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Latviešu studenti gūst ievērojamus rezultātus
starptautiskā vasaras programmā

2016. gada vasara daudziem studentiem viennozīmīgi ir bijusi elpu
aizraujošu piedzīvojumu un skaistu brīžu pilna, pavadot laiku dažādos
darbos un aktivitātēs. Savukārt 103 studenti no 14 dažādām Latvijas
augstskolām šo laiku pavadīja Amerikas Savienotajās Valstīs, piedaloties
Southwestern Advantage praksē un būvējot sev stingrus pamatus
nākotnes profesijai. Viņu vidū bija arī 3 Juridiskās koledžas studenti: Rasa
Gicēviča, Ruta Kalniņa, Guntars Logins, kuri vasaras brīvlaikā izmantoja
šo iespēju – gan pastrādāt tiešās pārdošanas kompānijā ASV, gan paceļot
domubiedru kompānijā. Aizvadītās nedēļas nogalē veiksmīgākie Latvijas
studenti tika apbalvoti svinīgā ceremonijā Latviešu Biedrības namā
Rīgā. Labākā Jaunā dalībnieka apbalvojumu ieguva Ģirts Kalniņš (Rīgas
Tehniskā universitāte), bet Labākā Komandas vadītāja titulu saņēma
tiesību zinātņu students Guntars Logins (Juridiskā koledža).

Southwestern Advantage ir Amerikā
vecākā izdevniecības kompānija,
kas tika dibināta 1855. gadā Nešvilā,
Tenesijas štatā. Jau 1868. gadā
kompānija sāka veidot studentu vasaras
programmu, kas piedāvāja dažādus
izaicinājumus studentiem, tostarp
arī iespēju nopelnīt vasarā naudu
studijām, pārdodot grāmatas tiešajā
pārdošanā.
Studenti no Latvijas piedalās šai
programmā kopš 2004. gada, kad
igauņi, kas līdz tam laikam bija jau
guvuši pozitīvu pieredzi, ierosināja
tajā piedalīties arī Latvijas augstskolās
studējošajiem. Šo gadu laikā jau vairāk
kā 2 000 studentu no Baltijas valstīm
ir apguvuši starptautisko dzīves un
darba pieredzi.Esmu ļoti gandarīts,
ka man ir bijusi iespēja strādāt kopā
ar motivētiem studentiem, kuri
vēlas dzīvē sasniegt savus mērķus.
Vasaras laikā bija dažādas grūtības un
izaicinājumi, ar ko veiksmīgi gan kā
komanda, gan atsevišķi indivīdi, tikām
galā. Mūsu komandā šovasar strādāja
vēl viena Juridiskās koledžas studente
(tagad jau absolvente) Ruta Kalniņa.
Te jāatzīmē, ka vairāk kā puse no šīs
vasaras dalībniekiem tika izraudzīti
darbam par komandu vadītājiem
nākošajā sezonā 2017. gadā.
Guntars Logins

Juridiskās koledžas studenti kompānijā
Southwestern Advantage

Šajā vasarā, būdama pēdējā kursa
studente Juridiskajā koledžā, kur
studēju tiesību zinātnes, piedalījos
vasaras apmaiņas un darba programmā
Amerikas Savienotajās Valstīs, tiešās
pārdošanas kompānijā Southwestern
Advantage. Kompānija atrodas Nešvilā,
Tenisijas štatā.

Southwestern Advantage nav
gluži parasta kādas kompānijas
prakses iespēja, tā ir iespēja iegūt
internacionālu darba pieredzi lielā
ASV uzņēmumā, vienlaikus izaicinot
un pierādot sevi, smagi strādājot cēla
mērķa labad un nopelnot līdzekļus
savas nākotnes veidošanai.

Interesants fakts – kompānija pastāv
jau 161 gadu, šobrīd tajā iesaistās
aktīvi un mācīties griboši studenti no
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Slovākijas,
Polijas, Amerikas, Kanādas u.c.
valstīm.
Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.

Šogad no Latvijas Southwestern Advantage vasaras
programmā piedalījās 103 studenti. Jāpiebilst, ka kompānijas
pārstāvji ļoti rūpējas par atbraukušajiem ārvalstu jauniešiem
un palīdz viņiem pilnveidoties. Mēs pārdevām izglītojoša

satura literatūru, dzīvojām viesu ģimenēs, tikāmies un
runājām ar visdažādākajiem cilvēkiem un iepazinām
Amerikas kultūru.
Pirms mājupceļa, katram uz savu mītnes zemi, visi
studenti tradicionāli dodas ceļojumā. Šogad mēs – visa
komanda pabijām Floridā, Panama City Beach. Tur
izbaudījām pludmales sauli, karstās smiltis un viļņus,
apskatījām pilsētas ievērojamākās vietas un jautri pavadījām
brīvo laiku.
Es pati Southwestern Advantage piedalījos pirmo reizi.
Savu darbību tajā uzsāku tikai 2016. gada aprīlī. Vasaru
pavadīju Arkanzasas štatā. Tas bija to vērts, jo vienmēr esmu
vēlējusies uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu. Šai laikā
mēs iegūstam jaunus draugus, veidojam sevi kā personību,
attīstām komunikācijas un pārdošanas prasmes, nostiprinām
angļu valodas zināšanas, rezultātā – pievienojam arī vēl
vienu labu ierakstu savam CV.
Šobrīd kompānijā Southwestern Advantage esam uzsākuši
jauno studentu atlasi nākamajai vasarai. Man tas bija milzīgs
piedzīvojums un izaicinājums, bet es noteikti piedalīšos arī
nākamajā posmā – 2017. gada vasarā.
Ruta Kalniņa

