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Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros Juridiskajā koledžā studentus uzrunāja PhD Zinta Zommere,  
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Sekretariāta (Ņujorka, ASV) Humanitārās palīdzības nodaļas Humanitāro 

lietu speciāliste, viena no ANO Sekretariāta  36574 darbiniecēm. Zinta Zommere strādājusi arī  
ANO Ģenerālsekretāra birojā, piedalījusies ANO misijās Kenijā un Sierra Leone. Mūsu tautiete ir dzimusi  

Toronto (Kanādā) un 2003. gadā absolvējusi Toronto Universitāti, pēc tam arī Oksfordas Universitāti 
Lielbritānijā. Specializējusies apkārtējās vides aizsardzības un saglabāšanas jautājumos.

Apvienoto Nāciju Organizācija – tautu parlaments

Savā vieslekcijā “Apvienoto Nāciju 
Organizācija: uzdevumi, darbība 
un nozīme 20. gadsimtā” Zinta 
Zommere uzsvēra, ka pēc būtības 
Apvienoto Nāciju Organizācija ir tautu 
parlaments, tai nav savas armijas, 
ieroču vai politisko partiju. ANO 
ietvaros tās dalībvalstis un to izveidotās 
struktūrvienībās globālā mērogā risina 
ne vien visaptverošus, bet arī vietēja 
rakstura jautājumus. ANO tika dibināta 
1945. gadā, uzreiz pēc Otrā pasaules 
kara, ar mērķi – saglabāt starptautisko 
mieru un drošību, attīstīt draudzīgas 
attiecības starp nācijām un stiprināt 
labākas dzīves standartus un 
cilvēktiesības. Tā rūpējas par cilvēka 
pamattiesību ievērošanu un cenšas 
panākt, lai līdztiesība valdītu starp 
sievietēm un vīriešiem, kā arī starp 
nācijām – kā lielām, tā mazām.

Galvenā institūcija Apvienoto Nāciju 
Organizācijā ir Ģenerālā asambleja, 
kurā pārstāvētas visas 193 dalībvalstis, 
ieskaitot Latviju, un katrai no tām 
ir viena balss. Ģenerālās asamblejas 
lēmumi par būtiskiem jautājumiem 
tiek pieņemti ar divu trešdaļu 
balsu vairākumu, bet lēmumi citos 
jautājumos – ar balsu vairākumu. Īpaši 
nozīmīga ir ANO Drošības padome, 
kas nes galveno atbildību un kurai ir 
īpašas pilnvaras starptautiskā miera 
un drošības uzturēšanā. ANO bijusi 
iesaistīta 70 miera misijās dažādos 
pasaules reģionos, joprojām tā ir 
aktīva 12 miera misijās, kurās ar ANO 
mandātu tiek iesaistītas brīvprātīgi 
dažādas dalībvalstis. Drošības padomē 
ir pārstāvētas 15 valstis, no kurām 10 ir 
nepastāvīgās locekles, kas tiek ievēlētas 

uz diviem gadiem. Lietuva un Igaunija 
jau bijušas ievēlētas Drošības padomē, 
bet Latvija cer panākt savu ievēlēšanu 
2025. gada vēlēšanās.

ANO darbībā bijuši gan veiksmes 
stāsti, gan neveiksmes. Palīdzības 
pasākumu ietvaros nodrošināta pārtika 
90 miljoniem cilvēku 75 valstīs, sniegta 
palīdzība vairāk kā 34 miljoniem bēgļu, 
50 valstīs sniegts atbalsts demokrātisku 

vēlēšanu nodrošināšanā. Vides 
aizsardzības jautājumos ANO  
2015. gadā organizēja Parīzes 
konferenci par klimata pārmaiņām, 
kuras lēmumu sagatavošanā savu 
ieguldījumu devusi arī Zinta Zommere. 

Tomēr, ne visi īstenotie pasākumi 
bijuši veiksmīgi un vainagojušies ar 
panākumiem.

Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.

 Pie neveiksmēm jāmin: genocīds Ruandā, kur  
1994. gadā bojā gāja 800000 cilvēku; maz izdevies paveikt 
Sīrijā, kur pilsoņu karā miruši 400000 cilvēku; Corona vīrusa 
ierobežošanā nav pietiekamas aktivitātes nacionālās un 
ģeopolitiskās un ekonomiskās sacensības rezultātā; pēdējo 
gadu laikā autoritāras varas piekritēji sabotē vispārējos 
pamatprincipus un ANO nostādnes.

Domājot par ANO attīstību un nākotnes perspektīvu, 
saskatāmas arī vairākas problēmas organizācijas 
ilgtspējīgā darbībā: jaunas ģeopolitiskās sistēmas attīstība 
ar nevienmērīgu ekonomisko un politisko līdzsvaru, to 
valstu valdību skaita pieaugums, kuras neatbalsta ANO 
pamatvērtības, dezinformācija un tās pieaugums pasaulē. 
Tāpat tiek uzskatīts, ka nepieciešams pārskatīt ANO 
pārvaldības sistēmu. Viens no risinājumiem – pagarināt 
nepastāvīgo locekļu darbības termiņu un palielināt to skaitu 
ANO Drošības padomē.

Lai kādi arī būtu ANO izaicinājumi šodien un nākotnē, šī 
organizācija joprojām īsteno izvirzītos un definētos mērķus 
un uzdevumus. Tas notiek krietni daudzveidīgāk, nekā 
mēs to varam saskatīt un aptvert. Vienas konkrētas valsts 

problēma kādu dienu var skart katru no dalībvalstīm, tāpēc 
nav tādu ik kā tālu un mūs neskarošu jautājumu, pasaule 
šajā kontekstā ir kompakts un dažnedažādos veidos saistīts 
organisms. 

Nobeigumā Zinta Zommere informēja par iespēju 
studentiem iziet praksi ANO Sekretariātā Ņujorkā. Lai 
to izdarītu, jāseko līdzi ANO Sekretariāta informācijai.1 
Dalībvalstis arī var palīdzēt saviem studentiem nodrošināt 
praksi ANO, rodot tam nepieciešamo finansējumu. 
Terminēta prakse ANO ir pieejama jaunajiem speciālistiem 
tūlīt pēc augstskolu/koledžu absolvēšanas. Turklāt mazās 
valstis šīs iespējas izmanto reti, tāpēc tām reāli paveras 
lielākas iespējas nokļūt praksē ANO institūcijās.

Ilze Šipkēvica 
Tiesību zinātņu studiju programmas 1. kursa studente

P.S. Paldies Juridiskajai koledžai par šo iespēju paplašināt 
savu redzesloku. Tāpat liels paldies lektorei Zintai Zommerei 
par atvērtību un izsmeļošo stāstījumu. Man bija patiess 
prieks sajust pasaules elpu, iedrošinājumu mēģināt un darīt. 
1 Internship programme.– https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype= 

ip; Junior Professional Officer Programme.– https://careers.un.org/lbw/ 
home.aspx?viewtype=AEP; Young Professionals Programme?.– https://
careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US

Juridiskā koledža 
saņēmusi “Investors in 
Excellence” (Investori izcilībā) 
starptautisko kvalitātes 
vadības sertifikātu. 

“Investors in Excellence”  
ir starptautisks izcilības 
standarts, kurš aptver 
būtiskākās organizācijas 
vadības jomas: stratēģisko 
vadību, personāla vadību, 
kvalitātes vadību, procesu 
vadību, resursu vadību, 
komunikācijas vadību un 
rezultātu vadību. Tas ir Lielbritānijas kvalitātes standarts – 
nākamā pakāpe pēc ISO 9001 (International  
Organization for Standardization) kvalitātes standarta 
ieviešanas. “Investors in Excellence” standarts veidots, 
ietverot sevī svarīgākos EFQM (European Foundation for 
Quality Management) principus un ir pasaulē atzīts kā 
noteicošais izcilas vadības modelis, jo apvieno labāko pieeju 
izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir 
vissvarīgākās organizācijai, tās klientiem, darbiniekiem un 
ieinteresētajām pusēm.

Iekļaujot visas darbības jomas, “Investors in Excellence” 
ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu 
līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. 
Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan 
Latvijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un 
veicinātu nepārtrauktu pilnveidi.

“Investors in Excellence” 
sertifikāts

Juridiskās koledžas mācībspēki, studenti, pētnieki 
studiju procesā CEPOL LEEd platformas ietvaros 
izmanto Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācību 
aģentūras piedāvātos resursus: e-žurnālus, e-grāmatas, 
ierakstītos e-seminārus, tiešsaistes moduļus, kā arī kursus 
par dažādām tēmām.

LEEd piedāvā CEPOL apmācību pasākumus, kas 
sagrupēti tematiskajās jomās, tādējādi ļaujot ar šo digitālo 
mācību un apmācības portfeli iepazīstināt auditoriju visās ES 
un citās valstīs, ar kurām sadarbojas CEPOL. 

Papildus apmācību piedāvājumam platforma piedāvā 
pētījumu un zinātnes resursus dokumentu krātuves veidā ar 
pārlūkošanas un filtrēšanas iespējām pēc kategorijām.  
LEEd ietver arī forumu, kurā lietotāji var savstarpēji 
sazināties un publicēt vai pārveidot saturu.

Lietotāju ērtībai ir izveidots savienojums ar datu bāzi 
EBSCO Discovery Service, lai iepazītos ar e-grāmatām un 
e-žurnāliem, kā arī telpa tiešsaistes konferenču vadībai.

