
Šodien dzīve mūs mudina – studiju laikā teorija un 
neaptverami plašā informācija iespējami drīzāk jāsaista 
un jāapvieno ar praksi, lai tad to atkal papildinātu un 
nostiprinātu. Koledžu uzdevums, pirmkārt, ir gatavot 
kvalificētus speciālistus darba tirgum un, otrkārt, dot iespēju 
studentiem turpināt studijas nākamā izglītības līmenī. Tāda 
ir šodienas veiksmes formula dzīvei un karjeras attīstībai, 
kuru savas darbības pamatā likušas koledžas Latvijā un 19 
Eiropas valstīs, ieviešot īsā cikla mācību programmas. 

Divgadīgās koledžas nav Latvijas vai Eiropas 
jaunievedums. Amerikas Savienotajās Valstīs koledžu 
izglītība radās jau 1901.gadā un šodien tiek raksturota kā 
visstraujāk augošais augstākās izglītības sektors Amerikā. 
Divgadīgajās koledžās ASV nu jau mācās aptuveni puse no 
visiem studējošajiem. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā 
mēs iepazināmies ar vairākām koledžām Ņujorkā un tās 
apkaimē, noskaidrojām, ka viņu veiksmes stāsta pamatā ir 
īsais mācību cikls un tā ciešā saikne ar darba tirgu, kā arī 
iespēja studējošiem jebkurā laikā pēc koledžas absolvēšanas 
turpināt studijas tālākajos augstākās izglītības posmos. 
Koledžas Latvijā veidotas pēc ASV koledžu parauga un 
līdzinās tām kā divas ūdens piles. 

Pirms 14 gadiem Latvijā tika dibinātas pirmās jaunā 
parauga koledžas, un tagad mums jau ir 25 pirmā līmeņa 
augstākās mācību iestādes, bet vēl 4 augstskolas, kas 

Cienījamais lasītāj!

Nāk klajā „Juridiskās Koledžas 
Vēstneša” pirmais numurs, ko 
veidojusi koledžas studentu 
pašpārvalde sadarbībā ar 
studentiem un administrāciju. 
Turpmāk tas iznāks reizi semestrī 
gan papīra, gan elektroniskā formā 
un būs atrodams arī koledžas 
mājas lapā. Izdevuma mērķis – 
 informēt koledžas kolektīvu 
par akadēmiskajām norisēm, 
pasākumiem un nodomiem,  
kā arī rosināt diskusijas par 
jautājumiem, kas aktuāli gan 
studējošajiem, gan mācībspēkiem.

Priecāsimies arī saņemt ziņas 
un pārdomas no absolventiem un 
darba devējiem. 

arī realizē koledžu programmas. Koledžu izglītība tiek 
piedāvāta teju visās jomās, sākot ar tehniskajām zinātnēm 
un jurisprudenci, sociālo jomu, medicīnu un beidzot ar 
reliģisko izglītību. Arī universitātes un augstskolas, gadiem 
ejot, novērtējušas divgadīgo koledžu lomu, iedibinot 
koledžu programmas līdztekus bakalauru un maģistru 
programmām. Koledžu programmās studējošo skaits ar 
katru gadu pieaug, un šobrīd 1.līmeņa augstāko izglītību (un 
arī 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju) Latvijā iegūst vairāk 
kā 17 tūkstoši studējošo, kas ir 19% no kopējā studentu 
skaita.

Pirmā līmeņa augstāko izglītību Latvijā pozitīvi 
novērtējuši darba devēji, jo studiju programmu apguves 
periods ir 2–3 gadi, un tas ļauj studējošajiem ātri iegūt 
profesiju un operatīvi sekot izmaiņām darba tirgū. Tagad 
koledžu studentiem tiek piedāvātas arī prakses un studiju 
iespējas ERASMUS+ programmas ietvaros ārzemēs. 

Juridiskā koledža ir pati pirmā koledža Latvijā (dibināta 
2000.gadā) un arī pirmā starp Latvijas koledžām, kas 
ieguvusi starptautisku akreditāciju. Nākamgad atzīmēsim 
mācību iestādes 15 gadu jubileju, aicinot tajā piedalīties 
mūsu studentus, absolventus, darbiniekus un mācībspēkus. 

Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors

Juridiskajai koledžai - nākamgad jau 15 gadi!
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Piecu dienu garumā, pieaicinot ārvalstu lektorus no 
Zviedrijas, Turcijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī Juridiskās 
koledžas mācībspēkus, tika stāstīts un diskutēts par 
noziedzības tendencēm, reģionālajām attīstības problēmām, 
globalizācijas ietekmi un vairākām citām šobrīd aktuālām 
tēmām. 

Trešdien pirms vieslekciju sākuma tika noskaidroti šī 
gada fotokonkursa laureāti, kurus sveica Juridiskās koledžas 
direktors Tālavs Jundzis. Balvas saņēma: K.Lamberte, A.Kaļva, 
S.Kleinšmite, V.Bogdanova, D.Megers, A.Šneidere, T.Jundzis, 
I.Zarāne.  Pēc labāko fotogrāfu apbalvošanas tika pasniegti 
atzinības raksti studentiem un docētājiem par ieguldījumu 
zinātniskā rakstu krājuma sagatavošanā, bet uzreiz pēc tam ar 
pirmajām vieslekcijām par globalizāciju un Turcijas veiksmīgo 
izkļūšanu no krīzes jaunās tūkstošgades sākumā uzstājās 
Amasjas Universitātes (Turcija) lektori Onurs Čapkulačs un 
Jilmass Toktašs. O.Čapkulačs plaši dalījās savās zināšanās 
par globalizācijas specifiku un uzsvēra, ka globalizācija 
sniedz ekonomisko izaugsmi, taču nav labvēlīga tautu paražu 
saglabāšanai, jo iedibina un popularizē pati savas tradīcijas. 

Savukārt, J.Toktašs stāstīja par Turcijas skarbo, taču 
veiksmīgo ceļu, pārvarot ekonomisko krīzi. Lai tiktu tai 
pāri, Turcija jaunās tūkstošgades sākumā paaugstināja 
pensijas vecumu, deva labvēlīgus kredītu nosacījumus 
lauksaimniekiem, kā arī attīstīja tūrisma infrastruktūru.

