – speciālistu, nepieciešams tā panākšanai!
rezultāti, “vārīšanās savā sulā” vairs nav mūsdienīga. Bet AIP
Vēlu laba līdzsvara – starp zinātnisko un praktisko,
attiecībā uz koledžām lemj arī visus tos jautājumus, kas ir tās
vietējo un pasaulē atzīto, izglītības kā indivīda un darba
kompetencē saistībā ar normatīvajiem aktiem par augstāko
tirgus vērtības – saglabāšanu arī pašai Juridiskajai koledžai.
izglītību, proti, studiju programmas, budžeta vietas utt.
Intervēja Tālavs Jundzis
Vēlreiz uzsvēršu – koledžas izglītība ir augstākā izglītība!
Foto: Jānis Brencis

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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Starptautiskā konference Dienvidkorejā
Šogad Seulā 8.–12. aprīlī notika plašs starptautisks pasaules zinātnieku forums,
kur tika apspriesti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2015.–2030. gadam. Man kā Latvijas zinātniekam un
Juridiskās koledžas pārstāvim bija iespēja piedalīties un arī uzstāties šajā nozīmīgajā pasākumā.
Konferencē daudz runāja par zinātnes un mācībspēku
uzdevumiem visdažādākajās jomās un kontinentos pasaulē,
taču vienlaikus tika arī uzsvērts, ka līdz šim nav veltīta
pietiekama vērība un nav sniegts atbalsts tieši sociālajām
zinātnēm, kuru potenciāls nav bijis pietiekami novērtēts un
izmantots.
ANO ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu vidū divi no tiem
tieši skar mūsu koledžas darbu. Viens no tiem runā par
nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu izglītību pasaulē
un visos kontinentos. Pirmā līmeņa augstākā profesionālā
jeb koledžu izglītība Latvijas izpratnē šajā ziņā izpelnījās
atzinīgus vārdus kā izglītība, kas ir efektīva mūsdienu
sabiedrības straujajā attīstībā savu īso termiņu un
profesionālās orientācijas dēļ. Otrs ANO mērķis izvirza
prasību stiprināt tiesiskumu un pārvaldības institūcijas.
Šī mērķa sasniegšanai jāpalielina sociālo zinātņu, t.sk.
tiesību zinātnes loma, kā arī augstskolām jāsagatavo
augsti kvalificēti speciālisti gan tiesībās, gan vadības un
ekonomikas jomā. Protams, netika arī aizmirsts informācijas
tehnoloģiju un mākslīgā intelekta lomas straujais pieaugums,
kam sabiedrība vēl nav pietiekami gatava gan speciālistu
trūkuma, gan nepietiekama tiesiskā regulējuma dēļ. Šie
jautājumi prasa risinājumu nekavējoties. Arī Eiropas valstīs
tam pagaidām nav vēl pievērsta adekvāta uzmanība.

Tālavs Jundzis intervijā ar Veltu Puriņu 23. aprīlī, Rīga TV–24.

Korejas konferencē gūtās atziņas detalizēti esmu izklāstījis
Latvijas Juristu dienu rīkotajos pasākumos, konferencēs un
semināros, kā arī Latvijas Radio un televīzijas kanālā Rīga
TV–24. Tās pārrunājām arī Juridiskās koledžas docētāju
sanāksmē 8. maijā.
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors

Pieredzes apmaiņa Nevšehīras Universitātē
ERASMUS+ programma ar mācību mobilitātes iespējām
atbalsta un veicina augstākās izglītības iestāžu personāla
starptautisko mobilitāti. Tā nu programmas ietvaros uz
Turciju, bet konkrēti – uz Nevšehīras Universitāti (Nevşehir
Haci Bektaş Veli Üniversitesi), devos laikā no 2019. gada
6. maija līdz 11. maijam. Man tika piedāvāta iespēja
šai universitātē nolasīt vairākas lekcijas (8 akadēmisko
stundu apjomā) iepazīstinot universitātes studentus un
pasniedzējus ar Latvijas banku sistēmas darbību un tās cīņu
pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma
finansēšanu. Stāstīju par faktoriem, kas veicina Latvijas
banku sektora ilgtspējīgu attīstību.

Foto no personīgā arhīva

Klausītājus, protams, ieinteresēja arī temats par nodokļu
sistēmu Latvijā un cīņa ar ēnu ekonomiku, kā arī pie mums
īstenotās nodokļu reformas rezultāti. Savukārt studējošajiem
interesi raisīja informācija par Latvijas izglītības sistēmu,
studiju iespējām Latvijas augstskolās un koledžās.
Apmeklējot lekcijas personāla mobilitātes programmas
ietvaros, es pati arī ieguvu jaunas zināšanas, iepazinos ar
ārvalstu partneru pieredzi, papildinot praktiskās iemaņas,
kas būs nepieciešamas manā pašreizējā darbā un veicinās
profesionālo izaugsmi.

