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Diskusijā piedalījās: Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu 
biedrības prezidents; Juris Dreifelds (Kanāda), Broka 
Universitātes profesors; Raimonds Graube, bijušais 
Nacionālo bruņoto spēku komandieris;  Aleksejs Grigorjevs 
(Spānija), politikas analītiķis, žurnālists; Tālavs Jundzis, 
Juridiskās koledžas direktors, bijušais aizsardzības 
ministrs; Ģirts Valdis Kristovskis, bijušais ārlietu ministrs, 
aizsardzības ministrs, iekšlietu ministrs un bijušais Eiropas 
Parlamenta deputāts. Diskusiju vadīja Tālavs Jundzis, 
uzrunā atzīmējot, ka Juristu dienas Latvijā organizē no  
1986. gada, un Juridiskajā koledžā tās notiek jau 22 gadus.

Visiem diskusijas dalībniekiem bija vienots viedoklis 
par to, ka Krievijas iebrukums Ukrainā un pret to vērstā 
agresija ir prettiesiska, lai gan 80% Krievijas iedzīvotāju to 
uzskata par taisnīgu un pat “svētu”. Iebrukums vērtējams kā 
neizprovocēta agresija pret neatkarīgu valsti un Krievija ir 
rupji pārkāpusi ANO Statūtos noteikto starptautisko tiesību 
pamatprincipus par militāra spēka lietošanas aizliegumu 

Karš Ukrainā:  
politiskās un tiesiskās konsekvences

starptautiskajās attiecībās, ja vien tā nav pašaizsardzība 
vai arī militāra spēka lietošanai saņemts ANO Drošības 
padomes mandāts. Kodollielvalsts uzbrukumu salīdzinoši 
nelielai kaimiņvalstij, kurai nav kodolieroču vai cita veida 
masu iznīcināšanas ieroču, nekādi nevar uzskatīt par 
Krievijas pašaizsardzības izpausmi. ANO ir nosodījusi 
Krievijas agresiju Ukrainā un pieprasījusi Krievijai izvest 
karaspēku no Ukrainas.

 Diskusijas dalībnieki atzīmēja, ka Krievija, iebrūkot 
Ukrainā, pietiekoši neizsvēra un neizanalizēja ne militāro, ne 
politisko stratēģiju un taktiskos soļus, ka šī rīcība lielā mērā 
bija emocionāla un balstīta uz Vladimira Putina personīgiem 
aizvainojumiem pret Rietumiem. Turklāt Krievija nebija 
gatava arī pret to piemēroto sankciju apjomam, ņemot vērā 
pieredzi 2014. gadā, kad tā izprovocēja konfliktu Donbasas 
un Luhanskas apgabalos Ukrainā, bet nesaskārās ar tik 
vērienīgu pasaules pretestību.

Turpinājums 2. lpp. 
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Starptautiskās zinātnes nedēļas un Latvijas Juristu dienas ietvaros  2022. gada 21. aprīlī Juridiskajā koledžā 
attālināti notika diskusija par Krievijas agresiju Ukrainā, vērtējot situāciju un iespējamo tālāko notikumu 

attīstību no politiskā, tiesiskā un ekonomiskā viedokļa.
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 Turpinājums no 1. lpp.
Analizējot Krievijas iebrukumu 

Ukrainā no vēsturiskā un politiskā 
viedokļa, Juris Dreifelds norādīja, 
ka ir vērts atgādināt par Ukrainas, 
Lielbritānijas, Krievijas un Amerikas 
Savienoto Valstu 1994. gada  
5. decembrī parakstīto Budapeštas 
memorandu. Dokumentā tika 
noteiktas drošības garantijas 
saistībā ar Ukrainas  paredzēto 

pievienošanos Līgumam par kodolieroču neizplatīšanu 
(pievienošanās notika 1996. gadā). 1994. gada Budapeštas 
memorands  nostiprināja Ukrainas apņemšanos atteikties no 
kodolieročiem savā teritorijā. Savukārt Krievijas Federācija, 
Amerikas Savienotās Valstis un Apvienotā Karaliste apņēmās 
ievērot Ukrainas suverenitāti, esošās robežas un neatkarību; 
neizmantot ieročus pret Ukrainas politisko neatkarību un 
teritoriālo integritāti, ja vien tas nav pašaizsardzības nolūkos 
un citos gadījumos saskaņā ar ANO Statūtiem.

 Tālavs Jundzis atzīmēja, ka 
memorands nav ne likums, pat ne 
līgums. Vārds memorands nāk no 
latīņu valodas un nozīmē atgādinošs, 
tāds, par ko ir jāatceras. Kā var 
redzēt jau no memoranda teksta, 
tas ir ieturēts vēlmju formā, izsakot 
pušu nodomu pie tā turēties, taču 
tā neievērošana neparedz nekādas 
sankcijas, kā tas būtu līguma 

parakstīšanas gadījumā. Tomēr sevi cienošas valstis parasti 
stingri ievēro arī neparakstītos politiskos dokumentus. 
Krievija regulāri pārkāpj starptautiskos līgumus, tai skaitā 
ANO Statūtus.

 Juris Dreifelds papildināja, ka ANO lēmumu izpildei 
ir nepieciešama Krievijas piekrišana un sadarbība, kuras 
Ukrainas kara gadījumā nav. Vēl vairāk – Krievijai ir tiesības 
uzlikt veto jebkuram ANO Drošības padomes lēmumam. 
Tikai tāpēc, ka Krievija izmantoja savas veto tiesības, Ukrainai 
netika sniegta palīdzība 2014. gadā, kad tā lūdza to saistībā 
ar sākotnējo Krievijas uzbrukumu Donbasa un Luhanskas 
apgabaliem.

Aivars Borovkovs papildināja, 
ka, vērtējot 2014. gada Krievijas 
uzbrukumu Ukrainas Donbasas 
un Luhanskas apgabaliem, šis karš 
ilgi netika atzīts par karu arī no 
Ukrainas puses, saucot to tikai 
par konfliktu. Faktiski, šādos kara 
apstākļos 2016. gadā Ukrainā pat tika 
rīkota Eirovīzija. Savukārt Krievija 
iebrukumu Ukrainā, kas tika uzsākts 

2022. gada 24. februārī, līdz pat šim brīdim bez jebkāda 
pamata neatzīst par karu un dēvē to par “specoperāciju”. 

No politiskā viedokļa, pēc Tālava Jundža domām, būtu 
ļoti svarīgi, un tas kopumā varētu stiprināt arī Baltijas valstu 
suverenitāti un drošību pret iespējamajiem kara draudiem 

no Krievijas puses, ja Somija un Zviedrija iestātos NATO. 
Juris Dreifels gan atzīmēja, šī brīža situācijā tomēr pastāv 
zināmas bažas, ka laika posmā, kamēr tiek kārtoti ar to saistītie 
juridiskie jautājumi, proti, kamēr notiek iestāšanās procedūra, 
un NATO aizsardzība vēl nedarbojas, Krievija varētu realizēt 
savus draudus un uzbrukt Somijai.