Protams, diskusijās neizpalika arī saruna par ES pārlieku 
piesardzīgo nostāju pret Krievijas rīcību Ukrainā.

24. aprīlī Juridiskajā koledžā ar vieslekciju uzstājās 
Mikolas Romeris Universitātes profesors Viktors Justickis 
no Lietuvas, kurš stāstīja par noziedzību un tās apkarošanu. 
Viņš arī apgāza līdzšinējos priekšstatus, norādot, ka policijas 
patrulēšana ielās sabiedrības uzvedību nemaz neuzlabo. To 
apliecina arī veikto pētījumu rezultāti ASV. Tāpat V.Justickis 
stāstīja par kriminoloģijas vēsturi un par krimināllikuma 
regulēšanu, kas agrāk tika veikta pārāk bieži, lai tikai atbrīvotu 
vietas pārpildītajos cietumos.

25. aprīļa rītā koledžā tika organizēta diskusija, kuru 
vadīja mūsu pašu lektors un vairāku grāmatu līdzautors 
E.B.Deksnis. Diskusijā piedalījās visi jau minētie lektori, kā 
arī V.Justicka kolēģis N.Markevičs. Šoreiz tika runāts par 
globalizācijas riskiem, ieguvumiem un zaudējumiem. Sarunu 
gaitā abi Turcijas lektori izteica atziņas, ka globalizācija 
veicina ekonomisko izaugsmi, ka ASV un citas lielās valstis 

Starptautiskā zinātnes nedēļa

attīsta ideju - nauda kā nākotnes Dievs. Savukārt, lektori 
no Lietuvas akcentēja, ka globalizācijas aizsācēja būtībā 
ir Ķīna, kas pirmā sāka eksportēt savas preces, tādējādi 
veicinot globalizāciju. Kultūru un ideoloģiju sajaukums, 
atmetot savstarpējos aizspriedumus, ļauj valstīm attīstīties 
ātrāk, kā tas notiek Vācijā, kurā uzturas liels skaits turku. 
Tā kā sarunu gaitā daudz tika pieminēta Ķīna un Eiropas 
Savienība, savu viedokli izteica arī diskusijas moderators 
E.B.Deksnis, uzsverot, ka Ķīnas sociālais modelis nenodrošina 
palīdzību slimajiem, bet ES strādā tieši uz sociālo garantiju 
nodrošināšanu, kas arī ir viena no lielākajām problēmām tās 
ātrākā izaugsmē, jo tā tiek ieguldīts daudz finansiālo līdzekļu. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē 25.-26.aprīlī 
notika starptautiskā zinātniskā konference „Baltijas valstu 
pieredze Eiropas Savienībā: desmit gadu integrācijas pieredze 
politikas un tiesību jomā”. Konferenci atklāja T.Jundzis. 
Ar ziņojumiem tajā uzstājās juristi, politologi, sociologi, 
vēsturnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un 
Turcijas augstskolām, koledžām un zinātniski pētnieciskajām 
iestādēm.

Koledžā 26. aprīļa pēcpusdienā norisinājās interesanta 
diskusija informāciju tehnoloģiju jomā, ko vadīja koledžas 
lektors un datortīkla administrators Kaspars Linde. Disku-
sijā liela uzmanība tika pievērsta mūsdienu jaunajām tehno-
loģijām, mākoņskaitļošanai, uzsverot, ka datortehnikas un 
informāciju tehnoloģiju attīstības process ir iegājis jaunā fāzē.

Sestdienas pēcpusdienā draudzīgā gaisotnē zinātnes nedēļa 
noslēdzās ar boulinga turnīru Zelta boulinga centrā.

Starptautiskā zinātnes nedēļa varētu kļūt par labu tradīciju 
arī turpmāk. 

Roberts Urdziņš
Studentu pašpārvalde

Šogad Latvijā no 22. – 26. aprīlim norisinājās starptautiskā zinātnes nedēļa, kurā šoreiz piedalījās  
Rīgas Stradiņa universitāte, Baltijas starptautiskā akadēmija un arī mēs – Juridiskā koledža. 
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Darbojoties vairāk nekā 13 gadus augstākās izglītības 
sektorā, Juridiskā koledža ir nodibinājusi ciešus kontaktus ar 
daudzām jo daudzām valsts institūcijām un nevalstiskajām 
organizācijām, augstskolām un koledžām. Pēc mūsu 
iniciatīvas pirms divpadsmit gadiem tika veidota Latvijas 
Koledžu asociācija, kas koledžām palīdzējusi kļūt par vērā 
ņemamu Latvijas augstākās izglītības sistēmas sastāvdaļu. 
Tagad Juridiskā koledža spērusi nozīmīgus soļus pretī 
integrācijai starptautiskajā augstākās profesionālās izglītības 
sistēmā, lai plašāk apgūtu un izmantotu Eiropā un citos 
pasaules kontinentos uzkrāto pieredzi.

2012. gada nogalē apmeklējām ANO galveno mītni 
Ņujorkā un iepazināmies ar tās paspārnē darbojošos 
starptautisko organizāciju PRME (Principi atbildīgai 
izglītības vadīšanai). Mums šķita nozīmīgi un būtiski 
principi, par kuriem cīnās šī organizācija un tajā ietilpstošās 
dalībnieces: uz ilgtspējīgām vērtībām balstītas zināšanas, 
nākotnes līderu veidošana, ciešāka sadarbība ar uzņēmējiem 
jau studiju laikā, iesaistīšanās dialogā ar visdažādākajām 
sabiedrības grupām, globālas sociālās atbildības veidošana 
topošajos speciālistos. Lai panāktu šo principu ieviešanu 
Juridiskās koledžas studiju procesā, kopš 2012. gada 
decembra esam šīs organizācijas pilntiesīgi dalībnieki un 
mērķtiecīgi strādājam pie minēto principu ieviešanas. Tas 
notiek ciešā sadarbībā ar ANO organizācijas sekretariātu un 
dalīborganizācijām.