Koledžu un politehnisko augstskolu
pasaules federācijas kongress Brazīlijā
Juridiskā koledža šobrīd ir vienīgā augstākās izglītības
mācību iestāde, kas pārstāv Latviju prestižajā Koledžu un
politehnisko augstskolu pasaules federācijā (The World
Federation of Colleges and Polytechnics – WFCP). Tā ir
starptautiska organizācija, kurā aktīvi iesaistījušas tādas
pasaules lielvalstis kā ASV, Kanāda, Austrālija, Lielbritānija,
Ķīna un vēl daudzas citas, kopskaitā vairāk kā 60. Federācija
pēta, apkopo un popularizē dažādu pasaules valstu koledžu
un augstskolu pieredzi studiju organizēšanā un kvalificētu
speciālistu sagatavošanā darba tirgum. Arī Juridiskajai
koledžai radītas brīnišķīgas iespējas mācīties no ārvalstu
mācību iestāžu pozitīvās pieredzes un dalīties ar to gan
federācijas mājas lapā, gan tās rīkotajos kongresos.
Koledžu un politehnisko augstskolu pasaules federācijas
kongress notika Brazīlijā – Vitorijas pilsētā no 23. līdz
26. septembrim. Kongresa tēma “Profesionālās izglītības
loma 21. gs.” pulcēja vairāk kā 40 valstu pārstāvjus, kuri
stāstīja, dalījās pieredzē, diskutēja par šobrīd tik aktuālajiem
izglītības realizācijas jautājumiem. Kongresā tika uzsvērts,
ka divgadīgo koledžu sistēma uzskatāma par modernisma
simbolu mūsdienīgā augstākajā izglītībā un tā visiem
spēkiem jābalsta un jāattīsta. ASV pat izvirzījusi mērķi, lai
katram ASV pilsonim tuvākā koledža atrastos ne tālāk kā
50 km no viņa dzīves vietas. Augstākajā izglītībā pēc
speciālistu domām jāorientējas nevis uz abstraktu izglītošanu

un zināšanām, bet gan studentiem jāiemāca prasmes un
kompetences izraudzītajā specialitātē. Arī Juridiskajā koledžā
mēs pārkārtosim studiju procesus tā, lai studenti daudz
kvalitatīvāk būtu sagatavoti praktisku uzdevumu risināšanai
amatos, kurus viņiem piedāvā darba tirgū.

Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors

Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis Kenijas delegātu
vidū Koledžu un politehnisko augstskolu pasaules federācijas
kongresā, Brazīlijā, 2016. gada septembrī.

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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Pirmā studiju diena
Dienas nodaļā studējošie, kā katru rudeni, savas studentu gaitas sāka septembrī, pēc tam – 1. oktobrī studijas
uzsāka Juridiskās koledžas vakara un neklātienes (t.sk. arī tālmācības) nodaļu studenti Rīgā, bet mūsu filiālēs
Gulbenē, Valmierā, Liepājā un Ventspilī pirmkursnieki ieradās uz ievadlekcijām nākošajā sestdienā – 8. oktobrī.

Jauno studiju gadu uzsāk vieslektors – Publisko tiesību institūta
direktors Arvīds Dravnieks
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ieradies sveikt koledžas
studentus un administrāciju 1. septembrī
Foto: Andris Vitenburgs

Latvija atgriežas pasaulē: sākums pirms 25 gadiem
Padomju okupācija nozīmēja barjeru starp Latviju un
pārējo pasauli. Tikai Gorbačova laika aktivitātes atklāja
PSRS etnisko dažādību, kas 1991. gadā šo savienību
saspridzināja neatkarīgās valstīs. Rezultātā Latvija strauji
atgriezās pasaules apritē, iestājoties starptautiskajās
organizācijās, izveidojot globālas ekonomiskas attiecības
un visā savā daudzveidībā parādot arī latvisko kultūru. Te
jāpiebilst, ka Latvija, piemēram, jau padomju okupācijas
laikā bija kļuvusi par kora lielvalsti.

Juridiskajā koledžā viesojas bijušais diplomāts Uldis Bluķis. Lekcija
“Latvijas diplomātu veikums ANO” (8.09.2016.)
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte

Lai Latvija varētu iestāties starptautiskajās organizācijās,
pasaules valstīm vispirms tā bija jāatzīst kā suverēna un
neatkarīga valsts. Šis starptautiskās atzīšanas process
aizsākās 1991. gada 22. augustā un norisa ļoti strauji,
kas, savukārt, ļāva jau septembrī uzņemt Latviju Eiropas
Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) un Apvienoto
Nāciju Organizācijā (ANO).
Atceros Latvijas Republikas uzņemšanu ANO Ņujorkā,
ANO Ģenerālās asamblejas zālē, 17. septembra pēcpusdienā.
Dažās minūtēs Ģenerālā asambleja pieņēma septiņas
rezolūcijas, līdz ar to ANO iestājās septiņas valstis, tostarp
arī trīs Baltijas valstis. Latviju pārstāvēja 6 amatpersonas
– delegācija, kuru vadīja Latvijas Republikas Augstākās
padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs. Pēc tam
ANO Ģenerālās asamblejas mītnes priekšā pirmoreiz
pacēla šo septiņu nupat uzņemto valstu karogus. Vakarā
notika Ņujorkā dzīvojošo tautiešu rīkota pieņemšana par
godu Baltijas valstu uzņemšanai ANO. Polijas konsulāts
pasākumam bija atvēlējis savu grezno Beaux–Arts ēku ANO
mītnes tuvumā. Pieņemšanā piedalījās ANO dalībvalstu
diplomāti, amerikāņu politiķi, žurnālisti un Ņujorkas
baltieši.
Uzņemšana ANO Latvijai pavēra ceļu uz iestāšanos
vairāk kā 30 ANO organizācijās (t.sk. tādās plaši pazīstamās
kā UNESCO, UNICEF u.c.), kas nozīmēja starpvalstu
sadarbību un reālu atbalstu daudzās jomās.
Uldis Bluķis
Baltiešu organizācijas BATUN aktīvists (1966–1991)
Latvijas pārstāvis ANO (1991–2000)
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ERASMUS+ prakse Itālijā

Studiju sākumposmā kaut kā
neaizdomājos par praksi. Likās, ka
tam laika būs gana. Kad jau vajadzēja
izvēlēties prakses vietu un mani
kursa biedri meklēja piemērotāko
uzņēmumu Latvijā, atcerējos savu
pusaudža gadu sapni – Itāliju ar tās
vēsturi, kultūru, cilvēkiem. Sapratu,
ka varu to izdarīt – izmēģināt ko
jaunu, citā valstī, ar Erasmus+ projekta
palīdzību. Nākamais solis – atrast
kompāniju, kura nodrošinātu darba
iespējas. Izskatot internetā dažādus
variantus, izvēlējos
AMFI International
piedāvājumu. Vairs tik
atlika noslēgt trīspusēju
līgumu. Iespējams, ka
varēju atrast ko citu,
bet sadarbība ar šo
kompāniju sanāca laba.
Kad 14. marta vakarā
ierados Itālijā, sajūta,
izkāpjot no lidmašīnas,
bija visai dīvaina, –
esmu viens, valstī,
kurā nevienu cilvēku
nepazīstu, itāļu valodu
nepārzinu. Uztraukums arī salīdzinoši
liels, jo no Romas bija jānokļūst
Avecāno. Piedevām vēl, sarakstoties ar
AMFI International, biju palaidis garām
to vēstuli, kurā man tika sūtīta autobusa
biļete. No kāda izpalīdzīga itāļa telefona
beigu beigās izdevās sazvanīt manu
kontaktpersonu firmā. Avecāno pie
autobusa jau gaidīja Giovani – viens
no AMFI direktoriem. Viņš tad mani
nogādāja netālajā Čelāno pilsētā, kura
arī bija brauciena mērķis.
Pilsētiņa bija maza, tās iepazīšanai
daudz laika nevajadzēja. Centrā
atradās senlaicīga pils, izmantoju
iespēju par diviem eiro to aplūkot
pamatīgāk. Savukārt māja, kuru man
piedāvāja dzīvošanai prakses laikā,
izrādījās svaigi izremontēta ar visām
nepieciešamajām ērtībām, izņemot
internetu. Doma, ka tagad dzīvošu
viens pats šajā mājā, man nepatika.
Nākamajā dienā devos uz
AMFI International ofisu, tikos
ar administrāciju, iepazinos
ar darbiniekiem, saņēmu visu
nepieciešamo informāciju. Jau šajā
4