Jauna e-apmācību 
platforma LEEd
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 Katrīna ir absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju un 
Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Par diplomātiem 
visbiežāk kļūst juristi, politologi, ekonomisti un vēsturnieki, 
taču arī citu profesiju pārstāvjiem ir tādas iespējas. Katrīna 
atzīst, ka Latvijas 
Kultūras akadēmijā 
iegūtās zināšanas 
par vēsturi, mākslu, 
kultūru, mūziku 
tagad ļoti noder, jo 
nereti tās ir tēmas, 
par ko diplomāti 
runā neformālajās 
sarunās. Ja nu 
kāds students vēlas 
strādāt Latvijas 
Republikas Ārlietu 
ministrijā, Katrīna 
aicina interesēties 
jau tagad par 
prakses iespējām, 
prasībām un 
brīvajām vakancēm 
ministrijā. Ja vien ir 
augstākā izglītība, 
svešvalodu 
zināšanas, vēlme un 
motivācija, tad kļūt 
par diplomātu nav nekādu šķēršļu.

Savu karjeru viņa sākusi kā tā laika ārlietu ministres 
Sandras Kalnietes sekretāre, tad strādājusi Starptautisko 
tiesību nodaļā un Juridiskajā departamentā, kļūstot par 
Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktori. 
Vēlāk jau strādājusi Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā 
ANO (Ņujorkā) par otro sekretāri. Pašlaik K. Kaktiņai ir 
padomnieka rangs un darba vieta Vīnē. Kā atzīmēja lektore, 
viņai ļoti patīk savs darbs, tur nav rutīnas, jo saskarsme ar 
cilvēkiem katru dienu sniedz ko jaunu un interesantu.

Tikšanās laikā studenti interesējās par vēstniecību darbu, 
diplomātu privilēģijām un imunitāti, par ko Katrīna Kaktiņa 
stāstīja, minot piemērus no savas un citu diplomātu prakses. 
Nodokļu privilēģijas (preču pirkšana bez nodokļiem), kā 
arī citi atvieglojumi diplomātiem ir paredzēti tādēļ, lai visu 
valstu diplomāti būtu līdzvērtīgi un sekmīgāk varētu pildīt 
savus pienākumus. Diplomāta privilēģijas darbojas tikai 
valstī, kurā  diplomāts ir akreditēts.

Konfliktu risinājumā – vairāk notu,  
nevis šaujamieroču

 Tradicionāli Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros Juridiskās koledžas studentiem tiek organizētas tikšanās 
ar vieslektoriem. 24. aprīlī tiešsaistē notika vieslekcija “Diplomāta statuss un loma starptautiskajās attiecībās”.

Latvijas vēstniece pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO), Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijā  (EDSO) Vīnē Katrīna Kaktiņa stāstīja par diplomātiju un savu karjeru.  Viņa uzskata, ka 

ceļš uz diplomātiju ir sācies jau vidusskolā. Toreiz radusies iespēja doties uz ārzemēm, kur Katrīna secinājusi, 
ka viņai ļoti patīk stāstīt ārzemniekiem par Latviju.

Uzzinājām par diplomātu lomu konfliktu risināšanā un 
novēršanā, savas valsts interešu aizstāvību ārzemēs. Lektore 
stāstīja par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 
un Ukrainas sasauktajām sēdēm, sakarā ar šobrīd aktuālo 

situāciju pie 
Ukrainas robežas. 
EDSO uzdevums 
ir darīt visu, lai 
novērstu konfliktus, 
bet ja tie izceļas – 
risināt sarunu ceļā. 
Azerbaidžānas un 
Armēnijas konflikta 
laikā vēstniecības 
Vīnē tika burtiski 
pārpludinātas ar 
abu valstu prasībām 
un lūgumiem 
notu formā. Tas 
radīja papildu 
spriedzi vēstniecību 
darbiniekiem, taču 
kāds pieredzējis 
diplomāts toreiz 
teica: ”Lai vairāk 
iesniedz notas! 
Jācer, ka to būs 
vairāk nekā izšauto 

ložu šai konfliktā.” Tā, lūk, ir diplomātu galvenā rūpe, atzina 
Katrīna Kaktiņa. 

Pēc vieslektores saturīgā un interesantā stāstījuma 
studenti, īpaši tie, kuri šobrīd studē starptautiskās 
publiskās tiesības, uzdeva jautājumus, intersējās par 
diplomātu imunitāti pārkāpumu gadījumā, par kodolieroču 
ierobežošanu, par Ziemeļkorejas situāciju, par sankcijām, par 
ANO komisijas rekomendāciju – ieviest divvalodību Latvijā, 
nodokļu sistēmas piemērošanu diplomātiem Austrijā, par 
diplomātisko korpusu un tā vecākā uzdevumiem. Katrīna 
uzsvēra, cik būtiski ir piedalīties neformālajos pasākumos, 
lai dibinātu kontaktus un iegūtu informāciju. Kā vieslektore 
atzīmēja, šobrīd tas nav viegli, jo gandrīz visas tikšanās 
notiek attālināti, taču darbs nav apstājies ne uz brīdi. 

                                                                                      Santa Zīlīte
Tiesību zinātņu studiju programmas 1. kursa studente

Foto: Evija Trifanova/ LETA
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INTERNATIONAL SCIENCE WEEK  
AND LATVIAN LAWYERS’ DAYS AT THE COLLEGE OF LAW
19–24 April 2021

All events will take place on the ZOOM platform,  
the access link will be available at the website of the College of Law from 15 April.

Students, lecturers of the College of Law, as well as students and lecturers of other Latvian colleges, members of the Latvian Bar 
Association and the Latvian Association of Colleges and other interested parties are invited to participate, ask questions to guest 

lecturers and engage in discussions on the topics of the Science Week.

MONDAY, 19 April

18:00–21:00 
Guest lecture “Economic Relations of Turkey with the Baltic States” (in English).
Guest lecturer: PhD Yilmaz Toktas, Amasya University (Turkey). Economist, specialising in international economics 
and economic growth, delivered lectures in international economics at the University of Warsaw.

TUESDAY, 20 April

18:00–21:00
Guest lecture and discussion “Threats of Media Concentration in the World”.
Guest lecturer: Professor PhD Juris Dreifelds, Brock University (Canada). Political scientist, specialising in the 
politics of Baltic States and Russia, nature conservation, demography and media issues.  

WEDNESDAY, 21 April

18:00

Guest lecture “Is there a Human Rights Crisis?”
Guest lecturer: PhD Nils Muižnieks, Amnesty International Regional Director for Europe (London, Great Britain), 
Commissioner for Human Rights in the Council of Europe (2012-2018). Political scientist, specialising in human 
rights, Latvian – Russian relations end security policy. 

THURSDAY, 22 April

18:00

Guest lecture “United Nations: Tasks, Operation and Significance in the 21st Century”.
Guest lecturer: PhD Zinta Zommere, Humanitarian Affairs Officer at the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) of the UN Secretariat, worked at the UN Office of the Secretary - General, has been 
in the UN missions in Kenya and Sierra Leone, expert in environmental and development issues, specialises in 
environmental protection and conservation issues.

FRIDAY, 23 April

14:00
International Conference “Policy and Rights in the Context of COVID-19 Crisis in the 
European Union and the Baltic States” (separate programme, participation by prior registration). 

18:00

Guest lecture “Quo Vadis Georgia, Azerbaijan, Armenia?” (in Russian).
Guest lecturer: Professor Dr.habil.hist., Dr.h.c. of the Latvian Academy of Science Nikolai (Niko) Javakhishvili, 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia). Historian, studied the history of Latvian-Georgian relations, 
has written and published several monographs and scientific articles on these issues.

SATURDAY, 24 April

10:30

Guest lecture “Diplomatic Status and Role in International Relations”.
Guest lecturer: Diplomat Katrīna Kaktiņa, Ambassador, Permanent Representative of Latvia to the United Nations, 
Organisation for Security and Cooperation in Europe (in Vienna). Specialises in public international law, headed the 
International Law Division and the Legal Department at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia.

15:00

Guest lecture “Business Negotiations and Mediation”.
Guest lecturer: Dr.iur. Jānis Bolis, Boston (the USA), Honorary Consul of Latvia in the US state of Rhode Island, 
Lawyer in the United States. Specialises in mediation, has written two textbooks on mediation and business 
negotiation in the Latvian language.



5

Nr. 15 / 2021. gada maijs

 1. Augstāko izglītību šajā gadsimtā ietekmē ne 
tikai tehnoloģiju straujā attīstība un būtiskas izmaiņas 
darba tirgus struktūrā, bet arī zināšanu pieaugums un 
informācijas pārbagātība pasaulē. Zināšanas vairs nevar 
iegūt visam mūžam, absolvējot vienu augstskolu vai 
koledžu. Tāpēc augstākajā izglītībā attīstās un nostiprinās 
jauna studiju filozofija, ko apzīmē ar terminu “mūžizglītība” 
un jauni studiju veidi, t.sk. īsā cikla augstākā izglītība.

2. Īsā cikla augstākā izglītība ir salīdzinoši jauns 
augstākās izglītības paveids Eiropā, kas pēc būtības 
ir ASV kopienu koledžu divgadīgās profesionālās 
augstākās izglītības ekvivalents. Pirmo juniorkoledžu 
izveidošanās ASV pirms 120 gadiem saistās ar mērķi 
atslogot universitātes no vispārīgu pamatkursu mācīšanas 
studentiem, lai tās vairāk pievērstos pētījumiem un faktiski 
kļūtu elitārākas. Sākotnēji  juniorkoledžu pēcvidusskolas 
izglītība bija orientēta uz labāko studentu atlasi studiju 
turpināšanai universitātēs. Ekonomikas satricinājumi 
un krīzes drīz vien lika juniorkoledžām pievērsties 
darba tirgum nepieciešamo vidējā līmeņa speciālistu 
sagatavošanai, neatsakoties arī no akadēmisko zināšanu 
došanas studentiem, lai absolventi varētu turpināt studijas 
universitātēs, ja viņi to izvēlētos. 