Juridiskā koledža kļuvusi arī par WFCP (Koledžu 
un politehnisko augstskolu pasaules federācija) locekli. 
Šīs organizācijas ietvaros esam attīstījuši sadarbību ar 
Amerikas kopienu koledžu asociāciju un iepazinušies ar tās 
darbību gan piedaloties starptautiskajās konferencēs, gan 
apmeklējot mums līdzīgas koledžas dažādās ASV pavalstīs. 
Esam saņēmuši arī uzaicinājumu piedalīties Koledžu un 
politehnisko augstskolu pasaules federācijas gadskārtējā 
kongresā, kas jau oktobrī notiks Pekinā un kurā ceram ne 
tikai daudz ko jaunu uzzināt, bet arī rast iespēju pastāstīt 
pasaulei par mūsu pieredzi un koledžām Latvijā.

Kopš šī gada februāra esam EURASHE (Eiropas 
Augstākās izglītības institūciju asociācija) biedri un 
mūsu pārstāvji jau piedalījušies vairākās šīs prestižās 
starptautiskās organizācijas konferencēs un semināros.

EURASHE ir mums ļoti nozīmīga, jo tā lielu vērību 
pievērš divgadīgo koledžu darbības izpētei un apkopošanai 
visā Eiropā. Tādējādi ir iespējams uzzināt labāko šajā jomā 
un izmantot šo pieredzi arī savas darbības pilnveidošanai.

2013. gada septembrī iestājāmies arī FIABCI 
(Nekustamo īpašumu starptautiskajā federācijā), kuras 
kongress notika tepat Rīgā. Mūsu koledžas pārstāvji 
tajā uzzināja ne tikai daudz ko jaunu par procesiem un 
tendencēm nekustamo īpašumu jomā, bet arī nodibināja 
lietišķus kontaktus ar speciālistiem un partneriem, kuri 
šeit bija ieradušies no 45 dažādām valstīm. Tas dod iespēju 
Juridiskās koledžas Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas programmas docētājiem un studentiem 
daudz pilnvērtīgāk apgūt pasaules pieredzi šajā jomā.

Un visbeidzot – dalība starptautiskajās organizācijās ne 
tikai palīdzēs pilnveidot studiju procesu Juridiskajā koledžā, 
bet arī daudz plašāk izmantot iespējas tiešiem kontaktiem 
un sadarbībai ar pasaules visdažādāko valstu augstskolām 
un koledžām. ERASMUS+ programma, kurā Juridiskā 
koledža darbojas jau otro gadu, finansiāli atbalsta un ļauj 
ikvienam studentam (arī docētājam un darbiniekam) gan 
stažēties, gan mācīties ārzemēs.

Tālavs Jundzis
Juridiskās koledžas direktors

Juridiskā koledža starptautiskajās organizācijās

Latvijas Republikas Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas priekšsēdētāja Dana 
Reizniece-Ozola šajā amatā stājās 
š.g. februārī, nomainot Inu Druvieti 
- tagadējo Izglītības un zinātnes 
ministri. 11.martā, tiekoties ar koledžas 
mācībspēkiem, viņa dalījās pārdomās 
par augstākās izglītības attīstības 
perspektīvām un koledžu lomu tajā. 
D.Reizniece-Ozola veltīja labus vārdus 
Juridiskajai koledžai, kuras filiāli 
Ventspilī viņa ir absolvējusi 2008.gadā, 
iegūstot otru augstāko izglītību.

Grāmatas atvēršanas svētkus  
23.aprīlī sagaidīja arī zinātnisko rakstu 
kārtējais -  jau piektais sējums, kurā 
publicēti gan akadēmiskā personāla, 
gan studentu un absolventu zinātniskie 
darbi.

Tikšanās ar  Danu Reiznieci-Ozolu
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Eiropas atpazīstamākie uzņēmumi. Trīs 
mēnešu laikā bija jāapkopo dati par 300 
lielākajiem uzņēmumiem ES. Darbu 
veicu kopā ar divām ERASMUS prakses 
studentēm no Rumānijas. Savukārt, kopā 
ar ERASMUS studentiem no Itālijas un 
Turcijas īrēju dzīvokli. Bija iespēja iepazīt 
arī Spāniju un tās kultūru.

Šo pasākumu viennozīmīgi vērtēju 
pozitīvi, jo man tika dota iespēja gūt 
jaunu darba pieredzi mārketinga 
pētījumā, iepazīt darba organizāciju un, 
protams, atrasties internacionālā vidē.

Arnita

ERASMUS ietvaros biju praksē 
Turcijā, Alānijas pilsētā. Prakses vieta 
- Properties Alanya uzņēmums, kura 
pamatnodarbošanās ir nekustamā 
īpašuma tirdzniecība, pārvaldīšana 
un apsaimniekošana. Laiks pagāja ļoti 
dinamiski, īpaši vērtīgas bija tās dienas, 
kad varēju piedalīties darījumu slēgšanā. 

 Prakses vietu Spānijā atradu diezgan 
ātri - Huelvas universitātē, Andalūzijā - 
sūtīju pieteikumu univer sitātei un tajā 
pašā dienā jau saņēmu apstiprinošu 
atbildi. 

Pirmajā prakses nedēļā Huelvas 
universitātē palīdzēju organizēt 
pasākumu „Iepazīšanās nedēļa”, kurā 
bija lieliska iespēja satikt lektorus no 
dažādām Eiropas Savienības valstu  
augstākās izglītības mācību iestādēm un 
apjaust iespējas studiju turpināšanai.

Prakses laikā piedalījos mārketinga 
pētījumā - apkopoju datus par to, kādu 
informāciju sociālajos medijos publicē 

Saskāros ar interesantu faktu, t.i. 
vairāk kā 20% nekustamo īpašumu 
šajā reģionā pieder ārvalstniekiem: no 
Vācijas, Anglijas, Krievijas, Ukrainas, 
Dānijas, Norvēģijas, Nīderlandes u.c. 
valstīm. Līdz ar to guvu ļoti daudz 
informācijas ne tikai par Turciju, bet 
arī par darījumu niansēm citās valstīs. 
Alānija bija ļoti izdevīga ne tikai darba 
ziņā, te bija iespēja arī iepazīties ar valsts 
kultūru, tradīcijām.