pirmajā tikšanās reizē, parakstot
līgumu par noteikumiem dzīves vietā,
darīju zināmu AMFI administrācijai,
ka dzīves vietā ir vajadzīgs interneta
pieslēgums, un nebūt nevēlos dzīvot
viens. Pēc trim dienām man tika
izteikts piedāvājums pārcelties uz citu
māju, kur jau dzīvoja četri cilvēki.
Ērtību ziņā jaunā dzīvesvieta izrādījās
ne tik laba, bet viss nepieciešamais
bija, arī iespēja kontaktēties ar
domubiedriem, izmantot internetu, kas
mani ieinteresēja vairāk kā tukša māja.

Tā nu ceturtajā prakses dienā
pārvācos uz jauno mītni. Blakus istabā
dzīvoja meitene no Spānijas, kura tāpat
kā es, praksē bija AMFI International.
Savukārt otrajā stāvā dzīvoja vēl trīs
meitenes no Somijas. Čelāno pavadīju
divas nedēļas, šai laikā apmeklēju
arī itāļu valodas kursus. Pēc valodas
eksāmena nokārtošanas, pārcēlos uz
blakus esošo Avecāno pilsētu. Šī vieta
reiz bijusi viens liels ezers, tad ūdens
no tā ticis aizvadīts ar tuneļu palīdzību.
Mūsdienās Avecāno ir slavena ar saviem
kartupeļiem. Te kartupeļu lauki aizņem
lielu daļu no kādreizējā ezera platības.
Avecāno apmetos plašā un
labiekārtotā dzīvoklī pašā pilsētas
centrā, kur man kaimiņos dzīvoja divi
spāņi. Pati pilsēta bija lielāka par manu
iepriekšējo prakses vietu Čelāno, līdz
ar to arī sabiedriskā dzīve tajā izrādījās
daudz aktīvāka. Prakses laikā, strādājot
gan par advokāta, gan arī mediatora
asistentu, guvu vislabāko darba pieredzi.
Saņēmu milzum daudz pozitīvu emociju
darbā, tiekoties ar cilvēkiem, dodoties
ekskursijās, apmeklējot dažādas Itālijas

pilsētas, braucot uz kalniem. Katru
dienu kas jauns, neveidojās rutīna.
Gadījās arī kuriozi. Atceros
vakaru, kad man kaimiņos ievācās
jauns iemītnieks no Spānijas. Toreiz
pazuda elektrība visā dzīvoklī,
katrā istabā ieslēdzās avārijas
gaisma, ar to arī iztikām. Paziņojām
AMFI darbiniekiem par to uzreiz
no rīta. Izrādījās, ka uzņēmums,
kurš nodrošināja elektroenerģijas
piegādi, nebija saņēmis naudas
pārskaitījumu no AMFI. Mums, šajā
dzīvoklī mītošajiem
studentiem, tas
radīja vienas vienīgas
problēmas, jo
pārtika ledusskapī
sabojājās, gulējām
pie pilna avārijas
apgaismojuma, ūdens
dušā bija auksts utt.
Personīgi man auksta
duša no rīta ir labs
pamošanās veids. Abi
ar spāņu studentu jau
pa šīm trim dienām
bijām sameklējuši citu
dzīvokli un gatavojāmies lauzt līgumu,
bet AMFI personāls mūs pēc darba jau
gaidīja dzīvoklī, piekrita kompensēt
zaudējumus, līdz ar to palikām turpat,
jo viena no jaukākajām vietām šajā
mājā bija izeja uz jumtu, no kurienes
pavērās neaprakstāms skats.
Mīļākās pilsētas man ir vairākas –
Sjēna un Roma palikušas atmiņā
ar savu arhitektūru, kas raisīja
neaprakstāmas emocijas, bet Peskārā,
kas ir liels kūrorts jūras krastā,
pavadīju pāris nedēļas nogales, jo tā,
tāpat kā Roma, atradās samērā tuvu –
vien stundas brauciena attālumā no
Avecāno ar mašīnu. Apmeklēju arī
citas apdzīvotas vietas, kā piemēru
varu minēt pilsētu L`Akvila, kurā
2008. gada zemestrīce iznīcināja
lielāko tās daļu. Ir pagājuši jau
astoņi gadi, bet vēsturiskais centrs
vairāk līdzinājās spoku pilsētai,
visur norisinājās remontdarbi, kas
noteikti turpināsies vēl pāris gadus.
Nožēloju, ka neapmeklēju šai reizē
Florenci, Venēciju un citas Itālijas
kultūras pērles, bet viena no lietām,
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ko iemācamies, atrodoties svešumā
un ar ierobežotiem resursiem ir tāda,
ka ir jāizvērtē prioritātes un no kaut
kā arī jāatsakās. Sev devu solījumu, ka
noteikti atgriezīšos Itālijā.
Četri mēneši šai dienvidu valstī
paskrēja ātri, beigās vairs neilgojos
pēc mājām tik ļoti, kā tas bija prakses
sākumā. Jau biju iepazinies ar tiesā
strādājošajiem kolēģiem, gājām kopīgās
pusdienās un vakariņās. Bieži pēc tiesas
procesiem vai starplaikā vadījām laiku
bārā, kas atradās pretī tiesu namam.
Bāri Itālijā ir neatņemama ikdienas
sastāvdaļa, cilvēki tajos norunā
tikšanās, risina visdažādākās sarunu
tēmas, vienkārši bauda visgardāko
kafiju pasaulē.
Piedalījos dažādos pasākumus, kur
tika izskatītas reģionam nozīmīgas
problēmas, piemēram, tiesu namu
no Avecāno pārcelt uz citu pilsētu,
kas atradās 40 minūšu brauciena
attālumā. Nesapratu, kāpēc pasākumos
un reģiona aktivitātēs nepiedalījās
vietējie jaunieši. Uz šo manu jautājumu
neviens tā arī nespēja atbildēt, tik pats
saņēmu uzslavu par to, ka interesējos
par aktualitātēm.
Laiks paskrēja ātri, pienāca laiks
doties mājup, lai gan labprāt vēl būtu tur
uzkavējies. Kad izkāpu no lidmašīnas
Rīgas lidostā, tad gan sapratu, ka nekur
nav tik labi kā mājās. Sajūta patīkama,
visvairāk jau dzirdot visapkārt latviešu
valodu. Dzimto valodu es izmantoju
tikai sazvanoties ar tuviniekiem un
draugiem Latvijā. Itālijā sazinājos
angļu valodā, brīžiem arī itāļu. Itāļiem
ir liela problēma ar angļu valodas
zināšanām, tā iemesla dēļ bieži nācās
izmantot manas jauniegūtās itāļu
valodas prasmes, kas, protams, šai laikā
uzlabojās.
Darba pieredze, komunikācijas
prasmes, emocijas un atmiņas no
laika, kas tika pavadīts šajā Erasmus+
projektā, viennozīmīgi ir pozitīvs
ieguvums. Ja būtu iespēja atgriezties
atpakaļ mirklī, kad jāizdara izvēle,
kur iziet praksi, es atkal pieņemtu šo
pašu lēmumu. Tādēļ vēlos pateikties
koledžai par doto iespēju, AMFI par
uzņemšanu un SPMC organizācijai,
kas deva darbu un pieredzi manis
izvēlētajai profesijai.

