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Juridiskās koledžas
20. gadadienā
pie mums viesojas
absolvente
Dana
Reizniece-Ozola

Saruna ar Saeimas deputāti, bijušo Latvijas Republikas finanšu ministri, ekonomikas ministri, titula
“2017. gada finanšu ministre Eiropā” īpašnieci un šaha lielmeistari.
Dana Reizniece-Ozola ir ieguvusi profesionālo maģistra
grādu uzņēmējdarbības vadībā (Executive Master of Business
Administration) Starptautiskajā kosmosa universitātē
Francijā un profesionālo maģistra grādu tulkošanā un
terminoloģijā Ventspils Augstskolā. 2008. gadā absolvējusi
Juridisko koledžu. Papildus apguvusi kosmosa nozares
vadības un izglītības apmācību NASA Kosmosa un raķešu
centrā, ASV. Dana ir šaha lielmeistare kopš 2000. gada un
četrkārtēja Latvijas sieviešu čempione, Eiropas čempione un
Pasaules vicečempione.
Dana Reizniece-Ozola - Saeimas deputāte, ministre.
Cik nozīmīgas ir juridiskās zināšanas šajos amatos?
Valsts pārvaldē, īpaši likumdevēja darbā, juridiskās
zināšanas ir daļa no obligātā “džentlmeņa komplekta”.
Orientēties tiesību sistēmā, saprast, vērtēt un radīt tiesību
normas – tā ir politiķa aroda obligāta sastāvdaļa. Taču
patiesībā jau juridiskās zināšanas nepieciešamas katram,

lai spētu pasargāt sevi darbā, biznesā, attiecībās ar valsti
un līdzcilvēkiem. Bez tām grūti iegādāties dzīvokli, saņemt
mantojumu, vienoties par sadarbību ar biznesa partneri,
nezaudēt naudu, ja iegādātā prece ir brāķis vai saņemtais
pakalpojums neatbilst solītajam. Ik uz soļa jutīsies droši, ja
zināsi savus pienākumus un tiesības.
Domāju, ļoti laba niša ir divgadīgā profesionālā augstākā
izglītība. Cilvēki nav gatavi veltīt daudzus gadus kādas
jomas apguvei, sevišķi, ja nav pārliecināti, vai tas viņus
interesē. Piedāvājot apgūt prasmes un profesiju salīdzinoši
īsā laikā – tā jau ir daļa no mūžizglītības. Svarīgi gan uzturēt
augstu kvalitāti. Tas ir mācību iestādes prestiža jautājums.
Nodrošinot kvalitāti un piedāvājot studiju programmas
svešvalodās, tālmācības studiju forma ļauj iet pāri robežām
un studijas ir iespējamas arī ārvalstu studentiem.
Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.

Skolā mācījos dabaszinību klasē, kur matemātiku,
fiziku, ķīmiju un bioloģiju apguvu padziļināti. Vēlāk, kad
studēju valodu Ventspils Augstskolā, tomēr ļoti ilgojos
pēc tehniskām zināšanām. Strādājot Ventspils Augsto
tehnoloģiju parkā un domājot par Ventspils Augstskolas,
pilsētas un reģiona
attīstību, ar kolēģiem
meklējām nišu, kuras
pētniecībā būtu vērts
ieguldīt.

Jūs esat absolvējusi vairākas augstskolas, t.sk.
Starptautisko kosmosa universitāti Francijā, iegūstot
maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.
Ar ko atšķiras studijas ārvalstīs no studijām Latvijā?
Jau studējot
starptautisko
uzņēmējdarbību
apmaiņas programmā
Somijā, pēcāk arī
Kosmoss ir unikāls
maģistrantūrā
ar to, ka tā atkal jau ir
Francijā novērtēju,
vairāku jomu
ka paralēli
profesionālajām
sinerģija –
zināšanām daudz
elektronika,
lielāka uzmanība
mehānika,
tiek veltīta sociālo
informāciju
prasmju apguvei.
tehnoloģijas ar milzu
Darbs komandās,
pievienoto vērtību.
studiju uzdevumi,
Daļēji ierosmi
kas prasa sadarbību
deva Ventspils
ar uzņēmējiem,
Radioastronomijas
Lekcija Juridiskās koledžas pirmā kursa studentiem “Latvijas ekonomikas un
pētījumi, kuros
centra infrastruktūra
politikas izaicinājumi tagad un tuvākajā nākotnē” 2020. gada 26. septembrī.
Vieslektore – Saeimas deputāte, bijusī Latvijas finanšu ministre un
neiztikt bez
un pētnieki, vēlāk –
ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.
saziņas ar valsts
izveidotā sadarbība
institūcijām, jau agrā vecumā māca nebaidīties un saprast,
ar Brēmenes Tehnisko universitāti un OHB Technologies.
ka esi daļa no plašākas sabiedrības. Kosmosa universitātes
Kopā ar Induli Kalniņu, kurš daudzus gadus jau bija tur
studijas man kopumā šķita ļoti mūsdienīgas, tādēļ ka tās
nostrādājis, uzsākām darbu pie Latvijas pirmā satelīta
ir starpdisciplināras, t.i., tās apvieno vadībzinības, tiesības,
“Venta-1”, apmācot studentus un pasniedzējus.
inženierzinātnes, turklāt dažādās valstīs (vietās, ko var
Nedaudz par personīgo. Kas ir tas stiprais balsts Danas
uzskatīt par kosmosa pētniecības vai industrijas centriem).
Reiznieces-Ozolas dzīvē?
Saka, ka jaunrade jāmeklē vairāku nozaru krustpunktā.
Cilvēks pasauli var apgriezt, ja ir viens stabils atbalsta
Zināšanas plašākā spektrā – tā, šķiet, ir nākotnes cilvēka
punkts. Man tā ir ģimene un piederības sajūta, ko sniedz
pazīme.
šahs. Šīs divas lietas iedod to drošības sajūtu, kas rada
Kurā brīdī Jūsu dzīvē sākās aizraušanās ar kosmosa
pārliecību un politikā ļauj pieņemt drosmīgus lēmumus.
Intervēja: Anita Rudziša
izpēti, satelīttehnoloģijām, to pielietojumu?
Foto: Jānis Brencis

Studiju virziena “Ekonomika” akreditācija
Starptautiskā akreditācijas komisija 14.–16. oktobrī Juridiskajā koledžā studiju virziena izvērtēšanu
veica gan Rīgā, gan arī Gulbenes un Valmieras filiālēs.

Foto: Tālavs Jundzis
Studiju virziena ”Ekonomika” akreditācija (Rīga,14.10.2020.).
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Komisija Valmieras filiālē tiekas ar Grāmatvedības studiju
programmas studentiem (16.10.2020.).
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Juridiskajā koledžā turpinās Eiropas Sociālā fonda
projektu realizācija
Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008
Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek Juridiskās
koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju
paaugstināšana. Šogad akadēmiskajā darbā tika iesaistīti
divi doktoranti – Eiropas tiesību jomā un nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Viena no
doktorantēm turpina darbu koledžā arī pēc projekta beigām.
Projekta ietvaros koledžas akadēmiskajam personālam
ir iespēja stažēties pie kāda no komersantiem, papildināt
savas kompetences, prasmes un zināšanas. Stažēšanās
ilgums ir noteikts 200 stundu apjomā. Pašlaik šo iespēju jau
izmantojuši septiņi koledžas docētāji, par stažēšanās vietām
izvēloties IK “RATE”, SIA “AB InfoService”, SIA “Ārstu
prakse Mazcenas 21”, SIA “Paul Mason Properties”, SIA
“Trelleborg Wheel System Liepaja” Liepājas SEZ SIA, SIA
“Abrams Business Services” un SIA “A CELTNE”.

kopuzņēmumu SIA “Zygon Baltic Consulting” ir paveikts
liels darbs pie izcilības standartam atbilstošas pārvaldības
sistēmas izstrādes. Tuvākajā laikā tiek plānots “Investors in
Excellence” kvalitātes (Lielbritānija) audits.