3. Juniorkoledžu, kas mūsdienās pārsvarā tiek dēvētas 
par kopienu koledžām, attīstības vēsture ASV piedzīvojusi 
gan krīzes un stagnāciju, gan uzplaukumus līdz tās 
ieņēmušas neaizstājamu vietu ASV augstākās izglītības 
sektorā, veidojot lielu un nozīmīgu tā daļu (41%). Pagājušā 
gadsimta 20.–30. gados arī ASV risinājās asas diskusijas 
par juniorkoledžu vietu izglītības sistēmā, to piederības 
pamatotību vidējai vai tomēr augstākajai izglītībai. 
Lielākoties tie bija strīdi starp koledžu administrāciju un 
universitāšu vadību, kas nevēlējās dalīties savā ekskluzīvajā 
augstākās izglītības sektorā ar koledžām. Mūsdienās vairāk 
netiek apšaubīta kopienu koledžu un tajās iegūstamās 
izglītības piederība augstākajai izglītībai. ASV pieredze šajā 
jomā turpina izplatīties dažādās pasaules valstīs.

4. Īsā cikla augstākā izglītība aizvadītajos 15–20 gados 
ieņēmusi noteiktu vietu arī Eiropas augstākās izglītības 
telpā un Boloņas procesā. Kopš 2005. gada tā balstās uz 
t.s. Dublinas deskriptoriem, kas jau sākotnēji noteica šo 
izglītības veidu kā augstākās izglītības pirmā (bakalaura) 
cikla daļu. Īsā cikla augstākā izglītība Eiropā līdzīgi kā 
ASV sagatavo speciālistus darba tirgum un vienlaikus dod 
akadēmiskās zināšanas studiju turpināšanai augstākās 
izglītības nākamajos posmos. Kopš 2018. gada īsā cikla 
augstākās izglītības kvalifikācijas atzītas par patstāvīgu 
līmeni Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrā.

Īsā cikla augstākā izglītība:  
Quo vadis?

Tēzes ziņojumam starptautiskajā konferencē 2021. gada 23. aprīlī

5. Boloņas procesa ietvaros valstis ir vienojušās, ka katra 
valsts var pati lemt vai un kā integrēt īsā cikla augstākās 
izglītības kvalifikācijas to nacionālajās ietvarstruktūrās. 
Pagaidām tikai nedaudz vairāk kā puse no 49 dalībvalstīm 
īsteno īsā cikla augstāko izglītību. Tajā studē gandrīz 20% no 
visiem studējošiem Eiropas augstākās izglītības telpā. Pastāv 
liela dažādība un virkne atšķirību starp valstīm īsā cikla 
augstākās izglītības īstenošanā un tiesiskajā regulējumā, ko 
būtu jācenšas sakārtot Boloņas procesa ietvaros iespējami 
ātrāk. Tas attiecas gan uz nepieciešamību vienoties par to 
institūciju veidiem un statusu, kurās šī izglītība tiek īstenota, 
gan iegūto kredītpunktu pārskaitīšanu nākamajos augstākās 
izglītības ciklos, gan absolventiem piešķiramajiem grādiem. 
Būtu arī jālemj, vai īsā cikla augstākā izglītība Eiropā būtu 
īstenojama universitātēs, kuras savulaik ASV ne bez pamata 
atteicās no šāda veida izglītības īstenošanas.

6. Īsā cikla augstākā izglītība ar nosaukumu “pirmā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība” Latvijā tika ieviesta 
jau gadsimtu mijā – vēl pirms tās atzīšanas un iekļaušanas 
Boloņas procesā 2005. gadā. Latvijas Profesionālās 
izglītības likums jau 1999. gadā šo izglītību skaidri definēja 
kā augstākās izglītības veidu, kas pēc būtības ir daļa no 
bakalaura cikla, piešķirot tiesības koledžu absolventiem, 
kuri apguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 
turpināt studijas atbilstošu bakalaura programmu vēlākajos 
posmos. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
Latvijā divdesmit gadu laikā ir sakārtota labāk nekā lielākajā 
daļā valstu Eiropā un tā pilnībā atbilst Boloņas kritērijiem 
un Eiropas augstākās izglītības telpas standartiem un 
vadlīnijām (ESG).

7. Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Latvijā 
apdraud nepārdomāti priekšlikumi atraut koledžas no 
augstākās izglītības telpas un iekļaut tās Profesionālās 
izglītības likumā līdzās tehnikumiem un arodskolām. 
Šādu priekšlikumu īstenošana ne tikai jūtami vājinātu 
koledžas un tajās iegūstamās izglītības prestižu, bet arī 
radītu problēmas koledžu diplomu atzīšanai un turpmākajai 
sadarbībai Eiropas augstākās izglītības telpā. Rezultātā 
tiktu sašķelta augstākās izglītības telpa Latvijā, jo pirmā 
līmeņa profesionālo augstāko izglītību Latvijā īsteno arī 
universitātēs un augstskolās. Tā vietā Latvijā būtu ieviešami 
asociētie grādi īsā cikla augstākās izglītības ieguvējiem 
un jāpanāk to atzīšana un nostiprināšana visā Eiropas 
augstākās izglītības telpā Boloņas procesa ietvaros. Tāpat 
būtu apsverama tiesību piešķiršana atsevišķām koledžām 
īstenot bakalaura cikla programmas noteiktās jomās.

Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
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Mūsu filiālēs
Juridiskās koledžas Liepājas filiāle

Strādā no 2001. gada 1. februāra.

Realizē studiju programmas:
Tiesību zinātnes,

Cilvēkresursu vadība.
Šobrīd studē (1. un 2. kursā kopā) 54 studenti.

Filiāles vadītāja Inga Kalmikova.
e-pasts: liepaja@jk.lv

Adrese: Liepājas 8. vidusskolā,  
Dunikas ielā 9/11, Liepājā, LV-3400.

Gads, pat mazliet vairāk, ar vārdu “attālināti”. Ik pa 
brīdim nākas aizdomāties, vai tas visiem nesis vienādas 
sajūtas, vienas un tās pašas pārmaiņas ikdienā? Atminoties 
pagājušo pavasari, nāk prātā pirmās izjūtas – “diez vai 
es to varēšu…”, sarunas ar studentiem, ka redzu riskus 
un neizdošanos vairāk, nekā iespējas un abpusēji ērtus 
risinājumus. Manu darbu ikdienā raksturo tas, ka runāju 
ātri un skaļi, un rezultāts tiešā veidā ir atkarīgs no 
nepārtrauktas sadarbības ar auditoriju. Attālināti? Kā to visu 
darīt attālināti? 

neatsveramo kompetenci. Pateicoties viņam, tagad esmu 
ieguvusi personīgo IT speciālistu, pie tam rokas stiepiena 
attālumā. Atzīmējama ir manas meitiņas vēlme dalīt savu 
dzīves telpu ar mani un maniem studentiem kameras 
priekšā, ievērojot nosacījumu, ka nodarbības vadu viņas 
istabā. 

Minētās iespējas šodien nosaka mana darba kvalitāti 
un to, ka esmu attālinātā komforta zonā. Tieši tāpēc es 
saprotu katru savu studentu, kura apņēmību mācīties 
šodien nosaka ģimenes spēks un līdzās pastāvēšana. Zinu, 
ka manas nodarbības ir skanējušas fonā studentiem braucot 
automašīnās, strādājot dārzā, dodoties pastaigās ar ģimenes 
locekļiem un mājas mīluli, medicīnas iestāžu uzgaidāmajās 
telpās un darba vietās, divu metru drošā attālumā kiķinot 
ar kolēģiem. Tas pierāda spēku, kādu cilvēkam jāpieliek 
zināšanu apguvē, spēju veidot savu kvalifikāciju un, kas 
svarīgāk par to – gribu attīstīt sevi, uzskatot savu izaugsmi 
par vērtību. 

Šo spēku mēs smeļamies dažādi – man palīdz pastaiga 
gar jūras krastu ar mērķi pasēdēt uz Jūrmalciema zvejnieku 
moliņa, saulrieta skats no Pūsēnu kalna, kas ir viena no 
augstākajām kāpām Latvijā (37 m), kafija līdzņemšanai no 

Nošķirot svarīgāko no mazsvarīgā

Visam vēl klāt nāca nestabils interneta pārklājums, 
digitālo prasmju trūkums, dzīve “mežā”, kur elektrības 
padeve ir atkarīga no vēja ātruma un priežu zaru “kustībām”. 
Kaimiņu ģimene, kura par manu darba ritmu ir dzirdējusi 
tikai nostāstus, nesaprot: “Ko Tu tur sestdienās visu dienu 
vari runāt?” Tai brīdī noderēja resursi, par kuriem man, ar 
visu līdzšinējo 25 gadu darba pieredzi, nebija ne jausmas. 
Talkā nāca mana vīra zināšanas ikdienas darbā ar datoru. 
Neviens vairs nenopēla manu pusaudzi – šo 
24 stundas diennaktī nodarbināto geimeri, jo tieši viņa 
tehniskais aprīkojums – webkamera, skaņu aparatūra un 
nesen iegādātā zīmēšanas planšete – kļuva par mana darba 
pamatinstrumentiem, nerunājot jau par 15-gadīga zēna Pētertirgus Liepājā. www.liepaja.lv
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Bernātu “Dzintariņa” Nīcas pagastā un iespēja netraucēti 
baudīt priežu meža gaisu plašajā dabas parkā “Bernāti”. 
Lai arī blakus vienmēr manāmi citi atpūtnieki, kas tāpat 
novērtē šīs vietas pievilcību pastaigām, nelielam piknikam, 
vai bērnu rotaļām, katrs var sajust neskartā jūras krasta un 
viļņu varu. Pavisam “attālināti” neskartas dabas skaistumu 
mūsu pusē katram, kurš to atrod, ļauj izbaudīt 5 km garā 
Dunikas purva laipa, kas ir  viena no garākajām purva 
laipām Eiropā. Visskaistākais brīdis te ir augustā, kad virši 
zied. Ja vientulība kļūst nomācoša, vienmēr noder “burziņš” 
uz Liepājas veloceliņiem, iespēja saskrieties ar neatlaidīgu 
mājražotāju dāsnumu Liepājas Pētertirgū un apņēmība 
izstaigāt “Liepāju pa notīm”.