Prom no realitātes – Gērnsijas salā

Vēl aizvien nespēju noticēt tam, cik
ļoti man paveicās ar savu Erasmus+
praksi. Pirmkārt, vieta – Gērnsijas sala,
kas ir viens no Apvienotās Karalistes
kroņa skaistākajiem dārgakmeņiem.
Otrkārt, draugu un paziņu loks, kuri
jau dzīvoja tur un pozitīvi ietekmēja
manu izvēli. Treškārt, gleznainās
ainavas un salinieku dzīvesveids
pārliecināja par mana nodoma – doties
salas izpētē – pareizību.

Prakses vietā ierados aprīlī. Tūristu
bums tikko bija sācies, līdz ar to arī
radās plašas darba iespējas. Sāku strādāt
vietējā juvelierizstrādājumu veikalā
Guernsey Pearl, kurš specializējas pērļu
rotu izgatavošanā. Darbs atbildīgs,
bet patīkams. Klientu loks – tūristi,
bet arī starp vietējiem iedzīvotājiem
veikals izpelnījies plašu atpazīstamību.
Apguvu rotu izgatavošanas prasmes,
kolēģi bija atsaucīgi, izpalīdzīgi. Te
iepazinos ar cilvēkiem no dažādām
pasaules malām, papildināju arī savas
angļu valodas zināšanas. Prakses laikā
man bija iespēja daudz ko mācīties
no sava darba devēja un priekšnieka:
kā rīkoties nestandarta situācijās, kā
pareizāk risināt radušās problēmas,
kā komunicēt ar klientu. Likums, kas
jāatceras katram biznesa veidotājam
– klientam vienmēr ir taisnība! Tāpat

apguvu zinības par līgumiem un preču
iegādi, cenu politiku, veikala darba
organizāciju.
Sala atrodas tikai 45 minūšu
lidojuma attālumā no Londonas,
bet vilkt paralēles ar Apvienoto
Karalisti nevar. Gērnsijas salā valda
miers un īpašs lēnīgums, iedzīvotāji
nekur nesteidzas, ikdienā nav cilvēku
burzmas. Salai ir sava valdība, valūta
un ļoti pieprasīta vietējā ražojuma
pārtika. Sajūtas varētu aprakstīt kā
pēc ceļojuma laika mašīnā, atpakaļ
pagātnē, jo uz ielām cilvēki vietumis
vēl joprojām pārvietojas ar zirgiem,
pie privātmājām ir redzamas “uzticības
kastītes”, kur saimnieki izlikuši
pārdošanai sava dārza ražu un dažādas
mantas. Salinieki ir laipni, sveicina
katru pretimnācēju, arī svešinieku,
atvainojas vai ik uz soļa un cenšas
sadzīvot draudzīgi kā viena liela
ģimene.
Prakses laiku pavadīju salas centrā
Seintpīterportā, kur dzīvojamo istabu
dalīju ar vēl vienu studenti. Kļuvām par
ļoti labām draudzenēm.
Gērnsijas sala ir viens no
populārākajiem tūristu galamērķiem
pasaulē. Tās platība ir vien 65 km2,
kas nozīmē, ka brauciens līdz salas
robežmalai ilgst 20 minūtes. Brokastis
pie okeāna, pasakainas pludmales un
lieliskas brīvdienas šeit tiek garantētas!
Arī es savu brīvo laiku vadīju okeāna
krastā, kur apguvu sērfošanas prasmi.
Lai gan Gērnsija nebūt nav populāra
studentu vidū, uzskatu, ka pati te esmu
guvusi ļoti daudz praktiskās pieredzes
un pozitīvu emociju!
Madara Stikāne

Toms Kajāns
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Studiju programma Studiju programma
„Datorsistēmu,
„Cilvēku resursu
datortīklu
vadība”
administrēšana un
2011. gadā
uzsāku studijas
programmēšana”
Cilvēku

resursu
vadības
programmā.
Studijas
toreiz šķita
divtik grūtas,
jo manam
darbam nebija
sasaistes ar to, ko studēju. Varētu
teikt – zināšanas jau ieguvu, bet radās
jautājums – kur tās pielietot. Atceros,
ka man ļoti patika mācīties Juridiskajā
koledžā. Docētāji ar pieredzi, lekcijas
interesantas, diskusijas, kuras raisījās
nodarbību laikā mūsu starpā, arī bija
ļoti vērtīgas.
Jau tad, kad gāju pēc ilgi kārotā
diploma, biju pārliecināta, ka noteikti
turpināšu studijas. Iespējams, būtu
atsākusi to darīt ātrāk, bet plānus
pakoriģēja manas atvasītes.
Protams, tagad jau kā divu bērnu
mamma un ar Juridiskās koledžas
diplomu, esmu atgriezusies darbā, bet
pavisam citā darba vietā. Mans pirmā
līmeņa augstākās izglītības diploms
tika novērtēts augstu. Darba devējam
jau bija informācija par to, kā arī
veiksmīga pieredze ar studentiem no
šīs koledžas.
Izvērtējot aizritējušo laiku, varu
atzīt, ka studijas koledžā man ir
devušas ne tikai diplomu, bet vēl arī
neatņemamu pievienoto vērtību. Tieši
tagad ir tas laiks, kad izprotu toreizējo
lekciju saturu un savā darbā pielietoju
iegūtās zināšanas no agrākajām
diskusijām nodarbībās.
Esmu atgriezusies te un atsākusi
vēlreiz studēt savā koledžā, jo nu varu
teikt, ka mūsu vēlme kaut ko mainīt ir
atkarīga no mums pašiem. Mana izvēle
pašlaik atkal ir Juridiskā koledža.

