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Studenti no Turcijas studē Juridiskajā koledžā
Studējošo apmaiņas programma Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt
starptautisku pieredzi un zināšanas studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm, tā sekmē labi
kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Šī mobilitāte ļauj arī
studējošajiem apgūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, iepazīt citu Eiropas valstu vēsturi, vidi,
dabu, cilvēkus. Erasmus+ programma tādējādi veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un līdz ar
to uzlabo uzņemošo augstskolu studiju vidi.

Erasmus+ studenti no Turcijas. No kreisās: Baran Kutluyer, Funda Tan, Ömer Bal, Hüseyin
Karakaş, Eda Öner, Irem Çokan. Foto: Jānis Brencis

Juridiskā koledža Erasmus+
programmā darbojas kopš
2013. gada. Vispirms jau mobilitātes
ietvaros uz universitātēm un prakses
vietām Spānijā, Īrijā, Dānijā, Somijā,
Lielbritānijā, Itālijā, Turcijā devās
mūsu 2. kursa studenti. Neapšaubāmi,
te ir nepieciešamas labas svešvalodu
zināšanas, konkrēti noformulēti mērķi
un arī vēlme apgūt jaunu pieredzi.

Juridiskās koledžas docētāji, savukārt,
pieredzes apmaiņas braucienu laikā ir
iesaistījušies studiju procesā un tikušies
ar kolēģiem Maltā, Itālijā, Lietuvā,
Portugālē, Turcijā.
2017. gada rudenī Juridiskajā
koledžā studijas uzsāka arī Erasmus+
studentu apmaiņas programmas
dalībnieki no ārvalstīm. Šogad pie
mums šīs mobilitātes ietvaros studē un

starptautisko pieredzi gūst seši jaunieši
no Turcijas Anatolijas reģiona –
Erzincan Binali Yildirim universitātes
studenti. Kā atzīst paši studenti, ir
interesanti, lekcijas starpatutiskajās
tiesībās, ekonomikā, darba tiesībās
un citos studiju kursos notiek angļu
valodā, ir iespēja piedalīties koledžas
rīkotajās diskusijās, semināros, tikties
ar vieslektoriem no citam valstīm.
Katra diena atklāj ko jaunu un
nezināmu.
2021. gada 11. oktobrī, spītējot
vēja brāzmām, turku studenti devās
orientēšanās aktivitātē “Vecrīgas
ekspedīcija”. Uzdevums jauniešiem
tika iedots ne no vieglajiem – četru
stundu laikā jāatrod 40 kontrolpunkti,
jāveic dažādi papildus foto uzdevumi,
tādējādi izstaigājot un izpētot senās
Rīgas šaurās ieliņas, kā arī meklējot
dekoratīvos elementus uz ēku fasādēm.
Neskatoties uz to, ka viņi visi ir nesen
ieradušies Latvijā, Vecrīgas iepazīšana
noritēja diezgan raiti. Jaunieši samērā
viegli orientējās viduslaiku pilsētas
ielu labirintā un operatīvi sameklēja
kontrolpunktus. Lielākais ieguvums
no foto orientēšanās pasākuma, kā to
atzina paši dalībnieki, bija atraktīva
iespēja iepazīt Pasaules kultūras un
dabas mantojumu sarakstā iekļauto
vecpilsētu, apjaust tās veidošanās
vēsturi cauri gadsimtiem.
Vēl turku studenti ir ieplānojuši
paralēli studijām apceļot Latvijas
skaistākās pilsētas, pabūt vietās, kas ir
saistītas ar viņu valsts vēsturi.
Ieva Rebiņa
Juridiskās koledžas docētāja
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Hello from Riga, the princess of the Baltics
It’s been almost two months since I
came to Riga (Latvia) and I’m already
starting to feel like a local. Now I feel
more comfortable in many issues that I
had difficulties with when I first came,
and I think that my prejudices have
been broken. When I first landed in
Riga, I thought the weather and people
were cold.

I would like to thank my professors
at the College of Law for breaking my
stereotypes about people here. From
the first moment we met, they treated
us very warmly and helped us to adapt
to Riga. I feel lucky in this regard
because I think that we have received
an education from professionals in
the field and that we are students at
a college with friendly and helpful
people.
Riga amazes people with its history,
architecture and nature. The fact
that the city is green everywhere and
intertwined with nature makes one
feel very peaceful. It is a city with a
perfect view, especially in autumn.
I recommend to everyone to have a
coffee by a lake in Latvia when the
leaves are falling and the autumn
wind is felt. Riga is not only a city with
natural beauties, but also a city with
very unique architectural and historical
structures. You feel as if you are on a
historical journey while taking a walk
around the Old Town. Each street
welcomes you with a different surprise
and a different structure.
All of this makes Latvia beautiful
for me. It is a country worth living
in because of its history, nature,
architecture, good educational
institutions and helpful people.
Ömer Bal
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Latvia has been a good experience
for me in every way. The people with
their supportive approach, our teachers
at the College of Law and the quiet life
in the city created the peace I wanted.
Erasmus+ is a good experience by
itself, but this experience has become
even better because of the teachers of
our school. I would like to thank them
for everything. Thanks to our school
for keeping in touch despite the closure
and thanks for organizing occasional
tours.
Latvia is a calm and peaceful place as
are the surrounding countries as well.

Riga is that although it is a small city, its
nightlife is very lively.
I loved my school. The interest of my
teachers and coordinator made me very
happy. I hope we’ll have a great year with
them. While I haven’t been to Latvia’s
coastal cities yet, I have been in the old
town of Riga and it is an incredible place.
I will be going to other provinces like
Jūrmala, Liepāja as soon as possible. I
can’t wait to watch the sunset, especially
in Jurmala. I actually like everything
about Riga, except that it’s cold.
When I return to my home country, I
have no doubt that I will use only words
of praise when talking about Riga and
Latvia.
Hüseyin Karakaş

Baran Kutluyer

I am a senior student at Erzincan
Binali Yildirim university and I am
currently studying for my fall and spring
semester here at the College of Law in
Latvia. I do not regret that I chose Latvia
for my studies. The main reasons are
that I fell in love with the city of Riga
and I was very impressed by the calm
and clean nature and the tolerance of
the people. Another thing I love about

I’m studying at College of Law this
Year. I’ve been in Latvia for almost 2
months and I am staying in Riga. I like
this place very much. This is my first
time residing in Riga. It is a very small
but modern city compared to Turkey.
You can find whatever you want here.
The only downside is that it’s very cold.
I’m trying to get used to this it, because
my hometown is way warmer – it’s at
least 10 degrees in winter there. Other
than that everything is great. I will stay
here until June. I don’t think I will be
bored, because this city has got me
excited!
I love my teachers in college,
because they help us a lot. I think these
10 months are very important for my
future in business. I know that I can
improve myself thanks to my school.
Eda Öner
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When I found out about our
school’s Erasmus+ program, I started
researching contracted schools, and