Ieva Rebiņa
Juridiskās koledžas docētāja
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Par jurisprudenci un ne tikai par to

Es negrasos stāstīt Latvijā tik ierastos veiksmes
Studijas koledžā ikvienam var būt starta punkts, arī
stāstus vai arī spriest par izglītības nepieciešamību un
iespēja apjaust un saprast, vai tas ir tas, ko es varu, ir
tās nozīmi karjeras veidošanā. Man ir tas gods šodien
vai nav tas, ko gribu. Studijas koledžā – tas ir solis sevis
paust savas domas par mācību iestādi, kurā es turpināju
pilnveidošanā. Pēc tām ne jau visiem ir nepieciešams
sevis pilnveidošanu. Tieši
turpināt mācības tālāk, bet
divdesmit gadus pēc Jāzepa
tas, iespējams, ir sākums
Vītola Latvijas Valsts
vispār ko darīt.
konservatorijas absolvēšanas
Ko man ir devis šis
es uzsāku studijas pavisam
periods? Tie ir lieliski pamati
citā jomā, nosacīti samērā
jurisprudencē. Ar sakostiem
attālināti no manas pirmās
zobiem, bet tomēr izpildīti
profesijas – televīzijas un
pasniedzēju dotie uzdevumi,
dokumentālā kino režisors.
spītības, pārliecības par
Sapratu, ka ar manām
saviem spēkiem un varēšanu
zināšanām jurisprudencē
pieaugums. Koledžā uzsāktās
ir par īsu. Tas bija laiks,
studijas jurisprudencē mani
kad Latvijā vairs nestrādāja
ieinteresēja tā, ka turpināju
man pierastais princips –
studēt bakalaura, tad
džentlmeņu vienošanās, dotā
maģistra, un, visbeidzot, arī
vārda izpilde, savu saistību
doktorantūras programmās.
Jānis Rušenieks konferencē “Koledžas Latvijā: Quo vadis?”
pildīšana. Diemžēl, rakstītā Juridiskajā koledžā 24. aprīlī.
2003. gadā, absolvējot
dokumenta prevalēšana
koledžu, saņēmu pirmā
jau nomāca cilvēcisko faktoru. Domāju, vilcinājos, bet vēl
līmeņa augstākās izglītības diplomu Nr. 10803, savukārt,
lēmumu – sākt kaut ko darīt – nepieņēmu.
2012. gadā, jau iegūstot doktora grādu Biznesa augstskolā
Nopietns iemesls rīkoties, t.i., sākt studēt nāca vienlaikus
Turība, mans diploma numurs ir un būs D-0001.
ar vēlmi nesajukt prātā. Tolaik man diagnosticēja slimību,
Paldies saku visiem mācībspēkiem, jo katra individuālais
paredzot, ka vēlākais divu gadu laikā es savu turpmāko dzīvi
devums ir daļiņa no manas turpmākās izaugsmes!
vadīšu sēžot ratiņkrēslā. Ko cilvēkam darīt šādā situācijā?
Izglītota tauta var nepatikt valdībai, bet paldies visiem
Tā nu ir retā reize, kad varu piekrist marksisma-ļeņinisma
neredzamajiem tautas izglītošanas frontes cīnītājiem, kuri
teorētiķim Uļjanovam, ka vajag mācīties, mācīties un vēlreiz
spēj dot impulsu darīt un rīkoties! Runa ir par šo man un
mācīties. Augstskolas izvēlei bija vairāki kritēriji, protams,
daudziem tik īpašo koledžu – Juridisko koledžu.
studiju programma, pasniedzēji, kā arī iespēja norēķinus veikt
Ar cieņu
pa daļām, tomēr tikpat nozīmīgs bija nodarbību grafiks, t.i.,
Dr. iur. Jānis Rušenieks
Foto: Jānis Brencis
lekcijas katru sestdienu (no agra rīta līdz pat pēcpusdienai).