Kitija Rozentāle
2013. gada absolvente,
tagad – Tiesību zinātņu studente
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Es izvēlējos
studēt
Datorsistēmu
un datortīklu
administrē
šanas studiju
programmā.
Tā kā jau
strādāju šajā
sfērā, tad man
bija svarīgas
studijas neklātienē. Mana māsa, kura
toreiz jau mācījās Juridiskajā koledžā,
ieteica izvēlēties jauno, tikko koledžā
izveidoto Datorsistēmu un datortīkla
administrēšanas studiju programmu.
Padomam paklausīju un pēc 2 gadiem
jau stāvēju prožektoru gaismā uz
Spendid Palace skatuves, lai saņemtu
savu diplomu.
Uz mani personīgi milzīgu iespaidu
atstāja docētāji. Tie ir augsta līmeņa
profesionāļi, kuri ne tikai māca
katrs savu priekšmetu, bet arī strādā
attiecīgajā jomā. Tas nozīmē, ka teorija
tiek pamatota ar viņu reālo darba
pieredzi. Apgūstot studiju programmas
speciālos priekšmetus bija ļoti patīkami
diskutēt ar docētāju un kursa biedriem
par jomas aktualitātēm. Tā kā lielākā
daļa no maniem kursa biedriem jau
strādāja IT sfērā, šādi mēs mācījāmies
gan no pasniedzēja, gan viens no otra.
Šobrīd, gadu pēc absolvēšanas, esmu
veiksmīgi nomainījusi darbu un netiešā
veidā par to jāpateicas arī koledžai.
Studiju laikā nostabilizējās priekštats
par to, ko vēlos darīt. Vienmēr esmu
zinājusi, ka gribu savu dzīvi saistīt ar
IT sfēru, bet docētājas Evas Blūmas
lekcijās sapratu, ka man ārkārtīgi
patīk arī dokumentu pārvaldība
un administratīvais darbs. Tāpēc,
izvērtējot jaunas karjeras iespējas,
tagad meklēju to amatu, kas apvienotu
šīs divas lietas.

Pieminēšanas vērta ir Juridiskās
koledžas vadības attieksme – atvērts
dialogs ar studentu, ierosinājumu
uzklausīšana, iespēja piedalīties
konkursos, atzinības par izcilām
sekmēm, kopīgi sporta pasākumi
(maratons, boulings) – tās ir tikai
dažas no lietām, ar kuru palīdzību
tiek veidota patīkama un daudzpusīga
studiju vide.

Kristīne Lamberte
2015. gada absolvente

Studiju programma
„Grāmatvedība un
finanses”
Studijas
Juridiskajā
koledžā uzsāku
pēc mammas
ieteikuma,
kura jau ir
šīs koledžas
absolvente
(2014).
Toreiz –
viņas studiju
laikā – redzēju, ar kādu interesi,
aizrautību tas notiek, cik produktīvi
un veiksmīgi sokas mācības. Tad arī
nolēmu, ka es arī to gribu un spēju, ka
augstāko izglītību grāmatvedības un
finanšu jomā iegūšu tieši šeit.
Lekcijās koledžā nostiprināju
gan iepriekš iegūtās zināšanas, gan
arī ieguvu jaunas, kuras tagad varu
pielietot dažādās dzīves situācijās
un savā ikdienas darbā. Koledžā
strādā jauki un atsaucīgi docētāji,
vienmēr smaidīgās metodiskā
kabineta meitenes. Te katrreiz var
pajautāt un saņemt atbildes uz visiem
interesējošiem jautājumiem. Te ir laba
komunikācija ar koledžas vadību.
Studiju laikā savu kursa biedru vidū
atradu daudzus jaunus draugus un
domubiedrus. Pārvarot grūtības kopā
mēs iegūstam fantastisku gandarījuma
sajūtu. Tādēļ ikvienam varu ieteikt
studēt un izmantot koledžas piedāvātās
iespējas!

Dana Viļķina
2016. gada absolvente
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Studiju programma
„Komerczinības”
Studēt
Juridiskajā
koledžā
man ieteica
draugi, kas to
savulaik bija
jau absolvējuši.
Dzirdēju
no viņiem
tikai labas
atsauksmes
par mācību iestādi, studiju procesu,
administrāciju, docētājiem. Arī
koledžas atrašanās vieta bija man ļoti
izdevīga, Rīgas centrā, tuvu darba
vietai.
Tie divi gadi studenta kurpēs
paskrēja ļoti ātri, viegli tas nebija, bet
jāsaka, ka tagad savās ikdienas gaitās
jūtu, ka dienaskārtībā kaut kā pietrūkst.
Studiju laikā esmu ieguvusi gan
zināšanas, gan pieredzi, gan jaunus
draugus. Apguvu komerczinības,
lekcijas studiju kursu ietvaros man
sniedza tās teorētiskās zināšanas, ko es
tagad arī reāli varu pielietot praksē.
Jāsaka, ka gan koledžas
administrācija, gan docētāji bija ļoti
atsaucīgi un pretimnākoši un saviem
draugiem es tagad noteikti iesaku
studēt šeit.

Juta Avotiņa
2016. gada absolvente

Studiju programma
“Tiesību zinātnes”
Juridiskā
koledža nu
nebūs tā
izglītības
iestāde, kur
var atnākt
atsēdēt divus
gadus skolas
solā un viegli
iegūt diplomu.
Uzsākot
studijas ir jārēķinās, ka būs daudz
jāmācās, jālasa, jāmeklē informācija.