Runājot par Krievijas izteiktajiem 
iespējamajiem uzbrukuma draudiem 
Rietumu valstīm, un karu Ukrainā 
no militārā viedokļa, tika izteikti 
vairāki viedokļi. Raimonds Graube 
atzīmēja, ka “Krievija ir kā milzis 
ar māla kājām”, kareivju skaitliski 
jau ir ļoti daudz, taču tie ir militāri 
un emocionāli nesagatavoti, bez 
kvalitatīvas taktiskās apmācības, ar  

20. gadsimta domāšanu un salīdzinoši sliktu tehnisko un 
sakaru nodrošinājumu. Ukraina, savukārt, ar Rietumu atbalstu 
ir jau ar krietni modernāku tehnisko aprīkojumu, turklāt 
rīkojas taktiski daudz pārdomātāk. Krievijas kara taktika 
vairāk izskatās pēc izmisuma un morālās atriebības. Krievijas 
pusē karojošie čečenu kaujinieki faktiski arī nav gatavi frontes 
kaujām un ikdienā vairāk pilda policejiskas funkcijas.

Kā norādīja Ģirts Valdis 
Kristovskis, Krievija veic slēpto 
mobilizāciju, proti mobilizē 
atvaļinātos karavīrus ar kara pieredzi 
Sīrijā, vai tos kuri šobrīd strādā 
apsardzes sfērā, jo Krievija ir cietusi 
lielus cilvēkresursu zaudējumus 
šajā karā, tai skaitā ir krituši vairāki 
ģenerāļi un pulkveži, kas norāda uz to, 
ka acīm redzot, viņi bija spiesti doties 

kaujas laukā, jo kareivji nespēja tikt galā. 
Raimonds Graube uzsvēra, ka, viņaprāt, ja Krievija, tās 

prezidenta personā, spēs krievu tautai “nopārdot” uzvaru, pie 
jebkura iespējamā rezultāta pasakot, ka tāds arī bija plānotais 
iznākums, un ka Krievija savu mērķi šajā karā sasniegusi, šādi 
attaisnojot zaudētos cilvēkresursus tajā, kodoluzbrukuma 
draudi no Krievijas drīzāk nav sagaidāmi. R. Graube uzskata, 
ka kodoluzbrukuma draudi Rietumiem no Krievijas puses 
vairāk ir tāda iebiedēšanas taktika.

Tālavs Jundzis par būtisku nosauca 1972. gada 26. mai-
jā ASV un PSRS parakstīto vienu no vissvarīgākajiem 
stratēģiskajiem dokumentiem – Līgumu par antiballistisko 
raķešu sistēmu ierobežojumu, no kura 2002. gada 13. jūnijā 
ASV izstājās. Līdz ar to ASV nebija ierobežota pretraķešu 
sistēmu veidošanā, ko tā aktīvi izmantoja aizvadītajos 
20 gados. Tālavs Jundzis vērsa diskusijas dalībnieku 
uzmanību uz atšķirību starp taktiskajiem un stratēģiskajiem 
kodolieročiem, atzīmējot, ka taktisko kodolieroču 
sprādziens var iznīcināt kādu ciemu vai pilsētas kvartālu, 
savukārt stratēģiskie kodolieroči ir daudz postošāki, un, 
ja tiktu pielietoti tie, faktiski pasaule visticamāk  ietu bojā. 
Stratēģisko kodolieroču un starpkontinentālo ballistisko 
raķešu uzskaite un glabāšana tiek stingri reglamentēta 
ar starptautiskajām tiesību normām, savukārt taktisko 
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kodolieroču uzskaite starptautiski regulēta netiek, un līdz 
ar to, sliktākā scenārija gadījumā, ir lielāka iespējamība, ka 
varētu pielietot tieši tos ieročus.

Raimonds Graube gan norādīja – kodolkara gadījumā nav 
būtiski, cik raķetes un kurai valstij trāpīs, cik no tām spēs 
“izķert” modernās pretgaisa aizsardzības iekārtas, rezultāts 
tam visam jebkurā gadījumā būtu graujošs.

Ģirts Valdis Kristovskis papildināja, ka runājot par 
Krievijas tehnisko nodrošinājumu, jāatzīmē, ka jau sākotnēji 
Krievija iebruka Ukrainā ar labāko, kas viņiem ir, bet 
ņemot vērā taktikas un stratēģijas trūkumu, ļoti daudz 
tehnikas arī zaudēja. Tas tehniskais nodrošinājums, kurš ir 
palicis, lielākoties ir novecojis un sliktā tehniskā stāvoklī. 
Veikt tehniskos uzlabojumus arī nav iespēju, jo faktiski 

daudzas rezerves daļas tika sūtītas 
no Rietumiem. Krievijai trūkst 
kvalitatīva tehniskā nodrošinājuma, 
un līdz ar to ir maz ticams, ka tai 
pietiktu resursu uzbrukt vēl kādai 
Rietumu valstij, vismaz tuvāko gadu 
laikā.

Aleksejs Grigorjevs kā politikas 
analītiķis un starptautisks žurnālists 
diskusijas nobeigumā ļoti trāpīgi 

raksturoja kopējās situācijas fonu: “Bijušais ASV prezidents 
Baraks Obama vairākkārt Krieviju publiski bija nosaucis par 
reģionālu lielvalsti, kas faktiski tā arī ir, un Rietumos visiem 
tas sen jau šķiet saprotami. Savukārt Kremļa saimniekam 

šādi izteikumi bija kā “sitiens zem jostas vietas”. Faktiski 
viņš cerēja, ka ja uzvedīsies politiski korekti, tad tiks aicināts 
uz pasaules valstu prezidentu slepenajām sanāksmēm, kur 
tad notiek tā “īstā pasaules dalīšana”, bet neviens viņu uz 
šādām sēdēm neaicināja.  Līdz ar to, nevarot samierināties ar 
tādu attieksmi, kā arī ar PSRS sabrukumu, un to, ka faktiski 
Krievija ir tikai reģionāla lielvalsts, kuras ietekme pasaulē ir 
mazinājusies, t.i., vairs nav tāda kā bija PSRS pastāvēšanas 
laikā, viņš sāk uzvesties kā tāds “ciema huligāns”, proti, 
ārdīties un pieņemt uz emocijām balstītus lēmumus. Faktiski 
šādu “ciema huligānu” var apstādināt tikai “sadodot viņam 
pa muti”, un izskatās, ka Ukraina vienīgā to ir apņēmusies 
izdarīt. Šajā situācijā nav īsti saprotama Džo Baidena nostāja 
jau kopš 2021. gada decembra publiski nemitīgi uzsverot, 
ka ASV šajā karā neiejauksies. Viņaprāt, diplomātiskāk būtu 
teikt, ka ASV rīkosies pēc apstākļiem, nevis tik intensīvi 
paust šādu nostāju.

Diskusijas nobeigumā vārds tika dots Tiesību zinātņu 
programmas studentei Kristīnei Saulītei, kura pateicās 
dalībniekiem par interesanto diskusiju un norādīja, ka 
šādas sarunas un domu apmaiņa kopumā ir ļoti vajadzīgas. 
Viņa arī uzsvēra, ka Rietumu civilizācijai, kur cilvēktiesības 
ir pamatā visam, ir ļoti grūti saprast Krievijas rīcību un 
situācijas redzējumu, kad cilvēks netiek uzskatīts par vērtību.