Latvia ranked first in my research.
While researching Latvia, I was really
impressed by its wonderful nature. The
fact that Latvia is cheaper than other
European countries is also a good thing
for a student. These reasons influenced
me to come to Latvia, but it’s not only
that.
While I was doing research for our
school, College of Law, many of the
courses I took in Turkey matched.
This was very important. At the
same time, after studying in crowded
classrooms in Turkey, it is wonderful
to study with fewer students here. It
is necessary to mention Intra Luce,
who is our coordinator at the College
of Law and has been helping with all
the issues since the beginning of the

exchange process. We didn’t know
how the exchange process worked
since we went abroad for the first time.
However, Intra was very helpful in all
the problems we faced and all the issues
we had. She really is a coordinator that
every Erasmus student should have.
Since we arrived at the College of Law,
our school has organized meetings for
us with not only the leading lawyers in
Latvia, but also foreign ones. We are
very lucky to have had this opportunity
and to have met with such important
lawyers. The education I have received
here and the experiences I have gained
have shown me how I should continue
my professional life in the future.
Funda Tan

Sadarbības partnere –
Burgasas Brīvā universitāte Bulgārijā
Juridiskā koledža arī šajos ierobežotas pārvietošanās
apstākļos turpina izmantot Erasmus+ programmas iespējas
un priekšrocības, tajā skaitā meklējot jaunus sadarbības
partnerus ārvalstīs. Augustā viesojos Bulgārijā, kur tiku
laipni uzņemts Burgasas Brīvajā universitātē (Burgas Free
University). Universitāte ir dibināta 1991. gadā kā privāta
augstākās izglītības institūcija. Tā ir Eiropas Universitāšu
asociācijas biedrs, realizē studentu apmaiņu starp
24 augstākās izglītības iestādēm Eiropā un ASV, ņem aktīvu
dalību starptautiskajos projektos kopā ar vairāk kā
100 augstskolām un organizācijām visā pasaulē. Savā darbā
tā cenšas īstenot mūsdienīgu izglītības ideju – sagatavot
zinošus speciālistus nozarē atbilstoši starptautiskajiem
standartiem un sekmēt to veiksmīgu adaptāciju darba vidē.
Jaunās, modernās telpās vienā no lielākajām Bulgārijas
pilsētām – Burgasā, Melnās jūras krastā šodien studē ap
5000 studentu tiesību, sociālajās un ekonomikas zinātnēs,
kā arī humanitārajās zinātnēs. Daļa no tiem apgūst arī
datorzinātnes.
Ņemot vērā studiju virzienu sakritību minētajā
universitātē un Juridiskajā koledžā, ir iespējami daudz
un dažādi sadarbības virzieni, kurus pārrunājām ar BFU
prorektoru profesoru Milenu Baltovu. Universitāte katru
gadu augustā Burgasā rīko vasaras skolas nodarbības
un seminārus ārvalstu docētājiem un studentiem, kuros
laipni aicina piedalīties arī Juridiskās koledžas pārstāvjus.
Vienojāmies par mācībspēku un studentu savstarpēju
apmaiņu Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros,
tiklīdz tiks atcelti Covid-19 ierobežojumi. Arī informācijas
apmaiņa, dalība konferencēs un zinātnisko publikāciju
sagatavošanā, vieslekcijas – tie varētu būt virzieni, kuros
mūsu sadarbība varētu īstenoties un attīstīties jau tuvākajā

nākotnē. Šīs tikšanās rezultāti nostiprināti Juridiskās
koledžas un Burgasas Brīvās universitātes sadarbības līgumā,
kas tika parakstīts 2021. gada 3. septembrī.
Šajā gadā mums izdevies rast arī jaunus, uzticamus
sadarbības partnerus vairākās citās universitātēs Spānijā,
Polijā un Turcijā, kurp drīzumā varētu doties koledžas
docētāji un studenti praksē un pieredzes apmaiņā.
Sadarbības līgumi ar šīm universitātēm tiks noslēgti jau
tuvākajā laikā. Vēlos atgādināt, ka ikvienam Juridiskās
koledžas studentam jau tagad tiek nodrošināta iespēja
doties praksē uz ārvalstīm vai arī papildināt ārzemēs savas
zināšanas kādā no koledžām vai universitātēm.
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors
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Koledžas studenti Erasmus+ praksē
Erasmus+ programma jaunajā darbības periodā no 2021. – 2027. gadam turpina sniegt starptautiskās
sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo
izglītības jomā. Kopējais programmas budžets 7 gadu periodam pārsniedz 24,5 miljardus eiro, un programmā
paredzēts iesaistīt 12 miljonus dalībnieku. Erasmus+ programmas prioritātes: iekļaušana un daudzveidība,
digitālā pārveide, vide, klimata pārmaiņu novēršana.

Prakses institūcija – “1 Partner Kinisvara” Igaunijā
Mana praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu
jomā ir gana ilga, taču arī es nolēmu piedalīties Erasmus+
mobilitātes programmā kādā no ārvalstīm. Bija doma to
darīt Itālijā, bet nekustamo īpašumu uzņēmumi šai valstī
izrādījās tādi neatsaucīgi, tādēļ izmantoju vēl vienu radušos
iespēju un devos uz Igauniju. Izvēlētais nekustamo īpašumu
un apsaimniekošanas
uzņēmums ir lielākais
Igaunijas uzņēmums un
atrodas vienā no biznesa
centra jaunbūvēm Tallinas
centrā.
Uzņēmums ir dibināts
2004. gadā. Tas piedāvā
visaptverošu pakalpojumu
klāstu darījumiem ar
nekustamo īpašumu.
Pieredzējuši uzņēmuma
konsultanti var piedāvāt
brokeru, nekustamā īpašuma novērtēšanas, celtniecības un
ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus. Lūk, ko viņi saka
par sevi:
• Mēs atradīsim piemērotu risinājumu gan privātiem, gan
biznesa klientiem.
• Mūsu etaloni darbā ir ātrums, kvalitāte un saprātīga cena.
• Mūsu misija ir pārsniegt klienta cerības, nodrošinot izcilu
visaptverošu nekustamo īpašumu pakalpojumu līmeni.
• Starpniecība – pirkšana, pārdošana, īre.
• Ar mūsu palīdzību jūs varat ātri un izdevīgi pārdot vai
iznomāt savu īpašumu. Mēs arī palīdzēsim klientam atrast
piemērotu objektu gan iegādei, gan nomai.
• Mēs piedāvājam administratīvos pakalpojumus
dzīvojamām ēkām ar vairākiem dzīvokļiem, kā arī lielām
dzīvojamām, biroju un rūpniecības ēkām.
• Mēs izstrādājam ekonomiskās programmas, plānojam un
ieviešam nepieciešamās izmaiņas, sastādām pārskatus,
veicam tehnisko apkopi, organizējam grāmatvedību
objektā, meklējam un nomājam nomniekus, kā arī
apkalpojam tos.
• Pie mums strādā profesionāli licencēti profesionāļi,
kuri pareizas pārvaldības ietvaros spēs atrast labākos
risinājumus problēmām, kas saistītas ar jūsu īpašumu.
Dzīvē tādi reklāmraksti reti kad atbilst reālajai situācijai
un darbībai, bet “1Partner” patiešām ir liels uzņēmums
ar profesionālu komandu un augstām prasībām pret savu
4