Seminārs Eiropas Parlamentā

Eiropas Augstākās izglītības institūciju asociācija (EURASHE) 29. aprīlī
Eiropas Parlamenta ēkā sarīkoja semināru “Izglītība Eiropā: spēle, lai uzvarētu”.
Pamata ziņojumu sniedza prof. Ulfs Daniels Ehlers
(Vācija), kurš akcentēja prasmes kā atslēgas vārdu studiju
procesā līdztekus zināšanām. Tikai zināšanas kopā ar
iemaņām veido jaunā speciālista kompetencei. Prasmēm
joprojām augstskolas nepievērš vajadzīgo uzmanību.
Prasmes jāapgūst ne tikai savā profesijā, bet arī daudzās
citās jomās: lēmumu pieņemšanā, sistemātiskā pieejā,
inovāciju veidošanā, komunikācijas spējās, dizainiskā
domāšanā, ambīciju izvirzīšanā, digitālā kompetenču ētikā.
Seminārā tika uzsvērts, ka viena augstākā izglītība
mūsdienās nenozīmē kvalifikācijas iegūšanu visam mūžam.
Jārēķinās, ka šodienas absolventam būs jāmācās savā dzīvē
vēl vismaz 10–15 reizes, ja ne koledžās vai augstskolās, tad
dažu mēnešu kursos noteikti.
Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis piedalās EURASHE
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
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konferencē. Brisele, 2019. gada 29. aprīlis.
Foto: no Eiropas Parlamenta
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Apgūstam Eiropas Savienības finansējumu
Projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/008
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008
“SIA “Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču
un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas
jomā” īstenošana Juridiskajā koledžā notiek jau no pagājušā
gada novembra. 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. Tiek plānots uzlabot informāciju tehnoloģiju,
datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības
un datorzinātnes nozares akadēmiskā personāla
kvalifikāciju, kompetences, modernizēt un internacionalizēt
arī pašu studiju virzienu.
Šobrīd Juridiskajā koledžā ar lekciju kursu par personas
datu aizsardzību Eiropas Savienībā darbu uzsākusi
lektore no Lietuvas Aliona Siniciene, tuvākajā laikā viņai
piebiedrosies arī turku kolēģis no Nevšehīras Universitātes.
Projekta ietvaros ir paredzēta akadēmiskā personāla
stažēšanās pie komersanta. Šim pasākumam atvēlētais
laiks – 200 stundas. Jau jūnijā stažēties dosies pirmie
koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji.
Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/008 realizējam no 2018. gada
1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006
Juridiskā koledža turpina Eiropas Savienības 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.
Projekta ietvaros ir uzsākts darbs pie Juridiskās koledžas
funkcionālā un pārvaldības sistēmas audita un izcilības
standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādes, tās
ieviešanas, kā arī koledžas e-pārvaldības sistēmas audita
un pārvaldības sistēmas risinājuma moduļa izstrādes.
Turpinās Juridiskās koledžas e-koplietošanas platformas
ar citām koledžām moduļa izstrāde, darbs pie finanšu un
grāmatvedības e-risinājumu/uzskaites ieviešanas prasību
analīzes un audita.
Pamatojoties uz Nodomu protokolu par sadarbību
vienota plaģiātu izskaušanas tīkla veidošanā starp
Latvijas augstskolām, Juridiskā koledža ir iekļāvusies
Latvijas augstskolu un koledžu Vienotajā datorizētā
plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS).
Šobrīd notiek koledžas personāla apmācības mācību
kursā “LEAN metodes izmantošana izmaksu salīdzināšanā
un resursu taupīšanā” (16 akadēmisko stundu apjomā).
Mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana
stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” (16 ak.
st.) tiks uzsākts jūnijā. Savukārt jūlijā uzsākam mācību kursu
“Izcilības standarta prasību skaidrojums” (16 ak. st.).
Projektu Nr. 8.2.3.0/18/A/006 ir plānots realizēt no
2018. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekts Nr. 8.5.2.0/16/I/001
Tikko – 2019. gada 17. maijā Juridiskajā koledžā ir
uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.2.0/16/I/001
“Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās
izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana.
Būvniecības nozarē projekta ietvaros tiks veikta eksāmenu
satura izstrāde (“Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
satura izstrāde”, ident. Nr. VISC 2018/45) profesionālajām
kvalifikācijām “Namu pārzinis”, “Namu apsaimniekošanas
meistars” un “Uzkopšanas meistars”. Projekta mērķis –
izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu
atbilstoši profesijas standartam vai profesionālās
kvalifikācijas prasībām, kā arī veikt uzdevumu kopas
modulāro profesionālo izglītības programmu obligātās daļas
(A daļas) un obligātās izvēles daļas (B daļas) profesionālo
kompetenču moduļu novērtēšanu.
Projekta Nr. 8.5.2.0/16/I/001 realizācijai atvēlētais laiks –
no 2019. gada 17. maija līdz 2020. gada 29. februārim.
Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece
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Starptautiskā zinātnes nedēļ

Latvijas Juristu dienu atklāšanas pasākums Latvijas Republikas
tiesībsarga birojā 23. aprīlī.

Latvijas Koledžu asociācijas un Juridiskās
koledžas kopīgi rīkotā konference
“Koledžas Latvijā: Quo vadis?” 24. aprīlī.
Foto: Jānis Brencis

Starptautiskā konference “Apvienoto Nāciju Organizācijas
ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: tiesību un sociālo zinātņu loma to
īstenošanā” Juridiskajā koledžā 26. aprīlī.

Seminārs-diskusija
“Impulss mediācijai” 25. aprīlī.