Ar Juridiskās koledžas ERASMUS 
koordinatora un prakses vietas 
pārstāvja palīdzību man tika sameklēta 
apmešanās vieta - 20 minūšu brauciena 
attālumā no firmas.  

No studenta viedokļa šo pieredzi 
vērtēju ļoti pozitīvi, jo bija iespēja 
gūt iemaņas nekustamā īpašuma 
tirdzniecībā un pārvaldīšanā citā valstī, 
iepazīties ar darba organizāciju, iegūt 
ārvalstu kontaktus, kā arī tam visam 
klāt nāca daudz jaunu iespaidu un tika 
nostiprinātas arī svešvalodu zināšanas. 

Iveta

Pēc garām pārdomām (jo esmu 
ģimenes cilvēks), pieņēmu izaicinājumu 
doties mācību praksē uz ārzemēm. To 
sekmēja trīs lietas: finansiālais atbalsts, 
prakses vieta un dzīves vieta, jo to visu 
piedāvāja koledža. 

Darba režīms bija ļoti intensīvs (no 
10.00  līdz 17.00) kompānijā, kura 
nodarbojas ar nekustamā īpašuma 
pārdošanu, īri un apsaimniekošanu. 
Prakses laikā pildīju asistenta 
pienākumus, tie neaprobežojās tikai ar 
darbu ofisā, bet varēju kopā ar galveno 
mākleri piedalīties darījumu slēgšanā. 
Pārvaldu krievu, vācu un daļēji arī angļu 
valodu, šajā ziņā biju labs palīgs darbam 
ar krieviski runājošiem klientiem. 

Prakses uzņēmums iepazīstināja 
mūs ar vietējām tradīcijām, kultūru un 
nacionālo virtuvi. 

No pieredzes varu ieteikt - dodoties 
praksē uz tālām zemēm, lai iztiktu 
ar piešķirto stipendiju, jau laicīgi 
jāiegādājas avio vai autobusa biļetes, kad 
tās tiek piedāvātas par akcijas cenām. 

ERASMUS praksē pavadītais laiks 
man ir devis bagātīgu ne tikai praktisko, 
bet arī emocionālo pieredzi.

Inga

paver pasauli  
Juridiskās koledžas studentiem

ERASMUS+ jeb Eiropas Savienības rīcības programma Mūžizglītības 
jomā ir augstākās izglītības studentu apmaiņas programma, kas dod 
iespēju uz noteiktu laiku doties studēt vai iziet praksi citā Eiropas valstī. 

Dalība ERASMUS+ programmā ir:
- lielisks ieraksts Jūsu CV;
- iespēja studēt un strādāt starptautiskā vidē, saņemot stipendiju;
- iespēja uzlabot savas svešvalodu zināšanas;
- iespēja iegūt jaunus draugus citā valstī;
- iespēja iepazīt citas kultūras un paplašināt redzesloku;
- iespēja studentam atgriezties Latvijā daudz motivētākam, pārliecinātākam 

un neatkarīgākam.
- ERASMUS+ studiju un prakses laiku ieskaita studiju periodā Latvijā.

ERASMUS+ programmā var piedalīties augstskolu un koledžu studenti, kuri 
vēlas studēt vai iziet praksi kādā no Eiropas Savienības (ES) 27 dalībvalstīm un 
Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm (Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice) vai 
ES kandidātvalstīm (Turcija, Horvātija). Studiju vai prakses periods iespējams 
no 3 līdz 12 mēnešiem.

Studenti, dodoties studēt vai praksē, saņem stipendiju, kuras maksimālo 
apmēru nosaka Eiropas Komisija. Piemēram, studenti, kuri bija praksē  
2013. gadā, saņēma šādas stipendijas: Spānijā 625 EUR/mēnesī, Turcijā  
525 EUR/mēnesī, Dānijā 858 EUR/mēnesi. Katrai valstij ir noteikts atšķirīgs 
maksimālās stipendijas apmērs. Jāatzīmē, ka stipendija sedz studenta ceļa un 
uzturēšanās izdevumus.
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Mana prakse notiek Valsts policijas RRP Rīgas 
Latgales iecirknī. Mērķis - iegūt pēc iespējas daudzpusīgu 
informāciju par darbu policijā, tamdēļ visnotaļ interesantais 
Latgales priekšpilsētas rajons (tautā sauktā Maskačka) likās 
īpaši vilinošs. Tas apstiprinājās jau prakses pirmajās dienās, 
iepazīstoties ar esošajiem kriminālprocesiem, kas aptver 
manipulācijas ar narkotikām, ieročiem, dažādas zādzības, 
slepkavības, vārdu sakot, visas darbības un bezdarbības, 
kuras ir krimināli sodāmas.

Pagaidām mani pienākumi šeit ir „ieurbšanās” 
kriminālprocesu kaudzēs. Varētu likties, ka tas ir visnotaļ 
garlaicīgs darbs, bet tā gluži nav. Manuprāt, ir ļoti interesanti 
aplūkot, kā notiek virzība kriminālprocesā - lietas 
ierosināšana, cietušo un aizdomās turamo nopratināšanas 
protokoli, dažādas ekspertīzes u.t.t.  Interesanti salīdzināt, kā 
vienu un to pašu notikumu redz abas iesaistītās puses.

Atrodoties praksē šai iecirknī, varu iepazīt policistu 
ikdienu - viņi tur nelaiskojas un nav „plānā galdiņa urbēji”, 
darbs ir ļoti atbildīgs un policijā strādājošie apzinās tā 
nopietnību un svarīgumu. Gadās, ka ir jāstrādā virsstundas, 
jo darba laikā nav iespējams izdarīt visu nepieciešamo. 