Projekts 8.2.3.0/18/A/006
Šai projektā turpinās administratīvā personāla
mācības. Nupat noslēdzies apmācību kurss personāla
vadībā 16 akadēmisko stundu apjomā, vēl tiek turpinātas
mācības finanšu vadības jomā. Finanšu vadības mācību
ietvaros koledžas administratīvais personāls piedalījās
Swedbankas Finanšu inkubatora finanšu izspēlē. Projekta
ietvaros tiek veikts liels darbs pie koledžas e-pārvaldības
sistēmas izstrādes. Sadarbībā ar IK “RATE” tiek radīta
jauna e-platforma, kura sevī ietver gan sistēmas vizuālo
izskatu, gan studentu datu sistēmu, e-studiju funkcionālo
sistēmu, personāldaļas funkcionālo sistēmu, bibliotēkas,
t.sk. arī e-bibliotēkas sistēmu, grāmatvedības funkcionālo
sistēmu, nodarbību sarakstus, statistikas funkcionalitāti
un uzskaiti u.c. Sadarbojoties ar Latvijas – Lielbritānijas

Foto: Ieva Rebiņa

Projekts 8.2.1.0/18/A012.

Jaunajā studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība
un personas datu aizsardzība” 2020. gada oktobrī studijas
uzsāka pirmie 33 studenti. Studiju sākumposmā tiek
realizēti sekojoši studiju kursi: Globālā kiberdrošība, Ievads
datorzinātnē, Programmēšanas pamati, Tiesību zinības.
Studiju programmas satura izstrādē veiksmīga bija sadarbība
un liels atbalsts tika saņemts no CERT Informācijas
tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas, Valsts
policijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas u.c.
iestādēm.

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Darījuma
sarunas
un strīdu
risināšana
9. novembrī un 1. decembrī
lekcija Juridiskās koledžas
studentiem tiešsaistes režīmā.
Vieslektors – Dr.iur. Jānis
Bolis – advokāts ar vairāk
kā 40 gadu pieredzi biznesa
darījumu jomā Amerikā,
Latvijas Goda konsuls
ASV, viens no mediācijas
pamatlicējiem Latvijā.

Foto: Jānis Brencis
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Pirms divdesmit gadiem…
2000. gada jūlija pirmajā pusē pie manis Latvijas Zinātņu
akadēmijas augstceltnes sestajā stāvā ieradās divas jaunas
dāmas – Arta Šneidere, ar kuru jau biju pazīstams, un
Intra Lūce. Tikšanās notika Latvijas Zinātņu akadēmijas
Baltijas Stratēģisko pētījumu centrā, kura vadītājs es
biju. “Dibināsim koledžu!” – tāds, izrādījās, bija manu
apmeklētāju nāciena un sarunas mērķis. No jaunajām
dāmām uzzināju, ka ir stājušies spēkā grozījumi Augstskolu
likumā, kas paredz Latvijā īstenot pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību, dibinot valsts vai privātas koledžas.

To dzirdot, man atmiņā atausa diskusijas
Latvijas Juristu biedrībā, kurā biju tās
viceprezidents, ka neatkarīgajā Latvijā
nepieciešams sagatavot juristu palīgus.
Tāds mēģinājums reiz jau bija, kad
1987. gada septembrī darbu uzsāka Padomju
tirdzniecības tehnikuma Juridiskā nodaļa.
Tajā gatavoja juristus ar vidējo speciālo
izglītību Tieslietu ministrijas sistēmai:
kanceleju vadītājus, tiesas sēžu sekretārus, tiesu izpildītājus,
notariātu kantoru konsultantus, kā arī speciālistus darbam
tautas deputātu padomēs. Pēc dažiem gadiem, laikiem
mainoties, nodaļa tika slēgta. Man, dzirdot par jaunu iespēju
šādus speciālistus sagatavot divos gados, turklāt ar augstāko
izglītību, lai arī pirmā līmeņa augstāko izglītību, kāda
Latvijā pirms tam nebija pazīstama, šī ideja šķita brīnišķīga.
Vienīgais šķērslis – man personīgi bija vairāki iesākti darbi
un pētniecības projekti zinātnē, kas kavēja ķerties pie kaut
kā pilnīgi jauna. Taču dāmas bija pietiekami neatlaidīgas un
neļāva man atrunāties. Bija vien jāpiekrīt, nekas cits neatlika:
“Veidosim savu koledžu – Juridisko koledžu!”
No šodienas viedokļa raugoties, vismaz sākotnēji, ideja
bija vairāk nekā pārdroša, varbūt par neprātīgu nosaucama,
lai neteiktu – avantūra. Mums trim nebija nekā: ne
naudas, ne telpu, ne pasniedzēju, ne pieredzes – ko un kā
darīt. Tomēr, pateicoties manu abu partneru degsmei un
enerģijai, jau pēc dažām nedēļām – 2000. gada 21. augustā
Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta SIA “Juridiskā koledža”,
kuras juridiskā adrese bija Latvijas Zinātņu akadēmijas
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augstceltnē, Akadēmijas laukumā 1, 604. kabinetā, kur
atradās mans pētījumu centrs.
Zinātņu akadēmijā piemērotu telpu koledžas darbam
nebija. Telpas varbūt arī atrastu, bet tās vajadzēja ar galdiem
un krēsliem, t.i., auditorijas, lai varētu notikt lekcijas.
Mums nebija naudas, par ko to visu nopirkt, tāpēc kartē
un telefonu grāmatā meklējām skolas, kuru direktorus
uzrunāt. Vairākas mācību iestādes mums atteica. Rīgas
Valsts tehnikums derēja tā atrašanās vietas dēļ, taču nevienu
no administrācijas tur nepazinām. Pieteicām vizīti pie
direktora. Neatteica, taču pirmajā tikšanās reizē
RVT direktors Dainis Markus par mūsu plāniem
un lūgumu pavisam nebija priecīgs – tikko esot ar
grūtībām tādus nomniekus no Jūras akadēmijas
jau izmetis. Bijuši vienkārši neciešami. Mēs
solījām, ka būsim labi nomnieki. Viņš nepiekrita,
lai zvanot cita tehnikuma direktorei, tur Lāčplēša
ielā esot jauna ēka, nu varbūt mūs paņemšot. Pēc
pāris dienām atkal gājām pie Markusa, jo viņa
ieteiktais tehnikums arī mums atteica. Dainis
Markus, vēlreiz
uzklausījis
mūsu bēdu
stāstus, dedzīgos
solījumus,
mutiskos
apliecinājumus,
nopūtās –
padomāšot, bet
neko nesolot.
Pēc dažām
dienām tomēr
parādīja mums
tumšu gaiteni
tehnikuma
jaunā korpusa 2. stāvā ar izdilušu linoleja grīdas klājumu
un nolupušām sienām indīgi zaļā krāsā. Tur tobrīd valdīja
caurvējš, nāca specifiska smaka no tualetēm koridora galā,
logi tajās bija izsisti, durvis ciet nevērās. Mums tika piedāvātas
trīs telpas šī gaiteņa vidusdaļā – gribat ņemat, gribat nē!
Teicām, ka administrācijas vajadzībām pietiks ar divām.
Studentu uzņemšana koledžā sākās 15. oktobrī. Kad
plānoto 80 – 120 studentu vietā īsā laikā pieteicās gandrīz
500, iezīmējās jau citas problēmas… Taču tikām galā un
2000. gada 1. decembrī studijas varēja sākties. Studējošos
sagaidīja normālas auditorijas, par mūsu naudu izremontēts
un svaigi krāsots gaitenis, vairs nebija caurvēja un dažādo
smaku. Pāris dienas pirms tam – 2000. gada 28. novembrī
sarīkojām svinīgu pieņemšanu par godu Juridiskās koledžas
darba uzsākšanai, kurā piedalījās daudzas prominentas
personas. Arī Egils Levits bija viens no viesiem, vēlot labu
ceļavēju un veiksmi.
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
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Daži fakti
Ir 2000. gada vasara, Talsi, viesnīca, ja to tā var saukt,
jo pie ēkas fasādes vīd uzraksts “Veļas mazgātava”, turpat
blakām – daudzdzīvokļu namā izvietojies neliels pārtikas
veikaliņš, kurā nopērkamas svaigas zemenes un īpaši salds
vīns “Lidija”. Vakara turpinājumā seko divu dāmu garas
diskusijas un ideju “ģenerēšana”.
Rezultātā:
2000. gada 21. jūlijā Latvijas Republikas Uzņēmuma
reģistrā tiek iesniegts pieteikums par Bezpeļņas organizācijas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Juridiskā koledža”
reģistrāciju. Tobrīd abām dāmām jau pievienojies viens
kungs, tādējādi uz dibinātāju sapulces protokola, iesnieguma
un deklarācijas nu ir trīs dibinātāju paraksti: Tālavs Jundzis,
Intra Lūce, Arta Šneidere. Sabiedrības statūtu fonds –
2100 lati.
2000. gada 21. augustā tiek saņemta Bezpeļņas
organizācijas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Juridiskā
koledža” reģistrācijas apliecība ar uzņēmuma reģistrācijas
Nr. 000350675 un 31. augustā – Nodokļu maksātāja
reģistrācijas apliecība Nr.40003506758. Te jāpiebilst,
ka 2004. gadā uzņēmuma nosaukums no Bezpeļņas
organizācijas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Juridiskā
koledža” tiek mainīts uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildība
“Juridiskā koledža”.
Ņemot vērā to, ka Juridiskās koledžas pamatdarbība
ir saistīta ar izglītības procesu, tad 2000. gada 25. oktobrī
Juridiskā koledža kā izglītības iestāde tiek reģistrēta Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības
iestādes reģistrā (reģistrācijas apliecības Nr. 3334801243).
2000. gada 17. novembris – licencēta pirmā koledžas
studiju programma “Tiesību zinātnes”, profesionālā
kvalifikācija – jurista palīgs (licences Nr. 0065).
2000. gada 1. decembris – pirmā mācību diena, kad
studijas Rīgā uzsāk 460 studenti. Pirmās lekcijas: “Ievads

