
 
 
 

Aicinām uz GULBENES Jauno juristu skolu 
 

Jauno juristu skolā Gulbenē aicinām piedalīties vidusskolēnus un citus interesentus, kuri vēlas 
ko vairāk uzzināt par interesanto, daudzveidīgo jurista (jurista palīga) profesiju.  

Katra nodarbība būs veltīta kādai konkrētai tiesību nozarei, kas klausītajiem ļaus gūt samērā 
pilnīgu priekšstatu par tiesību sistēmas pamatiem Latvijā, kā arī Eiropas un starptautiskajām tiesībām. 
Noslēgumā klausītāji piedalīsies konferencē, kurā uzstāsies ar ziņojumu par kādu no padziļināti 
izpētītajām un apgūtajām tiesību tēmām. 

 
Jauno juristu skolas nodarbību saraksts 

2022./2023.mācību gads 
Nodarbības notiks Gulbenē gan klātienē, gan attālināti (ZOOM plaformā), 

katra mēneša otrajā sestdienā no plkst. 10:00 – 14:00  
 

  8.oktobris, 2022 
  plkst.10:00 – 14:00 
 
  Skolas atklāšana.  
  Jurista profesija 
 

  M.iur. Dzintars Rasnačs,  
  bij. Latvijas Republikas Saeimas sekretārs,  
  bij. Latvijas Republikas tieslietu ministrs  
 
  Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. Tālavs Jundzis 
  Juridiskās koledžas direktors 
 

 
        Nodarbību laiki:                Nodarbību tēmas: 

 
12.novembris    10:00 – 14:00 
10.decembris    10:00 – 14:00 
14.janvāris       10:00 – 14:00 
5.februāris       10:00 – 14:00 
11.marts           10:00 – 14:00 
1.aprīlis            10:00 – 14:00 

   13.maijs           10:00 – 14:00 
   10.jūnijs          10:00 – 14:00 

 
 

Praktiskās nodarbības un valsts iestāžu apmeklēšana Rīgā un Gulbenē: 
- Latvijas Republikas Saeima, Ministru kabinets vai Tieslietu ministrija; 
- Tiesa, policija Gulbenē; 
- Augstākā tiesa, Latvijas Republikas prokuratūra vai Tiesībsarga birojs Rīgā 
 
Jauno juristu skolas docētāji: 
Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. T.Jundzis,  M.oec  Daiga Avdejanova, M.iur. I.Lūce, M.iur. R.Mekša, 
 M.iur. N.Grūbis u.c.  
 
Sekmīgajiem Jauno juristu skolas absolventiem studijas Juridiskajā koledžā nākošajā - 

2023./2024.m.g. būs ar 20% atlaidi! 
 

Aivija Grīnberga 
Jauno juristu skolas koordinatore 

tālr. 29224936 
gulbene@jk.lv 

  Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības 
  Konstitucionālās tiesības un tiesībsargājošās iestādes 
  Civiltiesības un civilprocess 
  Darba tiesības 
  Administratīvās tiesības un administratīvais process 
  Krimināltiesības un kriminālprocess 
  Personas datu aizsardzība/Kiberdrošība/Mediācija 
  Skolēnu konference un sertifikātu izsniegšana 



Jauno juristu skolas atklāšana un pirmās nodarbību dienas plāns 2022.gada 8.oktobrī 
(attālināti ZOOM platformā) 

 
 

10:00 – 11:45 
 

- Kā top likumi un kam tie jāzina? 
- Jurista loma un uzdevumi mūsdienu sabiedrībā. 

 
Lektors: M.iur. Dzintars Rasnačs  
bij. Latvijas Republikas Saeimas sekretārs,  
bij. Latvijas Republikas Tieslietu ministrs 

 
 

12:00 – 14:00 
 

- Jauno juristu skolas mērķi, uzdevumi un darba organizācija Gulbenē. 
- Zināt savas tiesības vai kļūt par juristu?  
- Jurista profesijas aizkulises.  

 
Lektors: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. T.Jundzis  
Juridiskās koledžas direktors,  
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis 
 
 

 