6
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ļa un Latvijas Juristu dienas
Ar vieslekciju “Sarunas un mediācija
kā efektīvs strīdu risināšanas līdzeklis”
Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros
Juridiskajā koledžā gan Rīgā, gan arī filiālēs
Gulbenē, Valmierā, Ventspilī un Liepājā
viesojās Dr. iur. Jānis Bolis – advokāts ar
vairāk kā 40 gadu pieredzi biznesa darījumu
jomā un strīdu risināšanā Amerikā, Latvijas
Goda konsuls ASV, viens no mediācijas
pamatlicējiem Latvijā.

Liepājas filiāles studenti vieslekcijā.

Juristu dienu norisi un rezultātus ar tieslietu
ministru Jāni Bordānu apspriež Latvijas Juristu
biedrības prezidents Aivars Borovkovs un
valdes loceklis Tālavs Jundzis.

Starptautiskās zinātnes nedēļas noslēguma pasākums – Dzintara
boulinga turnīrs 27. aprīlī Liepājā. Dalībnieku kopbildē: Gulbenes,
Valmieras, Liepājas filiāles studentu komandas, kā arī koledžas
docētāju, administrācijas un studentu komandas no Rīgas.

7
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27. izlaidums
2019. gada 2. martā, pēc veiksmīgi nokārtotiem valsts gala pārbaudījumiem, saņemot diplomus par
1. līmeņa augstāko izglītību, nozīmīgu posmu savā personīgajā dzīvē noslēdza 41 mūsu students,
ko turpmāk dēvēsim par Juridiskās koledžas absolventiem.

Foto: Jānis Brencis
Ziemas izlaidumā par uzcītību un teicamām sekmēm,
kvalitatīvi izstrādātiem kvalifikācijas darbiem, koledžas vārda
popularizēšanu ārpus valsts robežām, sabiedrisko darbu un
sporta aktivitātēm īpaši tikai sveikti centīgākie studenti.
No kreisās: Gints Biezais, Juris Kudiņš, Iveta Garnele, Liene Tūlika,
koledžas direktors Tālavs Jundzis, Daiga Bajale, Einārs Goldbergs,
Dmitrijs Jevstifejevs.

Teicamnieces Ventspilī
2019. gada 11. maijā atzinību par labām un teicamām sekmēm
studijās saņēma Tiesību zinātņu programmas studentes Laila Māliņa
un Anna Valtere.

Foto: Laila Māliņa
Ventspils filiāles studentes kopā ar saviem docētājiem
Intu Ķuzi un Normundu Grūbi.
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Absolventu padome
aicina

Kārtējā sapulcē 2019. gada 22. maijā Absolventu
padome ir pieņēmusi lēmumu kopā ar Juridiskās
koledžas administrāciju sākt gatavošanos
ceturtajam absolventu salidojumam. Plānojam to
rīkot 2020. gada 5. decembrī atzīmējot Juridiskās
koledžas dibināšanas 20. gadadienu. Turpmāk
gan “Juridiskās Koledžas Vēstnesī”, gan sociālajos
tīklos un koledžas tīmekļa vietnē ne tikai sniegsim
informāciju par gatavošanos šim nozīmīgajam
absolventu forumam, bet arī uzklausīsim un
publiskosim absolventu domas un ieteikumus.
Aicinām absolventus, kuri vēlas ņemt dalību
salidojuma organizēšanā, sūtīt ziņu uz koledžu pa
e-pastu: info@jk.lv vai zvanīt pa tālr. 67508005,
mob.t. 28665420.
Jaroslavs Romanovičs
Juridiskās koledžas Absolventu
padomes priekšsēdētājs
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Mācību ekskursijas