Studenti Ventspils filiālē (20.04.2001.)

tiesību zinātnēs”, vieslektors – Eiropas Cilvēktiesību tiesas
tiesnesis Egils Levits (Strasbūra), “Ievads politikas pamatos”,
vieslektors – Indiānas Universitātes profesors Jānis Peniķis
(ASV).
2000./2001. studiju gadā koledžā iestājās 663 studenti
(t.sk. Liepājas un Ventspils filiālēs).
2001. gada 9. novembrī jau tiek saņemta pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
“Tiesību zinātnes” akreditācijas lapa Nr. 026-345.
Programma ir akreditēta uz maksimālo akreditācijas
termiņu – sešiem gadiem. 2001. gada 27. novembrī, pēc
izglītības iestādes starptautiskās akreditācijas, ar ārvalstu
eksperti iesaisti, Juridiskā koledža saņem Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas akreditācijas lapu Nr. 027
(beztermiņa), kur teikts, ka “Juridiskajai koledžai ir tiesības
īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski
atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu”.

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Koledžas dibināšana
Viss sākās ļoti strauji. No idejas dzimšanas brīža jūnijā
jomā, ko nu viņi vēlējas apgūt maksimāli ātri. Cilvēki
līdz pirmajai mācību dienai decembrī – tikai pusgads.
nāca ar lielu uzticēšanos koledžas nākotnei. Pirmajā
Domājot par reflektantu uzņemšanu, bijām samērā
studiju gadā vēl nevarējām piedāvāt labi aprīkotas darba
telpas un auditorijas, datortehniku un projektorus tajās.
pieticīgi un cerējām, ka mums izdosies uzņemt
Administrācija, metodiskais
dažus desmitus studentu,
kabinets, grāmatvedība,
bet 2000. gada rudenī Rīgā
bibliotēka, docētāju kabinets
iesniegt dokumentus un
– viss atradās vienā 20m2 lielā
kārtot reflektanta testu atnāca
krietni vairāk studēt gribētāju.
telpā. Ērtības un komforts
Cilvēkiem saistoša izrādījās
nāca ar laiku. Taču koledžas
mūsu piedāvātā iespēja –
prioritāte – zinoši, profesionāli
iegūt kvalitatīvas zināšanas īsā
un interesanti pasniedzēji
laikā. Vairumam no koledžas
mums tobrīd jau bija, jo visi
pirmajiem studentiem jau
strādāja ar lielu entuziasmu.
bija viens augstākās izglītības
Arta Šneidere-Pavlovska
diploms, taču reālajā dzīvē
Juridiskās koledžas direktora
Juridiskās koledžas administrācija: Intra Lūce, Arta Šneidere,
un ieņemot konkrētu amatu,
vietniece
Tālavs Jundzis 2000. gada decembrī, Rīgā.
trūka pamatzināšanu tiesību
5

