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Mūsu vieslektore – 
Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele – 

viena no redzamākajām Latvijas juristēm 
Juridiskā koledža regulāri organizē vieslekcijas un 

studentu tikšanās klātienē gan ar valsts un pašvaldību 
darbiniekiem, gan amatpersonām un deputātiem, gan 
tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem, ar vienu vārdu 
sakot, – izciliem savas nozares pārstāvjiem un speciālistiem. 
Šoruden, 4. novembrī vairāk kā simts Juridiskās koledžas 
studentu jau laicīgi pulcējās auditorijā, lai klātienē tiktos ar 
Satversmes tiesas priekšsēdētāju prof., Ph. D. Inetu Ziemeli. 

Ilgi gaidīto tikšanos atklāja Juridiskās koledžas direktors 
Tālavs Jundzis. Ineta Ziemele, kā to minēja koledžas 
direktors savā ievadrunā, ir viena no redzamākajām Latvijas 
juristēm, kura šīs jomas profesionāļu aprindās noteikti 
ierindojama līdzās tādām izcilām personībām kā  Egils 
Levits, Kalvis Torgāns u.c. Augstāko izglītību viņa ir ieguvusi 
Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet doktora 
grādu – Kembridžas Universitātē Lielbritānijā 1999. gadā. 

Runājot par zinātniekiem T. Jundzis atzīmēja, ka reti ir tādi 
gadījumi, kad pētnieki līdzās zinātniskajam darbam spēj 
daudz izdarīt arī praksē. Ineta Ziemele deviņus gadus ir 
strādājusi Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) par tiesnesi, 
pēdējos divus gadus būdama arī ECT palātas prezidente. 
2014. gadā Saeima apstiprināja Inetu Ziemeli par Satversmes 
tiesas tiesnesi, bet nepilnus trīs gadus vēlāk,  
2017. gada 8. maijā, viņa tika ievēlēta par Satversmes tiesas 
priekšsēdētāju.

Tikšanās laikā Ineta Ziemele studentiem saistoši 
stāstīja par divām Latvijai ļoti nozīmīgām tiesām un to 
kompetencēm, proti, par Satversmes tiesu un par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu. Runājot par Satversmes tiesu, lektore 
akcentēja, ka tā ir dibināta 1996. gada 9. decembrī. 

Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.
Taču, lai rastu atbildi uz jautājumu “Kāpēc tā tika 

dibināta?”, Ineta Ziemele ierosināja ielūkoties dziļāk vēsturē. 
19. gs., kad sāka veidoties modernās valstis, aizejot no 
monarhijas un apsverot iespēju veidot savu parlamentu, 
franču domātāji Monteskjē un Ruso domu par absolūto 
monarha suverenitāti iecēla tautā. 19. gs. bija laiks, kad tauta 
kļuva suverēna. Arī Latvijas Republikas Satversme nosaka, 
ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tātad mums visiem 
vajadzētu noteikt, kā darbojas valsts. Vai suverēnu varu, 
līdzīgi kā monarha varu, neviens nevar ierobežot? 19. gs. par 
to vēl neaizdomājās un tad, kad 20. gs. sākumā tapa Latvijas 
Republikas Satversme, īpašu atbalstu tāda doma neguva. 
Bija gan viens no vācbaltiešiem – Pauls Šīmanis, kurš aktīvi 
piedalījās Satversmes teksta izstrādē, kā vienu no savām 
galvenajām tēmām izvirzot domu par valsts tiesu. Tiesa 
ir vajadzīga, lai tā sekotu, cik jēgpilni ir suverēni lēmumi. 
20. gs. 90. gados Latvijā situācija jau izveidojās tāda, ka 
kļuva skaidrs, – kādam suverēns ir jāuzrauga. Šai laikā tad 
arī tika dibināta Satversmes tiesa – neatkarīga tiesu varas 
institūcija, kur īsteno 
konstitucionālo 
kontroli. Tiesas 
spriešanas būtība 
Satversmes tiesā 
atšķirībā no citām 
tiesām ir izšķirt 
strīdus par tiesību 
normu atbilstību 
augstāka juridiskā 
spēka – Satversmes 
tiesību normām.