darbinieku profesionālajām īpašībām, arī tādām kā biznesa
ētika un ģērbšanās stils. Uzņēmumā vairums darbinieku
runāja arī angļu un krievu valodās. Man bija iespēja
iepazīties ar uzņēmuma struktūru un apmeklēt, apskatīt
tirgū piedāvātos nekustamos īpašumus, kā arī redzēt tos
īpašumus, kuri tiek apsaimniekoti.
Biju patīkami pārsteigts
par biroja racionāli
iekārtotajām telpām pilnīgi
jaunā ēkā, jo uzņēmums
aizņem trīs stāvus, vienā no
tiem strādā administratori
un izvietotas klientu
pieņemšanas telpas.
Uzņēmuma darbības
pieredzi ataino dažādi
plakāti, šķiet, tie klientos
viesa papildus uzticību.
Apsaimniekošana te
notiek augstā līmenī, vairums informācijas tiek grupēta
automātiski, t.i., ar atbilžu variantiem. Patērētājam ir iespēja
pieslēgties apsaimniekošanas programmai un atrast atbildi
biežāk uzdoto jautājumu sadaļā. Tikai izejot šo procedūru,
klients nonāk pie speciālista. Tādējādi tiek ekonomēts
gan speciālistu laiks, gan arī optimizēts nepieciešamo
darbinieku skaits. Tehnisko darbu risināšanā uzņēmums
izmanto ārpakalpojumos, šādā veidā optimizējot dīkstāvi,
jo tehniskie darbi ēkā ne jau vienmēr tiek plānoti un nereti
rodas situācijas, ka speciālistam tobrīd nav darba. Darbinieki
visos līmeņos ir atsaucīgi, aprunājas, sniedz padomus. Te par
šķērsli gan bija manas angļu valodas zināšanas…
Tallina salīdzinoši nav liela, taču skaista un sakopta,
daudz ēku ar interesantiem arhitektoniskiem risinājumiem.
Pa pilsētu es pārvietojos ar elektroauto un staigāju kājām.
Tallina priekš elektroauto ir daudz piemērotāka un
attīstītāka nekā Rīga. Prakses laikā piedalījos arī sporta
spēlēs, ko uzņēmums rīko katru gadu, lai saliedētu kolektīvu
un iepazītu kolēģus no citiem Igaunijas reģioniem.
Erasmus+ programmas ietvaros tika gūtas pozitīvas
emocijas un jauni iespaidi, bet galvenais, manā skatījumā,
bija iespēja integrēties kaimiņu darba vidē un apgūt
profesionālās iemaņas ar citām metodēm.
Aivars Birulis
Nekustamā īpašuma pārvaldības un apsaimniekošanas studiju
programmas absolvents
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Prakses institūcija – “The Residence Day SPA” Īrijā
Par savu prakses vietu Juridiskā koledžas piedāvātās
Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros izvēlējos
uzņēmumu Īrijā. Erasmus+ prakse ir lieliska iespēja uzlabot
komunikācijas spējas un angļu valodas zināšanas, gūt
praktisku pieredzi, strādāt starptautiskā vidē, gūt izpratni
par darba tirgus nosacījumiem, iepazīt kultūru, kā arī
iegūt plašāku paziņu loku, motivāciju un pārliecību par
savām spējām. Ikviens students uzsākot studijas, cer kļūt
par izvēlētā amata profesionāli vai iegūt papildus zināšanas
kvalifikācijas celšanai, iegūstot atbilstošu izglītību.
Viens no kvalifikācijas ieguves praktiskajiem elementiem
ir kvalifikācijas prakse. Šāda starptautiska pieredze man
bija pirmoreiz. Uztraucos. Prakses vietas izvēle un atrašana
bija mana atbildība un uzdevums, ņemot vērā programmas
dalībvalsti, individuālo ieinteresētību un atbilstību
specialitātei. Prakses periods bija no 2020. gada 1. aprīļa līdz
31. jūlijam. Daļu no tā ļoti ietekmēja Covid-19 pandēmija,
jo ārkārtas stāvokļa dēļ praksi 1. aprīlī vēl nevarēju uzsākt,
t.i., izceļot no Latvijas. Ārkārtas stāvoklis turpinājās arī
ierodoties Īrijā. Prakses iespējas šai laikā bija ļoti ierobežotas,
jo uzņēmums darbojas ar veselības un skaistumkopšanas
jomā, kur distances ievērošanai, sejas masku lietošanai ir
noteicoša nozīme. Prakses mērķis – teorētisko un praktisko
zināšanu nostiprināšana, tiesību normu un komerciāli
saimnieciskās darbības praktiskās piemērošanas apgūšana
un kompetence.
“The Residence Day Spa” ir viens no prestižākajiem SPA
saloniem Neisas pilsētā, tajā ir ekskluzīva iespēja baudīt
mieru un ķermeņa harmoniju. Uzņēmums dibināts
2005. gadā kā frizieru pakalpojumu sniedzējs, bet tagad jau

kļuvis par skaistumkopšanas salonu. Salona īpašniece nav
īriete, viņa ir iebraucēja, kas liek noprast, ja kaut ko dzīvē
vēlies, viss ir iespējams.
Īrijas likumdošana pirmajā brīdī liekas primitīva un
elementāra, līdz iedziļinies tajā. Paši īri kādu nelielu
ekonomikas nozari studē gadiem. Novēroju, ka uzņēmēji ir
likumpaklausīgi, te nesaskatīju ēnu ekonomikas pazīmes vai
citas pretlikumīgas darbības. Analizējot uzņēmuma darbību
arī sapratu, kāpēc tas tā – ir valdības atbalsts, bet nepilnības,
kavējumi, mahinācijas rezultējas pat ar cietumsodu. Cilvēki
te ir atsaucīgi, smaidīgi (pat zem maskām), ievēro burtiski
visus valdības izsludinātos ārkārtas noteikumus, uztverot to
kā normu.
Pārtikas cenas Īrijā ir līdzvērtīgas mūsu cenām. Man
grūti bija pierast, ka lielākā daļa ēdienu ir panējumā, bez
mērcēm. Kā lielākais pārsteigums bija veikals” Penneys”, kur
apģērbi izrādās 3 reizes lētāki nekā Latvijā. Lielākā izdevumu
daļa ir līdzvērtīgi Latvijas cenām, bet alga, attieksme,
valdības lēmums samazināt PVN, valdības pabalsts, kurš
netiek prasīts atpakaļ, bet novirzīts kā peļņa, – tie ir manāmi
lielāki ieguvumi. Es apbrīnoju Īriju kā valsti, tās pūles,
ko velta valdība, “The Residence Day Spa” īpašnieci kā
uzņēmēju.
Uzskatu, ka Erasmus+ programmas mērķis ir attīstīt
un celt izglītības līmeni un kvalifikāciju. Es noteikti došos
atkārtoti uz šo valsti gan pieredzes apmaiņā, gan darbā.
Paldies par brīnišķīgu iespēju!
Liene Bērziņa
Komerczinību studiju programmas absolvente