Inese Staņislavska
izglītības metodiķe

2002. gada 22. aprīlī Juridiskajā koledžā notika starptautiska konference “Aktuālās ekonomikas, vadības 
un tiesību problēmas risku vadības kontekstā globālās krīzes apstākļos”. Šoreiz uz pasākumu pie mums 

ieradās Utenas Lietišķo zinātņu universitātes (Lietuva) delegācija Tiesību zinātņu katedras vadītāja Viktoras 
Žemčiugovas vadībā. Attālināti tajā piedalījās arī Broka Universitātes profesors Juris Dreifelds (Kanāda)  

un Tbilisi Valsts universitātes profesors Nikolajs Džavahišvilli (Gruzija). 
Ar ziņojumiem konferencē uzstājās arī mūsu docētāji un absolventi, kuru pētījumi veikti Juridiskajā koledžā 

un to rezultāti publicēti 2022. gada Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājumā. Šī krājuma atvēršanas 
pasākums notika konferences noslēgumā, kad rakstu autori saņēma savus autoreksemplārus.

Starptautiskā konference

Foto: Jānis Brencis
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Šogad atzīmējam Latvijas Republikas Satversmes 100 gadu 
jubileju. Šis valsts pamatdokuments tika pieņemts 1922. gada 
15. februārī un sekmīgi darbojas arī tagad.  Latvijas Repub-
likas Satversme ir vecākā visā Austrumeiropā un viena no 
vecākajām konstitūcijām pasaulē. 

Latvijas Satversme nosaka, ka Latvija ir neatkarīga 
demokrātiska republika ar vēlētu parlamentu –  
Saeimu, kas sastāv no 100 priekšstāvjiem. Latvijas valsts 
suverēnā vara pieder Latvijas 
tautai.1 Latvijas Republikas pirmās 
Saeimas vēlēšanas notika  
1922. gada 7. un 8. oktobrī. 
Ievēlētā Latvijas Republikas 
Satversmes sapulce bija īpaša 
likumdošanas iestāde, kuras 
mandāts tika noteikts atbilstoši 
Abata Sjejesa tēzēm. Saskaņā ar 
Latvijas valsts iekārtas pagaidu 
noteikumiem Satversmes sapulce 
bija valsts suverēnās varas nesēja 
Latvijas tautas vārdā.2

Vārds Satversme tika darināts 
latviešu juridiskās terminoloģijas 
veidošanās laikā. Kronvaldu Atis 1869. gadā ierosināja valsts 
konstitūcijas apzīmēšanai lietot jaunvārdu Satversme, ko viņš 
veidoja no verba tvert, jo “cilvēki tādēļ pieņēmuši likumus, 
[..] lai tiem būtu vajadzīgā laikā, kur patverties, lai tiem būtu 
tversmes”.3

Latvijas Satversmes sapulce īstenoja Latvijas tautas 
pašnoteikšanās tiesības. Sākotnēji Satversme sastāvēja no 
88 pantiem, kuri bija sakārtoti septiņās nodaļās. Satversmes 
sapulces pieņemtā Satversme stājās spēkā 1922. gada  
7. novembrī. Latviju de iure starpkaru posmā atzina  
42 valstis, kā pēdējā no lielvalstīm – ASV 1922. gadā. Latvijas 
ārpolitikas 1921. gada panākumus vainagoja iestāšanās Tautu 
Savienībā, kas nozīmēja ne tikai starptautisku atzīšanu, bet 
deva arī šķietami lielāku drošību.4

1934. gada 15. maijā Latvijā notika K. Ulmaņa apvērsums, 
kā rezultātā Satversmes darbība tika apturēta. K. Ulmaņa 
solījums Latvijas tautai izstrādāt jaunu Satversmi tā arī netika 
izpildīts. Nekādi lēmumi par Satversmes darbības apturēšanu 
netika pieņemti. Līdz ar to Satversme palika spēkā esoša, bet 
pastāvot autoritāram režīmam daļa Satversmes nedarbojās 
(darbojās fragmentāri). 

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā padome 
pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”. Šī neatkarības atjaunošana pamatojas uz Latvijas 
valsts nepārtrauktības (kontinuitātes) doktrīnu.  
1990. gadā netika dibināta jauna valsts (“otrā republika”), 
bet gan de facto atjaunota 1918. gada 18. novembrī dibinātā 
valsts, kas, neraugoties uz 1940. gadā notikušo okupāciju un 
aneksiju, ir turpinājusi nepārtraukti eksistēt.5

Laika posmā no 1990. gada līdz 1993. gadam Latvijā tika 
atjaunota Latvijas Republikas Satversmes darbība visā Latvijas 
teritorijā. Te jāpiemin, ka tās darbība bija apturēta vairāk nekā 

Latvijas Republikas Satversmei – 100
piecdesmit gadus. Laikam ejot Satversmē nav veikti būtiski 
grozījumi. Tās darbības simts gados veikti vien 15 grozījumi: 
1998. gadā Satversme ir papildināta ar VIII nodaļu “Cilvēka 
pamattiesības”, bet 2014. gadā ir pievienota Ievaddaļa (pream-
bula). Ievaddaļas (preambulas) iekļaušana Latvijas Repub-
likas Satversmē vērtējama pozitīvi, jo Satversmes Ievaddaļā 
(preambulā) iekļauti vairāki principi, kas norāda uz visas 
pārējās konstitūcijas iztulkošanu. Nodibinot starp valstīm 

juridiskas tiesības un saistības, pre-
ambula ir noderīgs starptautiska 
līguma elements, kurā var atklāt 
attiecību mērķi.6

Šodien konstitucionālo tiesību 
jautājumi regulēti vairāk nekā 
divdesmit piecos likumos. Prof. 
Dr. iur. Sanita Osipova, runājot 
par Satversmi, atzīmē: “Sākums 
un gals”. Runājot jurista Raiņa 
vārdiem, Satversme ir mūsu dzīves 
“sākums”, jo iekļauj pašus pama-
tus par to, kas mēs esam, kā esam 
vienojušies kopā dzīvot, ko mēs 
novērtējam. “Gals” – tāpēc, ka, gan 

izdodot saistošus noteikumus jebkurā līmenī, gan piemērojot 
normas, gan vienkārši dzīvojot Latvijā, Satversme nosaka 
ierobežojumus, kas liek apstāties. Nosaka “gala” robežu, cik 
tālu mēs drīkstam iet...”7

Viens no nozīmīgākajiem valstiskuma simboliem 
jebkurā valstī ir konstitūcija. Konstitūcija ir salīdzinoši jauns 
civilizācijas mēģinājums iedzīvināt politisko un sociālo 
taisnīgumu. Satversmes pareizai un pienācīgai piemērošanai 
ir nepietiekami tikai ar tās teksta pārzināšanu. Satversme 
atspoguļo domāšanas līmeni, konstitucionālās vērtības, 
kā arī noteiktus priekšstatus par Latvijas valstiskumu un 
demokrātiskas tiesiskas valsts principiem.8

Katrai konstitūcijai nepieciešams pārvarēt problēmu 
situācijas, kuras vēsturiskā procesā izmainās. Tādējādi jebkura 
konstitūcija vienmēr būtībā būs nepabeigta. Satversmei ir 
augstākais juridiskais spēks valstī un tā vienmēr ir līdzās 
Latvijas valstiskumam. 