Uzsākot darbu policijā diez ko nevar cerēt uz jaunākajām 
tehnoloģijām - cik nu Valsts policijai tiek piešķirts 
finansējums, tik ir. Es te tagad varētu sākt runu par to, cik 
veci ir datori, kāds izskatās inventārs, ka sienām krāsa ar 
nav tā īstā, bet nav vērts cilāt tādas visai mazsvarīgas lietas, 
jo ir kas svarīgāks par to visu un tas ir cilvēciskais faktors. 
Iecirknī, kurā esmu praksē, visas šīs nebūšanas atsver apkārt 
esošo kolēģu attieksme. Policista darbs ir saistīts ar drūmām 
lietām, turpretī savstarpējā saskarsmē visi kolēģi ir pozitīvi 
noskaņoti un viens otram palīdz kā jau īstā komandā. 

Te es sastapos ar interesantu fenomenu - personas, 
kuras atzītas par cietušām, ļoti gausi sadarbojas ar 
policijas inspektoriem. Tas, ka aizdomās turētie tā mēdz 
izturēties, būtu saprotams, bet cietušajiem taču vajadzētu 
būt ieinteresētiem par viņiem izdevīgu rezultātu! Cietusī 
puse bieži nespēj atrast pat stundiņu laika, lai atnāktu un 
parakstītu dokumentus. Tas, savukārt, atkal kavē lietas 
izskatīšanu. 

Studenti praksē Latvijā

Juridiskā koledža kā 1. līmeņa augstākās izglītības iestāde ir dibināta 2000. gadā un studiju programmu realizāciju 
uzsāka tā paša gada decembrī ar savu pirmo studiju programmu „Tiesību zinātnes”. Bet jau pēc dažiem gadiem parādījās 
liela interese no studēt gribētāju puses, kas vēlējās studēt koledžā arī citās jomās. 

Pēc konsultācijām ar darba devējiem un, ņemot vērā interesentu lielo skaitu, 2005. gadā tika licencētas un tūlīt arī 
akreditētas divas jaunas studiju programmas „Cilvēku resursu vadība” un „Komerczinības”, bet vēl pēc gada - studiju 
programma „Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana”. 

                    Pašlaik koledža piedāvā jau sešas studiju programmas:

Jaunas studiju programmas

- Tiesību zinātnes;
- Cilvēku resursu vadība;
- Komerczinības;

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana;
- Grāmatvedība un finanses;    
- Datorsistēmu un datortīklu administrēšana. 

Tuvākajā nākotnē plānojam izveidot vairākas jaunas, Eiropas un pasaules darba tirgum atbilstošas studiju program-
mas. Jāatzīmē, ka Juridiskajā koledžā daži studenti apguvuši divas un pat trīs studiju programmas! 

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

Ja esat iecerējuši doties praksē uz policiju, tad varu 
teikt, ka tur ir vēl interesantāk, jo visu jau šeit neuzrakstīju. 
Vienīgais - vajag labas ne tikai latviešu, bet arī krievu 
valodas zināšanas, jo daļa personu, kas ierodas policijā, 
valsts valodā nerunā. Nāciet uz praksi policijā, nenožēlosiet! 

Evija Vaniņa

Savu studiju praksi es izeju  kompānijā, kura atrodas 
Rīgas brīvostā.  Esmu juriste-praktikante. Ostās ir ļoti daudz 
darba, tāds priekšstats par šo jomu ir jau no laika gala, bet 
tai pašā laikā tur ir ļoti interesanti. 

Tā ir „cita pasaule”:  darba vide ar saviem noteikumiem, 
saviem likumiem, saviem konkurentiem un personālu.  
Iekļūt teritorijā  tā gluži no malas nevar, bet tikai tad, ja esi 
iepriekš jau pieteikts caurlaižu punktā. 

Parasti diena sākas ar to, ka visi kolēģi satiekas pie rīta 
kafijas un tad var sākt savas darba gaitas - katram ir stingri 
sadalīti pienākumi, te viss darbojas pēc „ķēdes” principa, ja 
kāds kavē savu darāmo, tad tas bremzē arī visus pārējos. 

Man ir ļoti paveicies ar kolēģiem, viņi saprot, ka es tikai 
mācos. Tāpēc katrs man uzticētais darbs tiek skaidrots, 
parādīts un pārbaudīts. Neskaidrību gadījumos visi ir laipni 
un pretimnākoši, nekad neatsaka palīdzēt. 

Esmu dzirdējusi, ka ir gadījumi, kad praktikantiem liek 
darīt neinteresantus darbus, kas nav saistoši konkrētajā 
profesijā. Nepatīkama ir neuzticēšanās, kad praktikantam 
ir liegta pieeja lietas materiāliem. Šai ziņā man ir paveicies, 
jo neskatoties uz to, ka ostās ir ļoti daudz ierobežotas 
pieejamības dokumentu, man kolēģi sniedz šo informāciju, 
lai es varētu prakses laikā apgūt pēc iepējas vairāk, t.i. 
strādāju ar līgumiem, programmām, pavadzīmēm, klientiem 
un daru arī dažādus citus  ikdienas darbus. 

Ja būs iespēja, labprāt palikšu  strādāt šai kompānijā, jo 
man darbs  liekas saistošs un interesants.  Esmu ļoti pateicīga 
ostas kompānijas vadībai par tādu iespēju iziet praksi. Kas 
zin, varbūt viņi manī saskatīs savu nākamo diplomēto 
kolēģi, jo ieguldītais darbs un līdzekļi personāla izglītībā ir 
labs kapitāla ieguldījums, kurš vienmēr atmaksājas!

Kristīne Čaika
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Vēstules tiem interesentiem,  
kuri vēlas uzsākt studijas Juridiskajā koledžā

Drīz absolvēšu Juridiskās koledžas 
Valmieras filiāli. Šo vēstuli gribu veltīt 
visiem, kuri vēlas mācīties tieši tiesību 
zinātnes.

Viens no maniem lielākajiem 
ieguvumiem ir tas, ka koledžas filiāle 
atrodas Valmierā un ir pieejama gan 
valmieriešiem, gan arī pilsētas apkārtnē 
dzīvojošajiem, dodot iespēju studēt ne 
pārāk tālu no dzīves vietas. Lekcijas 
notiek divas reizes mēnesī un laika ir 
pietiekami, lai sagatavotos ieskaitēm un 
eksāmeniem. 