Prakses institūcija – Trinitijas koledža Īrijā
Ceļš līdz praksei Īrijā nemaz nebija vienkāršs. Biju
pieteicies praksē 12 dažādos uzņēmumos, taču lielākoties
atbildi tā arī nesaņēmu. “AIAEM Internship” uzņēmumu
pamanīju nejauši – Google meklētāja ievietotajās reklāmās,
lai arī cik amizanti tas neliktos. Sazinājos ar šo uzņēmumu
un viņi nevilcinoties pieņēma mani uz praksē uz diviem
mēnešiem. Uzņēmums piedāvā studentiem praksi Eiropā,
tam ir liela pieredze dažādos Eiropas izglītības projektos.
Ofiss atrodas vienā no Īrijas prestižākajām mācību
iestādēm – Trinitijas koledžā (Trinity College), kuru
1952. gadā ir dibinājusi karaliene Elizabete I.
Saskaroties ar šī brīža pandēmijas situāciju pasaulē
un ceļošanas ierobežojumiem Īrijā, daļu no prakses
uzdevumiem veicu tiešsaistē, kur atbildības un patstāvības
līmenis bija ļoti augsts. Diemžēl, sakarā ar to, ka visas
izglītības iestādes Īrijā tika slēgtas, man Dublinā nebija
iespējas iekļūt koledžās telpās, bet uzņēmums izveidoja
atsevišķas ofisa telpas. Savos prakses uzdevumos man bija
jāsaskaras ar dažādu valstu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas

novēršanas likumiem, kā arī plaši bija jāpiemēro Eiropas
Savienības direktīvas. Pamatā man bija jāmeklē aizdomīgi
finansiāli darījumi, izvērtējot tos un izdarot attiecīgus
secinājumus naudas atmazgāšanas gadījumos, jāveic
ziņojuma atskaites analīze u.c.
Šo prakses laiku vērtēju atzinīgi, jo ieguvu jaunas
zināšanas Eiropas tiesību jomā, uzlaboju savas angļu
valodas prasmes. Saņēmu arī uzslavas, jo mans darbs tika
novērtēts profesionālā līmenī. Bez šaubām, ir lietderīgi
rosināt studentus meklēt prakses vietas ārzemēs, kas noderēs
nākotnes karjerai. Ne jau vienmēr vajag pieturēties pie tā,
kas tiek uzskatīts par “ideālo” prakses vietu, ir jācenšas
tvert katru iespēju, jo tā var izrādīties ļoti noderīga savai
izaugsmei. Erasmus+ praksi būtu jāizmanto arī kā kolosālu
iespēju apceļot citas valstis, iepazīt dabu, vēsturi, kultūru, bet
nu vajag “izkāpt” no savas komforta zonas. Es ļoti novērtēju
koledžas sniegto iespēju un noteikti iesaku to citiem.
Artis Kauliņš
Tiesību zinātņu studiju programmas absolvents
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Eiropas Sociālā fonda projekti Juridiskajā koledžā
Projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/012
Juridiskajā koledžā turpinās Eiropas Sociālā fonda
projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/012 – specifiskā atbalsta
mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju
komerczinību jomā un jaunas studiju programmas
“Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde.
Diskusija “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu
aizsardzība” satura atbilstība darba tirgus pieprasījumam
un profesijai “drošības speciālists” 2021. gada 8. oktobrī.
Projekta ietvaros 2021. gada 8. oktobrī notika diskusija
par studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un
personas datu aizsardzība” satura atbilstību darba tirgus
pieprasījumam un profesijai “drošības speciālists”. Šai
pasākumā ņēma dalību ne tikai mūsu valsts eksperti, bet
arī speciālisti no ārvalstīm. Studiju programmas satura
izvērtēšanā tika iesaistīti trīs neatkarīgi ārvalstu eksperti,
kuri sniedza detalizētu studiju programmas izvērtējumu, tai
skaitā vērtējot to gan no informāciju tehnoloģiju, gan tiesību
zinību un vadības zinību aspekta.

Diskusija – studiju programmas ”Kiberdrošības
pārvaldība un personas datu aizsardzība” satura un
kvalitātes izvērtējums 2021. gada 9. oktobrī.
Savukārt 2021. gada 9. oktobrī Juridiskajā koledžā uz
diskusiju par studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība
un personas datu aizsardzība» satura un kvalitātes
izvērtējumu pulcējās studiju programmas pirmā kursa
studenti, darba devēju pārstāvji un tajā piedalījās arī Viktors
Justickis, viens no ārvalstu ekspertiem. Šī diskusija, tajā
iesaistot gan studiju programmas docētājus, gan studentus,
kuri jau gadu ir studējuši minētajā studiju programmā,
tika organizēta ar mērķi – izvērtēt studiju programmas
saturu, saņemt atgriezenisko saiti no studentiem. Tikšanās
noslēdzās ar ļoti vērtīgām atziņām studiju programmas
satura papildināšanai.
Jaunās studiju programmas starptautiskā publicitāte.
Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un
personu datu aizsardzība” popularizēšanai projekta
ietvaros bija plānota dalība trīs starptautiskajās izglītības
izstādēs. Sākotnēji kā mērķu valstis izstādei bija
iecerētas Polija, Austrija un Bulgārija, bet ņemot vērā
sarežģīto epidemioloģisko situāciju pasaulē, Austrija un
Bulgārija izstādes klātienē nerīkoja. Juridiskā koledža,
lai popularizētu jauno studiju programmu, šoruden
piedalījās starptautiskajās izglītības izstādēs 7.10.2021.
Tallinā (Igaunija), 11.10.2021. Kauņā (Lietuva), 26.10.2021.
Krakovā (Polija). Samērā liela interese par jauno studiju
programmu bija Lietuvā un Polijā.