Ruta Mekša
docētāja

Foto: Ernests Dinka (Saeima)
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versme/Ievads_Balodis.pdf.– (Resurss apskatīts 02.05.2022.).
7 Kas ir konstitūcija un kāpēc Latvijā to sauc par Satversmi.– https://

lvportals.lv/skaidrojumi/337747-kas-ir-konstitucija-un-kapec-latvija-to-
sauc-par-satversmi-2022.– (Resurss apskatīts 02.05.2022.).

8 Pleps J. Satversmes deviņdesmit gadi// Jurista Vārds.– Nr. 45 (2012),  
7. lpp.
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Ierobežojumi visiem iesaistītajiem lika izvērtēt studiju 
procesa organizāciju, un par neatņemamu studiju daļu tapa 
lekciju un pārbaudījumu norise attālināti, izmantojot kādu 
no piedāvātajām platformām. Koledžā vairums docētāju 
lekciju nodrošinājumam izvēlējās Zoom  un Microsoft Teams 
tiešsaistes platformas. 

Mainoties ierastajai kārtībai un saskaroties ar problēmām, 
kuras radīja attālinātais studiju process, lai saprastu, kas īsti ir 
attālinātās mācības un visas izglītības iestādes varētu turpināt 
kvalitatīvas un pilnvērtīgas izglītības ieguves nodrošināšanu, 
jau 2020. gada novembrī tika izdarīti grozījumi Izglītības 
likumā. To papildināja ar diviem punktiem, kuros ir sniegtas 
attālināto mācību un klātienes definīcijas. Svarīgi būtu nejaukt 
attālināto studiju procesu ar tālmācību, kur students mācās 
patstāvīgi, izmantojot izglītības iestādes izstrādātos studiju 
materiālus. Savukārt attālinātais studiju process paredz, ka 
studējošais tomēr lekcijās piedalās, bet attālināti, t.i., vien 
fiziski neatrodoties vienā telpā ar docētāju. 

Neraugoties uz ierobežojumu atcelšanu, arī turpmāk 
attālinātā mācīšanās būs neatņemama studiju procesa 
daļa, jo šā gada 11. februārī stājās spēkā jauni Ministru 
kabineta noteikumi "Attālināto mācību organizēšanas un 
īstenošanas kārtība", kas paredz, ka augstākajā izglītībā pilna 
un nepilna laika studijās attālinātās mācības var īstenot līdz 
50 procentiem no attiecīgās studiju programmas īstenošanai 
noteiktā kontaktstundu skaita, kas norādīts izglītības iestādes 
apstiprinātajā attiecīgās studiju programmas studiju plānā.1  
Varētu rasties jautājums, kāpēc nepieciešams regulējums 
attālināto mācību organizēšanā un turpināšanā arī pēc 

Attālinātās studijas ir uz palikšanu

ierobežojumu atcelšanas. Kā norādīts tiesību akta projekta 
anotācijā, mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek organizētas 
un īstenotas attālinātās mācības, kā efektīva, kvalitatīva, 
pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācību procesa daļa, lai 
nodrošinātu iespēju izglītojamam apgūt plānotos sasniedzamos 
rezultātus, attīstot izglītojamo pašvadītas mācīšanās, digitālās 
pratības, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas un 
sadarbību caurviju prasmes.2 

Ko tas nozīmē koledžai un mūsu studentiem? Līdz jaunā 
2022./2023. studiju gada sākumam koledžas Padome kopā ar 
studiju kursu docētājiem lems par studiju kursiem un apjomu, 
kādā konkrētie studiju kursi būtu nodrošināmi attālināti. 
Tādējādi, uzsākot jauno mācību gadu, gan docētājiem, gan 
studentiem studiju kursu aprakstos būs pieejama informācija 
par lekciju plānojumu atbilstoši tēmām, klātienē vai attālināti. 
Daļēja studiju kursu apguves nodrošināšana attālināti varētu 
būt kompromiss, jo arī šobrīd koledžā ne viens vien vakara 
un neklātienes students Rīgā un arī filiālēs daļu lekciju labprāt 
izvēlētos klausīties attālināti. 

Paldies mūsu akadēmiskajam personālam un studentiem 
par sapratni un atsaucību šajos divos gados!

Rūta Lūce
Studiju daļas vadītāja

1 Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība: Minis-
tru kabineta noteikumi Nr.111 (pieņemti 8.02.2022.)//   Latvijas 
Vēstnesis.– Nr. 29 (10.02.2022.).

2 Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība.– https://
tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/97613de4-4d97-4899-8df1-bc-
faa6e7cf49 .– (Resurss apskatīts 07.05.2022.).

Ar 2022. gada 1. aprīli ir atcelta lielākā daļa no pēdējo divu gadu ierobežojumiem, kuri bija pieņemti 
koronavīrusa izraisītās slimības pandēmijas dēļ, t.sk. ierobežojumi, kas attiecas uz studiju procesa organizēšanu 

klātienē, kas nozīmē, ka studiju process pilnvērtīgi varēja atsākties klātienē, jo ir atceltas obligātās prasības  
pēc sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta, studentu skaita ierobežošanas auditorijās,  

kā arī prasība nēsāt sejas masku, atrodoties mācību iestādē.

Starptautisko zinātnes nedēļu un Latvijas Juristu 
dienas Juridiskajā koledžā šogad iesākām ar ļoti nozīmīgu 
tiešsaistes diskusiju 20. aprīļa vakarā, atzīmējot Latvijas valsts 
pamatlikuma – Satversmes – simto 
gadadienu. Diskusijā “Vai Latvijas 
Republikas Satversme ir novecojusi, 
vai tajā nepieciešami grozījumi un 
papildinājumi?” piedalījās: Tiesību 
zinātņu pētniecības institūta valdes 
priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes 
profesors un Satversmes komentāru 
izstrādes darba grupas vadītājs Ringolds 
Balodis; Latvijas Juristu biedrības 
prezidents Aivars Borovkovs; Latvijas 
Republikas  tiesībsargs Juris Jansons; Juridiskās koledžas 
direktors, bij. Latvijas Universitātes profesors Tālavs Jundzis; 
bij. Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Vēlēšanu reformas 
biedrības priekšsēdētājs Valdis Liepiņš un Broka Universitātes 

Par valsts pamatlikumu domājot
(Kanāda) profesors Juris Dreifelds, kā arī koledžas mācībspēki 
un studenti. 