Taču nekur nav tik labi kā mājās, tāpēc strādājot no 
mājām, vienmēr esmu labākajā vietā – vietā, kuru esmu 
radījusi es un mana ģimene. Šodien es zinu, ka docētāja 
runas skaļumu tehniski var pieregulēt studenti savās ierīcēs, 
sadarbībai nodarbībās palīdz digitālajās sistēmās iestrādātās 
grupu darba iespējas, tādējādi koriģēt nākas tikai darba 

Ar Juridisko koledžu esmu draugos jau sen un ikreiz 
priecājos tikties ar studentiem Tirgzinību studiju kursā, 
tāpat ar kolēģiem korporatīvajos pasākumos: boulinga 
turnīros vai citās komandu aktivitātēs. Man patīk koledžas 
radošais, draudzīgais un profesionāli izzinošais gars.

Pandēmijas periods mums ir licis meklēt jaunas iespējas 
darbam un komunikācijai.  No vienas puses tas nav tik 
personiski, kā tikties klātienē, tomēr pozitīvs aspekts 
darbā ir tūlītēja interneta un digitālās vides pieejamība 
katram studentam. Strādāt darba grupās ZOOM vidē 
ir ērti, studentiem reizēm tas ir atklājums – šīs daudzās 
koplietošanas platformas, kas mācīšanās procesu padara 
interaktīvu un jautru. Brīnišķīga iespēja šajos apstākļos ir 
konferenču pieejamība digitāli. Piemēram, padaru savu 
ikdienas darbu, bet vakara cēlienos jau  piedalos  
Kanādas vai ASV pasākumos, tādējādi sevi pilnveidojot, 
jo fiziski tas nebūtu 
iespējams. Šobrīd 
ir pieejams augstas 
kvalitātes saturs. 
Ļoti novērtēju 
Juridiskās koledžas 
Starptautiskās 
zinātnes nedēļas 
pasākumu ciklu un 
vērtīgās vieslekcijas! 
Tās ir lietas, ko 
atrodoties Liepājā, 
bez pandēmijas 
izaicinājumiem, 
nevarētu piedzīvot, 
taču digitālais 
formāts nojauc telpas 
un laika robežas, es to 
ļoti novērtēju! 

Dzīvē visam jābūt līdzsvarā, tādēļ intensīvo darbu digitālajā 
vidē miksēju ar pozitīvām emocijām dabā, kad ar bērniem 
dodamies uz netālo mini zoo – viesu māju “Atomi”, kur var 
sabužināt dažādus dzīvnieciņus bez distances ievērošanas. 
Mēs regulāri organizējam ģimenes pirts rituālus viesu 
nama “Šķilas” pirtiņā un vasarā dvēseli veldzējam košajos 
Lavendervilla lavandu laukos. Tur var iegūt pasakaini 
skaistas bildes, piedalīties kādā lavandu meistarklasē, 
meditācijā vai baudīt vakaru baļļā un nomainīt dzīvokli 
pret atpūtu romantiskā lauku idillē Grobiņā vai Pāvilostā. 
Neatņemamas ir manas ikvakara pastaigas pludmalē, 
saulrietu foto un reizēm arī kādas dabas vai purvu takas 
izpēte. Iespējas ir ik uz soļa, ja vien mēs izvēlamies tās 
pamanīt un novērtēt.

Inga Vasermane
 Juridiskās koledžas docētāja

Foto: no autores privātā arhīva
Iesakām: http://atomi.lv
http://www.skilas.lv
https://www.lavendervilla.lv

ātrumu. Apzinoties to, ka šādos apstākļos ne vienmēr 
izdosies darīt lietas pareizi, ir tikai viens lēmums –  
laika pietiks vienīgi pareizām lietām. Nošķirot svarīgāko no 
mazsvarīgā, ir iespējams līdzsvarot darba apjomu gan sev, 
gan studentiem un iegūt pašpārliecību atbildē uz jautājumu: 
“Vai es to varēšu?” Tas prasa arī cita veida savstarpēju 
uzticēšanos kolēģu, vadības un studējošo starpā, laikā, 
kad savstarpējās attiecības, vienota mērķa izpratne un 
paļaušanās vienam uz otru ir augstākā vērtība. Tad nu atliek 
vien sarunāt ar vēju! 

Diāna Līduma
Juridiskās koledžas docētāja

Foto: no autores privātā arhīva

Iesakām:
https://www.daba.gov.lv/lv/pusenu-kalns-apraksti
https://turisms.nica.lv
https://www.kurzemesregions.lv
https://www.kurzeme.lv

Digitālais formāts nojauc robežas

www.skilas.lv
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Mums ir pat savs mākslīgi uzbērts kalns, kas paceļas  
58 metrus virs jūras līmeņa un no tā virsotnes paveras 
skats uz visu apkārtni. Ziemā tur darbojas slēpošanas un 
snovborda trases. Divi ūdens atrakciju parki ļauj baudīt 
vasaras sajūtas visa gada garumā. 

Bruģētas apgaismotas ielas, bezmaksas autostāvvietas, 
veloceliņi 60 km kopgarumā – viss drošībai un ērtībai. 
Ventspilī laiku skaita citādāk, šeit ir sava nauda un šur tur 
pilsētas ielās redzamas krāsainas govis. Ventspilī viss ir īpašs 
un esot šeit Tu arī kļūsti īpašs!  

Skaidrīte Dzindzuka 
Ventpils filiāles vadītāja

Iesakām: https://www.ventspils.lv

Mūsu filiālēs
Juridiskās koledžas Ventspils filiāle

Strādā  no 2001. gada 1. marta.

Realizē studiju programmu:
Tiesību zinātnes.

Šobrīd studē (1. un 2. kursā kopā) 34 studenti.

Filiāles vadītāja Skaidrīte Dzindzuka.
e-pasts: ventspils@jk.lv

Adrese: Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā,  
Kuldīgas ielā 1, Ventspilī, LV-3601.

Ventspils ir mūsdienīga, sakopta, attīstīta pilsēta ar 
patīkamu un ērtu vidi studijām, darbam, dzīvošanai, 
kultūras, sporta un dabas baudīšanai. Tā ir sestā lielākā 
Latvijas pilsēta (gandrīz 40000 iedzīvotāju). 

Lai baudītu Eiropas elpu, nav jādodas ārpus Latvijas, to 
visu var rast Ventspilī. Jaunākās informācijas tehnoloģijas 
šeit iedzīvina Digitālais centrs un topošais unikālais 
zinātnes un inovāciju centrs “Vizium”. Mūsdienīgas, augsti 
tehnoloģiskas ražotnes attīstās Augsto tehnoloģiju parka 
uzņēmumos, bet izglītības iestādēs kūsā zinātnes elpa un 
studentu dzīve. 

dobes. Skatu veldzē vienpadsmit pilsētas strūklakas, 
visvarenākā starp tām ir “Fregate valzivs”. Zilā karoga 
pludmale, parki, skvēri un kafejnīcas ir nesteidzīgas atpūtas 
un romantisku randiņu vietas. 

Apsverot domu par studiju iespējām reģionā, ilgi 
nešaubījos un tiesību zinības apgūt izlēmu neklātienē 
Ventspilī, kas vienlaikus bija lielisks variants apvienot 
mācības ar darbu, kā arī pilnveidot sevi. Par Juridiskās 
koledžas  docētājiem varu teikt tikai to labāko. Tie ir cilvēki-
personības, kvalificēti, zinoši, ar lielu pieredzi, kuri vienmēr 
būs gatavi palīdzēt dažādos studiju procesos. 

Te laiku skaita citādāk

Ventspils ir ostas pilsēta. Divas reizes dienā no Ventspils 
uz Zviedriju kursē prāmji, ostā ienāk gan kruīzu kuģi, gan 
tankeri un sauskravas kuģi, savu rūpalu gādā arī zvejnieku 
un ekskursiju kuģīši. 

Kultūra te dzīvo mūsdienīgos muzejos, bibliotēkās, 
daudzveidīgos pasākumos, pašdarbības kolektīvos, Latvijas 
labāko teātru viesizrādēs un augstas klases profesionāļu 
priekšnesumos. Ventspils lepnums ir akustiskā koncertzāle 
“Latvija”, kur fenomenālu skanējumu nodrošina Vācijā 
būvētās ērģeles un pasaulē lielākās vertikālās klavieres. 
Pie mums ir iespēja nodarboties ar vairāk kā 40 dažādiem 
sporta veidiem. Olimpiskā centra “Ventspils” sporta bāzēs 
ikdienā trenējas vairāk kā 30 sporta klubi un savu sportisko 
meistarību pilnveidot ierodas komandas no visas Latvijas, arī 
no ārvalstīm.