Nr. 14 / 2020. gada novembris

Ceļa zīme dzīvē

Dalīties ar atmiņām par studiju gadiem izrādījās viens no
studijām. Reizēm arī bija tā, ka nevarēju savilkt galus. Atceros,
grūtākajiem uzdevumiem. Grūtākais tādēļ, ka īsi, vienā rakstā
ilgi un skrupulozi gatavojos sarunai, pārdomājot dažādus
vajag izstāstīt, kā Juridiskā koledža mainīja visu manu dzīvi.
variantus. Beidzot saņēmu dūšu un gāju “padoties”. Kad tiku
Esmu invalīds kopš dzimšanas, kam arī domāšanas veids
līdz frāzei, ka šomēnes man nepietiek naudas, bez jebkādiem
no laika gala bijis šablonveida – turēties cieši līdzās “savējiem”, papildjautājumiem sekoja direktora atbilde: “Uzraksti
izglītoties tikai speciālajās skolās, utt. Mācoties pamatskolā
iesniegumu un ej tik un mācies”. Jā, tik elementāri!
mans grāls, mans nesasniedzamais sapnis bija jurista profesija.
No savas rūgtās pieredzes saku – uz eksāmenu koledžā
Gan manā bērnībā, gan tagad tas ir prestiži, tā ir sava veida
nesagatavojies doties nevar! Nu ir tā studenta vieglprātība,
intelektuāla virsotne. Viens piemērs, lai Jūs saprastu, cik tas
ai, aiziešu tāpat, gan jau būs labi. Es pie Jundža kunga uz
bija tālu un neaizsniedzami. Kādā no stundām es ar savām
eksāmenu gāju četras reizes. Četras! Es zinu, kad dalīja kaunu,
“zināšanām” tā biju nokaitinājis
manis mājās nebija, taču
skolotāju, ka viņa neizturēja, un
tad gan sapratu, ka jāmeklē
kā pātagas cirtiens atskanēja šī
atbildes grāmatās vēl un vēl.
frāze: “Tu pudeles lasīsi dzīvē,
Protams, nākošajā eksāmena
neko vairāk!” Laikam tobrīd ko
kārtošanas reizē izdzirdēju
asu tiešām biju pelnījis…
arī atzinīgus vārdus. Bija
Liktens lēma citādi. Pienāca
docētāji, pie kuriem, man
reiz tas vakars, kurš mainīja
likās, es nekad mūžā nevienu
manu dzīves gaitu. Skatījos
ieskaiti nenolikšu. Taču
“Panorāmu”, atskanēja reklāma,
centos ar divkāršu spēku
ka tikko nodibinātā Juridiskā
(vairs ne četras reizes) un
koledža uzņem pirmos studēt
mācījos vairāk. Ja rakstu
gribētājus Tiesību zinātņu
tagad šo stāstu, tas nozīmē, ka
programmā. Miljoniem domu
pārbaudījumus nokārtoju!
Uzņēmuma “Partneri M.G.” valdes loceklis Gunārs Koceris Latvijas
tai brīdī sāka šaudīties pa galvu.
Spilgtā atmiņā palikusi
lepnuma balvu saņemšanas ceremonijā (17.12.2013.) kvalifikācijas darba
Es gribu studēt! Es taču gadiem
Foto: Dienas mediji
sapņoju par jurisprudenci. Nē,
aizstāvēšana. Komisija
respektabla – Borovkova kungs, koledžas mācībspēki, tie
es nevarēšu! Es esmu vājš. Ko es, invalīds, darīšu veselo vidū?
stingrie un nopietnie. Nu domāju, cauri ir – divi gadi vējā.
Kā es mācīšos? Taču viena doma dominēja – pamēģini! Par to
Protams, es biju sagatavojies, taču tik ļoti satraucies, ka
jau galvu nenocērt!
nespēju pat ūdeni sev glāzē ieliet, kur nu vēl padzerties. Pēc
Es nokārtoju reflektanta testu (pēc tā, reizes piecas
manas piecu minūšu uzstāšanās viena no docētājām teica:
sarakstos meklēju savu uzvārdu starp atskaitītajiem).
“Labi, labi Kocera kungs, Jūs izprotiet tematu, tātad ziniet
Iedomājieties, kāda psiholoģija ir cilvēkam, kurš neskatās
to, nu varat būt brīvs”. Ilgi nesapratu, vai esmu to darbu
imatrikulēto studentu sarakstā, bet meklē sevi pie
neveiksminiekiem. Ieraudzījis studentu sarakstā savu uzvārdu, aizstāvējis. Biju sanervozējies (plus invaliditāte), ka mani kursa
biedri jau baiļojās, ka tik kas negadās…
neticēju, vēl klātesošajiem pārjautāju: “Vai es esmu nolicis to
Ak jā, man mīļie kursa biedri un visi studējošie! Es, biju
testu? Esmu uzņemts koledžā?” Tai dienā, laikam, tiku pie
konspektēt
un pierakstīt nespējīgs, taču man pēc katra studiju
pirmā sirmā mata, jo apjautu, ka man kardināli jāmaina visa
kursa
mājās
tāda kaudze ar konspektiem bija! Izstāstīt nevaru.
dzīve. Vispirms jau domāšana, jo jāsaprot, vai es varēšu turēt
Ikviens, kuram palūdzu, atrada iespēju savus pierakstus
līdzi citiem studentiem. Lieta tāda, ka es rakstu ar grūtībām
nokopēt, un nākamajā dienā, man jau bija pilna soma ar
(fiziski, ar roku). Kā tad es konspektēšu pasniedzēja teikto
mācību materiāliem. Ļoti liels un atsevišķs PALDIES manām
lekcijās? Taču dominējošā doma neatkāpās.
kursa biedrenēm Maijai un Dainai! Tādu rūpi agrāk dzīvē
Decembrī sākās studijas. Māte bija tik lepna! Lēni, lēni tā
nebiju izjutis. Katru dienu lekciju konspekti pat bez atsevišķa
nojausma man nāca, ka nu esmu ceļā uz augstāko izglītību.
lūguma, katru dienu morāls atbalsts un drauga plecs līdzās.
Bail no lielās slodzes bija ļoti, reizēm gadījās, ka no gultas
Droši vien, viņas pa diviem gadiem ar mani dubultā nogura.
cēlos ar grūtībām.
Jā, mēs taču vēl pēc tam studējām kopā! Arī mans bakalaura
Es, protams, nezinu, ko par mani – 2. grupas invalīdu
grāds tapa ar līdzcilvēku atbalstu. Meitenes, MĪLU un atceros!
toreiz domāja un runāja koledžas vadība un docētāji, bet to
Tāds nu īsumā bija mans koledžas laiks, ar ko vēlējos
attieksmi, kuru es baudīju, to var tikai just, to nevar burtos
padalīties.
It sevišķi, ja cilvēks ir tādā situācijā kā es – invalīds.
izkārtot! Minēšu tikai dažus, spilgtākos mirkļus no studijām,
Tā
ir
iespēja
pašam radikāli mainīt savu dzīvi. Tad ir jāturas
bet mana sirds iesilst pret katru koledžas darbinieku, docētāju,
pie
šīs
iespējas!
nerunājot jau par grupas biedriem, par paralēlā kursa
Sveicieni maniem kursa biedriem, visiem studentiem,
studentiem, par visiem, kuri neliedza pleca sajūtu un sniedza
ar
kuriem
kopā studējām 2000.–2002. gadā, kā arī milzīgs
atbalstu. Vispirms jau pats direktors! Ja man tagad biznesā
paldies
Juridiskajai
koledžai par ceļa zīmi dzīvē!
valsts uzticētos un nāktu pretī tā, kā savulaik Jundža kungs…
Gunārs Koceris
Ziniet, es no savas pensijas (invalīda pabalsta) maksāju par
1. izlaiduma absolvents
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Ar padarīta darba apziņu