Manā kursā studē strādājoši cilvēki, 
kuri veiksmīgi 
darbu apvieno 
ar mācībām. 
Tas tādēļ, ka 
nereti darbā 
tiek prasīta 
arī juridiskā 
izglītība. Es arī 
strādāju valsts 
darbā, kur ļoti 
nepieciešama 
izpratne par 
jurisprudenci.

Juridiskās 
koledžas 
docētāji ir 
stingri, bet 
viņi ir īsti 
profesionāļi 
savā nozarē un 
no studentiem 
gaida aktīvu darbu, uzcītību 
un centību. Neklātienes nodaļā 
pasniedzējs var dot tikai ieskatu, 
norādīt galvenos virzienus kādā no 
studiju priekšmetiem, bet lielākais 
darbs gulstas uz paša studenta pleciem. 
Jāmācās ir daudz, bet mēs visi labi 
zinām, ka mūsu galvās šīs zināšanas 
paliek vienmēr un kādreiz noderēs.

M. iur. L.Mizovska mūs - studentus 
apgaismoja civiltiesībās. Viņai, šķiet, 
ir talants pat slinkākajiem studentiem 
likt domāt, darboties un mācīties! 
Krimināltiesības un kriminālprocesu 
mūsu kursam pasniedza Valsts 
policijas priekšnieks I.Ķuža kungs. 
Vēl interesantākas lekcijas jomā, ko 
sauc par krimināltiesībām, es nevaru 
iedomāties. Ne jau katrā mācību 
iestādē ir šādi pasniedzēji!

Beigšu šo vēstuli ar to, ka no sirds 
iesaku visiem vidzemniekiem studijas 
Juridiskajā koledžā un tieši Valmierā, 
un neklausīties, ko runā cilvēki no 

citām augstskolām. Kā jau teicu – viegli 
nebūs, bet gandarījums par lietderīgi 
mācībām veltīto laiku un lepnums par 
godam iegūto diplomu būs gan. 

      
Studente Inga (Valmiera)

Rīgā koledžā sāku mācīties jau 
2007.gadā, bet tad biju spiesta studijas 
pārtraukt, līdz 2014.gadā mani 
uzaicināja atjaunoties studijās. Sākumā 
lekcijas šķita galīgi abstraktas, svešas 
un nesaprotamas, it sevišķi, tiesību 
teorija pie pasniedzēja A.Maļceva, 

kurš mierināja, ka vēlāk (jau pabeidzot 
koledžu) praksē viss kļūs skaidrs. 
Varbūt šis priekšmets jāpasniedz 
vienkāršāk? 

Man ir priekšlikums - metodiku par 
referātu rakstīšanu vajag izklāstīt jau 
pašā studiju sākumā, uzreiz – pirmajā 
nedēļā, jo studenti ir tik dažādi. Jaunieši 
nāk no ģimnāzijām un vidusskolām vai 
profesionālās izglītības iestādēm, bet 
cita gadagājuma studenti jau piemirsuši 
skolas laikus, datorprasmes arī dažam 
labam ir samērā minimālas.

Docētāji ir tik atsaucīgi un 
pretimnākoši, ar visiem ir iespējams 
vienoties gan par mācību materiāliem, 
gan eksāmenu pārlikšanu. Paldies 
pasniedzējai L.Mizovskai, kuras docētie 
priekšmeti ir sarežģīti, bet pateicoties 
viņas neatlaidīgajām pūlēm un 
komentāriem, viss kļūst skaidrs.

Iegūtās zināšanas ļoti noder dzīvē. 
Paldies par to!

Jana Kubuliņa (Rīga) 

Piedāvātā iespēja studēt visiem 
interesentiem arī Latvijas novados 
ir apsveicama un atbalstāma! To 
izmanto gan tikko vidusskolu beidzis 
jaunietis, gan strādājošs jauns cilvēks, 
gan arī speciālists, kas strādā Latvijas 
Republikas Tiesu sistēmā, gan cilvēki 
ar citu profesionālo un akadēmisko 
pieredzi. Manā - Gulbenes filiālē šobrīd 
studē cilvēki no Gulbenes, Alūksnes un 
Balvu novadiem. 

Mana prioritāte, uzsākot studijas, 
bija redzesloka paplašināšana un jaunu 
zināšanu iegūšana. Ar gandarījumu 

varu secināt, ka esmu 
ieguvusi vērtīgas 
zināšanas, kuras 
droši varu izmantot 
uzņēmējdarbībā: labs 
sākotnējais priekšstats 
un prasme normatīvo 
aktu izpratnē un 
pielietošanā. Bija 
patiess gods klausīties 
un diskutēt ar 
koledžas docētājiem, 
kuriem ir fantastiskas 
akadēmiskās un 
praktiskās zināšanas. 
Apgūstot profesionālos 
mācību priekšmetus, 
katram studentam 
jau izkristalizējas 
viņam interesējošās un 
saistošās jomas, kuras 

ar interesi var pētīt padziļināti.
Uzskatu, ka koledžas tiesību zinātņu 

studentiem šīs studijas ir lieliska 
platforma tālākas profesijas izvēlē, bet 
strādājošiem Latvijas Republikas Tiesu 
sistēmā – karjeras nostiprināšanā un 
tālākā izaugsmē, savukārt uzņēmēji 
var pārliecinātāk, kompetentāk slēgt 
darījumus, aizstāvēt savas tiesības 
strīdus situācijās.

Balstoties uz savām un savu grupas 
kolēģu pārdomām, vēlos izteikt dažus 
priekšlikumus. Nodarbībās sestdienā, 
visas dienas garumā būtu lielāka 
studentu darba atdeve, ja tiktu pasniegti 
divi mācību priekšmeti. Paldies visiem 
koledžas mācībspēkiem par izturību, 
atsaucību un patiesu vēlmi dalīties ar 
savām zināšanām! Ļoti ceru, ka Gulbenē 
un tās apkārtnē arī turpmāk būs cilvēki, 
kuri nāks studēt Juridiskajā koledžā, 
t.i. tuvu dzīvesvietai un par adekvātu 
samaksu. 