Valmieras Valsts ģimnāzijas jaunie juristi un
Juridiskās koledžas studenti dodas kopīgās ekskursijās.
noteiktu laika posmu, bet ne vairāk par 1 gadu. Te pastāv
Jauno juristu skolas ietvaros jau vairāku gadu garumā
stingrs režīms, pie tam ne jau visas notiesātās personas
Juridiskajai koledžai ir nostiprinājusies cieša sadarbība ar
Atkarīgo centrs var uzņemt. Ar centra klientiem strādā
Valmieras Valsts ģimnāziju. Skolas nodarbībās jaunieši
psihologi, ir iespēja apgūt angļu valodu, nodarboties ar
gūst ieskatu advokāta, notāra, tiesneša, prokurora,
interešu izglītību.
arī citu jomu pārstāvju profesijās. Mēs piedāvājam kā
Pavasarī Juridiskās koledžas studenti un Valmieras
koledžas studentiem, tā arī skolēniem iespēju tikties ar
profesionāļiem – juristiem, tiesību speciālistiem, organizējot Valsts ģimnāzijas Jauno juristu skolas dalībnieki iepazinās
ar tiesu eksperta profesiju, tiesu ekspertīžu veidiem un
mācību ekskursijas.
tehnisko aprīkojumu Valsts tiesu ekspertīžu birojā. Pēc
Šai studiju gadā kopīgi devāmies uz Latvijas Republikas
tam apmeklējām Rīgas pašvaldības policiju, kur tikām
Saeimu, vērojām deputātu darbu Saeimas sēdē. Savukārt
iepazīstināti ar pašvaldības
Latvijas Republikas
policijas darbinieka
Augstākajā tiesā tikāmies
tiesībām un pienākumiem
ar tās priekšsēdētāju
(likumpārkāpumu
Ivaru Bičkoviču, tikām
profilakse, Valsts policijas
iepazīstināti ar Augstākās
un Valsts drošības dienesta
tiesas vietu un lomu tiesu
atbalstīšana sabiedrības
sistēmā, tiesneša amata
drošības garantēšanā un
niansēm, apmeklējām
noziedzības apkarošanā).
vēsturisko Senāta zāli
Apskatījām kādreizējo
(šobrīd valdības sēžu
policijas ekipējumu,
zāle), kā arī Augstākās
formas tērpus,
tiesas muzeju.
aprīkojumu, iepazināmies
Latvijas Republikas
ar vēsturiskajiem
Ģenerālprokuratūru
Valmieras
Valsts
ģimnāzijas
jauno
juristu
un
koledžas
studentu
grupa
Rīgas
dokumentiem,
esam apmeklējuši
pašvaldības policijā.
publikācijām, pētījām
vairākkārt, tāpēc varu
senās fotogrāfijas. Darbinieki skaidroja, kādos gadījumos
teikt, ka jauniešus katrā tikšanās reizē pozitīvi noskaņo
pašvaldības policistam ir tiesības pielietot speciālos līdzekļus
ģenerālprokurora Ē. Kalnmeijera aicinājums nākotnē
papildināt prokuroru skaitu Latvijā. Finanšu un ekonomisko (sasiešanas līdzekļus, roku dzelžus, stekus, elektrošoka ierīces,
gāzes baloniņus). Gan Juridiskās koledžas studentos, gan
noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors tikšanās
Valmieras Valsts ģimnāzijas Jauno juristu skolas dalībniekos
laikā iepazīstināja ar sava darba niansēm, ilustrējot visu ar
interesantiem piemēriem. Noskatījāmies dokumentālu filmu īpašu interesi raisīja Rīgas pašvaldības policijas operatīvais
transports, 21. gadsimta tehniskās iespējas un mūsdienīgais
par neatkarīgās prokuratūras veidošanu 90. gadu sākumā.
darbinieku ekipējums.
Mācību gada vidū braucām uz Olaines cietumu – uz
Mācību ekskursijas ir viens no veidiem, kā bagātināt
Atkarīgo centru. Tā darbības mērķis ir radīt labvēlīgus
studiju procesu, kā radīt skolēnos un studentos –
apstākļus apmēram 200 atkarīgo ieslodzīto personu
topošajos speciālistos – interesi par Latvijas Republikas
intensīvai resocializācijai. Centra darbinieki mums stāstīja,
ka šim nolūkam ir aizgūta un vietējiem apstākļiem pielāgota tiesībsargājošajām iestādēm.
Norvēģijas un Polijas cietumos pārbaudīta metodika.
Ruta Mekša
Darbiniekiem jāveic gan atbalsta, gan kontroles funkcijas un
Juridiskās koledžas docētāja
Foto: Silvija Indāne
jāpilda vienota misija. Atkarīgo centra klienti šeit uzturas

Jauno juristu skola aicina
Uz izzinošām un atraktīvām nodarbībām Jauno juristu skolā 2019./2020. mācību gadā aicinām vidusskolēnus un citus
interesentus, t.i., visus, kuri vēlas gūt priekšstatu par Latvijas tiesību sistēmas pamatiem un konkrēti – par jurista profesiju.
Mācības notiek divas reizes mēnesī, Rīgā (no oktobra līdz maijam, otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00).
Nodarbības Jauno juristu skolā šoruden sāksies 8. oktobrī.
Tiekamies plkst. 16:00 Juridiskās koledžas telpās Rīgā, Citadeles ielā 9a, 3. stāvā.
Pieteikšanās līdz 1. oktobrim, sūtot ziņu uz e-pastu: info@jk.lv
9