Koledžā strādāt sāku tās darbības otrajā gadā. Pirms
tam mana darba vieta bija Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrija, kur vienā no trim Latvijas specdienestiem uzsāku
savas dienesta gaitas. Aizsardzības ministrs tolaik bija Tālavs
Jundzis un dažus gadus vēlāk, uzzinot, ka viņš ir Latvijā
pirmās privātās koledžas direktors, nolēmu aprunāties,
noskaidrot – vai ir iespēja savas profesionālās zināšanas
pielietot pedagoģijā. Juridiskajā koledžā jau strādāja vairāki
docētāji no Latvijas Policijas akadēmijas, kuri savulaik man,
akadēmijas studentei, bija lasījuši lekcijas.
Manu lektores gaitu sākumā direktors nekad neliedza
padomu – pie viņa varēju griezties ar jebkuru neskaidru
jautājumu. Arī koledžas administrācija vienmēr ir sniegusi
atbalstu, uzklausījusi priekšlikumus.
Pirmajos Juridiskās koledžas darbības gados uzņēma
studējošos vienā – Tiesību zinātņu programmā, grupas
komplektēja skaitliski lielas, tā ka ieejot auditorijā reizēm
uz mani raudzījās 80 un vairāk studentu acu pāri. Atzīšos
godīgi: bija mazliet bail. Sapratu, ka no manis gaida zināšanas,
sapratni, varbūt iejūtību, jo studēt jau nav viegli. Te jāpiebilst,
ka koledžas direktors studentiem jau pirmajā tikšanās reizē
atgādina, ka vieglas dienas te nesolām, bet izlaidumos izsaka
pateicību ne tikai studentiem, bet arī viņu vecākiem, ģimenes
locekļiem par sniegto atbalstu studiju laikā.
Man ir paveicies, jo šai laikā ir nācies sastapties ar
zinātkāriem un saprotošiem studentiem. Kuriozi arī ir
gadījušies, piemēram, gaitenī pie lekciju sarakstiem pienācu
apskatīt, kad un kurās auditorijās man ir ieplānotas lekcijas.
Te aši ierodas studentu pulciņš, nostumj mani malā, teikdami:
“Mēs šeit mācāmies”. Tā lepni uzsvēra vārdu “mēs”. Nesakot,
ka esmu koledžas pasniedzēja, pakāpos maliņā. Neatpazina…
Tiesību zinātņu studiju programmā docēju vairākus
studiju kursus: “Konstitucionālās tiesības”, “Romiešu tiesības”,
“Latvijas Republikas Tiesībsargājošo iestāžu sistēma”.
Izvērtējot, kas man, studējot Latvijas Policijas akadēmijā,
šķita vienmuļš, neinteresants, studiju kursā “Konstitucionālās
tiesības” ieviesu prezentāciju izveidi, kas aizstāj referātu
izstrādi. Vai lekcijas būs atraktīvas, interesantas, diskusijas
rosinošas, tas jau ir atkarīgs no docētāja. Mācīšana ir
pasniedzēja darbība – tās izpausmes ir daudz spēcīgākas,
salīdzinot ar mācīšanos.
Studiju kursā “Latvijas Republikas Tiesībsargājošo iestāžu
sistēma” pirmajā lekcijā iepazīstoties, studenti runā par
savu nodarbošanos, darba, dienesta vietu. Es arī iepazīstinu
ar sevi, stāstu par savām dienesta gaitām. Šis studiju kurss
sniedz pamatzināšanas par institūcijām: kam pieder tiesu
vara, par institūcijām un personām, kuru darbība ir saistīta
ar tiesu varas realizāciju mūsu valstī, t.i., tiesas, prokuratūra,
policija, advokatūra, notariāts, zvērināti tiesu izpildītāji.
Tāpēc, studējošajiem, kuri strādā kādā no minētajām
institūcijām, parasti piedāvāju studiju kursa ietvaros sniegt
nelielu informāciju par savu darbu un ikdienu, tādējādi arī
nodarbības top interesantākas.
Jau daudzus gadus Juridiskajā koledžā studentiem
organizēju mācību ekskursijas. Atsaucība ir liela, reizēm pat
neizdodas visus interesentus iekļaut sarakstā, kad ejam uz

iestādēm, kur apmeklētāju skaits grupā ir ierobežots. Esam
apmeklējuši Latvijas Republikas Saeimu, Ministru kabinetu,
Ģenerālprokuratūru, Satversmes tiesu, piedalījušies tiesas
sēdes procesos. Organizētās ekskursijas studiju kursu ietvaros
studentiem dod iespēju iepazīties ar valsts institūciju darba
organizāciju, infrastruktūru, kā arī tikties ar institūciju
vadītājiem klātienē.
Koledža ir mainījusies šo gadu laikā. Salīdzinot ar darbības
pirmajiem gadiem, tagad tā ir vairāku nozīmīgu augstākās
izglītības starptautisko organizāciju biedrs, notiek aktīva
sadarbība ar citu valstu izglītības iestādēm, pie mums ierodas
ārvalstu studenti apmaiņas programmu ietvaros.
Ak šie Juridiskās koledžas izlaidumi! Ar padarīta darba
apziņu. Ziedu klēpji docētājiem, prieks absolventu acīs,
aplausi, aplausi! Skaisti! Vēl ilgus gadus Juridiskajai koledžai!
Ruta Mekša
Juridiskās koledžas docētāja

Pirmā pašpārvalde

To laiku – Juridiskās koledžas pirmsākumus – varu
atcerēties tikai ar labu. Koledža tikko kā nodibināta – liels
izaicinājums administrācijai un arī studējošajiem, jo, lai
mēs absolvējot varētu saņemt diplomus ar valsts ģerboni,
vajadzēja nedaudz iespringt – izturēt mācību iestādes
un studiju programmas akreditāciju. Ziemas sākumā
izveidojām studentu pašpārvaldi, kuras pārstāvji aktīvi
iesaistījās koledžas dzīvē, arī studiju procesa pilnveidē.
Sanāksmēs tika runāts un domāts par mācību kvalitāti,
vērtējot katru priekšmetu atsevišķi, t.i., kā vajadzētu uzlabot
mācību procesu. Februāra beigās pārstāvējām savu koledžu
izstādē “Skola 2001” Ķīpsalā.
Lai saliedētu studentus un koledžas mācībspēkus,
pašpārvalde organizēja atpūtas pasākumus, aktīvi
piedalījāmies studentu sporta spēlēs. Mums bija
nokomplektēta sava basketbola komanda, kura regulāri
trenējās Rīgas Valsts tehnikuma sporta zālē. Jau no pirmā
studiju gada aizsākās jauka tradīcija – jūlijā, noslēdzot
mācību posmu, visiem kopā doties ārā no pilsētas, pie jūras,
mežā, pļavā, stadionā vai viesu namā, rīkojot sporta spēles,
ekskursijas un citus izklaides pasākumus.

Oskars Jurģis
1. izlaiduma absolvents,
Studentu pašpārvaldes (2000/2002) priekšsēdētājs

Studentu pašpārvaldes organizētais studiju gada
noslēguma pasākums Mērsragā 2001. gada 7.-8. jūlijā.
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To laiku atceroties

Šoruden koledžas telpās notiek remonts. 2. stāva gaitenis
palicis bez apgaismojuma, tur ir pilns ar vadiem, caurulēm,
būvmateriāliem, gaisā pastāvīgi virmo sīki puteklīši un turas
cementa smarža. Nāk līdzi tāda deja vu sajūta – dīvaina
atklāsme, ka es jau esmu to piedzīvojusi, bijusi šai procesā
kaut kad. Toreiz, koledžas darbības pirmsākumos, kad nācu
šurp uz darba interviju, izskatījās līdzīgi. Administrācijas
kabinetos meistari krāsoja sienas, flīzēja gaiteņa grīdu,
bibliotēkā klāja linoleju. Pārrunas par ieņemamo amatu,
pienākumiem un pirmo darba dienu bija īsas – jāsāk tūlīt
un tagad. Piekritu ar domu, ka šis darbs un piedāvātais
darba režīms būs tikai pagaidām, jo mājās tobrīd gaidīja
trīs bērnudārznieki un garie vakari koledžā ar studentiem
nudien nesakrita ar maniem nākotnes plāniem. Likteņa
ironija, taču dzīvē laikam tā arī nav nekā pastāvīgāka par
formulējumu “pagaidām”, kas manā dzīvē turpinās jau
divdesmito gadu…
Juridiski bibliotēka bija nodibināta 2001.gada februārī,
bet realitātē mēbeļu, grāmatu, u.c. inventāra iegāde sākās
tikai maijā. Taču tas, ka starptautiskā akreditācijas komisija
ierodas koledžā 25. maijā, gan bija skaidrs kā diena. Iekārtot
mācību iestādes bibliotēku pāris nedēļās – tas nudien bija
liels izaicinājums! Te jāsaka liels paldies maniem bijušajiem
kolēģiem no izdevniecības, kas palīdzēja ar padomu, kā
ātrāk un labāk to realizēt. Mana profesionālā darbība sākās