Satversmes pieņemšanas simtā gadadiena tika aizsākta 
2022. gada 15. februārī  ar jubilejas 
gada svinīgu atklāšanu Saeimas 
namā, kā rezultātā turpinās dažādi 
simtgadei veltīti pasākumi, t.sk. ir 
izveidots Satversmes simtgades zīmols, 
mājaslapa, izdots “Jurista Vārda” 
grāmatžurnāls u.c. Juridiskajā koledžā 
23. aprīlī uz vieslekciju tiešsaistē 
aicinājām Latvijas Universitātes 
profesori, bij. Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas tiesnesi un 

priekšsēdētāju Sanitu Osipovu, lai uzklausītu lektores viedokli, 
kopīgi ar koledžas un citu augstskolu studentiem, docētājiem, 
žurnālistiem un citiem interesentiem diskutētu un domātu par 
Satversmes lomu un nozīmi demokrātiskā valstī.
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Nāc studēt!
Studiju programmas: 
l Tiesību zinātnes
l Cilvēku resursu vadība
l Drošība (kiberdrošības pārvaldība) 
        un personas datu aizsardzība
l Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
l Grāmatvedība un finanses

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

Uzņemšana sākas
Rīgā 2022. gada 1. jūlijā, filiālēs - no 17. augusta

Šī gada tiesu izspēles procesa kāzuss bija cilvēktiesības 
un jautājumi, kuri jo īpaši tapa aktuāli 2021. gadā, kad 
uz Latvijas-Baltkrievijas robežas strauji pieauga nelegālo 
robežpārkāpēju skaits. Lai piedalītos mutvārdu izspēlēs, 
sākotnēji komandām bija jāsagatavo un jāiesniedz 
praktiskais darbs rakstiski, kas sastāvēja no pieteikuma 
Eiropas Cilvēktiesību tiesai un Latvijas Republikas valdības 
atbildes raksta. Pēc darbu izvērtēšanas nākošajam sacensību 
solim tika izvēlētas astoņas, rakstiskajā daļā lielāko punktu 
skaitu ieguvušās komandas, t.sk. arī komanda no Juridiskās 

Tiesībsarga tiesu procesa izspēle
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojā 30. aprīlī norisinājās Tiesībsarga tiesu procesa izspēles cilvēktiesībās 2022 
mutiskā daļa. Juridisko koledžu šoreiz pārstāvēja komanda “Tiesības zināt”, kurā startēja Tiesību zinātņu studiju 

programmas 2. kursa studentes Baiba Dābola, Elīna Krampuža un Sigita Rozīte.

koledžas, kas bija vienīgā koledža piecu izspēlē pārstāvēto 
augstskolu vidū. Mūsu studentēm šī bija pirmā piedalīšanās 
tiesu procesa izspēlēs, bet neskatoties uz satraukumu, 
komandas dalībnieces atzina, ka tā noteikti bijusi jauna un 
vērtīga pieredze. 

Paldies par ieguldīto darbu, laiku  un dalību izspēlē sakām 
ne tikai studentēm, bet arī komandas trenerēm – docētājām 
Inesei Volosevičai un Rutai Mekšai, kuras palīdzēja 
sagatavošanās procesā.  

Rūta Lūce
Foto: Krists Luhauers

Info: www.tiesibsargs.lv
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Juridiskajā koledžā divreiz gadā uzņemam studēt 
gribētājus, piedāvājot reflektantiem izvēlēties kādu no 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmām. Studiju programmas tiek izstrādātas 
atbilstoši katras iegūstamās kvalifikācijas profesiju 
standartam, pastiprināti pievēršot uzmanību praktisko 
zināšanu apguvei. Studiju programmas izveide un tās 
realizācija nav iedomājama bez atbilstošās jomas speciālistu 
iesaistes. Sadarbība sākas jau studiju programmu izstrādes 
posmā, turpinās – vieslekciju, mācību ekskursiju, praktisko 
nodarbību veidā. 

 
Studiju programma “Cilvēku resursu vadība”, 

kvalifikācija – personāla speciālists 
“Mūsdienu pasaule uzņēmumiem piespēlē 

daudz un dažādus izaicinājumus, ieskaitot 
cilvēkresursu piesaisti un noturēšanu. 
Profesionāla personāla speciālista iesaiste un 
atbalsts šajos procesos ir svarīgs un ar katru 

gadu arvien vairāk novērtēts. Izvēloties studēt personāla 
vadību, jūs apgūstat gan svarīgas zināšanas, prasmes un 
kompetences; gan veidu, kā palīdzēt Latvijas uzņēmumiem 
augt un attīstīties, piedaloties personāla politikas izstrādē.”

Inga Daliba
uzņēmuma Darbaguru.lv radītāja un vadītāja 

Studiju programma “Tiesību zinātnes”, 
kvalifikācija – jurista palīgs

 “Juridiskā koledža ir aizņēmusi vienu ļoti 
svarīgu juridiskās izglītības nišu, sagatavojot 
jurista palīgus. Esmu kopš dibināšanas brīža 
redzējis, cik konsekventi šī mācību iestāde 
pieturas pie sistēmiski aptverošas juridiskās 

izglītības došanas saviem studentiem. Koledža ir atradusi 
savu veidu kā motivēt jau praktiskā darbā strādājošos celt 
profesionālo kvalifikāciju, papildināt savas zināšanas ar 
juridisku izglītību.”

Aivars Borovkovs
Latvijas Juristu biedrības prezidents, jurists  

Studiju programma “Grāmatvedība un finanses”, 
kvalifikācija – grāmatvedis

“2022. gada 26. aprīlī  
SIA Juridiskā koledža kļuva par 

Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas 
biedru. Tādējādi Juridiskās koledžas studiju virziena 
“Ekonomika”  izglītības   programmas “Grāmatvedība 
un finanses”, studentiem būs iespēja gūt dažādu ekspertu 
skaidrojumus par aktuālām problēmām grāmatvedības 
uzskaites organizēšanā, kā arī normatīvo aktu regulējumu 
skaidrošanā, kas veiksmīgāk palīdzēs iegūt grāmatveža 
kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un risinājumus 
nestandarta situācijās. Tāpat koledžas dalība LRĀGA 

Par studiju programmām -  
nozares speciālistu viedoklis

veicinās ciešāku sadarbību ar grāmatvedības nozares 
profesionāļiem studiju programmas satura pielāgošanā 
atbilstoši nozares nepieciešamībām.”

 Oto Kristiāns Abrams
LRĀGA valdes priekšsēdētājs,  

sertificēts profesionāls grāmatvedis  

Studiju programma “Kiberdrošības pārvaldība un 
personas datu aizsardzība/  

Drošība un personas datu aizsardzība”,  
kvalifikācija – drošības speciālists

“Drošības studijas vispiemērotākās 
ir tiem, kam ir daudz talantu, bet 
viņi vēl neapjauš, kurš no tiem ir 

spēcīgākais. Drošība prasa izpratni un spēju redzēt plašāk 
kā citās jomās. Tāpat arī drošība ir iespēja veidot jēgpilnu 
karjeru un veikt valstiski un starptautiski nozīmīgu darbu. 
Studijas Juridiskās koledžas programmā “Kiberdrošības 
pārvaldība un personas datu aizsardzība/ Drošība un 
personas datu aizsardzība” ļauj spert pirmos soļus drošības 
nozarē un sagatavo darbam drošības speciālista amatā, īpaši 
izceļot to, ka te fiziskā un kiberdrošība saplūst – šī programma 
sagatavo nākotnei.”