Ventspils ir puķu un strūklaku galvaspilsēta. Ielas, parkus, 
skvērus un iekšpagalmus rotā ziedu skulptūras un gaumīgas 

Es mainīju profesiju

Foto: Gatis Pāvils
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Dažbrīd šķiet, ka visā šajā dunā varētu kaut ko palaist 
garām. Taču nē, pie durvīm pieklauvē tieši tas mirklis, 
notikums, cilvēks, kā tas tajā brīdī ir lemts. Tagad tā notiek 
ar mums – studentiem, kuri no Kuldīgas un Ventspils, divām 
lieliskām pilsētām, ir sākuši savas studiju gaitas Juridiskās 
koledžas Ventspils filiālē. Neskatoties uz to, ka Kuldīgā 
atrodas Latvijas Universitātes filiāle, mēs izvēlējamies gūt 
zināšanas un jaunu pieredzi tiesību zinātnēs Ventspilī. 

Šis studiju gads sanācis citādāks. Tas ir laiks, kurā 
tiek īstenotas attālinātās studijas, radot izaicinājumus 
gan studējošajiem, gan pasniedzējiem. Mūsu lieliskais 
domubiedru kolektīvs šo posmu vada ar moderno 
tehnoloģiju pielietojumu, katrs savās mājās, savā pilsētā 
vai pagastā. Taču vienlaikus mēs aktīvi komunicējam savā 
starpā, atbalstot, palīdzot, konsultējot cits citu mācībās. 

Ikviena cilvēka piederība ir tur, kur viņš jūtas vislabāk. 
Teikšu tā – manai Kuldīgai ir savs, neatkārtojams šarms. 
Tas ir gan pilsētas centrs, gan Ventas krasts, gan vecpilsēta, 
kas sniedz īpašus piedāvājums kā pilsētas ciemiņiem, tā 
arī vietējiem iedzīvotājiem. Te saglabājies Baltijā vienīgais 
mazpilsētas 17.–18. gs. ēku apbūves ansamblis, t.s., Latvijas 
Venēcija ap Alekšupīti. Mēs lepojamies ar ķieģeļu velvju 
tiltu pār Ventu, kas ir viens no garākajiem Eiropā. Saviem 
viesiem iesakām izstaigāt senseno ļaužu pulcēšanās vietu – 
rātslaukumu un piesēst pie pieminekļa mūsu novadniekam 
Ēvaldam Valteram, lai radītu vienu jauku foto. Kuldīgas 
baznīcas, vecais rātsnams, Liepājas ielas promenāde un vēl 
daudz kas cits... Tas ir jāredz!

Pilsēta ir īpaši pievilcīga pavasaros, kad vimbas dodas 
augšup pa upi, savā nārsta ceļā sastopot mutuļojošo Ventas 
rumbu. Šī unikālā parādība ir vērojama tad, kad ūdens jau 
sasilis līdz noteiktai temperatūrai (aprīļa sākumā) un tā 
turpinās aptuveni līdz 10. maijam. Parasti šai laikā te ierodas 
daudz interesentu, kas vēro, kā mugurām zaigojot lec vimbas 
un cenšas pārvarēt ūdenskrituma akmens pakāpienu. Tāpēc 
esiet Kuldīgā visi mīļi gaidīti! Vēl – atgādinājums ikvienam –  
ikdienas steigā spēt pamanīt, nepalaist garām, novērtēt 
katru mirkli, cilvēku, notikumu, jo tie visi kaut ko māca, liek 
aizdomāties un paskatīties arī pašam uz sevi.

Aleksandrs Demčenko
Ventspils filiāles

Tiesību zinātņu studiju programmas 1. kursa students

Ziemeļkurzemes reģionā Juridiskās koledžas Ventspils 
filiāle dod iespēju studēt gribētājiem iegūt augstāko izglītību 
maksimāli tuvu savai dzīvesvietai. Te uz nodarbībām ierodas 
ne tikai ventspilnieki, bet studenti brauc arī no blakus 
novadiem un pagastiem: Talsiem, Kuldīgas, Valdemārpils, 
Vārves, Stendes, Užavas u.c. Es, pirms diviem gadiem 
pieņemot lēmumu papildināt savas zināšanas un “atkal 
sēsties studenta krēslā”, izvēli par labu tieši šai izglītības 
iestādei izdarīju tās teritoriālās pieejamības (dzīvoju Talsu 
novadā) un akadēmiskā sastāva profesionalitātes dēļ. Ne 
reizi neesmu to nožēlojusi.

Ikdienā studentus vienmēr uzklausa un atbalsta filiāles 
vadītāja Skaidrīte Dzindzuka, motivē un iedrošina. Īpaši 
tas mums noderēja pēc pirmās lektora Jura Muižnieka 
nodarbības, kad bijām viņa varenās balss un apjomīgā 
Latvijas valsts un tiesību vēstures studiju kursa sabiedēti. 
Neklātienes studiju forma paredz, ka studentiem pašiem 
daudz jālasa, jāmeklē informācija, jāmācās individuāli. Ne 
jau vienmēr ir bijis viegli savienot ģimeni, darbu, studijas, 
bet, pateicoties mūsu grupas saliedētībai, nu jau tuvojamies 
2. kursa noslēgumam. Te jāsaka paldies docētājai Rutai 
Mekšai, kura vienā no lekcijām dalījās ar savu pieredzi par 
to, cik svarīgs studiju laikā ir tieši kursa biedru atbalsts. Tad 
nu tagad lietotnē WhatsApp mūsu grupa bieži “zibeņo” ar 
atbalsta ziņām pirms referātu iesniegšanas un eksāmeniem.  

Attālināto studiju laikā esam apguvuši jaunas digitālās 
prasmes, kas šo laikposmu padarīs neaizmirstamu. Sanāk 
neklātienē “paviesoties” docētāju mājās, arī mūsu ģimenēs 
tagad atpazīst koledžas docētājus. Piemēram, ģimenes 
tiesību studiju kursā ar interesi ir iedziļinājušies arī studentu 
ģimenes locekļi, bet noziedzīga nodarījuma regulējumu 

Laiks skrien vēja 
spārniem

Studijas Ventspilī

Zināšanas, ko ieguvu studiju laikā koledžā, viennozīmīgi 
ir palīdzējušas manā dzīvē, tās tiek pielietotas arī pašlaik, 
jo studējot sapratu, ka man ir laiks mainīt profesiju. 
Par iemeslu bija prakse 2. kursa beigās. To paspēju iziet 
divās vietās: Kurzemes rajona tiesā Ventspilī un Valsts 
policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļā. Tobrīd mans mērķis bija iegūt 
iespējami daudzpusīgu informāciju par darbu gan policijā, 
gan tiesā. Tieši šī mācību prakse Valsts policijā rosināja 
iestāties pēc tam Valsts policijas koledžā, kur šobrīd arī 
studēju un pilnveidoju savas zināšanas profesionālās 
pilnveides izglītības programmā. 

Studiju laikā nedaudz izbaudīju arī attālināto režīmu, kas, 
nenoliedzami, piešķīra dzīvei citu krāsu un akcentus, arī 
grūtības. Vēlos veltīt atzinīgus vārdus docētājiem, jo pāreja 
no studijām klātienē uz attālināto režīmu tiešām notika ātri 
un organizēti.

Topošajiem studentiem es iesaku nebaidīties, tiekties uz 
saviem mērķiem, ticiet man – studijas paplašina redzesloku. 
Galvenais –  neatlikt visu uz pēdējo brīdi.

Lāsma Bērziņa 
Tiesību zinātņu studiju programmas 2020. gada absolvente

krimināltiesībās, tā teikt, profilaksei, likām noklausīties 
mūsu bērniem. 

Iegūtās zināšanas tagad lieti noder manā darbavietā 
Talsu novada pašvaldībā. Iespēju studēt Ventspils filiālē 
ir izmantojuši arī kolēģi. Studiju laikā tiek apgūti mācību 
priekšmeti, kas noder gan darba pienākumus veicot, gan 
sniedz zināšanas savu tiesību aizstāvībai sadzīves situācijās.

Aija Lorence
Ventspils filiāles

Tiesību zinātņu studiju programmas 2. kursa studente
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Mūsu filiālēs
Juridiskās koledžas Gulbenes filiāle

Strādā  no 2007. gada 13. aprīļa.

Realizē studiju programmas:
Tiesību zinātnes,

Grāmatvedība un finanses.
Šobrīd studē (1. un 2. kursā kopā) 45 studenti.

Filiāles vadītāja Aivija Grīnberga.
e-pasts: gulbene@jk.lv

Adrese: Gulbenes 2. vidusskolā,  
Līkā iela 21, Gulbenē, LV-4401.

Gulbenes novada 
pašvaldība atzinīgi 
novērtē to, ka Juridiskā 
koledža par savas filiāles 
mājvietu ir izvēlējusies tieši 
Gulbeni, šādi nodrošinot 
tālākizglītības iespējas mūsu 
iedzīvotājiem. Mūsdienās, 
kad laiks tiek klasificēts 
kā viens no dārgākajiem 
resursiem, šī ir lieliska 
iespēja iegūt profesionālo 
kvalifikāciju tepat uz vietas, 
pie viena ekonomējot arī ceļa 
izdevumus un savienojot 
studijas ar pamatdarbu. 

Gulbenes novada pašvaldība ir atvērta prakses vietu 
nodrošināšanā studentiem, vairāki absolventi ir mūsu 
iestāžu darbinieki, kuri, iegūstot kvalitatīvu izglītību, 
spēj atbilstoši veikt noteiktos darba pienākumus. Mēs 
viennozīmīgi atbalstām Juridiskās koledžas filiāles darbību 
Gulbenē arī turpmāk!

Gunta Kalmane
Gulbenes novada pašvaldības  

vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Aivija Grīnberga

Pašvaldības viedoklis Filiālē studējošie dzīvo dažādās vietās: Gulbenē, Madonā, 
Alūksnē, Balvos, Jaunannās, Lejasciemā, Cesvainē u.c. 
pagastos. Lielākā daļa savu darbu turpina klātienē, vien 
daži strādā attālināti. Prieks par studentēm – jaunajām 
māmiņām, kuras šobrīd atrodas  bērna kopšanas vai 
pirmsdzemdību atvaļinājumā.  Dzīve turpinās, tas ir lieliski,  
ka ģimenēs dzimst bērni.