Stāstot studentiem 
par Eiropas 
Cilvēktiesību 
tiesu (ECT), Ineta 
Ziemele uzsvēra 
ciešo saikni starp 
ECT un Satversmes 
tiesu Latvijā. Eiropas 
Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību 
konvencija stājās 
spēkā 1950. gadā. Latvijā tā tika akceptēta 1997. gadā 
un mums minētā konvencija ir saistoša, tāpat kā citi 
starptautiskie līgumi, kurus Latvijas Republika akceptē. 
Uzraudzību par konvencijas īstenošanu veic 1953. gadā 
izveidotā Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kas izskata 
privātpersonu un dalībvalstu sūdzības par konvencijas 
pārkāpumiem. No 1998. gada tā ir pilna laika tiesa, kas 
pastāvīgi darbojas Strasbūrā. Šobrīd tajā piecās palātās 
strādā 47 tiesneši, jo tieši tik Eiropas Savienības valstis ir 
akceptējušas konvenciju. 

Tikšanās izvērtās ļoti interesanta, domu apmaiņa 
risinājās brīvā atmosfērā, jo vieslektore rosināja studentus 
uzdot jautājumus, būt radošiem un aktīviem, veidot 
sarunu diskusijas formā, ko auditorijā esošie arī darīja – 
uzdeva jautājumus, apmainījās viedokļiem. Ļoti noderīgi 
klātesošajiem bija arī  Inetas Ziemeles minētie piemēri no 
tiesu prakses.

Tatjana Apanasova
Tiesību zinātņu programmas studente

Foto:  Jānis  Brencis

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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Lekcija bija saistoša, dzīva, ar piemēriem un studējošo 
iesaisti. Tieši šie pievelkošie elementi, ar kuriem lektors 
uzturēja uzmanību, atstāja patiešām ļoti labu iespaidu. 
Nešaubīgi varu teikt, ka ar savu harizmu, interesanto pieeju 
un dzīvo saiknes uzturēšanas prasmi J. Bolis ieintriģēja 
daudzus klātesošos, dodot priekšstatu par iespējamo 

nākotnes profesijas izvēli.
Studentu iesaiste lekcijā 

norisinājās ar nelielu intrigu. Tā 
kā lektors ir vairāku grāmatu par 
mediāciju** autors, tad lekcijas 
sākuma daļā tika izziņots, 
ka aktīvākie brīvprātīgie, 
kuri atsauksies lomu spēlēm, 
tiks arī pie dāvanas - autora 
grāmatas. Studenti nebija kūtri, 
un paši labprāt pieteicās būt 
par brīvprātīgajiem. Iejūtoties 
attiecīgā lomā, mums tika 
piedāvāts improvizējot un 
modelējot atbilstošo situāciju, 
izlasīt lektora sagatavotus 
uzdevumus, izspēlēt iespējamās 
domstarpību situācijas. Kāda 
konfliktsituācija, kuru izspēlēja 
studējošs laulāto pāris, bija 
jārisina patstāvīgi. 

Analizējot uzdevumos 
minētos gadījumus, varēja 
labāk izprast mediatora lomu 
domstarpību risināšanā.

Bija patiess prieks un gods klausīties J. Boļa lekciju 
Juridiskajā koledžā, kuras izskaņā divi studenti no 
brīvprātīgajiem - es un Jevģēnija, tikām pie grāmatas un 
paša lektora autogrāfa arī. 

Ēriks Pozemkovskis
Tiesību zinātņu programmas students

Foto: Jānis Brencis

* Mediācija – brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses 
cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu 
domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību 
(Mediācijas likums).