Kārlis Apalups
Drošības profesionāļu asociācijas valdes loceklis,  

drošības teorijas pasniedzējs 

Studiju programma  “Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana un apsaimniekošana, 
kvalifikācija – namu pārvaldnieks

“Namu pārvaldnieks ir persona, 
kura pārstāv dzīvojamās mājas 

īpašniekus, veicot pārvaldīšanas darbības, kas nozīmē, ka 
pārvaldnieks uzņemas atbildību par sev uzticēto īpašumu 
un mantu. Lai kvalitatīvi veiktu pārvaldīšanas darbības, 
kas nozīmē apmierinātus īpašniekus, nepietiek tikai ar 
virspusīgām zināšanām apsaimniekošanas jautājumus, tāpēc 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktas pārvaldītāja 
profesionālās kvalifikācijas prasības, attiecīgi, trešais (namu 
pārzinis) vai ceturtais (namu pārvaldnieks) kvalifikācijas 
līmenis. Absolvējot studiju programmu “Nekustamā 
īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana” un iegūstot 
namu/nekustamo īpašumu pārvaldnieka kvalifikāciju, 
pārvaldnieks ir tiesīgs veikt pārvaldīšanas darbības un 
reģistrēties Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Koledžā 
sniegtās zināšanas, ne tikai apsaimniekošanas organizēšanā 
un plānošanā, bet arī būvniecības organizēšanā, darījumu 
veikšanā, komercaprēķinu un nodokļu sistēmas pamatos, 
nodrošina, ka pārvaldnieks ir kompetents lielā daļā 
jautājumu, kas skar nekustamo īpašumu. Paldies koledžai par 
kompetentu speciālistu sagatavošanu!”

Jānis Krūze
SIA Ādažu namsaimnieks valdes loceklis 
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Turpinot Juridiskās koledžas veiksmīgo sadarbību ar 
Gulbenes novada vidusskolu un Valmieras Valsts ģimnāziju, 
šajā mācību gadā darbojas divas vidusskolēnu grupas, kurās 
no mācībām brīvajā laikā jaunieši papildus apgūst zināšanas 
juridiskajā jomā Jauno juristu skolas ietvaros. Mācības šogad 
tika organizētas gan klātienē vidusskolas un ģimnāzijas 
telpās, gan ar Zoom platformas starpniecību vienu reizi 
mēnesī no oktobra līdz maijam. 2022. gada jūnijā būs Jauno 
juristu skolas noslēguma pasākums, t. sk. konference ar 
vidusskolēnu patstāvīgi sagatavotām prezentācijām par 
vienu no juridiskajām profesijām vai kādu ar tiesībām 
saistītu tēmu, un tad tiks izsniegti sertifikāti par dalību Jauno 
juristu skolā.

Rudenī skolēni tikās ar kādreizējo Latvijas Republikas 
Saeimas sekretāru, bijušo tieslietu ministru Dzintaru 
Rasnaču un Juridiskās koledžas direktoru Tālavu Jundzi. 
Pirmajā nodarbībā tika stāstīts, kā top likumi, kam un kāpēc 
tie ir jāzina. Gada laikā Jauno juristu skolā jaunieši ieguva 
zināšanas daudzos studiju kursos: konstitucionālajās tiesībās, 
civiltiesībās un civilprocesā, darba tiesībās, administratīvajās 
tiesībās un administratīvajā procesā, krimināltiesībās utt., 
noskaidroja, kas tad ir kiberdrošība, kādas ir mūsu valsts  
tiesībsargājošās institūcijas. Abas jauniešu grupas darbojās 
aktīvi, docētāji nodarbībās analizēja piemērus no dzīves 
un tiesvedības, tika diskutēts par dažādām tēmām, tostarp 
atkārtoti un atsvaidzināti arī vēstures notikumi. Īpaši tika 
uzsvērts fakts, ka mūsu valsts pamatlikumam šogad aprit  
100 gadi (Latvijas Republikas Satversme tika pieņemta  
1922. gada 15. februārī).

Apkopojot Gulbenes novada vidusskolas jauniešu 
viedokli, secināms, ka Jauno juristu skolu viņi atzīst par 
noderīgu un vērtīgu ikvienam, arī tad ja nākotnē neplāno 
studēt tieslietas, jo tā palīdz paplašināt redzes loku, uzzināt 
vairāk par savām tiesībām un to, kā pielietot likumus. 

Skolēni norādīja, ka vēlētos vairāk diskusiju, patīkami, 
ka teorija nodarbībās tika papildināta ar piemēriem un 
dažādiem praktiskajiem darbiem, kas palīdzēja labāk 
uztvert  informāciju. Lekcija par darba tiesībām tika atzīta 
par ļoti noderīgu turpmākajā dzīvē, tāpat arī informācija 
par likumu izstrādi un pieņemšanu, par to kā notiek tiesas 
sēdes. Interesanta izrādījās nodarbība par starptautiskajām 
tiesībām, kur stāstīja, kā konflikti tiek risināti valstiskā 
līmenī. Jauno juristu skola ir devusi jauniešiem iespēju 
domāt daudzpusīgi, diskutēt, pārstāvēt un argumentēt savu 
viedokli.

Gulbenes novada vidusskolas skolēnu atsauksmes pēc 
katras Jauno juristu skolas nodarbības tika publicētas skolas 
Facebook profilā, valmierieši, savukārt, savu vērtējumu un 
ieteikumus apkopoja rakstveidā – uzreiz par visu mācību 
procesu kopumā.

Jauno juristu skola Vidzemē
Jauno juristu skola – tā ir domubiedru grupa, kurā vidusskolēni un citi interesenti,  

kuri vēlas ko vairāk uzzināt par Latvijas tiesību sistēmu, iepazīt daudzveidīgo jurista (jurista palīga) profesiju, 
saprast tās pievilcību un īpatnības, paplašina savu redzesloku, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes,  

kas nākotnē var palīdzēt izvēlēties mācību iestādi, kur studēt.

“Šī stunda bija īpaša ar brīvo diskusiju skaitu. 

Docētājs daudz stāstīja, papildinot ar attiecīgiem 

piemēriem, kas mūs skar ikdienā, lai saprotamāk 

uztvertu tēmu. Patika tas, ka stāstīja un jautāja 

skolniekiem bieži jautājumus un prasīja personīgo 

viedokli.” 

(Krimināltiesību un kriminālprocesa nodarbību vadīja 

Juridiskās koledžas docētājs Ints Ķuzis).

“Viena no labākajām Jauno juristu skolas 
nodarbībām, kas patiesi bija interesanta un 

aizraujoša. Radoša, moderna pieeja ar grupu darbu 
un Kahoot. Uzzināju to, kādas lietas savā labā izman-
to darba devējs, bet arī kādas ir darbinieka tiesības 

un pienākumi. Man ļoti patika!” 
“Nodarbība bija tik interesanta! Pārbaudījām savas 

zināšanas dažādos uzdevumos. Ieguvu patiesi 
nozīmīgas zināšanas par slepenām darba līguma 
un darba tiesību niansēm. Fantastisku atmosfēru 
radīja gardumiņi, ar ko docētāja katru uzcienāja. 