Bet tas viss ved tikai uz labu, uz sevis
pilnveidošanu un apziņu, cik vērtīgi
ir uzzināt vēl vairāk, kā arī to, cik maz
es zinu, bet daudz vēl ir jāpēta un
jāizzina…
Visas šeit gūtās zināšanas noder –
gan darbā, gan ikdienas dzīvē. Paldies
varu teikt arī sev, par savu apņēmību,
ka pabeidzu studijas, kā arī paldies
jāsaka atsaucīgajiem pasniedzējiem, jo
šī koledža mani motivēja ar labi ielikto
juridisko zināšanu pamatu turpināt
studēt Rīgas Stradiņa universitātē.
Aija Briede
2015. gada absolvente

Studiju programma
„Nekustamā
īpašuma
pārvaldīšana un
apsaimniekošana”
Esmu uzņēmējs ar 20 gadu
pieredzi, bet pirms 3 gadiem pienāca
brīdis, kad krīzes laikā stagnēt sākusī
uzņēmējdarbība bija jāpārtrauc. Ja
stāvi uz vietas un nepilnveidojies,
tad tevi apiet konkurenti un tu zaudē
konkurences cīņā, un tā bija ar manu
uzņēmumu.
Mans tuvākais draugs ar lielu dzīves
pieredzi un sieva mani mudināja sākt
nodarboties ar nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu. Jāsaka, ka joma man
nebija sveša, jo savā uzņēmējdarbības
laikā biju vadījis dažādus saimnieciskus
procesus.
Lai nodarbotos ar kaut ko
profesionāli, ir vajadzīgas zināšanas.
Sākumā iestājos Juridiskās koledžas
Nekustamā īpašuma pārvaldnieku
6 mēnešu kursos, bet jau pēc
pāris nedēļām sapratu, ka ar to
būs par maz un nolēmu pāriet uz
2,5 gadu neklātienes programmu
“Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un
apsaimniekošana”, lai iegūtu augstāko
izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju. Koledžas vadība bija
pretimnākoša un pēc mēneša jau biju
students izvēlētajā studiju programmā.

Studējot ieguvu ļoti plašas un
vērtīgas zināšanas visdažādākajos
mācību priekšmetos, sākot no
profesionālām zināšanām nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas
organizēšanā un ēku inženierteh
niskajās komunikācijās līdz vispārīgām
– lietvedībā un psiholoģijā. Te zinības
apguvu pie erudītiem un augsti
profesionāliem pasniedzējiem. Kopumā
mācību programma ietver 29 studiju
priekšmetus un dod visaptverošas
zināšanas, kas nepieciešamas izvēlētajā
profesijā un tāpat var noderēt arī citās
dzīves jomās.
Uzskatu, ka apgūstot šo
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas programmu, esmu
restartējis sevi un tagad gatavs jauniem
izaicinājumiem. Esmu apmierināts
ar savu izvēli un jūtos spējīgs (man ir
virs 50) gūt panākumus perspektīvā
uzņēmējdarbības laukā, un tas ir
pateicoties Juridiskajā koledžā gūtajām
zināšanām.
Valdis Vilcāns
2016. gada absolvents

Nepieciešamība pēc likumā
noteiktās izglītības un vēlme pēc
zināšanām mani pamudināja studēt
atkal. Izvērtējot mācību iestāžu
piedāvājumus, iestājos Juridiskajā
koledžā. Iemesls, kāpēc izvēlējos studiju
programmu ”Nekustamā īpašuma
pārvaldīšana un apsaimniekošana“,
– iespēja divu gadu laikā iegūt pirmā
līmeņa augstākās izglītības diplomu un
4. profesionālās kvalifikācijas līmeni,
kas ir nepieciešams, lai darbotos
šai sfērā. Studijas man deva tieši tās
praktiskās un teorētiskās zināšanas, kas
noder turpmākai karjeras attīstībai.
Gunta Tkačuka
2016. gada absolvente

7

Nr. 6 / 2016. gada novembris

Finiša taisnē

Ar kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu nupat – oktobra beigās ir noslēdzies liels un nozīmīgs studiju posms
143 studējošajiem. Kā atzīmēja visu 6 studiju programmu valsts eksāmenu komisiju priekšsēdētāji, šoruden
tika prezentēti daudzi labi un kvalitatīvi izstrādāti darbi, kuru tapšanā, neapšaubāmi,
jaušams arī kvalifikācijas darbu vadītāju – mūsu docētāju ieguldījums.
Līdzās tradicionālajām un katrai studiju programmai
Katra komisija, izvērtējot kvalifikācijas darbu saturu,
raksturīgajām tēmām, šogad studenti bija izvēlējušies arī
kvalitāti, tēmas aktualitāti un saņemto vērtējumu, labākos
jaunus, interesantus tematus un akcentēja problēmas, ko
no tiem ieteica virzīt publicēšanai. Ingai Muraševai, Anetei
pētīja un atspoguļoja savos kvalifikācijas darbos.
Krūmiņai, Danai Antonei, Stellai Miķelsonei, Jānim
Studenti pētīja darbinieku darba izpildes novērtēšanas
Hertmanim, Iļjam Ivanovam, Evitai Pētersonei, Tatjanai
sistēmu tirdzniecības uzņēmumā, pievērsās datu glabāšanas
Gorbunovai, Līvai Šmaukstelei un Dinai Benefeldei,
drošībai un debitoru parādu analīzei, rakstīja par pārrobežu ņemot par pamatu savu Juridiskajā koledžā izstrādāto
veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas regulējumu
kvalifikācijas darbu, tika piedāvāts sagatavot darba galveno
Latvijā pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem.
tēžu, secinājumu un priekšlikumu izklāstu zinātniska raksta
Tāpat jāatzīmē interesanti kvalifikācijas darbi, kuros bija
veidā. Šos absolventu rakstus publicēsim Juridiskās koledžas
veikta pamatīga personāla apmācības metožu izpēte un
Zinātnisko rakstu nākamajā krājumā kopā ar koledžas
personāla vadības psiholoģisko aspektu atspoguļojums.
docētāju zinātniskajiem rakstiem.
Šogad, izstrādājot kvalifikācijas darbus par darba tiesiskajām
attiecībām, tika runāts gan par darba līgumiem, gan laiku
un tā organizāciju, gan arī akcentēta ļoti aktuāla tēma
– vienlīdzības principa nodrošinājums darba tiesiskajās
attiecībās.