ar fonda komplektēšanu. Rakstāmgalds metodiskā kabineta
stūrī, pildspalva, zīmogs, pavadzīmes un inventāra grāmata.
No veikaliem un izdevniecībām piegādātie grāmatu saiņi
krājās milzīgā kaudzē uz grīdas, jo bibliotēkas telpās
mēbeļnieki nupat bija atveduši plauktus un tos vēl vajadzēja
uzstādīt. Mēs visu paspējām.
Vēl vairākus gadus telpās vējoja šis īpatnējais jaunu
mēbeļu un tipogrāfijas krāsu smaržu kokteilis, jo lielākoties
jau bibliotēkas plauktos tika liktas tikai jaunas grāmatas,
žurnāli, laikraksti. Ja pirmajā studiju gadā tika iegādātas
4500 iespiedvienības bilbiotēkas fondā, pamatā jau mācību
grāmatas, tad tagad to skaits sasniedz 24500. Esam izauguši.
Strauji palielinās arī elektronisko publikāciju skaits, ko
studenti tagad var izmantot, pieslēdzoties Juridiskās
koledžas sistēmai.
Daudz kas no koledžas
darbības sākuma nāk
atmiņā un saistās ar
vārdu “pirmais”. Pirmie
studenti – skaļi, jautri,
tomēr pacietīgi, jo daudzās
lietās un vietās vēl nebija
vajadzīgā komforta.
Pirmā ziema, kad likās, ka
temperatūra telpās veco,
caurumaino logu rāmju dēļ Visus gadus mums līdzās ir bijis arī
fotogrāfs Jānis Brencis
dažu brīdi jau tuvojas tam
ciparam, kas redzams termometrā aiz loga. Pirmie eksāmeni
un pirmie konfiscētie špikeri. Pirmā studentu zinātniskā
konference un pirmā koledžas izdotā mācību grāmata.
Pirmā publikācija par mums žurnālā “Jurista Vārds”. Pirmās
studentu ballītes un lustīgie sporta pasākumi brīvā dabā.
Pirmais koledžas docētāju un darbinieku kopīgais brauciens
uz ārzemēm. Pirmais izlaidums – sniegoti balts un tāds
svinīgs, laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu.
Anita Rudziša
Juridiskās koledžas bibliotēkas vadītāja

Nāc studēt JURIDISKAJĀ KOLEDŽĀ!
l Tiesību zinātnes
l Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
l Cilvēku resursu vadība
l Grāmatvedība un finanses
l Kiberdrošība un personas datu aizsardzība l Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

ZIEMAS
UZŅEMŠANA

Dokumentus pieņem:
studijām vakara un neklātienes nodaļās Rīgā
no 2021. gada 5. janvāra līdz 29. janvārim

Tālr. uzziņām 67508005, mob. tālr. 28665420
Uzņemšanas komisija: Rīgā, Kronvalda bulv. 1A
strādā darba dienās 10:00-18:00 (pirmdienās 10.00-16.30)
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Vērtējot: par Juridiskās koledžas pirmo darba gadu*
Kas ir koledža? Pašlaik mums nākas lauzt deviņdesmitajos gados
iesakņojušos priekšstatu par koledžu kā līdzinieci kādreiz tik populārajām
profesionāli tehniskajām skolām un tehnikumiem. Pēc jaunākās
likumdošanas koledža ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
iestāde, kura sagatavo studējošo darbībai noteiktā profesijā un vienlaikus
sniedz iespēju turpināt izglītību augstskolu otrajā vai trešajā kursā, lai
iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Savukārt Juridiskā koledža ir viena no pirmajām šāda veida koledžām
mūsu valstī, turklāt pati pirmā tiesībzinātņu jomā. Tāpēc intereses vērti ir
tās pirmā aizvadītā mācību gada pieredzes asni un tālab arī šī saruna ar
Juridiskās koledžas direktoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli,
tiesību doktoru, habilitēto politikas zinātņu doktoru TĀLAVU JUNDZI:
– Kas tad īsti ir mūsu studenti? Pirmais mācību gads pierādījis, ka tie
pārsvarā ir vakara un neklātienes nodaļu piekritēji – valsts, pašvaldību
vai privātajās institūcijās strādājoši cilvēki, kuri nāk pēc papildzināšanām,
jo savā darba ikdienā izjutuši tiesību pamatzināšanu trūkumu. Un tālab
arī pašlaik, uzņemot otrā gada reflektantus, esam atteikušies no dienas
nodaļas.
Pie mums mācās arī vīri un sievas ar sirmām galvām, kuri piecu gadu
programmai tiesību zinātnēs diez vai būtu sasparojušies. Juridiskajā
koledžā, nepārtraucot darbu, viņi divu gadu laikā iegūst augstāko izglītību,
līdz ar to izpildot būtisku prasību par atbilstību ierēdņa statusam.
Tiesa, studējošo vidū diezgan daudz ir arī tādu, kuri jau ir izlēmuši
padziļināti apgūt tiesību zināšanas un turpināt studijas, iegūstot otrā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Šajā sakarā Juridiskajai koledžai
ir noslēgts līgums ar Sociālo tehnoloģiju augstskolu, un esam panākuši
vienošanos, ka no koledžu beigušajiem studentiem veidosim speciālas
grupas, kuras divos vai divarpus gados nonāks līdz šim mērķim.
– Mani patīkami pārsteidz reflektantu iestājpārbaudījumam
sagatavotie mācību palīgmateriāli, kurus jūs dodat pretī, kad
potenciālais students iesniedz dokumentus. Tātad jūs viņu patiesi
gaidāt. Kāda piekrišana ir koledžai otrajā iesaukuma gadā?
– Patīkami, ka daudzi pie mums nāk ar vārdiem: man šeit jau mācās
paziņas, labas atsauksmes par koledžu es dzirdēju no viņiem. Uzņemšanas
pirmajās divdesmit dienās Rīgā vien pieteikušies gandrīz 300. Taču studēt
gribētājus gaidām vēl līdz 20. septembrim.
Jūtot, ka interese par koledžu ir liela, esam paredzējuši organizēt
papildmaiņas un tiem, kam iestājpārbaudījumos būs mazāk veicies,
piedāvāsim mazliet neizdevīgāku mācību laiku.
– Pirmie septiņi darba mēneši koledžai vainagojušies ar
programmas starptautisku akreditāciju. Kāds bija komisijas lielākais
kompliments?
– Viktors Justickis, profesors no Lietuvas, teica: “Koledža ir atradusi
savu nišu izglītības laukā un tātad arī praktisku ieguldījumu tiesiskas valsts
veidošanā. To apliecina fakts, ka pirmajā mācību gadā koledžā mācās
gandrīz 600 studenti.”
Otrs – koledžai ir izveidotas arī divas filiāles Liepājā un Ventspilī,
un parastā augstskolu prakse liecinot, ka filiālēs ir zemāka mācīšanas
kvalitāte nekā galvenajā iestādē. Komisija atzina, ka mūsu koledžas abās
filiālēs tā ir tāda pati kā Rīgā. Acīmredzot tāpēc, ka arī filiālēm ar nelieliem
izņēmumiem nodrošinām tos pašus mācībspēkus, kas mums lasa lekcijas
Rīgā.
Esam gandarīti, ka akreditāciju saņēmām uz likumā noteikto maksimālo
termiņu –sešiem gadiem.
– Ko šī komisija koledžai vēlēja pilnveidot?