Esmu priecīga, ka skolotāja Aivija Grīnberga rudenī 
pārliecināja pieteikties Jauno juristu skolai.”

(Darba tiesības skaidroja un analizēja  Juridiskās 
koledžas direktora vietniece mācību darbā Intra Lūce).

 “Ļoti patika gan pasniedzēja, gan tas ka veidojās  

diskusija. It īpaši interesanta šķita otrā daļa, kad 

runājām par cilvēktiesībām.” 

(Par konstitucionālajām tiesībām un Latvijas 

Republikas tiesībsargājošo iestāžu sistēmu stāstīja 

Juridiskās koledžas docētāja Ruta Mekša).

 “Uzzinājām, ko regulē administratīvās tiesības, 
kā tiesības iedalās, sapratu jēdziena kompetence 
nozīmi un vēl daudz ko citu. Pasniedzējs visu ļoti 

labi izstāstīja, atbildēja uz visiem jautājumiem, 
nodarbība kopumā bija interesanta, bet vairāk 

vēlētos praktiski darboties.”

“Lekcija par  administratīvajām tiesībām un 
administratīvo procesu bija iedvesmojoša, intere-
santa, arī praktiski noderīga un darboties rosinoša, 
lielākais pluss ir tas, ka ir iespēja tikties klātienē un 

uzdot sev interesējošus jautājumus. 

Esmu patīkami pārsteigta par nodarbības 
efektivitāti. Milzīgs paldies  par jūsu ieguldīto 

darbu!”

 (Administratīvo tiesību un administratīvā procesa 
jautājumus aplūkoja Juridiskās koledžas docētājs 
Normunds Grūbis).
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Gulbenes Jauno juristu skolas aktivitātes

Valmieras Valsts ģimnāzijas Jauno juristu skolas dalībnieki 
Augstākās tiesas apmeklējuma laikā (12.04.2022.). 

Foto: Silvija Indāne

2021./2022. mācību gada sākumā Gulbenes novada 
vidusskolā jauniešiem tika piedāvāta iespēja pieteikties 
modarbībām Jauno juristu skolā, kur ar Juridiskās koledžas 
līdzdalību nu varam vairāk uzzināt par jurista profesiju, 
apjaust tās plusus un mīnusus. Es arī pieņēmu lēmumu, ka 
piedalīšos, jo galvenais mērķis bija zināšanas, kas  noderēs 
dzīvē, arī karjerai un erudīcijai.

Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis Jauno juristu skolas 
nodarbībā (9.04.2022., Gulbene)

Foto: Aivija Grīnberga

Gulbenieši Žaņa Lipkes muzejā (12.04.2022., Ķīpsala)
Foto: Estere Piļka

Skolotāja Aivija Grīnberga, kura koordinē Jauno 
juristu skolas darbu no Gulbenes novada vidusskolas 
puses, pēc tikšanās ar lektoru vienmēr mūs lūdz reflektēt, 
dot atgriezenisko saiti un pierakstīt savas atziņas. Katra 
nodarbība ir bijusi noderīga, esmu priecīga, ka ir sanācis 
tādā veidā tikties un diskutēt ar Juridiskās koledžas 
docētājiem. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ šoziem  
tikāmies ar lektoriem tiešsaistē, bet īpaši patīkamas bija tās 
dažas nodarbības klātienē.

Aprīlī mums tika noorganizēta ekskursija un praktiskā 
nodarbība Latvijas Republikas  Augstākajā tiesā, kur 
nostiprinājām savas zināšanas par tiesu un tiesnešiem.
Šai dienā apmeklējām arī Žaņa Lipkes muzeju Ķīpsalā. 
Aplūkojot ekspozīciju vēlreiz apjautām, cik svarīgi ir saglabāt 
cilvēcību jebkuros apstākļos un palīdzēt, atbalstīt, glābt tos 
cilvēkus, kuri ir nonākuši sarežģītā situācijā. Žanis Lipke un 
viņa ģimene uzdrošinājās nacisma laikā glābt ebrejus. Manā 
klasē tagad mācās divi Ukrainas puiši, kuri, bēgot no kara, ir 
atraduši mājvietu Gulbenē. Mēs viņus atbalstām, palīdzam, 
esam līdzās.

Dana Daniela Ivanova
Gulbenes novada vidusskolas 12. klases skolniece

Augstākās tiesas muzeju un vēsturiskās Senāta zāles (šobrīd 
tās ir valdības sēžu zāles). Nākamā ekskursija ir paredzēta  
23.–24. maijā uz  Valsts tiesu ekspertīžu biroju kopā ar 
Juridiskās koledžas docētāju Rutu Mekšu studiju kursa 
“Latvijas Republikas tiesībsargājošo iestāžu sistēma” ietvaros.

Jauno Juristu skolas dalībnieku atziņas un ieteikumi 
koledžai palīdzēs pilnveidot sadarbību ar vidusskolām 
nākamajos gados, un ne tikai Vidzemē, bet arī citur Latvijā.

Inese Staņislavska
Jauno juristu skolas koordinatore

“Civiltiesību un civilprocesa nodarbībā tika stāstīts par ģimenes, mantojuma, lietu (īpašuma) un saistību tiesībām, skaidrots, kas tad ir civilprocess. Pats labākais – informācija tika pasniegta minot piemērus no tiesvedības, saprotami un ar humoru.” (Nodarbību vadīja Juridiskās koledžas docētājs, tiesnesis Aigars Sniedzītis).

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni atzīst, ka Jauno 
juristu skola ir ļoti laba iespēja uzzināt vairāk par tiesību 
zinātnēm un to apakšnozarēm. Vidusskolēni vēlējās, 
lai nodarbības notiktu biežāk un lekcijas arī varētu būt 
garākas, kā arī gribējās uzzināt ko vairāk par kriminoloģiju 
un kriminālistiku. Valmieras jaunieši atzinīgi novērtēja 
Juridiskās koledžas direktora Tālava Jundža lekciju starp-
tautiskajās un Eiropas tiesībās, kurā tika apspriesti jautājumi 
par šībrīža situāciju pasaulē un karadarbību Ukrainā.

12. aprīlī Jauno juristu skolas Valmieras un Gulbenes 
grupu skolēni kopā ar Juridiskās koledžas studentiem devās 
mācību ekskursijā uz Augstāko tiesu, kur tikās ar Augstākās 
tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētaju 
Veroniku Krūmiņu. Vispirms visi tika iepazīstināti ar 
Latvijas tiesību sistēmu, Augstākās tiesas vietu un lomu 
šajā sistēmā, tiesneša amatu un tiesneša darbu. Ekskursijas 
laikā pa Tiesu pili bija iespēja aplūkot arī tiesu zāli, apmeklēt 
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Apsveicam!