** Šobrīd latviešu valodā iznākušas jau divas  J. Boļa 
grāmatas: “Mediācija” (2007) un “Mediācija un sarunas” 
(2015, kopā ar līdzautori Zīli Gereišu), kas ir tapušas 
Juridiskās koledžas apgādā un paredzētas gan kā mācību 
grāmatas mediācijas apguvē, gan rokasgrāmatas tiem, 
kuri ir  ieinteresēti civilizētā strīdu risināšanā.

Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis, piesakot 
lektoru, minēja daudzus viņa sasniegumus un izdotās 
grāmatas, piemetinot, ka klātesošie studenti ir izredzētie, 
kuriem ir tikusi unikāla iespēja klātienē dzirdēt godājamo 
mediācijas profesionāli. Koledžas direktoram bija pilnīga 
taisnība, par ko liecināja vēlākās studentu atsauksmes.

Mediācija – civilizēta strīdu risināšana
28. oktobrī Juridiskajā koledžā ar lekciju “Mediācija* – konfliktu risināšana” viesojās pensionēts advokāts  

no  ASV Dr. iur. Jānis Bolis, kurš kopš 1995. gada kā vieslektors vairākās Latvijas augstākās izglītības iestādēs 
ir lasījis lekcijas par biznesa darījumu tematiem, kā arī par ārpustiesas strīdu risināšanas procesiem,  

tostarp par sarunu vadīšanu un mediāciju.
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NET – jaunas izglītības tendences

Konferences darba gaitā tika skatīti jautājumi par 
izglītības attīstības īpatnībām Rietumeiropā un problēmām 
Austrumeiropas valstīs, bezmaksas izglītības ieguves 
iespējām Eiropā. Starp pasākuma viesiem bija arī Polijas 
Zinātnes un augstākās izglītības ministrs un Itālijas 
vēstnieks Polijas Republikā. 

Konferences otrajā dienā B2B biznesa tikšanās laikā 
Latvijas pārstāvjiem bija iespēja satikt jaunus sadarbības 
partnerus, rast kontaktus un informēt aģentus no citām 
valstīm par izglītības iespējām.

NET ir dinamisks uzņēmums, kas radījis unikālu 
platformu, apvienojot tajā gan izglītības iestāžu, gan 

studentu vēlmes. Šobrīd NET nodrošina pakalpojumus jau 
45 valstu pārstāvjiem, šai sistēmā iesaistot 1253 aģentus. 
Minētajā Varšavas konferencē šoruden jau bija ieradies 
2751 dalībnieks. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Polijā, 
kur pastāvīgi darbojas divi operatīvie biroji – Varšavā un 
Krakovā. Kompānijai ir 6 gadu pieredze (dibināta  
2010. gadā) darbojoties kā aģentūrai un nodrošinot 
pakalpojumus studēt gribētājiem, augstskolām, koledžām  
un citām mācību iestādēm. NET pamatdarbībā ir 4 soļi: 
darbs ar aģentiem, mārketinga konsultācijas aģentu 
sadarbībai ar mācību iestādēm, B2B konferences un biznesa 
tikšanās, informācija par klientiem tiešsaistes datu bāzē.

Arta Šneidere-Kalvīte 
Juridiskās koledžas direktora vietniece

NET (New Educational Trend) vispasaules konferencē Varšavā šoruden 26.-28. oktobrī   
piedalījās Juridiskās koledžas direktora vietnieces Intra Lūce un Arta Šneidere-Kalvīte. 

Ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 
(Juridiskās koledža ir tās biedrs no 2017. gada) ciešāka 
sadarbība mums ir izveidojusies tieši izglītības jomā. Šogad 
kā piegādātāju apvienība piedalījāmies Tiesu administrācijas 
izsludinātajā publiskajā iepirkumā “Mācību nodrošināšana 
par tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.TA2017/5/B/ESF). Lēmuma gaidīšanas 
laiks bija pietiekami ilgs – no marta līdz oktobrim, tomēr 
rezultatīvs, un 2017. gada 1. novembrī tika parakstīts līgums 
par mācību nodrošināšanu.  