Nr. 11 / 2019. gada maijs

Student`s Opinion
I wanted to participate in Erasmus+ because I needed
to improve my English for study level and future life.
Additionally, I wanted to meet people who are from other
countries.
The biggest reasons I chose to go to Riga are that Latvia
is a really cheap country in Europe and the transportation is
easy in the country, university prices are also cheap. I also like
winter. Riga, however, has a bit too much of snow.
Actually, I did not know this college until June. We had two
Erasmus+ exams. Although I passed the first Erasmus+ exam,
I could not be chosen because of quotas. There was an extra
grant from 2017 Erasmus+ project. This time, my university
coordinator had forgotten to add your college in the system.
We told her, that we can see College of Law at the agreements
but we cannot see that college at our options in the system.
Then my coordinator added College of Law to options and
that is why I could choose your university.
Many of my classes are being taught at your college, so I
am able to graduate from my university in summer without
problems. That is also one of the reasons I chose College
of Law. My favourite subject is Criminal Law but in reality,
all the classes here are really enjoyable. One of the biggest
differences between this college and my home university is
that we don’t write thesis in bachelor level but you do. We can
write thesis in high bachelor level if we want to. Overall the
college left a good impression on me. The things I liked the
most about the college are my lecturers and the tasty coffee in
the kitchen. I would like much more Erasmus+ agreements
with other universities though.
Relationship between exchange students was really good
but it varies depending on the people you meet. Some people
are very friendly and some are very cold. But actually, I met
friendly people. So, I have been lucky so far.
The things I liked the most about Latvia are the sea, public
transport, and some cities. I lived in Villand Hotel. I don’t
know national foods here but I tried some soups in Lido.
My favourite one is Skabenu Zupa. I saw Christmas market
for the first time in my life in Riga and Latvia. I also saw the
celebration of the Independence Day and I celebrated the
New Year in Riga. It was fun and a great experience.
The funniest experience here is when I travelled to Sweden
with my friends by ferry, we literally were crying because of

laughing. The strangest experience is that my lecturers were
really good people. My friends told me that our lecturers are
not as good as yours. I was really surprised about that.

I also had some problems in Latvia and college. In Latvia
heaters don’t work until 1 October and that is an issue for me.
In college, I did not know how to do my homework properly.
My lecturer thought I knew, so we had some problems about
that with each other but afterwards all the problems were
solved. The very first month here was quite difficult.
I have travelled a bit in Europe and Latvia in my spare
times with my friends who are also Erasmus+ students.
I like to travel and speak English with my friends. In my
opinion, speaking English is really enjoyable. I have travelled
to Jurmala and Sigulda twice, Cesis and Ventspils. Jurmala
is very beautiful both in summer and winter. Sigulda is very
green city and has many forests. Ventspils has ships and
model cows in the old town. My favourite city is Cesis – a
small, quiet and very cute city. Also, there is a skiing hill. I had
never been on skiing slope before.
Culturally Latvia and Turkey are very different. Every
culture can be amazing. For example, Latvian traditional
dance and traditional clothes are very beautiful. Not only
Latvian, but also Lithuanian, Polish, Scottish. Turkey has
seven regions. Each region has its own folklore dance.
I’m living in the Aegean Region. Our folk dance’s name is
Zeybek. Zeybeks was the people who once stood against the
governors who exploited the rights of the citizens.
İbrahim Demir
Erzincan Binali Yildirim University,
Faculty of Law

Izstāde “Kur mācīties
tālāk?” Liepājā
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Liepājas
Raiņa 6. vidusskolu 2019. gada 7. februārī rīkoja izstādi “Kur
mācīties tālāk?”. Pasākums notika Liepājas latviešu biedrības
namā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Tā mērķis – informēt jauniešus par turpmākās izglītības
iespējām Latvijā un ārvalstīs.
10

Koledžas stendā Liepājas filiāles vadītāja Inga Kalmikova.
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Lekcijas…, bet ārpus
koledžas
Tiesību zinātņu studiju programmas 1. kursa dienas
nodaļas studenti docētājas Līgas Mizovskas vadībā šogad jau
vairākkārt ir devušies apgūt zinības pie profesionāļiem valsts
un pašvaldību institūcijās. Ķekavas novada būvvaldē bijām
19. februārī. Būvvaldes vadītājas vietnieks Juris Križanovskis
skaidroja kā būvvalde, tiešā pašvaldības pārraudzībā, regulē
visus būvniecības procesus novadā – sākot no projekta
izstrādes un apstiprināšanas, līdz pat objekta nodošanai
ekspluatācijā. Katrā pašvaldībā būvvalde ir tā institūcija, kas
veido un ietekmē visa novada vizuālo tēlu. Bija interesanti,
jo vizītes laikā apmeklējām arī būvobjektus.
Lietu (īpašuma) tiesību studiju kursa ietvaros 5. martā
mācību ekskursijā devāmies uz Valsts zemes dienestu,
kur mūs sagaidīja Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas
vadītāja vietniece Mārīte Jansone. Studentiem bija iespēja
ielūkoties ne tikai visās Valsts zemes dienesta nodaļās, bet
arī padziļināti iepazīties ar katras nodaļas uzdevumiem un
mērķiem. Tā kā Valsts zemes dienests un tā darbība ir viens
minētā studiju kursa programmas tematiem, tā bija lieliska
izdevība noskaidrot daudzus jautājumus.

Studenti un docētāja Līga Mizovska Valsts zemes dienesta
apmeklējuma laikā 5. martā.