Sākoties studiju procesam attālinātā formā, nācās 
pārkārtot arī filiāles darbu, lai nodrošinātu saziņu ar 
studentiem, uzmundrinātu, sniegtu tiem atbalstu, atbildētu 
uz jautājumiem. Sazināmies telefoniski vai ar e-pasta 
starpniecību, bet darbdienu vakaros aicinu studējošos 
pievienoties sarunām ZOOM platformā, kur noskaidrojam 
nesaprotamo, konstatējam, kas sagādā grūtības, meklējam 
risinājumus problēmām. Šīs sanāksmes visvairāk ir 
nepieciešamas 2. kursa studentiem, kuriem tagad jau ir 
jāizvēlas kvalifikācijas darba tēmas, kā arī jāsameklē sev 
prakses vietas. Manuprāt, ir svarīgi uzturēt kopīgo garu, jo 
atbalstošāka veidojas grupa, jo veiksmīgāk studenti kopā 
tiecas sasniegt izvirzīto mērķi – iegūt izglītību.

Aivija Grīnberga 
Gulbenes filiāles vadītāja

Mūsu studentu vizītkarte
Gulbenes filiālē šobrīd studē 20 Tiesību zinātņu un  

15 Grāmatvedības un finanšu programmas studenti. Vēl 
10 studenti atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Lielākoties 
mums te studē daiļā dzimuma pārstāves, bet ir arī četri 
kungi. Šo studiju gadu visi uzsāka kā neklātienes studenti, 
kuriem nodarbības notika Gulbenē 2-3 sestdienas mēnesī, 
bet nu sanāk mācīties attālināti. Vairums šo studiju formu 
jau ir pieņēmuši, dažiem gan ir grūti atrast tādu vietu mājās, 
kur varētu mācīties netraucēti.

Jauno juristu skola
Gulbenes novada vidusskola 2021./2022. m.g. sadarbībā 

ar Juridisko koledžu vēlas piedāvāt vidusskolēniem mācīties 
Jauno juristu skolā. Vispārējās vidējās izglītības pakāpes 
mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un 
spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai 
profesionālai darbībai, tāpēc arī  Gulbenes novada vidusskola 
meklē risinājumus, kā palīdzēt jauniešiem. Gulbenes novada 
vidusskola piedāvā trīs mācību komplektus: humanitāro, 
dabaszinātņu, dizaina un tehnoloģiju jomā. 

Jauno juristu skolas programma, galvenokārt, domāta 
humanitārā kursa skolēniem, bet piedalīties var visu klašu 
jaunieši. Mērķis ir raisīt interesi par jurista profesiju, 
ievirzīt dažādu tiesību kursu apguvē gan teorijā, gan 
praktiskajās nodarbībās. Izmantosim ne tikai attālinātās, 
bet arī klātienes darba formas. Skolēniem būs iespēja 
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iepazīties ar pasniedzējiem un izprast republikas augstskolu 
piedāvājumu.

Mēs esam no skaistās Latvijas pilsētas  – Alūksnes – 
vietas ar senu vēsturi un bagātu kultūrvēsturisko 
mantojumu. Alūksnē ir daudz aktivitāšu: pie mums realizē vidi 
attīstošus un vēsturi saglabājošus projektus, pilsēta mainās, top 
skaistāka. Ne velti to sauc par Ziemeļvidzemes pērli! 
     Iespējams, tieši 
pilsētas gaisotne ir 
ietekmējusi mūsu 
ģimenes sociāli-
sabiedrisko aktivitāti 
un darboties 
gribu. Viens no 
nozīmīgākajiem 
secinājumiem dzīvē –  
neko nedarot, cilvēks 
neizbēgami regresē 
savā būtībā. Lai arī 
grādi par izglītību 
savulaik ir jau iegūti, arī darba pieredze ļauj saukt sevi par 
pieredzējušiem cilvēkiem, vienmēr rodas nepieciešamība apgūt 
ko jaunu, papildināt zināšanas. Izmaiņas Latvijas Republikas 
likumdošanā ietekmēja mūsu izvēli un 2020. gada vasarā 
abi draudzīgi pieņēmām lēmumu ļauties izaicinājumam 
un  Juridiskajā koledžā uzsākt studijas Grāmatvedības un 
finanšu programmā. 
      Pēc zināšanām vairs nav jābrauc uz Rīgu. Kopš rudens 
esam Gulbenes filiāles studenti, t.i., 43 km attālumā no 
dzimtās Alūksnes. Mācāmies ar prieku, jo savstarpējs atbalsts 
ir ļoti nozīmīgs mūsu abu dzīvē. Te ir zinoši docētāji, jauki 
kursabiedri,  fantastiska filiāles vadītāja Aivija Grīnberga – 
koordinators un sargeņģelis vienā personā! 

Pateikt, ka sokas viegli, nevaram, jo studentiem tā nemēdz 
būt. Gadās, ka vienlaikus ir jāraksta referāts, jāgatavojas 
eksāmenam, paralēli - arī jāveic darba pienākumi un laiks 
jāvelta mūsu meitas audzināšanai. Jāprot organizēties visam. 
Sākot ar pirmo lekciju studējam attālināti. Šim formātam ir 
savi plusi un mīnusi. Patīkami konstatēt, ka apgūt augstāko 
izglītību var, piedodiet, arī savā virtuvē, ietaupot laiku un 
līdzekļus, nemērojot sestdienās ceļu uz Gulbeni! Taču skumjas 
raisa fakts, ka nevar klātienē iepazīt kursabiedrus, garām iet 
svarīga studentu dzīves sastāvdaļa – kopā būšanas laiks. 
       Taču Juridisko koledžu notiekti ieteiksim saviem 
draugiem, jo te iegūtās zināšanas ir strukturētas, daudz-
pusīgas, balstītas uz mūsdienu metodēm!

Genādijs un Ņina Razmislovi
Gulbenes filiāles

Grāmatvedības un finanšu studiju programmas 1. kursa studenti
Foto: no autoru privātā arhīva

vadītāja Aivija vienmēr ir pretimnākoša, zinoša, palīdz 
jebkurā jautājumā. Jāpiebilst, ka labprāt izmantošu iespēju 
mācīties vēl kādā no koledžas piedāvātajām studiju 
programmām, ja plāni nemainīsies. 

Līva Skrabe
Gulbenes filiāles

Tiesību zinātņu studiju programmas 2. kursa studente 

Par organizatoriskajiem jautājumiem abas izglītības 
iestādes – Juridiskā koledža un Gulbenes novada vidusskola 
vienosies līdz jaunā mācību gada sākumam.

Linda Ūdre-Rizga
Gulbenes novada vidusskolas direktore

No kreisās: Gulbenes novada vidusskolas direktore  
Linda Ūdre-Rizga un Juridiskās koledžas Gulbenes filiāles  

vadītāja Aivija Grīnberga
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Studenta ikdiena
Rīts.  Pavadu vīru uz darbu, ar meitu nesteidzīgi 

pabrokastojam. Pēc tam, kamēr viņa spēlējas, man ir laiks 
noprecizēt dienas plānus, lai pusdienlaikā, kad meitiņa ir 
nolikta gulēt, nu ķertos pie mācību literatūras, pildītu mājas 
darbus un kontroldarbus. 

Pēcpusdiena. 
Bērns nomodā. 
Laiks paskrien 
veicot mājas 
uzkopšanu, 
paralēli klausos 
lekciju ierakstus. 
Izmantojot 
pieeju e.jk.lv 
mājaslapā un 
mazulītes otro 
diendusas laiku, 

vēl brīdi veltu mācībām – sestdien ieplānotajam studiju 
kursam. Vakarā tas pats – visi jau guļ – es lasu grāmatas, jo 
rakstu darbiem koncentrēšanās vairāk nepietiek. 
      Protams, ir dienas, kad pilnībā nododos darbiem 
saimniecībā. Mana ikdiena paiet Madonas novada SIA 
“Raibenes”. Koordinēju dokumentu plūsmu, kontrolēju 
maksājumus, palīdzu tīri fiziski arī: sējas laikā, pie graudiem, 
kartupeļu tirgošanas. Pavasarī ir paši saspringtākie mēneši 
saimniecībā, kad sākas zemes apstrādes darbi, sēšana, pēc 
tam atkal rudenī atbildīgākais posms – ražas novākšana. 
Ziemā, ja ir sniegs – tīram ceļus, tiek tirgoti pārtikas 
kartupeļi pa visu Madonas novadu un tuvāko apkaimi. 
Darba laukos netrūkst ne brīdi, arī pandēmijas laikā. Mēs 
cenšamies attīstīt un paplašināt saimniecību, apgūt jaunas 
darbības jomas, ir jau nosprausti mērķi, uz kuriem jātiecas. 
       Lieliski, ka Juridiskajai koledžai ir filiāle Gulbenē, kas 
man ir 40 minūšu brauciena attālumā no mājas. Filiāles 

Ļauties izaicinājumam
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Mūsu filiālēs
Juridiskās koledžas Valmieras filiāle

Strādā no 2007. gada 13. aprīļa.

Realizē studiju programmas:
Tiesību zinātnes,

Grāmatvedība un finanses,
Cilvēkresursu vadība.

Šobrīd studē (1. un 2. kursā kopā) 49 studenti.

Filiāles vadītāja Ieva Birne.
e-pasts: valmiera@jk.lv

Adrese: Valmieras Valsts ģimnāzijā, 
L.Paegles ielā 40, LV-4201.