Projekta realizācijas ilgums ir četri gadi, galvenā mērķa 
grupa – tiesu eksperti, tiesneši, prokurori un izmeklētāji. 
Mācību programmas galvenās tēmas: 

•	 Tiesu ekspertu mācības procesuālajos un praktiskajos 
jautājumos, kas saistīti ar tiesu ekspertīžu veikšanu:
1. Kriminālprocess, civilprocess, administratīvais process 

un tiesu eksperta tiesības, pienākumi un praktiskā 
darbība šajā jomā. 

Mācību nodrošināšana tiesu ekspertiem,  
tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem

2. Pierādījumi un pierādīšanas teorija. Eksperta 
atzinumu vērtēšana. 

3. Statistikas un Baijesa teorijas izmantošana tiesu 
ekspertīžu rezultātu interpretācijā. 

4. Tiesu runa – tiesu ekspertīzes rezultātu un notikuma 
vietas apskates procesa rezultātu prezentēšana tiesā.

•	 Mācības nozares profesionāļiem par tiesu ekspertīžu 
piemērošanu: 
1. Ekspertīžu veidi un tiesu ekspertīžu mūsdienu 

iespējas. 
2. Notikuma vietas apskates īpatnības un ekspertīzes 

noteikšana liela apjoma un specifisku noziedzīgu 
nodarījumu izmeklēšanas laikā. 

Mācību nodrošināšanai Juridiskajā koledžā jau ir 
izveidota profesionāla teorētiķu un praktiķu komanda.

  
Intra Lūce

Juridiskās koledžas direktora vietniece

Foto: http://neweducationaltrend.com/
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Krievijas – Ukrainas konflikta starptautiski tiesisko 
aspektu analīzei ir pievērsies koledžas direktors Tālavs 
Jundzis, savukārt direktora vietniece Intra Lūce – 
koledžu sociālās atbildības jautājumiem. Docētāju pētījumu 
tematu loks izvērties samērā plašs: Latvijas iedzīvotāju 
novecošanas aspekti un to mijiedarbība (Gundars Kungs), 
piekļuve nekustamajam īpašumam (Līga Mizovska), 
alkohola ietekmes noteikšana transportlīdzekļu vadītājiem 
(Vineta Mistre), vardarbība ģimenē (Iveta Štrausa).    

Konferencē docētāja Ruta Mekša klātesošos iepazīstināja 
ar cilvēktiesību problemātiku, bet Normunds Streņģe savā 
ziņojumā skaidroja, ka puses nodoms vērsties Satversmes 
tiesā ar pieteikumu nevar būt par pamatu likumīgā spēkā 
stājušās sprieduma izpildes atlikšanai. Ieva Serjakova bija 
izvēlējusies ražošanas vadības un optimizācijas tēmu, 
savukārt Una Lutere konferences dalībniekiem stāstīja par 
motivāciju ilgtspējīgā organizācijā. 

Juridiskās koledžas docētāju  
zinātniski praktiskā konference 

saistošu informāciju par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas novēršanas 
likuma prasību ievērošanu. 

Gan konferences ziņojumos skartās 
tēmas, gan arī citi aktuāli un studiju 
kursu ietvaros nozīmīgi jautājumi 
tiks ietverti un atspoguļoti 2018. gada 
Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu 
krājumā, kurā publicēsim akadēmiskā 
personāla, studentu un absolventu 
rakstus. Krājumu atvērsim nākamā 
gada aprīlī – Starptautiskās zinātnes 
nedēļas ietvaros.

Anita Rudziša
Foto: Arta Šneidere-Kalvīte

No kreisās: Normunds Streņģe, Una Lutere, Tālavs Jundzis

No kreisās: Ieva Serjakova, Gundars Kungs, Ruta Mekša, Sarmīte Reķe, Iveta Puķīte, Intra Lūce

Zinātniski praktiskajā konferencē “Latvijas ilgtspējīga attīstība: ekonomikas, politikas un tiesību aspekti”,  
kas notika  29. novembrī Rīgā, docētāji sniedza ziņojumus un apmainījās domām gan par globālām politiskām 

norisēm un starptautiskiem jautājumiem, gan aktualitātēm nozarē.  