– Mēs daudz diskutējām par studiju programmu. Mūsu piedāvātā
specialitāte beidzējiem ir jurista palīgs. Komisija ieteica domāt par šaurāku
specializāciju – tiesu sekretāri, tiesu izpildītāji, notāru palīgi utt. Iebildām,
ka turpinot tādā garā jau var tūkstošiem ar tieszinībām saistītas profesijas
nosaukt un visām specializācijas mēs tāpat neizveidosim.
Vēl komisija mūsu bibliotēkā vēlējās ieraudzīt vairāk mācību literatūras
(nevis eksemplāru, bet nosaukumu skaita ziņā). Taču tā nu ir visas Latvijas
tiesību zinātnes sāpe. Kad ar komisijas priekšsēdētāju salīdzinājām, cik
juridisku mācību grāmatu izdots Lietuvā un cik Latvijā, konstatējām, ka
kaimiņiem aptuveni 60% priekšmetu ir mācību grāmatas, mums attiecīgi
– tikai 30%.
Te vietā ir jautājums: ko šajā ziņā darījušas augstskolas, kuras pastāv
jau kopš neatkarības atjaunošanas vai radušās drīz pēc tam? Mēs no savas
puses jau esam veikuši priekšdarbus mācību grāmatu sagatavošanai tiesību
teorijā un Eiropas tiesībās. Šim mērķim piesaistīsim mūsu sadarbības
partnerus no citām valstīm – Eduardu Deksni, Egilu Levitu un citus. Autoru
kolektīvā, protams, būs arī koledžas mācībspēki.
– Padalieties arī citos tuvāko gadu plānos!
– Atšķirībā no daudzām citām augstskolām – mēs jau pirmajā studiju
gadā aicinājām un arī turpināsim piesaistīt vieslektorus – augsta līmeņa
zinātniekus no ārzemēm, kā arī cienījamus profesionāļus tepat no Latvijas.
Juris Dreifelds, politologs no Kanādas; Jānis Peniķis, politologs no Amerikas;
Dītrihs Andrejs Lēbers, tiesībzinātņu profesors no Vācijas... Tas ir pasaules
skats uz tiesībām. Turpināsim kopt demokrātisko gaisotni koledžā. Viens no
tās elementiem – studenti anonīmi vērtē katra lektora darbu, un mēs šīs
atsauksmes ņemam vērā, pārslēdzot līgumus ar mācībspēkiem.
Attīstīsim arī pirmā gada aizmetņus mācību kvalitātes celšanā,
pasniedzējiem rīkojot regulārus seminārus. Pagājušajā gadā jau tikāmies
ar vairākiem ārvalstu profesoriem, kuri stāstīja par mācību organizāciju
tiesību zinātnēs viņu valstīs. Arī nākamgad studēsim eiropeiskas, efektīvas
mācību metodes, pilnveidosim un ieviesīsim tās savā koledžā. Viena no
tādām – atteikšanās no Latvijā tik pierastā sesiju varianta. Mūsu koledžā ik
eksāmenu kārto pēc konkrētā mācību priekšmeta apguves.
Koledžas pirmajā gadā esam noorganizējuši divas zinātniskās
konferences – vienu mācībspēkiem, otru – studentiem. Konferenču
materiālus esam arī publicējuši. Mūsu zinātnisko darbību ļoti atzinīgi vērtēja
akreditācijas komisija, un esam apņēmības pilni šādas konferences rīkot arī
nākamajos studiju gados.
– Tagad koledžas jēdzienā ielikts jauns saturs. Taču viss jaunais
arvien ir tapis grūtībās...
– Par tām nesūdzamies. Un tomēr – ir arī tādas, kuras risināt nav mūsu
kompetencē. Pašlaik mūs kavē šāda pretruna likumdošanā: profesionālās
izglītības likums skaidri pasaka, ka koledžas, kuru programmas ir valsts
akreditētas, var izdot diplomus ar valsts ģerboni, tātad – valsts atzītus
diplomus, bet augstskolu likumā ar programmas akreditāciju vien ir par
maz, vajag akreditēt arī pašu augstskolu. Augstākās izglītības padomē
esam iesnieguši dokumentus Juridiskās koledžas akreditācijai, taču tā,
studējot likumus, nav atradusi skaidru pamatojumu savām funkcijām
koledžu akreditācijā, tādēļ iesaka gaidīt jaunos noteikumus par augstskolu
akreditāciju, tātad – arī par koledžu akreditāciju.
Dzintra Ciekurzne –
“Latvijas Vēstnesim” 2001. gada 29. augustā
* Jurista Vārds.– Nr. 25 (2001, 29. augusts).
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Vizīte pie
Valsts
prezidenta
Latvijas Koledžu asociācijas
valde 2020. gada
14. septembrī Rīgas pilī
tikās ar Valsts prezidentu
Egilu Levitu.
Tikšanās laikā tika pārrunāti
jautājumi par pirmā līmeņa
profesionālo augstāko
izglītību, akcentējot koledžu
lomu, funkcijas un vietu
izglītības sistēmā.

No kreisās: PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" direktors Jānis Rozenblats, DU Daugavpils medicīnas
koledžas direktore Līvija Jankovska, Valsts prezidents Egils Levits, RSU Sarkanā krusta medicīnas
koledžas direktore Ināra Upmale, Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis, Valsts Robežsardzes
koledžas direktors Mariks Petrušins. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Koledžu studentu konference
Latvijas Koledžu asociācija 2020. gada
23. oktobrī organizēja koledžu studentu
zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo
risinājumu konferenci. Ievadvārdus
konferences dalībniekiem un visiem
studējošajiem teica Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Augstākās izglītības
padomes priekšsēdētāja vietniece Baiba Rivža, Izglītības un
zinātnes ministres biroja vadītāja Ineta Kristovska, Latvijas
Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Tālavs Jundzis.
Ar savu pētījumu un inovatīvo risinājumu rezultātiem
pasākuma dalībniekus un viesus iepazīstināja 17 referenti.
Studentu pētījumi bija gan ar teorētisku, gan ar izteikti
praktisku ievirzi, savukārt tēmas – aktuālas, interesantas,
ļoti dažādas: medicīna, veselības aprūpe, sociālās zinātnes,
publiskā pārvalde, tiesības, inženierzinātnes, būvniecība,
lauksaimniecība. Ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko

situāciju valstī, konference notika
attālināti, tiešsaistes režīmā, taču
tas netraucēja koledžu studentiem
un absolventiem uzstāties, sniegt
atbildes uz jautājumiem un
diskutēt. Studentu pētījumi tiks
apkopoti un publicēti zinātnisko
rakstu krājumā, kas klajā nāks
nākamā gada sākumā.
Konferencē ar ziņojumu
2020. gada Tiesību
“Būvniecības
ierosinātāja atbildības
zinātņu programmas
absolvents Kaspars
loma publisku ēku būvniecībā”
Igaunis
piedalījās arī Juridiskās koledžas
pārstāvis Kaspars Igaunis, kurš savu pētniecisko darbu tika
izstrādājis studiju laikā.

Pandēmijas apstākļos nav apsīkušas mūsu
aktivitātes starptautiskajā sadarbībā. Turpinām
piedalīties Koledžu un politehnisko augstskolu
pasaules federācijas (WFCP) semināros tiešsaistē.
26. septembra
seminārs tika veltīts
ASV Kopienu
koledžu asociācijas
un Kanādas Koledžu
asociācijas pieredzei.
Īpaši nozīmīgi
bija pārliecināties,
ka ASV kopienu
koledžas ar vairāk

nekā 100 gadu darbības pieredzi ir ļoti līdzīgas Latvijas
koledžām, ja vien Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas nepārdomātās reformas nesagraus 20 gadu
laikā attīstīto koledžu sektoru mūsu valstī. ASV darbojas
vairāk nekā 1000 kopienu koledžas ar divgadīgām augstākās
izglītības studiju programmām, kurās studē 12 miljoni
studentu, t.i., 41% no visiem ASV augstākās izglītības
institūcijās studējošiem. Būtiskākā atšķirība ASV kopienu
koledžām no Latvijas koledžām ir tā, ka viņu absolventi
līdz ar profesiju iegūst arī asociēto grādu, kas līdzinās mūsu
pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, tik
Latvijā tā netiek novērtēta ar grāda piešķiršanu.
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Anita Rudziša
Latvijas Koledžu asociācijas sekretāre
Foto: Jānis Brencis

Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
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Juridiskās koledžas rudens izlaidums vīrusa ēnā
7. novembrī diplomus Splendid Palace zālē saņēma 159 absolventi.