Dzīvojam dīvainā laikā, pārmaiņas skārušas ne tikai 
darba vietas, bet arī izglītības iestādes. Īsā laika posmā 
nācās pārkārtot ikdienas rutīnu un ieradumus. Pārejot no 
klasiskajām studijām uz attālināto procesu Valmieras filiālē, 
studentu vidū no sākuma apjukums bija liels, bet nu jau viss 
ir pierasts – no rīta pamosties, uztaisi kafiju, ieslēdz datoru 
un esi procesā... Tomēr jāatzīst, ka šis modelis ne visiem der 
un ne jau katram patīk.

Valmieras pilsēta pa šo gadu izmainījās – ielas kļuva 
tukšākas, ierastais gājiens uz kafejnīcu jāaizmirst, kultūras 
pasākumi atcelti. Taču laiks iet, darbi un ikdiena rit savu 
gaitu arī šādos apstākļos. Cilvēki turpina strādāt, arī tie, 
kuri ilgstoši bijuši bez 
darba, atraduši citas 
iespējas. Valmierieši 
ļoti mīl būt dabā, 
tāpēc takas gar 
Gauju vienmēr ir labi 
apmeklētas. Izskatās, 
ka šis pārmaiņu posms 
devis iespēju cilvēkiem 
iepazīt savu pilsētu 
no jauna. Arī es šogad 
uz savu pilsētu skatos 
citādāk – brīvajos 
brīžos suņa kompānijā 
dodoties garās 
pastaigās. Pa ceļam 
ejot lūkojos, kā top 
jaunais J. Daliņa 
stadions, priecājos 
par renovāciju tajās 
vietās, kas ilgu 
laiku gaidījušas 
atjaunināšanu. Tas 
tikai apliecina faktu, 
ka cilvēki spēj izdomāt 

Par šo pārmaiņu laiku visdažādākos variantus un radīt idejas pat tādās situācijās, 
kas no sākuma šķitušas biedējošas.

Šeit, Valmierā, cilvēki joprojām ir optimisti, varbūt 
mazliet noguruši no visa notiekošā, bet tomēr nenokar 
degunu. Ziema pie mums bija pasakaina, sniegota, nu 
baudām pavasari, tūlīt klāt būs arī vasara. Tas ļauj apjaust, 
ka jāpriecājas arī par mazām lietām, jānovērtē sev apkārt 
esošais. Varam paskatīties uz sevi no malas – cik elastīgi 
esam, vai otrādi – cik ļoti esam pieraduši pie vecās sistēmas 
un jaunais ir grūti pieņemams. 

Valmieriešiem vislielāko prieku, protams, sagādātu ziņa 
par to, ka atkal notiek kultūras pasākumi. Pie mums top 
tik pasakainas teātra izrādes! Šobrīd jau tiek labiekārtotas 
atpūtas vietas pilsētā. Mēs vienmēr esam gatavi pārmaiņām. 
Jums atliek vien braukt pie mums ciemos! 

Santa Ose
Valmieras filiāles 

Cilvēku resursu vadības studiju programmas 2. kursa studente
Foto: no autores privātā arhīva

Dzīve ievieš korekcijas
Rudenī, uzsākot studiju gadu Juridiskajā koledžā, 

gatavojāmies, ka katru otro sestdienu brauksim uz Valmieru 
apgūt zināšanas. Taču jau pēc divām nedēļām saņēmām 
ziņu, ka nodarbības turpmāk tiks organizētas attālināti. 
Ņemot vērā jau esošo augstākās izglītības apgūšanas 
pieredzi, par studiju gaitu un plāniem viss bija skaidrs, taču 
nu gan radās bažas – kā tad tagad tas viss notiks. 

Mazliet neierasti bija nākamās sestdienas rītā nevis doties 
uz nodarbībām filiālē, bet sēsties pie datora turpat virtuvē 
pie galda. Protams, savā ziņā it kā ērti, nav tik agri jāceļas, jo 
tie tak ir sestdienas rīti pēc garās darba nedēļas, arī uzkodas 
top turpat – sev piemērotā brīdī. Jāatzīst, ka pozitīvs ir tas 
aspekts, ka, lai kur Tu atrastos, vienmēr vari būt klāt studiju 
procesā. Ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību tas iespējams 
pat ceļā esot. Studiju kursa apguvei nepieciešamie mācību 
līdzekļi studentiem pieejami digitālā veidā, līdz ar to nav 
jāmēro  arī ceļš līdz bibliotēkai. Taču jāsecina, ka mācību 
materiālu papīra formātā tomēr ir vieglāk lasīt. Neizpaliek 
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arī klasiskā gatavošanās eksāmeniem. Katrā ziņā tiešsaistes 
eksāmenu pieredze ļauj tik ļoti neiespringt, vieglāk iespējams 
uztvert mācību vielu.

Lai cik ērts un viegls 
kādu laiku varētu 
šķist attālināto studiju 
process, tomēr ir brīži, 
kad saproti, ka kaut 
kas ir neatgriezeniski 
zudis. Tā ir savstarpējā 
komunikācija. Ar 
tām dažām reizēm, 
kad redzējāmies 
klātienē, ir tiešām 
par maz. Kursā esam 
izveidojuši WhatsApp 
grupu, kas, jāatzīst, 
arī ir tā vide, kur 
visvairāk sazināmies. Ir labi, kādu reizi noder kursa 
biedra atgādinājums, ka tuvojas mājas darba vai referāta 
iesniegšanas datums. Ārkārtas situācija ikdienas dzīvē ielika 
savas korekcijas, tomēr tā radīja šo iespēju – izmēģināt 
ko jaunu, par ko iepriekš pat neiedomājāmies. Varbūt arī 
nākotnē izglītības ieguvei izmantosim šo pieredzi. 

Taču vienlaikus nedrīkst aizmirst par variantiem, kā 
uzkrāt spēkus gan mācībām, gan nākamajai darba nedēļai. 
Paskatīsimies apkārt, mums ir dota brīnišķīga iespēja vairāk 
būt ģimenes lokā! Pavasaris, putnu balsis, mūzika, literatūra 
un sirdij tuvie hobiji palīdz neieslīgt ikdienas rutīnā, patiesi 
baudīt to, kas ikvienam nepieciešams dvēseles veldzēšanai. 

Vita Ievīte, Ieva Auniņa
Valmieras filiāles 

Tiesību zinātņu studiju programmas 1. kursa studentes

Ja vēl pagājušajā vasarā likās, ka valstī noteiktie 
ierobežojumi drīz tiks atcelti un varēsim turpināt ikdienas 
gaitas, tad rudenī jau tapa skaidrs, ka nebūs vairs kā iepriekš 
nekad. Daudzi no mums ne tikai mācās attālināti, bet arī 
strādā, tātad vārds “mājas” tagad nozīmē daudz vairāk, ne 
tikai vietu un ēku, kur dzīvojam, kur mīt ģimene, tagad tā ir 
arī skola, koledža, augstskola, ofiss, darba vieta utt. 

Studēt, strādāt, atpūsties

Saskarsmei digitālajā vidē ir gan savi plusi, gan arī mīnusi. 
Viens no tiem – mēs nemainīgi atrodamies vienā telpā, vienā 
un tajā pašā vidē. Pavisam noteikti, tas nogurdina, tāpēc 
gribu aicināt visus studentus izmantot katru iespēju atpūsties 
un doties ārā vai ceļot attālināti – no mājām, no darba vietas, 
no skolas. Soļojiet pa dabas takām, meklējiet interesanto 
un savdabīgo, raugieties uz horizontu no skatu torņiem, 
fotografējiet visu sev apkārt esošo un apmeklējiet skaistas 
vietas. Izvēdiniet galvu un gūstiet spēkus!
     Lita Kalniņa

Valmieras filiāles 
Tiesību zinātņu studiju programmas 2. kursa studente

Skats no Dēliņsila skatu torņa 
Foto: no autores privātā arhīva

Man patīk atrasties sabiedrībā, tāpēc tagad tik ļoti 
pietrūkst komunikācijas ar kursa biedriem. Nodarbībās 
tikāmies vien dažas reizes. Izvēloties studiju formu, man 

bija svarīgi, 
lai es mācītos 
klātienē. Šobrīd – 
attālināto studiju 
procesā vienīgais 
komunikācijas 
veids ir darba 
grupiņas, kad 
kopīgi rodam 
atbildes uz 
jautājumiem, 
bet pārējā laikā 
tiešsaistes sarunas 
tā īsti nevedas. 
Darbā mana 
ikdiena paiet 
strādājot daļēji no 
mājām, kas liek ļoti 
precīzi saplānot 

Lielais palīgs sestdienu rītos
Foto: no privātā arhīva

Jaunu vērtību laiks

dienu tā, lai netiktu kavēts darba process. Gan studijas, 
gan darbs attālinātā režīmā rada sava veida rutīnu, tā sāk 
nogurdināt. Bail zaudēt motivāciju. 

Protams, katram mākonim ir zelta maliņa un savi plusi 
ir šādi organizētam studiju procesam – dzīvoju Cēsīs.t.i.,  
pusstundas brauciena attālumā no Valmieras filiāles – nu  
varu ietaupīt laiku, kuru parasti pavadītu ceļā. Studējot savās 
“četrās sienās” nekur nav jādodas. Tāds režīms liek pārdomāt 
daudz ko, disciplinēt sevi. Manas brīvā laika aktivitātes 
ir mainījušās un tagad, vairāk kā jebkad agrāk, laiks tiek 
veltīts garām pastaigām dabā, kas palīdz ieraudzīt un no 
jauna atklāt manas senās Hanzas pilsētas burvību. Izstaigāju 
vecpilsētas ieliņas, palēninot soli pie Svētā Jāņa baznīcas, 
pilsētas skulptūrām un Cēsu pils, domās jau  plānoju un 
gaidu kultūras pasākumus Vidzemes koncertzālē un Cēsu 
izstāžu namā.