Turpinot šo tēmu diskusijās par klientu apmierinātību un 
tās ietekmi uz uzņēmuma reputāciju ar kolēģiem iesaistījās 
Iveta Puķīte. Sarmīte Reķe bija sagatavojusi grāmatvežiem 
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Sveicam 24. izlaiduma absolventus!

Man ir liels prieks sveikt 24. izlaiduma absolventus ar 
fantastisku rezultātu, iegūtām zināšanām, pieredzi, jauniem 
draugiem un, protams, ar Juridiskās koledžas diplomu!

Jūs katrs nācāt studēt ar savu mērķi – kurš kolēģu 
mudināts, kurš radu un draugu, kurš sava prieka pēc. Dažs 
labs saprata, ka bez jaunām zināšanām nevarēs sasniegt 
savas ieceres, cits domāja par izaugsmes iespējām un 
karjeru. Šodien ir patiess prieks, ka divu gadu kopīgs darbs, 
gan no Jūsu, gan mūsu puses, ir vainagojies ar Jūsu esamību 
šeit – izlaidumā. Tāpēc, lai šis nupat sasniegtas mērķis kalpo 
kā vadmotīvs turpmāko ieceru realizēšanai un Jūs varētu būt 
lepni par sevi, un teikt:

– Jā, es to vēlos!
– Jā, es to izdarīšu!
– Jā, es to paveicu!

Jānis Klieders
Studiju programmas “Datorsistēmu,  

datortīklu administrēšana un programmēšana”   
Valsts gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs

2017. gada 4. novembrī

Splendid Palace lielajā zālē šoruden Juridiskās koledžas absolventu pulkam pievienojās 144 juristu palīgi, 
personāla speciālisti, nekustamā īpašuma pārvaldnieki, grāmatveži, komercdarbības speciālisti,  

datorsistēmu un datortīklu administratori. 

Īpašs sveiciens mūsu 
vissekmīgākajām 
studentēm. 
No kreisās: Kristīna Vētra, 
Juridiskās koledžas 
direktors Tālavs Jundzis, 
Sanita Vilcāne, Agnese Oša

Foto: Jānis Brencis
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Ideja – studēt vēlreiz
Izglītības un specialitātes iegūšanai Juridisko koledžu 

izvēlējos jau otro reizi. 2016. gada novembrī pabeidzu 
Tiesību zinātņu programmu. Koledžā pavadītais laiks 
bija lielisks: aizraujošas nodarbības, interesantas mācību 
ekskursijas studiju kursu ietvaros, jauki un gudri kursa 
biedri – mums ir cieši kontakti arī pēc koledžas pabeigšanas. 
Pasniedzēju individuālā pieeja katram studentam un lielais 
zināšanu apjoms, informācijas daudzums, ko varējām te 
iegūt, mudināja mani pieteikties studijām koledžā vēlreiz. 

Jau mācoties tiesību zinātņu priekšmetus, paralēli 
patstāvīgi sāku apgūt grāmatvedības pamatus pie savas 
mammas un apmeklēt grāmatvedības kursus, bet laikam 
ejot sapratu, ka ar to vien nepietiks, tāpēc nolēmu iegūt 
grāmatveža kvalifikāciju koledžā. 

Pārskatot Grāmatvedības un finanšu programmas studiju 
kursus secināju, ka daļa no tiem man ir apgūta jau Tiesību 
zinātņu programmā, kas šai gadījumā patīkami saīsināja un 
atviegloja mācību procesu. 