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Juridiskās koledžas docētāji tiekas ar kolēģiem no Lietuvas un
Turcijas diskusijā par kiberdrošības pārvaldību un personas datu
aizsardzību (8.10.2021.). Foto: Jānis Brencis

Savu viedokli izteica ārvalstu eksperti Viktoras Justickis
(Mykolas Romeris University), Kadirs Aba (Kadir Aba,
Nevsehir Bektas Veli University), Ahmets Emre Juksels
(Ahmet Emre Yuksel, Maltepe University). Diskusijā
piedalījās arī ārvalstu lektors, kurš šīs studiju programmas
studentiem sešu mēnešu garumā vadīja nodarbības
starptautiskajā biznesā – Jilamzs Toktašs (Yilmaz Toktas,
Amasya University), kā arī pieci akadēmiskā personāla
pārstāvji no Juridiskās koledžas sadarbības augstskolas –
Utenas koledžas (Utena University of Applied Science).
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Juridiskās koledžas stends starptautiskajā izstādē
Tallinā (7.10.2021.)
Foto: Intra Lūce
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Projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/008

Projekta ietvaros notiek specializētās mācības
akadēmiskā personāla līderības prasmju veicināšanai
un sadarbības kompetences veicināšanai ar industriju.
Specializētās mācības tiek organizētas ar mērķi –
attīstīt izpratni par līderību un cilvēkresursu vadīšanas
ietekmi uz mācību procesu, atbalsta principiem mācību
procesā un sadarbībā ar industriju. Specializēto mācību
apjoms – 70 akadēmiskās stundas. Mācību programmā ir
ietverti šādi izskatāmo jautājumu virzieni: Mācīšana un
mācīšanās; Atklāšana; Integrēšana; Izmantošana; Līderības
pamatnostādnes; Kooperatīvā kultūra; Izpildes vadīšana;
Karjeras vadīšana; Motivācija; Sadarbība; Digitālās un
tehnoloģiju prasmes; Zinātniskās darbības, publicēšanas
iemaņas.
Docētāju digitālo prasmju attīstība kvalitatīva
tiešsaistes studiju procesa nodrošināšanai.
Kursa mērķis: Paaugstināt akadēmiskā personāla
digitālās kompetences, lai nodrošinātu tiešsaistes studiju
procesa kvalitāti.
Kursa uzdevumi: Pilnveidot prasmes tiešsaistes studiju
procesa organizēšanā. Pilnveidot prasmes izvērtēt un

pielietot tiešsaistes līdzekļus studiju procesa nodrošināšanai
studiju kursā. Pilnveidot pedagoģiski digitālās kompetences
studiju materiālu izveidē un vizuālā noformēšanā.
Kursa norise: Dalībnieki piedalās tiešsaistē, klausoties
lekciju un reālajā laikā līdzdarbojoties, izmēģinot piedāvātos
e-rīkus. Dalībnieki veic mājās patstāvīgo darbu un apspriež
to nodarbības laikā.
Tematiskais plāns: Tiešsaistes mācību organizēšana.
Ievads. Tiešsaistes mācību aktualitāte un tendences.
Tiešsaistes mācību metodika. Tiešsaistes rīki studentu
iesaistīšanai un reāllaika atgriezeniskās informācijas ieguvei.
Studiju materiālu izveide un vizuālā noformēšana,
izmantojot Power Point. Atskats uz iepriekšējo nodarbību.
Patstāvīgo darbu apspriešana. Studiju materiālu vizuālā
noformēšana, izmantojot MS Power Point. Studiju materiālu
izveide un vizuālā noformēšana, izmantojot tiešsaistes
risinājumu: Atskats uz iepriekšējo nodarbību. Patstāvīgo
darbu apspriešana. Tiešsaistes risinājumi dažāda veida
studiju materiālu izveidei un vizuālai noformēšanai (QR
kodi, gamification, interaktīvi attēli, skaidrojoši video,
shēmas, infografikas u.c.).

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Noslēgušās mācības Eiropas Sociālā fonda projekta
“Justīcija attīstībai” ietvaros
28. oktobrī noslēdzās Juridiskās koledžas nodrošinātās
mācības par tiesu ekspertīzi un tās veikšanu Eiropas
Sociālā fonda projektā “Justīcija attīstībai” saskaņā ar
Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta
“Justīcija attīstībai” ietvaros noslēgto līgumu par mācību
nodrošināšanu par tiesu ekspertīzi un tās veikšanu
(identifikācijas nr. TA2017/B/ESF) ar piegādātāju apvienību
SIA ”Juridiskā koledža” un biedrību “Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera”. Mācību mērķauditorija – tiesneši,
prokurori, izmeklētāji un tiesu eksperti.
Projekta ietvaros tiesu ekspertiem bija iespēja
noklausīties tēmas:
• Kriminālprocess, civilprocess, administratīvais process
un tiesu eksperta tiesības, pienākumi un praktiskā
darbība šajos procesos.
• Pierādījumi un pierādīšanas teorija. Eksperta atzinuma
vērtēšana.
• Statistikas un Baijesa teorijas izmantošana tiesu
ekspertīžu rezultātu interpretācijā.
• Tiesu runa – tiesu ekspertīzes rezultātu un notikuma
vietas apskates procesa rezultātu prezentēšana tiesā.
Tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju auditorijai
piedāvājām tēmas:

• Ekspertīžu veidi un tiesu ekspertīžu mūsdienu iespējas.
• Statistikas un Baijesa teorijas izmantošana tiesu
ekspertīžu rezultātu interpretācijā.
• Notikuma vietas apskates īpatnības un ekspertīzes
noteikšana liela apjoma un specifisku noziedzīgu
nodarījumu izmeklēšanas laikā.
Uzsākot projektu bija plānots līdz 2020. gada beigām
apmācīt 300 tiesu ekspertus un 500 tiesnešus, prokurorus
un izmeklētājus. Ņemot vērā lielo interesi, 2020. gadā tika
noslēgta vienošanās pie līguma par papildus dalībnieku
apmācīšanu un rezultātā no 2018. gada janvāra līdz
2021. gada 28. oktobrim projekta ietvaros dalībnieku skaits
tika palielināts līdz 410 tiesu ekspertiem un 600 tiesnešiem,
prokuroriem un izmeklētājiem.
Noslēdzoties mācībām tika veikta dalībnieku anketēšana
par apmierinātību ar lektoriem, mācību saturu un procesa
organizāciju. Respondenti atzinīgi vērtēja projektā iesaistīto
lektoru profesionalitāti, pie tam vairums arī norādīja, ka
šādas mācības būtu nepieciešams organizēt regulāri, jo to
ietvaros tiek iegūta gan jauna informācija, gan nostiprinātas
iepriekšējās zināšanas.