Šis laiks, kas mūs norobežojis no draugiem un 
tuviniekiem, liek aizdomāties, ka tie brīži, ko varam veltīt 
viens otram, ir liela dāvana. Nestandarta situācija taču reiz 
beigsies un mēs atgriezīsimies ierastajā dzīves ritmā.

Daiga Rūķe
Valmieras filiāles 

Cilvēku resursu vadības studiju programmas 1. kursa studente

Svētā Jāņa luterāņu baznīca Cēsīs
Foto: no autores privātā arhīva
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Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008
Projekta mērķis – akadēmiskā personāla atjaunotne, 

kompetences,  internacionalizācijas, eksporta un 
starptautiskās konkurētspējas veicināšana. Akadēmiskajā 
darbā tika iesaistīta lektore no Lietuvas, vēl strādā arī lektors 
no Turcijas. Doktorantūras studiju nostiprināšana un jauno 
doktorantu motivēšana aizstāvēt savus promocijas darbus 
ir viena no valsts izglītības prioritātēm. Tādējādi projekta 
ietvaros akadēmiskajā darbā koledžā bija iesaistītas divas 
doktorantes, katra no tām 12 mēnešu ilgā laikposmā. 
Viena no doktorantēm turpina darbu koledžā un ir ievēlēta 
akadēmiskajā amatā. 

Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei 
pasniedzamajā studiju virzienā, projekts paredz iespēju 
stažēties pie komersantiem, papildinot savas prasmes un 
zināšanas. Stažēšanās ilgums – 200 stundas. Šo iespēju jau ir 
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”. 

Projekta ietvaros mums bija iespēja pilnveidot savas angļu 
valodas zināšanas, veltot apmācībām laiku 216 akadēmisko 
stundu apjomā, ko veiksmīgi izmantoja pieci akadēmiskā 
personāla pārstāvji. Sākot ar 2021. gada maiju uzsāksim 
specializētās mācības, t.sk. par digitālo rīku daudzveidību, to 
pielietojumu un metodēm studiju procesā.

Projekts Nr. 8.2.3.0./18/A/006
Projekta mērķis ir izstrādāt un izvērtēt izcilības 

pārvaldības standartam atbilstošu pārvaldības sistēmas 
modeli, radīt un ieviest integrētus e-risinājumus pārvaldības 
sistēmai, finansēm un grāmatvedībai, e-koplietošanai, 
e-mācībām un digitalizācijai, personālvadībai, 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, pielietojot pārvaldības sistēmā 
ieviestos izcilības principus, e-risinājumus, organizācijas 
pārvaldības struktūru un procesus.

Projekta ietvaros vadības personāla kompetenču 
pilnveidei ir noslēgušās mācības: Izcilības standarta 
prasību skaidrojums; LEAN metodes izmantošana izmaksu 
samazināšanā un resursu taupīšanā; Balanced ScoreCard 
metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu 
sistēmas; Risku vadība; Procesu vadība; Personāla vadība; 
Finanšu vadība. Joprojām notiek aktīvs darbs pie Juridiskās 
koledžas e-pārvaldības sistēmas izstrādes. Savukārt Latvijas 

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

Eiropas Sociālā fonda projekti Juridiskajā koledžā
koledžu koplietošanas platforma jau ir gatava un publiski 
pieejama. Te republikas koledžas ievieto aktuālo informāciju 
par pašu organizētajām konferencēm, publiski pieejamām 
lekcijām, semināriem utt.  Turpat atrodama arī informācija 
par Latvijas Koledžu asociāciju un tās aktivitātēm.

Sadarbībā ar Latvijas – Lielbritānijas kopuzņēmumu SIA 
“Zygon Baltic Consulting” ir paveikts liels darbs pie izcilības 
standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādes 
un 2020. gada decembrī koledža saņēma “Investors in 
Excellence” kvalitātes (Lielbritānija)  sertifikātu.

Projekts Nr. 8.2.3.0./18/A/012
Projekta mērķis – samazināt studiju programmu 

fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju 
programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu 
aizsardzība” izstrāde un realizācija, rezultātā sagatavojot 
kvalificētus speciālistus drošības un datu aizsardzības 
jomā. Programmas izveide notiek padziļināti apgūstot un 
ņemot par pamatu praktiskās iemaņas un kompetences, 
inovatīvu metožu izmantojumu, sadarbību ar speciālistiem 
Latvijā un starptautiskā mērogā. Studiju saturā ir iekļauti 
aktuāli profesionālās jomas studiju kursi: Personas datu 
aizsardzība, Globālā kiberdrošība, Ievads datorzinātnē, 
Programmēšanas pamati, Drošības teorija, Standarti un 
normatīvais regulējums, Informācijas drošība, Atvērto avotu 
analīze, WEB programmēšana, Uzbrukuma rīki un metodes, 
Aizsardzības rīki un metodes u.c.

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Kamēr studju  
process koledžā notiek 
attālināti, celtnieki  
ir pabeiguši  
remontdarbus  
Kronvalda bulvārī 1A, 
Rīgā. 2. stāva gaitenis 
nu ieguvis citu izskatu. 

Foto: Anita Rudziša
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Nāc studēt!
Studiju programmas: 
l Tiesību zinātnes
l Cilvēku resursu vadība
l Kiberdrošība un personas datu aizsardzība
l Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
l Grāmatvedība un finanses
l Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

Tālr. uzziņām 67508005,  mob. tālr. 28665420
Reģistrācija studijām notiek elektroniski: www.jk.lv/uznemsana

Dokumentus pieņem: 
- dienas nodaļā Rīgā no 2021. gada 1. jūlija līdz 27. augustam
- vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2021. gada 1. jūlija līdz 24. septembrim
- neklātienes nodaļā filiālēs no 2021 . gada 18. augusta līdz 24. septembrim

INFORMĀCIJAS DIENAS 
JURIDISKAJĀ KOLEDŽĀ  
29. MAIJĀ, 26. JŪNIJĀ, 31. JŪLIJĀ, 28. AUGUSTĀ  
(TIEŠSAISTĒ NO PLKST. 15.00)

Informācijas dienās tiešsaistē Jums būs iespēja  
saņemt informāciju par studiju iespējām  
Juridiskajā koledžā (Rīgā vai kādā no tās 4 filiālēm), 
uzdot jautājumus koledžas vadībai,  
studiju programmu direktoriem,  
kā arī studentiem un absolventiem.

Tikšanās laikā radīsiet atbildes  
uz sekojošiem jautājumiem:
– Kāpēc izvēlēties studijas koledžā?
– Kāpēc Juridiskā koledža darba devēju vērtējumā ir 

viena no trim labākajām koledžām Latvijā?
– Kuru no piedāvātajām studiju programmām 

izvēlēties?
– Kuru studiju formu izvēlēties?
– Kā apvienot studijas koledžā ar darbu?

Pieejas saite Zoom platformā  atrodama 
koledžas tīmekļa vietnē  www.jk.lv.

No 2021. gada 25. līdz 28. janvārim studiju virziena 
“Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 
izvērtēšanu koledžā veica starptautiskā akreditācijas 
komisija. Eksperti gan klātesot, gan ar tiešsaistes rīku 
palīdzību vērtēja vairākas pirmā līmeņa augstākās izglītības 
studiju programmas: Cilvēkresursu vadība, Nekustamā 
īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana, Kiberdrošības 
pārvaldība un personas datu aizsardzība.

Studiju virziena  
akreditācija

Ekspertu tikšanās ar koledžas administrāciju (25.01.2021.)
Foto: Rūta Lūce
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Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”, Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010
www.jk.lv,  e-pasts: redakcija@jk.lv
ISSSN 2500-9966

2021. gada 6. martā Juridisko koledžu absolvēja 60 jaunie speciālisti.  
Bija viss, kā jau izlaidumā tam jābūt: diplomi, ziedi, uzrunas,  

apsveikumi, vēlējumi.  

Juridiskās koledžas 31. izlaidums tiešsaistē

Foto: no absolventu privātā arhīva

Muzikālo priekšnesumu absolventiem veltīja Iveta 
Baumane un Roberts Pētersons.  

Tikai svinējām šoreiz attālināti, izmantojot Zoom 
Meetings tiesšaistes platformu.

Kvalifikācijas darbu 
aizstāvēšana

Tiešsaistē strādā Tiesību zinātņu studiju programmas kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanas komisija (27.02.2021.)

Foto: Anita Rudziša

Latvijas Koledžu 
asociācijas apgādā  
2021. gada sākumā 
ir nācis klajā 
“Latvijas koledžu 
studentu zinātniski 
pētniecisko darbu un 
inovatīvo risinājumu 
konferences rakstu 
krājums”. 

Šai izdevumā 
lasītājiem piedāvājam 
2020. gada 23. oktobrī 
notikušās konferences 
dalībnieku sagatavotos 
zinātniskos rakstus,  
kas balstīti uz 

teorētiskajām zināšanām un pašu studentu veikto pētījumu 
rezultātiem.

Krājumā iekļauts arī Juridiskās koledžas Tiesību zinātņu 
studiju programmas 2020. gada absolventa Kaspara Igauņa 
raksts “Būvniecības ierosinātāja atbildības loma publisku ēku 
būvniecībā”.

RAKSTU KRĀJUMS

Latvijas koledžu studentu 
zinātniski pētniecisko darbu un 

inovatīvo risinājumu konferences 

LATVIJAS KOLEDŽU STUDENTU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU UN INOVATĪVO RISINĀJUM
U KONFERENCES RAKSTU KRĀJUM

S 

Iznācis koledžu  
studentu zinātnisko 

rakstu krājums