Koledžā apvienojot jebkuras divas vai pat vairākas 
programmas tiek veidots loģisks papildinājums jau 
iesāktajam. Manā gadījumā jurisprudence ar grāmatvedību 
lieliski sader un papildina viena otru, jo abas programmas 
ir cieši saistītas ar dokumentiem, to juridiski pareizu 
sastādīšanu, apriti un atbilstīgu likumu normu piemērošanu. 

Pirms uzsākt studijas tālmācībā Tiesību zinātņu 
programmā tiešām, ilgi šaubījos, vai spēšu apvienot studijas 
ar darbu un ģimenes dzīvi atrodoties ārzemēs. Rūpīgi 
apsvēru gan plusus, gan mīnusus, kā rezultātā nolēmu 
mēģināt, jo juridiskās zināšanas nepieciešamas katra 
cilvēka dzīvē, nu kaut vai slēdzot dažādus līgumus: darba, 
pirkuma, dāvinājuma, īres, nomas u.c. Man personīgi vērtīgs 
ieguvums bija dzīvojamās telpas īres līguma būtības izpēte, 
jo ikdienā saskaros ar šo jomu izīrētājas statusā. Tā bija arī 
mana kvalifikācijas darba tēma. Ar fantastiskās pasniedzējas 
Aldas Malnačas kundzes palīdzību ieguvu tās zināšanas un 
prasmes, ko biju uzstādījusi kā savu studiju mērķi.

Mana  karjera nav 
saistīta ar jurisprudenci 
pilnā apmērā,  tomēr 
divos gados iegūtās 
zināšanas noderēs visu 
mūžu, jebkurā dzīves 
situācijā. Arī tad, kad 
nolemšu atgriezties 
atpakaļ dzimtenē.

Studējot tālmācībā 
(t.i., e-studijās) sapratu, 
ka, lai veiksmīgi 
nokārtotu ieskaites un 
eksāmenus, kā arī pagūtu 
to visu studiju plānā 
paredzētajos termiņos, 
ir jāmāk saplānot savs 
laiks. Nevar pakļauties 
spiedienam no ārpasaules 
– ar to es domāju ikdienas rūpes, darbu, vaļaspriekus. Savus 
studiju darbus pildīju galvenokārt naktīs, jo citu iespēju savā 
aktīvajā dienas režīmā neredzēju. Kopumā ar e-studijām 
esmu apmierināta, protams, kā vienmēr gribētos, lai kāds 
pasniedzējs atbildētu uz nosūtīto e-pastu ātrāk, bet mājas 
darbu izlabotu un kontroldarba atzīmi ieliktu uzreiz.  Taču 
visi mēs esam cilvēki, saprotu, ka uzreiz un tūlīt jau tas nav.

Juridiskajā koledžā ieguvu ne tikai sev nepieciešamās 
zināšanas tiesību zinātnēs, bet ar moodle vides palīdzību 
man bija iespēja iepazīties ar fantastiskiem cilvēkiem! 

Saprotot to, ka pati spēju organizēt savu laiku, dienas 
kārtību un apgūt mācību materiālu patstāvīgi, nolēmu 
turpināt studijas arī Cilvēku resursu vadības programmā. 
Vēl jo vairāk tāpēc, ka iegūtās zināšanas maksimāli varēšu 
izmantot savā tagadējā darbā, kā arī domājot par nākotni, 
ar divām specialitātēm jutīšos daudz stabilāk atgriežoties 
dzimtenē, jo kā jurista palīgs un personāla speciālists varēšu 
sevi droši pieteikt Latvijas darba tirgū. 

Gribu vēlēt topošajiem un esošajiem studentiem veiksmi, 
izturību, vairāk apņēmības studējot un tad jau viss izdosies! 
Nekas nav neiespējams. 

Tatjana Litovska
2017. gada absolvente

Foto: Jānis Brencis

Svarīgākais studiju procesā ir vide, kurā students uzturas. 
Pirmkārt, jābūt interesei apmeklēt lekcijas, gūt jaunas 
zinības un, otrkārt, analizēt un spriest par jau apgūto. 
Juridiskajā koledžā šo sajūtu “noķert” ir viegli, tāpēc arī man 
bija vēlme te atgriezties. 