Rezultātus paziņo studiju programmas „Tiesību zinātnes” valsts
eksāmenu komisijas priekšsēdētājs Dzintars Rasnačs (no labās)
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte
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Rudens izlaidumā īpaši tika sveikti desmit labākie koledžas
studenti. Dāvanu – LZA 4 sējumu akadēmisko rakstu krājumu
“Latvieši un Latvija” saņem studiju programmas „Datorsistēmu,
datortīklu administrēšana un programmēšana” absolvents
Genādijs Krastiņš, kurš studiju laikā regulāri ir ieguvis vislabākās
atzīmes (atestāta vidējā atzīme 8,9)
Foto: Jānis Brencis
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Starptautiskā vieslektoru
ELSA Latvia tiesas
diena 2016. gada 7. jūlijā procesa izspēlē piedalās
Juridiskās koledžas
2. kursa studenti
„Ar administratīvo justīciju tiesiska valsts iegūst savu īsto
izveidojumu”
(Kārlis Dišlers)

Sabiedriski politiskā situācija Venecuēlā un Latvijā:
salīdzinošā analīze.
Vieslektors – Guntars Gedulis (Venecuēla), Pasaules Brīvo latviešu
apvienības izglītības padomes loceklis, pedagogs (attēlā no labās)

Prezidenta vēlēšanu kampaņa ASV un tās rezultātu iespējamā
ietekme uz Baltijas valstīm.
Vieslektors – Juris Dreifelds (Kanāda), Broka universitātes
profesors (attēlā no labās)
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte

Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsture.
Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis un vieslektors Niko
Džavahišvili (Gruzija), Tbilisi Universitātes profesors
Foto: Jānis Brencis

Ar šo profesora Kārļa Dišlera citātu Eiropas Tiesību
studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia) izsludināja pirmās
nacionāla līmeņa administratīvās tiesas procesa izspēles, kas
tika rīkotas par godu Administratīvā procesa likuma spēkā
stāšanās gada jubilejai 2005. gadā. Sākotnējā iecere attīstījās
ļoti veiksmīgi, jo organizatori izspēlei uzreiz saņēma vairāk
nekā 30 studentu komandu pieteikumus.
Pēc gandrīz 10 gadu pārtraukuma administratīvo tiesību
tiesas procesa izspēle atkal norisinājās 2014. gadā un nu jau
tiek rīkota ik gadu.
ELSA Latvia caur tiesas procesa izspēlēm tiesību zinātņu
studentiem sniedz iespēju pierādīt savas zināšanas un
prasmes, kā arī gūt jaunu, turpmākajai karjerai noderīgu
pieredzi, risinot kāzusus un gatavojot savas pozīcijas
aizstāvību arī mutvārdos. Piedalīties sacensībās bija aicināti
piedalīties visu Latvijas tiesību zinātņu studiju programmu
realizējošo augstskolu studenti.
Šī gada kāzuss bija veltīts dāvinājuma līguma un
publisko tiesību līguma nošķiršanai strīdā starp pašvaldību
un sabiedrību
ar ierobežotu
atbildību “Labības
apvienība”. Pirms
sacensībām
komandām
bija jāiesniedz
pieteikums, pēc
tam jāsagatavo
gan pašvaldības
pieteikums,
gan atbildētāja
paskaidrojumi,
nosūtot tos uz
ELSA Latvia
e-pastu.
Izspēles mutiskā daļa norisinājās 2016. gada
29. oktobrī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes
telpās, savukārt izspēles fināls – Augstākajā tiesā.
Juridiskās koledžas komanda (Juris Pētersons, Andra
Bukbārde, Arnis Kļaviņš) iekļuva pusfinālā.
M. iur. Nikolajs Ozoliņš
Komandas treneris
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Mums jau 22. izlaidums

Mīļie, mīļie absolventi!
Cienījamās dāmas, godājamie kungi!
Šodien esam pulcējušies šajā greznajā zālē, lai suminātu
Juridiskās koledžas 143 absolventus sešās studiju
programmās: Tiesību zinātnes, Cilvēku resursu vadība,
Nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana,
Komerczinības, Grāmatvedība un finanses, Datortīklu
administrēšana un programmēšana. Īpašs prieks, ka
absolventi ir ne tikai rīdzinieki, bet nāk arī no koledžas
filiālēm Gulbenē, Valmierā, Ventspilī un Liepājā.
Pirms diviem gadiem mēs
tikāmies ar mūsu šodienas
absolventiem pirmajā studiju
dienā Juridiskajā koledžā.
Tad koledžas direktors un
administrācija jūs brīdināja, ka
vieglas dienas koledžā nesolām.
Tagad jūs esat pārliecinājušies,
ka ne tikai dienas, bet nereti
arī naktis nebija vieglas,
pavadot visu savu brīvo laiku
pie grāmatām un mācību
materiāliem, atsakoties no
daudzām izklaidēm un saviem
hobijiem. Toties studiju
smagums ir nesis augļus. Pēc
labi padarīta darba gūtas labas

un konkurētspējīgas zināšanas, ar ko patiesi ir pamats
lepoties un būt gandarītiem.
Pirmajā tikšanās reizē koledžā mūsu šodienas absolventi
deva solījumu, dažs skaļi un publiski, dažs klusībā, paturot
to pie sevis, ka ir apņēmušies studijas koledžā ne tikai
uzsākt, bet arī divu gadu laikā sekmīgi pabeigt. Kad kāds no
studentiem vēl augustā bija iekrājis vairākus nenokārtotus
eksāmenus, mierināju viņu, ka var jau studijas pabeigt
reizē ar nākamajām grupām ziemā. Sekoja strikta atbilde:
“Nekādā gadījumā, es taču apsolīju jau pirmajā skolas dienā,
ka pabeigšu divos gados!” Šodien viņš ir absolventu vidū.
Studijas koledžā un gūtās sekmes nebūtu iedomājamas
bez mūsu absolventu ģimenes locekļu, radu, draugu un
darba kolēģu atbalsta. Paldies jums visiem un katram
arī Juridiskās koledžas vārdā! Tāpat liels paldies mūsu
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docētājiem, filiāļu vadītājām, koledžas darbiniekiem,
kuri visi kopā palīdzējuši kaldināt šodienas absolventu
panākumu. Tas viss tomēr nemazina mūsu absolventu pašu
veikumu. To, ko jūs esat paveikuši divos gados, var izdarīt
tikai motivēti, uzcītīgi, izturīgi un apņēmīgi cilvēki. Jūs tādi
esat un novēlu šīs īpašības stiprināt un attīstīt arī tālākajās
dzīves un karjeras gaitās! Lai jums izdodas! Vēlu sekmes!
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
2016. gada 5. novembrī

Foto: Jānis Brencis
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Starp Lietuvas sadarbības augstskolas
bakalauriem arī mūsējie
Četri Juridiskās koledžas 2015. gada absolventi: Lāsma Gavarāne, Juris Kalmikovs, Uldis Sīpols un
Roberts Urdziņš šovasar (1.07.2016.) absolvēja mūsu sadarbības augstskolu – Utenas koledžu
(Utenos kolegija), saņemot profesionālā bakalaura diplomu Tiesību zinātnē.