Rūta Lūce
Studiju daļas vadītāja
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Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu saņem
Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis

8. oktobrī Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits
pasniedza Cildinājuma rakstus dzejniekam Knutam
Skujeniekam, juristam un politologam Tālavam Jundzim,
filozofei un profesorei Maijai Kūlei un mākslas vēsturniekam
un gleznotājam Imantam Lancmanim. Cildinājuma raksts
piešķirts arī komponistam Mārtiņam Braunam, kuram
Valsts prezidenta apbalvojums tiks nogādāts personīgi.
Pasniedzot Cildinājuma rakstus, Valsts prezidents teica:
“Man ir liels gods pasniegt šo Cildinājuma rakstu, kas ir
Valsts prezidenta personīgs apbalvojums. Jūs raksturo
tēvzemes mīlestība, patriotisms, profesionālisms un jūsu
devums Latvijas valstij un sabiedrībai.”
Info: https://www.president.lv/lv/jaunumi
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Darba devēju TOP 2021 desmitniekā iekļūst divas
Juridiskās koledžas studiju programmas
Mēs esam vienīgā koledža ar divām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām šai
darba devēju TOP 2021 desmitniekā starp perspektīvākajām Latvijas augstskolās realizējamām programmām.
Jau desmito gadu Latvijas Darba devēju konfederācija
(LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju
ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu,
kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur apgūt izvēlēto
profesiju. Mērķis – veicināt pārdomātu vidusskolu un
profesionālo mācību iestāžu absolventu
tālākās izglītības un karjeras izvēli.
Šogad savu viedokli izteikuši
2652 darba devēji. Darba devēju
ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek
veidots, lai nodrošinātu jauniešiem
nepastarpinātu informāciju par darba
tirgu, palīdzot absolventiem izdarīt
pareizo tālākās izglītības izvēli, kas
rezultētos veiksmīgā karjerā.
Kā uzsver LDDK ģenerāldirektore
Līga Meņģelsone, darba devēju
ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju
programmu TOPs ir labs informatīvais
līdzeklis absolventiem, jo tā veidošanā
piedalījās visdažādākie Latvijas
uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai
darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti.
Lielais uzņēmumu skaits, kuri dalās ar
savām domām un vērtējumu, norāda
uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju personāla piesaistē un
vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko
attīstību Latvijā. Darba devēji visaugstāko atzinību
jau desmito gadu izrāda Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU).
Līderim seko Latvijas Universitāte (LU) un Biznesa augstskola
8

“Turība” (BAT). TOP5 noslēdz Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU) un Banku augstskola (BA).
Visnovērtētākā studiju programma ir LU Datorzinātņu
programma. Pirmajā desmitniekā ir RTU Datorzinātņu,
informācijas tehnoloģijas un būvniecības studiju
programma, LU apgūstamās studiju
programmas – Komunikācijas un
Vadības zinātņu programmas, BAT
studiju programma – Uzņēmējdarbības
vadīšana, kā arī divas Juridiskās
koledžas programmas – Tiesību
zinātnes un Nekustamā īpašuma
pārvaldība un apsaimniekošana.
Darba devēji aktīvi izteikuši pozitīvus
balsojumus par profesionālajām skolām
un koledžām, kā arī tur apgūstamajām
profesijām. Šogad starp koledžām
TOPā visnovērtētākā ir Rīgas Tehniskā
koledža, bet otrajā vietā ierindojusies
Juridiskā koledža.
LDDK un Prakse.lv pārstāvji
rosina jauniešus izglītības iestāžu
izvēli balstīt uz racionālu pieeju un
uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo
viņi ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības
iestāžu sagatavoto jauno speciālistu profesionālo kvalitāti
un atbilstību darba tirgum. Viņi ir tie, kuri spēj pateikt, no
kurām skolām nāk labākie absolventi.
Info: www.prakse.lv/top
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Kiberdrošība nav tikai tehnisku risinājumu kopums
11 sekundes. Tieši tik īss šogad pasaulē ir bijis vidējais
laika intervāls starp kiberuzbrukumiem, kuros izmantoti
izspiedējvīrusi. Arī cita statistika par kiberuzbrukumiem nav
iepriecinoša uzņēmumiem un organizācijām – aprēķināts, ka
tikai šī gada laikā katra cietušā uzņēmuma vidējie zaudējumi
no datu noplūdēm sastādīja 4,5 miljonus ASV dolāru.
Šie skaitļi ir svarīgi, jo diemžēl, tikai konfrontējot
organizācijas ar patiesajiem kibernoziedzības apmēriem,
ir iespējams dod apjausmu par šīs
nelegālās nozares mērogiem un
nopietnību. Pretējā gadījumā centieni
izgaismot tēmas aktualitāti riskē kļūt
abstrakti un netverami. Vēl vairāk –
patiesībā tikai līdz ar Vispārējās datu
aizsardzības regulas stāšanos spēkā
daļa uzņēmumu ir sākuši nopietni
izsvērt to, kādus datus tie uzglabā un
cik nopietni pieiet to drošībai. Iemesls
ir gluži triviāls – pietiekami vērienīgi
eventuālie naudas sodi datu noplūdes
gadījumā (līdz pat 4% no gada ieņēmumiem) ir tas, kas
uzņēmumu vadībai liek skaidri paraudzīties uz pasauli un
izvērtēt atbildību klienta priekšā.
Varētu domāt, ka līdz ar situācijas neizbēgamu
pasliktināšanos (pieaugot digitalizācijai organizācijās
kā arī e-komercijas plašākai pieejamībai) pieaug arī
kiberdrošības speciālistu skaits. Diemžēl realitāte ir stipri
atšķirīga – ārvalstu pētījumi liecina, ka uzņēmumiem atrast
kiberdrošības speciālistus ir ļoti grūti (18%) vai vidēji grūti
(58%). Par šo pašu tendenci liecina arī ilgstošas vakances
Latvijas darba sludinājumu portālos. Kas būtiski – tiek
meklēti vairs ne tikai cilvēki ar tīri tehniskām zināšanām,
bet tādi, kuriem piemēt spēja skatīt lietas konceptuāli un
kopskatā. Kā viena no prasībām ir arī spēja komunicēt un
būt līderim ne tikai komandas iekšienē, bet arī sadarbojoties
ar ārējiem piegādātājiem un valsts iestādēm.
Iemesls tam ir gluži vienkāršs – kiberdrošība jau pēc
savas būtības nav tikai tehnisku risinājumu kopums, bet gan