Kas studentam var būt jaukāks par izbraukuma lekciju?
Tikai izvēlētā diena – 12. marts – šoreiz sagadījās auksta
un sniegota. Toties mēs tikām sagaidīti siltās un mājīgās
biroja telpās A/S “Latvijas valsts meži”. Nekustamo
īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns īpaši mūsu
koledžas studentiem bija sagatavojis divu stundu lekciju
un prezentāciju par akciju sabiedrības darbību. Risinājām
sarunu par īpašuma lietošanas tiesībām, pārvaldīšanu,
apsaimniekošanu, kā arī atsavināšanu. Noskaidrojām arī,
kāda ir atšķirība starp privātpersonai piederošu meža
īpašumu un valstij piederošu mežu. Visi mūsu kursa
studenti var droši teikt, ka A/S “Latvijas valsts meži”
apmeklējums bija cieši saistīts ar apgūstamo studiju
kursu, iegūtā informācija un zināšanas lieti derēs ne tikai
eksāmenam, bet arī reālajā dzīvē.
Ilze Kublinska
Tiesību zinātņu studiju programmas 1. kursa studente

Vieslekcija

Foto: Kaspars Linde
Studiju kursa “Darba tiesības” ietvaros 18. maijā lekciju par darba
aizsardzības jautājumiem koledžas studentiem lasa Valsts darba
inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa.

Plaģiāta kontrole
Juridiskā koledža šogad pievienojas Latvijas augstskolu
Vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmai (VDPKS).
Pamats – Juridiskās koledžas “Nolikums par akadēmisko
godīgumu un plaģiāta nepieļaujamību”.
Kas tad īsti ir plaģiāts? Tiek uzskatīts, ka tas ir viens no
tipiskākajiem akadēmiskā godīguma pārkāpumu veidiem.
Plaģiāts ir:
- sveša darba vai idejas pilnīga vai daļēja piesavināšanās,
uzdodot to par savu, nenorādot patieso autoru;
- sveša darba nekorekta lietošana (pārrakstīšana) vai autora
idejas izmantošana bez atsauces uz to;
- netiek lietotas pēdiņas citējot;
- imitējot pārstāstu, bet patiesībā tiek pārkopēts teksts, utt.
Neskatoties uz to, ka izpausmes formas plaģiātam ir daudzveidīgas, visbiežāk pārkāpumi tiek konstatēti studentu darbos,
kad nav norādītas atsauces uz oriģinālo darbu.
Studentu noslēguma darbu uzkrāšana un pārbaude
savulaik lokāli tika uzsākta Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātē. Saņemot atzinību no mācībspēku puses
un pieaugot citu augstskolu interesei, kontroles sistēma
tika attīstīta un darbojas Latvijā ar panākumiem jau desmit
gadus. Pašlaik tajā iekļaujas 18 republikas augstākās izglītības
iestādes ar apmēram 80 000 noslēguma darbu.
Sistēma paredzēta kvalifikācijas darbu pārbaudes procesa
atvieglošanai un uzlabošanai, tā ir maksimāli
decentralizēta – katra mācību iestāde var brīvi darboties, lemt
un vērtēt savus rezultātus. Caur interneta pārlūkprogrammu
augstskolas vai koledžas atbildīgajam darbiniekam ir
iespējams pieslēgties VDPKS un augšupielādēt uz pārbaudi
savas mācību iestādes darbus PDF formātā, tad, izskatot
iegūtos pārbaudes rezultātus, atbilstoši rīkoties.
Modelis veidots tā, ka savu izstrādāto kvalifikācijas darbu
students augšupielādē Juridiskās koledžas sistēmā tikai
vienreiz, vienlaikus iesniedzot koledžā arī šo darbu papīra
formātā.
Anita Rudziša
Juridiskās koledžas bibliotēkas vadītāja
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Darba devēju padome
par mediāciju

Juridiskās koledžas Darba devēju padomes sēdē
29. martā tika skatīts jautājums par mediācijas
popularizēšanas nepieciešamību studējošo vidū. Latvijā
ik gadu ar šo alternatīvo domstarpību risināšanas metodi
bez tiesas iesaistes – pusēm savstarpēji vienojoties – tiek
izbeigti ap 400 strīdu un vairumā no tiem ir panākts pozitīvs
risinājums. Lielākoties mediācija tiek piemērota ģimenes
strīdu gadījumos, savukārt, komercstrīdos to izmanto
salīdzinoši maz.
Darba devēju padomes priekšsēdētājs Aivars Borovkovs
ierosināja Juridiskajā koledžā studiju procesā plašāk
skaidrot mediācijas iespējas uzņēmējdarbībā, izmantojot
pozitīvo pieredzi ASV un citās valstīs. Darba devēju padome
atbalstīja semināra-diskusijas “Impulss mediācijai” rīkošanu
koledžā Latvijas Juristu dienu ietvaros.
Nākamajā Darba devēju padomes sēdē paredzēts vērst
uzmanību uz prasmēm un iemaņām, ko apgūst Juridiskās
koledžas studenti studiju procesā, to atbilstībai Latvijas
darba tirgus prasībām.