     Juridiskās koledžas docētāja  
                              un Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas studiju programmas direktore 
Iveta Amoliņa 2022. gada 18. martā Rīgas Tehniskajā 
universitātē aizstāvēja promocijas darbu “Daudzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēma ilgtspējīgas 
saglabāšanas kontekstā”, līdz ar to iegūstot doktora grādu 
ekonomikā un  uzņēmējdarbībā (zinātnes doktors – PhD). 
Iveta Amoliņa koledžā strādā jau 15 gadus un šobrīd gatavo 
publikācijai jaunu mācību grāmatu studējošajiem un citiem 
interesentiem “Dzīvojamo māju pārvaldīšana”.

Ministru kabinets 2022. gada 12. aprīlī  piešķīra 
ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi Valsts policijas 
priekšnieka vietniekam, Galvenās administratīvās 
pārvaldes priekšniekam pulkvedim Normundam Grūbim. 
Dienot Valsts policijā, Normunds Grūbis devis nozīmīgu 
ieguldījumu strukturālo reformu ieviešanā Valsts policijā, 
kas skar Strukturālo reformu atbalsta programmu un kuru 
īsteno Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Savienību.

Sveicam Juridiskās koledžas docētāju saņemot šo augsto 
darba novērtējumu!

Info: www.iem.gov.lv

 Juridiskās koledžas Tiesību zinātņu programmas 
studente, Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes locekle 
Kristīne Saulīte par ilggadēju darbu latviešu diasporas 
veidošanā, saiknes ar Latviju stiprināšanā 2022. gada 3. maijā 
Rīgas pilī saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. 

Info: www.lsm.lv

Kristīne Saulīte kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un  
Juridiskās koledžas direktoru Tālavu Jundzi Rīgas pilī  

pēc apbalvojuma saņemšanas

Starptautiskās zinātnes 
nedēļas un Juristu dienu 
ietvaros 2002.gada 22.aprīlī 
ceļu pie lasītājiem uzsāka arī 
jaunākais mūsu izdevums  –  
“Juridiskās koledžas 
zinātniskie raksti. 2022”.

Krājums aptver koledžas 
docētāju, vieslektoru, 
absolventu un studentu 
publikācijas tiesību un 
politikas zinātnēs, vadības 
zinātnēs, ekonomikā un 

finansēs, atspoguļojot krājuma autoru apjomīgo interešu 
loku, kā arī Juridiskajā koledžā apgūstamo zināšanu un 
pētījumu virzienu daudzveidību. 
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Šopavasar, pēc pāris gadu pārtraukuma, tika atjaunota 
tradīcija – boulinga turnīrs “Juridiskās koledžas Zelta ķeglis”. 
Starptautisko zinātnes nedēļu un Juristu dienas 23. aprīļa 
pēcpusdienā koledžas administrācija, docētāji un studējošie 
noslēdza ar sacensībām Pepsi boulinga centrā, komandām 
mērojoties spēkiem uz 10 celiņiem, lai visi spēles entuziasti 
pozitīvā un atraktīvā gaisotnē varētu pārbaudīt savu veiksmi 
bumbu ripināšanā, jo renes, abpus celiņiem, to vien tīko, 
kā iesūkt sevī kā profesionāļa, tā arī ne tik pieredzējuša 
spēlētāja bumbu, veiksmi –  nosist  pēc iespējas vairāk ķegļu 
ar pirmo metienu. 

Ar asprātīgu un uzmundrinošu uzrunu turnīru atklāja 
koledžas direktors Tālavs Jundzis, novēlot dalībniekiem 
spēlēt ar prieku un izdošanos, neuztraucoties par 
rezultātiem, bet izbaudot kopā būšanu un atmosfēru. 
Direktora vietniece Intra Lūce, savukārt, raisīja klātesošajos 
smaidus un skaļas ovācijas ar krietni ambiciozāku 
novēlējumu – nedraudzēties, spēlēt 
aktīvi, traucēt citiem, cīnīties par savu 
rezultātu un uzvarēt, lai vai kas!

Turpinājumā, jautrībai sitot augstu 
vilni, tika stādīti priekšā visu komandu 
dalībnieki, tai skaitā arī mūsu viesi no 

Juridiskās koledžas Zelta ķeglis
Turcijas  – Erasmus+ studentu komanda un  Jauno juristu 
skolas komanda no Valmieras. 

Administrācijas komanda, kā vienmēr, spēlē iesaistījās 
nopietni, aktīvi, ar lielu sparu, bet docētāju komanda 
piesaistīja uzmanību ar savu atraktivitāti. Spēles gaitā 
līdzās plecu pie pleca spēkiem mērojās topošo juristu 
un pārvaldnieku, grāmatvežu, cilvēku resursu vadītāju 
komandas. Speciālajā celiņā  ņipri bumbas ripināja divi 
mazie spēlētāji – docētāja Nikolaja Ozoliņa dēliņi.

Uzvarētāji un pozitīvu emociju ieguvēji šai jautrajā 
pasākumā bija visi, dalībniekiem tika medaļas par 
piedalīšanos turnīrā, bet galveno balvu izcīnīja Erasmus+ 
studentu komanda no Turcijas. Īpašo medaļu un titulu 
“Ķegļu pavēlnieks”  ieguva docētājs Normunds Strenģe, bet 
“Ķegļu pavēlniece” šoreiz ir turku studente Zeynepa Aleyna 
Aydina. Apsveicam uzvarētājus, bet turnīra dalībniekiem 
paldies par  spēli un jauki pavadīto laiku!

Inita Reide
Foto: Jānis Brencis
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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

 Pēc divu gadu pārtraukuma maijā atkal notika Rimi Rīgas maratona skrējiens, kurš tradicionāli pulcē  
lielu dalībnieku skaitu. Pērn tajā piedalījās tikai profesionālie maratonisti,  

bet tautas klases skrējiens nenotika Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ. 

Mūsu studenti Rimi Rīgas maratonā 2022

2022. gada 15. maijā, jau no plkst. 7 rītā, pilsētas centrā 
sāka pulcēties gan gados jauni, gan arī  ne tik jauni skrējēji. 
Šoreiz dalību bija pieteikuši vairāk nekā 70 valstu pārstāvji.

Juridiskās koledžas studenti savus spēkus un izturību šai 
pasākumā pārbaudīja dažāda garuma distancēs. Maratonā 
piedalījās sešpadsmit koledžas studenti, no kuriem 
divpadsmit mēroja 6 km distanci: Egija Krukovska, Venita 
Amerika, Annija Štrauha, Liene Alksnīte, Ilona Veldre, Ilva 
Zonne, Juris Jančevskis, Ligita Mendziņa, Loreta Māliņa, 
Jānis Janeks Potapovs, Alla Padačanka, Kintija Bružāne.  
10 km distanci par savu bija izvēlējušies Kristaps Bergmanis, 
Lilita Ertmane un Ģirts Rudlaps, bet  Edvīns Jaudzems  
godam pieveica pusmaratonu, t.i., 21 km.

Fo
to

: J
ān

is
 B

re
nc

is
 u

n 
sp

or
tf

ot
o.

co
m