daļa no organizācijas plašākas drošības politikas. Līdz ar
ko ir absolūti nepieciešamas arī ar IT sfēru tieši nesaistītas
prasmes un kompetences, kas dotu vadītājam iespēju
izveidot un uzturēt efektīvu un visaptverošu kiberdrošības
politiku organizācijā.
Augstākminētais arī bija viens no iemesliem, kāpēc
ar interesi piekritu piedalīties studiju programmas
“Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” tapšanā.
Esot IT sfērā un vienlaikus vadoties
no savas iepriekšējās pieredzes (kas
nebija saistīta ar datorzinātni) saskatīju
milzīgu potenciālu studiju programmai,
kuras pieeja ir daudz holistiskāka un
atbilstošāka mūsdienu darba tirgus
prasībām. Patiesībā biju pārsteigts
atklājot, cik daudz varēju izmantot
līdzšinējās darbības sfērās gūtās iemaņas,
jau strādājot IT jomā. Nenoliedzami, nav
nekā nosodāma, ja cilvēks izvēlas savu
profesionālo karjeru balstīt uz konkrētas
jomas apguvi un tajā arī visu mūžu darboties. Diemžēl,
modernā biznesa pasaule no vadītājiem prasa daudz vairāk
– tiem, kuri nespēs skatīt lietas kopsakarībās (attiecīgi spējot
analizēt situāciju no daudznozaru viedokļa) būs grūti pamatot
savu lietderību tikai ar izcilību vienā jomā.
Tieši tāpēc es šajā studiju programmā ne tikai saskatu
milzīgu potenciālu, bet arī ar gandarījumu piedalos lasot
lekcijas. Atšķirībā no tipiskām augstākās izglītības mācību
programmām, šeit es studentu statusā redzu jau strādājošus
cilvēkus, kuri nāk ar savu iepriekšējo pieredzi – vai tā būtu IT
sfēra, vai pārvaldība, vai jurisprudence. Izrietoši arī mācību
process un domu apmaiņa ir citā kvalitātē – katrs students
iegūst vai papildina zināšanas, kuras tam trūkst, lai pilnvērtīgi
sāktu strādāt (vai darītu to augstākā kvalitātē) kiberdrošības
nozarē. Un visbeidzot – arī es kā pasniedzējs priecājos iepazīt
savus, iespējams, nākamos kolēģus vai pat vadītājus.
Mārtiņš Akermanis
Kiberdrošības pārvaldības un personas datu aizsardzības
studiju programmas lektors

Personāla mobilitāte Utenas koledžā
Sadarbība ar Utenas
koledžu Lietuvā
un tās docētājiem
Juridiskajai koledžai
ir jau vairākus gadus.
Erasmus+ mobilitātes
ietvaros septembrī es
devos uz Utenu, lai tur
lietuviešu studentiem
nolasītu lekciju kursu
angļu valodā “Piecas
priekšrocības biznesa
vadības studijās”

(“5 Benefits of studying Business Management”). Jāsaka, ka
studenti bija ieinteresēti un aktīvi līdzdarbojās nodarbību
laikā. Lekcijās piedalījās arī Utenas koledžas lektore Dalia
Čepeniene. Savas vizītes laikā dalījos ar informāciju par
prioritātēm biznesa vadības studijās, akcentēju problēmas.
Vizītes laikā mums izveidojās interesanta savstarpēja
domu apmaiņa starp pasniedzējiem un studentiem biznesa
vadības nozarē, kas ir vērsta uz pozitīvu rezultātu un
atgriezeniskās saites īstenošanu abu koledžu turpmākajā
sadarbībā, kā rezultātā tika stiprinātas savstarpējās
sadraudzības saites starp divām mācību iestādēm Latvijā un
Lietuvā.

Selga Eglīte
Juridiskās koledžas docētāja
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Sākam studiju gadu

Vieslektore no Lietuvas Vaida Bartkute-Norkūniene
ar studentiem (8.10.2021.). Foto: Intra Lūce
Tiesību zinātņu studiju programmas
vakara nodaļas pirmā kursa studenti
uzsāk studiju gadu (9.10.2021.).
Foto: Jānis Brencis

Lekcija “Mediācija un darījuma
sarunas”. Centrā vieslektors
Jānis Bolis – advokāts no ASV
(23.09.2021.)
Foto: Rūta Lūce

Rudens izlaidums

Pandēmijas iespaidā mainījusies pasaule, darba
organizācija valstī un arī mācību process kļuvis savādāks.
2021. gadā ziemas un rudens izlaidumi pirmo reizi koledžas
vēsturē nenotiek klātienē, kā tas ir tradicionāli ierasts, bet
gan tiešsaistē. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ 32. izlaidumu
absolventi svinēja ģimenes lokā, tomēr gana svinīgi un
emocionāli: bija gan valsts himna un direktora ievadvārdi,
gan diplomandu nosaukšana un programmu direktoru
uzrunas. Pasākumu ar novembrim un valsts svētkiem
atbilstošu repertuāru bagātināja mūziķis Mārtiņš Kanters.

Pasaule nav radīta laikā, bet kopā ar laiku
(Sv. Augustīns)
6. novembrī koledžas diplomu saņēma 124 absolventi
no piecām studiju programmām. Lielākais jauno
speciālistu skaits kā vienmēr nāk no Tiesību zinātņu studiju
programmas – 63 absolventi, kā arī no Nekustamo īpašumu
pārvaldības un apsaimniekošanas programmas –
30 absolventi. Ne jau velti minētās programmas darba devēju
10

2021. gada aptaujā ir ierindotas Latvijas universitāšu un
augstskolu desmit labāko vidū starp vairāk kā tūkstoš studiju
programmām.
Izlaidumā suminājām labākos no labākajiem: Jāni
Rajecki (studiju programma “Datorsistēmu, datortīklu
administrēšana un programmēšana”, Rīga), Aiju Lorenci
(studiju programma “Tiesību zinātnes”, Ventspils filiāle )
un Tatjanu Malnaču (studiju programma “Grāmatvedība
un finanses”, Valmieras filiāle), kuru vidējā atzīme studējot
koledžā bijusi 8,7 un 8,6 balles. Nosaukti tika arī labāko
kvalifikācijas darbu autori: Vineta Marska, Tatjana Malnača,
Jānis Bisters, Ilze Salzemniece, Aija Lorence, Inita Šēpere,
Dzintars Semenkovs, Lita Kalniņa, kuru pētījumu rezultātus
Valsts eksāmenu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisija
ieteikusi publicēšanai “Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu”
2022. gada krājumā.
Foto: Jānis Brencis
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Par jauno juristu skolu
Republikas Saeimas sekretārs, bij. Latvijas Republikas
Savu darbību Jauno juristu skola savulaik sāka Rīgā,
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, kurš vienmēr dalās ar
Juridiskajā koledžā pirms 15 gadiem. Pēc tam to atklājām
savu pieredzi likumdošanas jautājumos, atklājot gana ilgo un
Valmierā un šogad arī Juridiskās koledžas Gulbenes
sarežģīto likumu un citu normatīvo aktu tapšanas ceļu.
filiālē. Jauno juristu skolas darbības mērķis ir sniegt
Jauno juristu skolas
pamatzināšanas
programmā iekļauta
vidusskolēniem par
pamatzināšanu apguve
Latvijas tiesību sistēmu,
konstitucionālajās
tiesisko regulējumu
tiesībās,
Eiropā un pasaulē, kā arī
administratīvajās
iepazīstināt interesentus
tiesībās, civiltiesībās,
ar daudzveidīgo
darba tiesībās,
jurista profesiju, tās
krimināltiesībās,
pievilcību, īpatnībām
starptautiskajās un
un pieprasījumu pēc tās
Eiropas tiesībās, kā arī
darba tirgū.
personas datu aizsardzībā
Jaunie juristi sanāk
un kiberdrošībā. Skolas
kopā reizi mēnesī
nobeigumā maijā vai
(Rīgā – divas reizes
Ievadlekciju Jauno juristu skolā lasa bijušais tieslietu ministrs jūnijā dalībnieki prezentē
mēnesī) no oktobra līdz
Dzintars Rasnačs (Valmiera, 11.10.2021.). Foto: Tālavs Jundzis savu pētījumu rezultātus
jūnijam. Nodarbības
par kādu no viņu izvēlētajām juridiskajām tēmām vai jurista
vada Juridiskās koledžas docētāji. Pirmajā tikšanās
profesijas niansēm.
reizē Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis skolas
Ne jau vienmēr jaunieši pēc tam izvēlas apgūt jurista
dalībniekiem skaidro tiesiskā regulējuma nozīmi sabiedrībā
profesiju un turpina studijas koledžu vai augstskolu tiesību
un uzsver nepieciešamību katram zināt svarīgākās tiesību
zinātņu studiju programmās, taču iegūtās zināšanas par
normas, kā arī saprast, kur tās meklēt, kā atrast. Tāpat
tiesību sistēmu ir noderīgas un izmantojamas jebkurā
skolēni tiek aicināti nespriest par tiesneša, prokurora,
advokāta, notāra un citām juridiskās profesijas specialitātēm profesijā. Tās kalpo dažādu praktisku jautājumu risināšanā
tikai pēc filmām vai kriminālromāniem, bet gan iedziļināties dzīvē. Juridiskā koledža tādējādi īsteno arī savu misiju
tiesiskas valsts veidošanā un sabiedrības tiesiskās apziņas
šajos jautājumos daudz nopietnāk. Šai kontekstā nozīmīgi
vairošanā ne tikai ar vārdiem, bet ar darbiem un bez
ir Jauno juristu skolas ietvaros organizētie tiesībsargājošo
iestāžu (tiesa, prokuratūra, policija u.c.) apmeklējumi, kā arī atlīdzības labdarības formā.
Inese Staņislavska
iepazīšanās vizītes Latvijas Republikas Saeimā vai Ministru
Jauno juristu skolas koordinatore
kabinetā koledžas docētāju pavadībā. Pirmo nodarbību
Jauno juristu skolā, kā jau ierasts, bagātina bij. Latvijas