Lolita Strode (Gulbene) 
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Manu izvēli sākt studijas Juridiskajā 
koledžā noteica divi man pieņemami 
faktori:  salīdzinoši īss studiju laiks un 
samērīga mācību maksa. 

Pēc pirmo lekciju apmeklējuma 
jau sāku šaubīties, vai esmu izdarījusi 
pareizo izvēli, jo bija tik daudz kā jauna 
un sarežģīta, vēlāk gan sapratu, ka 
studiju laikā mēdz būt gan „sausi” un 
tīri teorētiski priekšmeti, gan saprotami 
un ikdienā pielietojami studiju kursi, 
kā, piemēram, mantojuma vai ģimenes 
tiesības. 

Man ļoti patīk pieredzējušie 
pasniedzēji, kas ne vien māca teoriju, 
bet arī pamato to ar reāliem un 
praktiskiem piemēriem.

Mūsu Ventspils filiāles vadītāja ir 
ļoti atsaucīga, viņa ir kā mamma, kas 
rūpējas par katru studentu. Jāatzīmē, 
ka mums ir izveidojies ļoti draudzīgs 
kurss, kas vienmēr turas kopā, 
uzmundrinot un palīdzot tikt skaidrībā 
ar nesaprotamajiem jautājumiem.

Esmu ļoti apmierināta un priecīga 
par savu izvēli studēt koledžā. Noteikti 
to iesaku arī citiem!

Inguna Kontante (Ventspils)

Liekas, ka tas bija pavisam nesen, kad 
mēs, tādi mazliet nobijušies, iesniedzām 
dokumentus mūsu filiāles vadītājai. 
Mums ir paveicies ar tik atsaucīgu un 
jauku cilvēku kā Skaidrīte! Vienmēr par 
visu esam laicīgi informēti, vienmēr 
mums ir sajūta, ka draudzīgs un 
atsaucīgs plecs ir tepat līdzās. Paldies 
viņai!

Tas bija īpašs brīdis, kad ienācām 
Juridiskās koledžas Ventspils filiālē 
cerību pilni, ar domu, ka absolvējot 
to, mēs būsim zināšanām bagātāki un 
darba tirgū jutīsimies drošāk, stabilāk 
un vienmēr pārliecinoši pamatosim 
savu viedokli. 2 gadi ir paskrējuši 
nemantot, lekcijas augsti kvalificētu 
docētāju vadībā bija interesantas un 
iegūtās zināšanas pielietojamas praksē. 
Studiju procesa kvalitatīvai apguvei 
neatsverami bija tas, ka mācību 
materiālus saņēmām turpat uz vietas - 
koledžas bibliotēkā. 

Esmu studējusi uzņēmējdarbību 
un vadību, bet darbā saskāros ar to, ka 
juridiskā izglītība man noderētu pildot 
darba pienākumus. Juridiskās koledžas 
Ventspils filiāle atrodas pilsētā, kurā es 
dzīvoju un strādāju. No iepriekšējiem 
koledžas beidzējiem biju dzirdējusi tikai 
vislabākās atsauksmes par šo mācību 
iestādi, tas mani arī pamudināja iestāties 
tieši Juridiskajā koledžā.

Studējot ieguvu stabilu teorētisko 
bāzi, kuru papildināja pasniedzēju 

praktiskie piemēri un to savās 
profesionālajās gaitās pielietoju vai ik 
dienu. Es uzskatu, ka šādas zināšanas ir 
nepieciešamas katram konkurētspējīgam 
speciālistam. Juridiskā koledža man ir 
devusi vēlēšanos pilnveidoties, attīstīties 
un neapstāties pie sasniegtā.

Pasniedzējiem novēlu uzturēt labo 
slavu un stingro nostāju mācībās, kā arī 
izturību, dzīvesprieku un daudz pozitīvu 
emociju!

Gundega Lagzdiņa (Ventspils)

Juridiskā koledža ir viens no 
tiem pozitīvajiem piemēriem, kas 
pierāda satura prevalēšanu pār formu 
vislabākajā šā apgalvojuma nozīmē. 
Kā privātai mācību iestādei (jo tā ir 
pirmā privātā koledža Latvijas valstī pēc 
neatkarības atjaunošanas) Juridiskajai 
koledžai ārējais noformējums un 
vizuālais priekšstats nav bijis primārais 
studentu un mācībspēku piesaistes 
līdzeklis. Tie, kam svarīgāks mācību 
saturs un pasniedzēju harizma, šīm 
detaļām nekādu īpašo uzmanību 
nepievērš, jo koledžā iegūtās 
pamatzināšanas vairākās tiesību jomās 
ir patiešām fundamentālas. 

Starp citu, kā daudz kas dzīvē, arī 
šis secinājums radies salīdzinājuma 
rezultātā. Tā kā studijas turpinu kādā 
no lielākajām Latvijas augstskolām 
(vārdā nesauksim), ir visai spilgta 
iespēja redzēt gan šīs mācību 
iestādes lielā un birokrātiskā aparāta 
neefektivitāti, gan arī, diemžēl dažu tās 
pasniedzēju neieinteresētību mācību 
procesā un studentu darba objektīvā 
novērtējumā. Pretstatā koledžai, kur 
vērtējumu neviens nedāvina un pat 
četrinieks sliņķim ir jānopelna, te 
pasniedzēji dāsni dala pat astotniekus 
un devītniekus, bet studenti studiju 
kursā steidz “cept” referātus, kurus 
tikai retais pasniedzējs kārtīgi izlasa un 
novērtē ar godīgu atzīmi. Nav brīnums, 
ka šajā valsts augstskolā Juridiskās 
koledžas beidzēju pulciņš izceļas ar 
savām lieliskajām priekšzināšanām, 
kamēr pārējie 3.kursa studenti meklē 
atbildes uz elementāriem jautājumiem 
par lietu tiesībām vai prejudiciālajiem 
nolēmumiem. 

Juridiskajā koledžā ir jāmācās tiešām 
daudz, un tikpat daudz ikviens students 
saņem (ja vien to vēlas, protams) 
no saviem pasniedzējiem studiju 
procesā. Taču nevienai mācību iestādei, 
domājams, nebūs lielāka komplimenta 
kā atziņa, ka katru sestdienu uz koledžu 
devos ar prieku par to, ka atkal iegūšu 
ko jaunu un noderīgu. 