Koledžas studenti
maratona distancēs

Baltijas lielākajam veselīga dzīvesveida pasākumam Tet
Rīgas maratonam šogad bija reģistrējušies skrējēji no 82 pasaules valstīm. Kā katru gadu maratonu ievadīja Rimi Bērnu
diena, kurā startiem dažādās distancēs reģistrējās 12739
jaunākās paaudzes skrējēju. Savukārt svētdienā – 19. maijā
uz starta līnijas (6 km, 10 km, 21 km un 42 km distancēs)
ieradās 25 659 dalībnieki, tostarp arī Juridiskās koledžas komanda: Einārs Goldbergs, Ivars Eglītis, Maija Pauniņa, Inese
Eglīte, Kristīne Laizāne, Jevgeņija Zimeta, Sintija Zemīte.

Juridiskās
konsultācijas
Juridiskās koledžas docētāji, pieaicinot arī
studentus un absolventus, republikas iedzīvotājiem
sniedz bezmaksas konsultācijas:
• darba tiesībās;
• civiltiesībās;
• administratīvajās tiesībās;
• konstitucionālajās tiesībās;
• Eiropas konstitucionālajās tiesībās;
• starptautiskajās publiskajās tiesībās.
Uz konsultācijām lūdzam pieteikties iepriekš!
Kontaktinformācija:
E-pasts: info@jk.lv
Tālrunis: 67508005
Mob. tālrunis: 28665420
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Studentu pašpārvaldes
aktualitātes

Juridiskās koledžas studentu pašpārvalde ir studentu
apvienība, kuras mērķis ir pārstāvēt studentu un arī mācību
iestādes intereses ne tikai koledžā, bet arī ārpus tās.
Šogad studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās Juridiskās
koledžas ikdienas norisēs un arī brīvā laika aktivitātēs.
Te liela loma ir sadarbībai ar Latvijas Koledžu asociācijas
Studentu padomi, gan kopīgi organizējot pasākumus,
gan piedaloties tajos. Regulāri tiekamies ar citu koledžu
pārstāvjiem LKA Studentu padomes rīkotajās sanāksmēs.
15. februārī Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tika
noorganizēta Valentīna dienas balle koledžās studējošajiem,
kas ļāva ap 160 studentiem šai vakarā ne tikai jauki pavadīt
laiku domubiedru kompānijā, izklaidēties, bet arī veidot
jaunus kontaktus. Vēl viens svarīgs ikgadējs pasākums ir
LKA boulinga turnīrs, kurā piedalās koledžu komandas no
visas republikas. Šogad tas notika jau desmito reizi.
Plašākā mērogā Juridiskās koledžas studentu pašpārvalde
prezentē koledžu un tajā studējošos ikgadējā izglītības
izstādē “Skola 2019” Ķīpsalā. Tā ir iespēja pastāstīt par
savu mācību iestādi, ieinteresēt jaunus studēt gribētājus.
Studentu pašpārvaldes aktīvisti Starptautiskās zinātnes
nedēļas ietvaros aprīļa pēdējā nedēļā piedalījās arī Juridiskās
koledžas rīkotajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.
Kopā ar docētājiem studiju kursu ietvaros dodamies gūt
jaunu pieredzi – apmeklējam valsts un pašvaldību iestādes,
diskutējam ar darbiniekiem, t.i., cenšamies gūt priekšstatu
par savas izvēlētās profesionālās darbības virzienu,
specialitāti, darba vietu.
Studentu pašpārvalde 2019./2020. mācību gadā ir
izvirzījusi mērķi – iesaistīt iespējami vairāk studentu
pasākumu organizēšanā, kā arī turpināt ciešāku sadarbību ar
koledžas administrāciju un docētājiem.

Ilze Kublinska
Juridiskās koledžas studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja

Latvijas Burāšanas un atpūtas kuģu vadītāju asociācija piedāvā doties braucienā

ar jahtu uz Roņu salu

Brauciena laikā Jums būs iespēja kļūt par komandas biedru un
iepazīt sadzīvi uz jahtas, apskatīt Roņu salu un gūt pozitīvu emociju lādiņu.
Brauciena maksa: 210 eiro par 3 personām
(par papildus (ceturto) personu piemaksa 30 eiro).

Brauciena maksā iekļauts:
- transfērs uz jahtas atiešanas ostu;
- brauciens ar komfortablu buru jahtu uz Roņu salu un atpakaļ;
- divas ēdienreizes brauciena laikā;
- ostas nodevas un stāvvietu maksas;
- jahtas gultasvietu izmantošana brauciena laikā;
- Roņu salas ceļvedis.

Juridiskās koledžas studentiem, absolventiem,
darbiniekiem, docētājiem – 20% atlaide!
Informācija un braucienu pieteikšana: +371 22009403

info@sailsoflatvia.lv