Nodarbības arī docētājiem

Foto: Intra Lūce

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/008 ietvaros Juridiskās
koledžas docētāji jūnijā un jūlijā tikās vairākās nodarbībās
līderības prasmju veicināšanai un sadarbības kompetences

sekmēšanai, kā arī lai apgūtu profesionālās prasmes darbam
ar mācību vadības sistēmu Moodle. Programmas mērķis bija
ne vien docētāju profesionālo kompetenču pilnveide e-kursu
vadības sistēmas Moodle izmantošanā, bet arī interaktīvu
aptauju veidošanas rīku lietošanas iemaņu nostiprināšana.
Apmācību laikā docētāji apguva e-kursu vadības sistēmas
Moodle vides tehniskās nianses, rada iespēju patrenēties
ar sava e-kursa izveidi un tā vadību atbilstoši koledžas
e-studiju šablonam. Padziļināti tika apskatītas testa un kursu
migrācijas iespējas un veikta auditorijas iepazīstināšana
ar Moodle h5p moduļa iespējām. Interesi raisīja situāciju
analīze un pakalpojumu Google Drive un web aptauju
veidošanas rīka Google Forms izmantošanas iespējas
mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Nodarbībās,
demonstrējot video augšupielādi platformā YouTube, tika
veikts tās salīdzinājums ar Vimeo.
Normunds Pauders
Juridiskās koledžas docētājs
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Studijas ārvalstīs dzīvojošajiem

Zināšanas par Latvijas tiesību sistēmu varētu būt
noderīgas arī tautiešiem ārzemēs gan karjeras veidošanā un
attīstībā, gan tīri privātu jautājumu profesionālai kārtošanai
Latvijā. Neapšaubāmi, arī tiem, kuri dzīvojot ārzemēs
vienkārši vēlas labāk izprast Latvijā notiekošo tiesību
kontekstā. Pie šāda secinājuma esam nonākuši sarunās ar
latviešiem ārzemēs un diasporas organizāciju pārstāvjiem.
Tas mūs pamudināja pielāgot starptautiski akreditēto mūsu
koledžas Tiesību zinātņu programmu diasporas specifikai un
interesēm gan satura, gan formas, gan pasniegšanas ziņā.
Lekcijas studējošajiem ir paredzētas tiešsaistē ZOOM
platformā katru sestdienu divu gadu garumā un papildus vēl
ir ieplānota viena 2 nedēļu vasaras nometne studijām Latvijā
klātienē. Lekcijas notiks sestdienās no rītiem un to norises
laiks tiks pielāgots Ziemeļamerikai un Kanādai (lielākā mērā
Austrumu krasta laika zonai). Rietumeiropas latviešiem
lekcijas sāksies attiecīgi sestdienu pēcpusdienās. Atbilstoši
pēc Latvijas laika lekcijas notiks no plkst. 16.00 pēcpusdienā
līdz plkst. 22.00 vakarā tiešsaistē.
Studijas piedāvājam diasporas studentiem no Amerikas
(ASV, Kanāda, Brazīlija u.c.), kā arī no Rietumeiropas un
Austrumeiropas valstīm. Diemžēl, piedāvājums pagaidām

neietver plašo Austrālijas un Jaunzēlandes diasporu, kura
dzīvo atšķirīgā laika zonā. Studējošajiem no ārzemēm šajā
programmā tiks piemērotas visas tās pašas prasības un
noteikumi, kas jau labi zināmi mūsu studentiem. Šajā sakarā
mēs lūdzam mūsu studentus un absolventus, kuru ģimenes
locekļi, radi, draugi, paziņas dzīvo ārzemēs, nodot tālāk
šo informāciju un aicināt pievienoties koledžas studentu
pulkam, lai arī attālināti. Te jāatzīmē, ka Juridiskās koledžas
Tiesību zinātņu programma, kuru tagad mēs piedāvājam arī
mūsu tautiešiem ārzemēs, šajā gadā darba devēju aptaujās
ierindota Latvijas universitāšu un augstskolu desmit labāko
vidū starp vairāk nekā tūkstoš studiju programmām.
Studijas diasporas programmā sāksies 2022. gada
5. februārī. Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana
Juridiskajā koledžā notiek elektroniski līdz 2022. gada
25. janvārim. Informācijas pasākumi diasporas interesentiem
būs tiešsaistē ZOOM platformā 2021. gada 27. novembrī
un atkārtoti 11. decembrī (pēc Latvijas laika plkst. 16.00).
Pieslēgšanās saiti iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz
e-pastu: info@jk.lv.
Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors

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

Ziemas uzņemšana

no 2022. gada 4. janvāra līdz 2022. gada 28. janvārim
Tālr. uzziņām 67508005, mob. tālr. 28665420
Reģistrācija studijām notiek elektroniski: www.jk.lv/uznemsana
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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