Gundega Vārpa (Rīga)

Studēt  sāku prozaiska iemesla dēļ – 
tas deva izaugsmes iespējas darba vietā. 
Izvēlējos tālmācību (e-studijas), līdz ar 
to daudz ko no tradicionālās studentu 
dzīves, iespējams, palaidu garām, bet 
savu izvēli nenožēloju. 

Jāatzīst, ka tālmācībā jārēķinās 
ar lielu patstāvīgā darba apjomu, jo 
katrā priekšmetā nepietiek tikai ar 
mācību vielas apgūšanu un eksāmena 
nokārtošanu, bet pirms tam jāpilda 
mājas darbi un kontroldarbi, kas dažkārt 
vienā priekšmetā sastāda apmēram 20 
lapas rakstītā tekstā. Toties e-studijas 
man ļāva saskaņot mācību grafiku ar 
pārējo dzīves ritmu – darba un atpūtas 
laiku. 

Bet jārēķinās ar to, ka laiku studijām 
vajag… un daudz, ja būs vēlme ne tikai 
formāli „izvilkt” priekšmetu, bet iegūt 
arī kaut ko savai attīstībai un personības 
pilnveidei.

Studējot neklātienē ļoti novērtēju 
to, cik svarīga loma ir labam docētāja 
sagatavotam labam mācību materiālam. 
Īpašu paldies gribu teikt I.Lūcei, 
R.Mekšai, A.Malnačai, I.Liepai-
Meierei u.c. par tiešām izciliem studiju 
materiāliem un veltīto laiku. To, cik viņu 
darbs bija vērtīgs, varu secināt pēc tā, 
ka priekšmetos, kuros tāda materiāla 
nebija, saņēmu zemāku atzīmi. Par laimi 
tādi bija tikai 2 un cerams, ka tiem, kas 
studēs pēc manis, studiju materiāli jau 
būs pieejami. 

Šis laiks Juridiskajā koledžā bija 
interesants un, pateicoties studijām, 
man tagad ir perspektīvāks darbs un 
esmu nolēmis neapstāties pie paveiktā, 
bet turpināt studijas, lai iegūtu pilnu 
augstāko izglītību.

Andris Klestrovs (Liepāja)

Topošajiem 
studentiem!
Informācijas dienas  

filiālēs šovasar:

LIEPĀJĀ -  29. augustā 
(piektdien), plkst. 18.00;

VENTSPILĪ - 30. augustā 
(sestdien), plkst. 10.30;

VALMIERĀ - 5. septembrī  
(piektdien), plkst. 18.15;

GULBENĒ - 6. septembrī  
(sestdien), plkst. 10.00. 

Uzziņas
Tālrunis: 67508005
E-pasts: info@jk.lv
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Lai kļūtu par izcilu savas profesijas pārstāvi, nākas 
tiešām pacensties un ielikt šai procesā sirdi un dvēseli. 
Taču... svarīga studentu dzīves sastāvdaļa ir ne tikai studijas, 
grāmatas un lekcijas, bet arī sabiedriskās aktivitātes.

Studentu pašpārvalde ir tā vieta, kur katram studentam 
ir dota iespēja izteikt savas idejas mācību procesa 
pilnveidošanai, kultūrvides attīstībai un pilnvērtīgai brīvā 
laika pavadīšanai. Tādēļ daudzi studenti aktīvi darbojas 
studentu pašpārvaldē.

Rīkojam dažādas ekskursijas. 2013. gada rudenī visi kopā 
apmeklējām Tērvetes dabas parku, kur jauki pavadījām laiku 
patīkamā vidē un gaisotnē, kā arī ieguvām informāciju par 
dažādiem vēsturiskiem faktiem.

Ikgadējie boulinga turnīri – tā jau ir koledžas tradīcija. 
Studenti piedalās gan Juridiskās koledžas rīkotajā, gan arī 
Latvijas Koledžu asociācijas organizētajā starpkoledžu 
boulinga turnīrā, lai parādītu savas prasmes, iepazītos ar 
citiem studentiem un, protams, jautri pavadītu laiku. Bez 
mums nav iedomājams arī Rīgas maratons, orientēšanās 
sacensības u.c. sporta pasākumi.

Arī konkurss par labāko fotogrāfiju ik gadu piesaista 
studentus, kuri labprāt dalās ar savām labākajām 
fotogrāfijām, iegūstot godalgotas vietas fotoizstādē un 
konkurējot šai jomā ar absolventiem un docētājiem.

Juristu dienas koledžā, starptautiskās zinātnes nedēļas 
pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni ERASMUS+ 
programmas ietvaros un daudz kas cits bagātina studijas un 
padara studentu dzīvi interesantu un neatkārtojamu.

Ilze Dundiniece
Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja

Studentu pašpārvaldes aktivitātes

Starptautiskā  zinātnes nedēļa 26. aprīļa pēcpusdienā tika 
noslēgta ar Juridiskās koledžas organizēto boulinga turnīru. 

Zelta boulinga centrā uz rezervētajiem 13 zāles celiņiem spēkiem 
mērojās studentu komandas no Rīgas, Liepājas un Gulbenes 

filiālēm, kā arī absolventi, mācībspēki un darbinieki.

Studentu pašpārvaldes organizētā dienas nodaļas studentu un 
docētāju ekskursija uz Siguldu un Līgatni.

Nordea Rīgas maratonā 2014. gada 18. maijā piedalījās 10 mūsu 
studenti. Divi drosminieki veica pusmaratonu, trīs skrējēji par 

piemērotāko bija izvēlējušies 10 km posmu, bet pārējie - skatītāju 
un līdzjutēju uzmundrināti - raitā solī veica piecu kilometru 

distanci pa pilsētas ielām.

Šī gada  fotokonkursā Kristīnes Lambertes  darbs saņēma nedalītu 
uzmanību, komplimentus un ieguva arī 1. vietu.

Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”
Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010

www.jk.lv
E-pasts: redakcija@jk.lv