Absolventi Uldis Sīpols, Juris Kalmikovs un Utenas koledžas
Tiesību katedras vadītājs Viktoras Žemčiugovas (vidū)

Juridiskās koledžas studenti Ģenerālprokuratūrā
Kāda tad īsti ir prokurora ikdiena, kā strādā Latvijas
Republikas Prokuratūras iestādes, vai ar to saistīt savu
karjeru… Šie un, protams, vēl citi ar studijām izvēlētajā
profesijā saistītie jautājumi neliek mieru daudziem
studējošajiem, tādēļ ļoti noder Juridiskās koledžas docētāju
noorganizētās ekskursijas.
Juridiskās koledžas studenti šogad uz Ģenerālprokuratūru
devās 4. oktobrī. Divu stundu ilgās vizītes laikā iepazināmies
ar prokuratūru un tās darbu, tikāmies ar Latvijas Republikas
ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru, runājām par nozares
aktuālajiem jautājumiem.

Ar lielu interesi noskatījāmies arī dokumentālu filmu
par prokuratūras rašanos sendienās, pārmaiņu laikiem,
par neatkarīgās prokuratūras veidošanās procesiem 20. gs.
90. gadu sākumā. Savstarpējā sarunā atklājām lietas, ko
nezinājām un to, ko bijām piemirsuši.
Paldies koledžas docētājai M.iur. Rutai Mekšai! Pēc šīs
vizītes sapratu, ka savu karjeru ar prokuratūru diez vai
saistīšu, bet tieslietu sistēmā strādāšu gan.
Marika Māra Lūciņa

Augstākajā tiesā –
pirmkursnieku dienas
Lai gūtu ieskatu vienā no interesantākajām un vienlaikus
smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša amatā un iepazītos ar Augstāko tiesu un tās vietu Latvijas tiesu
sistēmā, jau tradicionāli ik rudeni Augstākā tiesa aicina
Juridiskās koledžas pirmā kursa studentus uz tikšanos.
Mūsu studenti 11. novembrī Augstākās tiesas
Komunikācijas nodaļas preses sekretāres Baibas Katajas
vadībā devās ekskursijā pa Tiesu pili, ieskatījās tiesu zālēs.
Neizpalika tāpat arī tiesas muzeja apmeklējums.
Interesanta un radoša izvērtās domu apmaiņa tikšanās
laikā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Tikšanās ar Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru
Foto: Una Reķe (Latvijas Republikas Prokuratūra)

Madara Ozere
Dienas nodaļas vadītāja
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Juridiskās koledžas fotoizstāde
Tematiski ikgadējā koledžas
fotoizstāde tiek veidota divās daļās:
“Mēs no Juridiskās koledžas” un
“Pasaule ar Juridiskās koledžas
studentu, docētāju un darbinieku acīm”.
Fotogrāfijas izstādei šoruden iesniedza
8 dalībnieki. Autoru darbos ir redzams
un nojaušams tas individuālais,
neatkārtojamais, savdabīgais un arī
netradicionālais skatījums uz dabu,
notikumiem,
cilvēkiem,
kas sasniegts,
izmantojot gan
melnbaltās,
gan krāsainās
fotogrāfijas
priekšrocības.
16. novembrī
uz fotoizstādes
atklāšanu
Juridiskās
koledžas
telpās pulcējās
fotogrāfiju
autori,

domubiedri un atbalstītāji, koledžas
studenti un interesenti. Galvenā balva
šogad tika piešķirta Jeļenas Punānes
darbam “Latvija… viņa ir visskaistākā,
tik un tā”. Jāsaka, ka Latvijas tēma
tiek paturēta prātā un sirdī arī katram
nākošās izstādes dalībniekam, jo mūsu
valsts jubilejai par godu 2018. gada
fotoizstādē tiks atspoguļota Latvija visā
tās daudzveidībā.

Viesojamies
Latvijas
nacionālajā
mākslas muzejā
Latvijas nacionālā mākslas muzeja
atklāšana ar Baltā galdauta svētkiem
2016. gada 4. maijā bija grandioza
un sirsnīga. Muzeja ēka Krišjāņa
Valdemāra ielā, kas pēc baltvācu
arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta
uzbūvēta 1905. gadā, ir viena no
iespaidīgākajām historisma stila
celtnēm Rīgas bulvāru lokā.

Saskati skaisto ap sevi

Izstāde “Saskati skaisto ap sevi!” ir
amatieru fotogrāfijas popularizēšanas
pasākums, kam nav ne mazākā
komerciālā nolūka. Ceļojošās izstādes
mērķis ir aicināt ikvienu kļūt par
skaistuma un brīnuma vēstures
aculiecinieku, iedrošināt ikvienu
amatieri tuvināties profesionāla
fotogrāfa līmenim un ikvienu ķert īsto

mirkli. Gandrīz ne uz vienu fotogrāfiju
neapstiprinu savu autortiesību
monopolu, jo visos mirkļos ir
līdzdarbojušies mani domubiedri un
draugi. Tas ir mūsu kopīgs darbs. Viena
(mana) kamera, kopīga ideja, režija un
scenārijs.

Patiesā cieņā,
Dzintars Rasnačs

Latvijas Republikas tieslietu ministra Dzintara Rasnača personālās fotoizstādes
atklāšana Juridiskajā koledžā 2016. gada 19. oktobrī
Foto: Jānis Brencis
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Oktobrī uz mākslas muzeju devās arī
Juridiskās koledžas kolektīvs, lai skatītu
ne tikai rekonstrukcijas gaitā paveikto,
bet iepazītos arī ar plašo retrospekciju
jaunatvērtajā Lielajā izstāžu zālē par
godu gleznotājam Janim Rozentālam
(1866–1916), kura simt piecdesmitā
dzimšanas diena starptautiskā mērogā
ir ietverta UNESCO svinamo dienu
kalendārā.
Izstāde ar tajā eksponētajiem
142 darbiem ir viens no Jaņa
Rozentāla jubilejas gada programmas
centrālajiem notikumiem. Tā veidota
no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
krājuma, kas pārliecinoši reprezentē
klasiķa radošās darbības galvenos
posmus un žanrus, stilistisko mainību
un tehniku dažādību.
Gadsimtu mijas gaisotni atdzīvināja
gleznotāja radīto fotoattēlu klātbūtne,
ko viņš jaunrades vajadzībām uzņēmis
pats ar savu fotokameru.