Foto: Jānis Brencis

Sadarbības partneris – Utenas koledža

No kreisās: Juridiskās koledžas direktora vietniece Intra
Lūce, Utenas koledžas Biznesa un tehnoloģiju fakultātes
dekāne Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Biznesa un
vadības katedras vadītāja Jūrate Aksomitienė, Tiesību
katedras vadītājs Viktoras Žemčiugovas un Juridiskās
koledžas direktors Tālavs Jundzis pēc sanāksmes Rīgā
(16.09.2020.).

Foto: Anita Rudziša

Utenas koledžas (Lietuva) mācībspēki ir bieži
un gaidīti viesi Juridiskajā koledžā: zinātniskajās
konferencēs, vieslekcijās, pieredzes apmaiņas
pasākumos. Ar Utenas koledžu noslēgtais
sadarbības līgums par studiju turpināšanu sniedz
iespēju Juridiskās koledžas absolventiem uzreiz
pēc izlaiduma uzsākt nākamo izglītības ieguves
posmu bakalaura līmenī. Studiju programmas,
protams, ir nacionālas, arī likumdošana Lietuvā
un Latvijā atšķiras, taču jurisprudence ar savu
internacionālo dabu sekmē studentu integrāciju. Kā
atzīmē lietuviešu kolēģi, studentu bakalaura darbu
aizstāvēšanā latvieši vienmēr ir parādījuši labas
sekmes, lieliski apgūtu profesionālo svešvalodu un
prezentācijas prasmes.
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Studijas kaimiņvalstī
Ņemot par pamatu divpusējo sadarbības līgumu starp
elektroniski, kas ekonomēja gan laika, gan materiālos
Juridisko koledžu Latvijā un Utenas koledžu (Utena
resursus. Mana bakalaura darba tēma bija par aizsardzības
University of Applied Sciences) Lietuvā par Juridiskās
no vardarbības ģimenē efektivitāti no policijas redzesloka
koledžas absolventu studiju turpināšanu bakalaura līmeņa
Latvijā un Lietuvā. Darbu recenzēja zvērināts advokāts
programmās, mēs, divi Juridiskās koledžas Tiesību zinātņu
un Mikolas Romeris universitātes Juridiskās fakultātes
programmas absolventi, nolēmām izmantot šo iespēju
profesors. Savukārt Artis izvēlējās tēmu par zvērinātu
un veltīt savus laika resursus, lai apgūtu jaunu pieredzi
tiesu izpildītāju lomu īpašuma atgūšanā Latvijā un Lietuvā
studējot kaimiņvalstī. 2019. gada novembrī, uzreiz pēc
(recenzents – politiķis, bijušais Lietuvas Republikas Tieslietu
izlaiduma, mums bija iespēja tepat Rīgā klātienē tikties ar
ministrs). Būtiski bija salīdzināt Latvijas un Lietuvas
Utenas koledžas administrācijas
pieredzi pētāmajos jautājumos.
pārstāvjiem, uzdot jautājumus par
Tas arī veicina pirmos soļus
nosacījumiem studiju uzsākšanai
valstu starptautiskajā sadarbībā,
Lietuvā, izmaksām, studiju procesu,
risinot juridiskos jautājumus.
par prakses iespējām un bakalaura
Kopumā sevi parādījām godam un
darba izstrādi. Lēmumu pieņēmām
aizstāvēšanas procesā bakalaura
diezgan ātri un tapām par Utenas
darbos tika nopelnīts augstākais
koledžas Biznesa un tehnoloģiju
vērtējums. Jauna pieredze iegūta
fakultātes, Tiesību zinātņu
arī saņemot recenzijas, kurās bija
programmas studentiem.
likts uzsvars uz mūsu – topošo
Tūlīt pēc pieteikšanās studijām
juristu viedokļiem un izdarītajiem
Utenas koledžā, mums tika
secinājumiem, pētāmā jautājuma
izstrādāti individuālie mācību
apjomu un konstrukciju, bet no
grafiki, pielīdzinot sekmju
darba vadītāja puses – raksturota
vērtējumus. Mācoties pēc
mūsu personīgā attieksme,
individuālā grafika visa studiju
spējas, atbildība. Vēl jāpiebilst, ka
procesa laikā bija plānotas tikšanās
bakalaura darbs tika pārbaudīts
klātienē, dažas no tām arī notika,
plaģiātisma kontroles sistēmā.
bet pasaules mēroga pandēmija
2020. gada 25. jūnijā Utenas
ieviesa savas korekcijas. Taču
kultūras centrā notika mūsu
tas netraucēja komunikācijai
izlaidums, klātienē, protams. Tajā
ar mācībspēkiem ar e-pasta
piedalījās Utenas koledžas rektora
starpniecību, sazinājāmies
vietniece Vitālija Bartuseviciene,
No kreisās: Artis Laganovskis, Daiva Petrenaite Biznesa un tehnoloģiju
telefoniski, izmantojām arī
(bakalaura darbu vadītāja), Vita Vīlistere.
tiešsaistes sistēmu. Pildījām
fakultātes dekāne Vaida
mājasdarbus, praktiskos uzdevumus, daudz laika veltījām
Bartkutė-Norkūnienė, Tiesību katedras vadītājs Viktoras
referātiem atsevišķos studiju priekšmetos. Visiem darbiem
Zemčiugovas, lektors Egidijus Gečiauskas, bakalaura darba
bija noteikti termiņi, līdz ar to mācību process kļuva par
vadītāja Daiva Petrenaite u.c. koledžas mācībspēki. Laiks
izaicinājumu – ļoti intensīvu, taču interesantu. Saskaņā ar
pieturējās saulains, karsts, bet pasākumā starp absolventiem
mūsu – studentu izvēli viss balstījās uz mācību procesu
valdīja padarīta darba sajūta.
angļu valodā, arī norādītā literatūra, ko bija jāstudē.
Juridiskajā koledžā iegūtā izglītība, mācoties no
Ieskaišu un eksāmenu kārtošana notika tiešsaistē, t.i.,
profesionāļiem tiesību zinātņu jomā, un ne tikai, tiešām
nācās būt eksāmenu komisijas redzeslokā nepārtraukti – ar
parāda tās kvalitatīvo saturu. Zināšanas un prasmes tagad
noteiktu laika limitu. Noslēguma eksāmeni sastāvēja no
tiek plaši pielietotas gan darbā, gan turpmākajās studijās.
teorētiskās daļas (tests) un praktiskās daļas (reālas situācijas
Neapšaubāmi, daudz kas būs atkarīgs no paša studēt
risinājums). Apguvām arī Lietuvas Republikas likumdošanu, gribētāja, tāpēc noteikti vēlos iedrošināt arī citus absolventus
kas ir ļoti nozīmīgi turpmākajā profesionālajā darbībā,
izmantot iespēju un turpināt studijas ārvalstīs, kur tās tiek
apzinoties, ka Lietuva ir viena no tuvākajām kaimiņvalstīm.
nodrošinātas gan angļu, gan krievu valodās, vienlaikus
Bakalaura darba tēmas saskaņojām laicīgi un koledža
gūstot arī starptautisku pieredzi.
Vita Vīlistere
nozīmēja darba vadītāju atbilstoši izvēlētajai tēmai.
Juridiskās
koledžas
absolvente
(2019)
Studiju procesa noslēguma posmā darbus bija jāiesniedz
Utenas koledžas absolvente (2020)

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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