Maruta Krišjansone-Kārkliņa
2016. gada un 2017. gada absolvente

Foto: Jānis Brencis
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Pirmā studiju diena Juridiskajā koledžā šoruden
273 jaunie studenti ir izvēlējušies savu karjeru un šajā rudenī  

sper pirmos soļus personīgās izaugsmes ceļā.  

30. septembrī –  
pirmajā studiju dienā –  
studentu apliecības 
saņēma un solījumu pēc 
diviem gadiem satikties 
izlaidumā deva koledžas  
182 pirmkursnieki Rīgā.

Foto: Jānis Brencis 

Mēs priecājamies par 
studentu saimes papildinājumu 

Juridiskās koledžas filiālēs: Gulbenē, 
Liepājā, Valmierā un Ventspilī, kur 

tikšanās ar administrāciju un pirmās 
nodarbības notika  nedēļu vēlāk –  

7. oktobrī.

Foto: Juris Novads
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Profesionālā pieredze ar ERASMUS+
ES izvēlējos praksi Erasmus+ programmas ietvaros, kas 

reizē ir arī vērtīga un neaizmirstama pieredze. Pateicoties 
šai programmai izmantoju iespēju doties uz Itāliju, uz 
Avecāno pilsētu pie jurista Nicola Grasso – SPMC uzņēmuma 
īpašnieka. Te jāpiebilst, ka Grasso kungs 
paralēli strādā arī bankā, bet SPMC 
uzņēmums nodarbojas ar mediāciju, 
sniedzot šo pakalpojumu juridiskos 
konfliktos iesaistītām pusēm. Mediācijas 
procesā no uzņēmuma puses būtiskākais 
darbs ir izlīguma gadījumā sastādīt 
nepieciešamos vienošanās dokumentus, 
piemēram, par naudas summu 
sadalījumu starp pusēm, juridiski korekti 
to noformējot. Vajadzības gadījumā tiek nodrošināta arī 
pārstāvniecība tiesā. 

Man bija lieliska iespēja iepazīties arī ar notāru darbu, 
darba procesā dodoties pie klientiem uz mājām, jo pie 
privātpersonām viņu dzīves vietā ierodas gan mediators, gan 
notārs, gan citas personas, piemēram, mērnieks, u.c. Prakses 
laikā apmeklēju arī dažādas instances tiesas un guvu pārskatu 
par visu tiesu sistēmu Itālijā kopumā. Tātad iegūtā pieredze 

tieši saistībā ar manu izvēlēto kvalifikāciju ir neaizmirstama 
un ļoti bagāta. 

Paralēli profesionālajai pieredzei, ieguvu tikpat 
neatsveramu dzīves pieredzi. Šī programma ļāva man no 

jauna iepazīt pašam sevi, citā valstī, 
svešā pilsētā starp sākumā pilnīgi 
nepazīstamiem cilvēkiem. Te man bija 
iespēja arī satikt citu valstu ERASMUS+ 
programmas studentus, kuru intereses 
bija vērstas uz daudz un dažādām 
jomām, tostarp arī jurisprudenci. 
Papildus tam iepazinos un izveidoju 
ļoti draudzīgus kontaktus ar vietējiem 
iedzīvotājiem. No personīgā viedokļa 

skatoties, tieši šī saikne ar dažādu kultūru pārstāvjiem: 
spāņiem, somiem, turkiem, lietuviešiem, itāļiem ir stiprinājusi 
manas komunikācijas spējas un pārliecību pārstāvēt sevi. 
Droši varu apgalvot, ka ieguvu ne mazumu draugu arī citās 
valstīs. Pavisam noteikti, izmantot šādu iespēju – doties 
ERASMUS+ vai kādā citā programmā – ieteiktu ikvienam. 

Juris Pētersons
2017. gada absolvents

Kāpēc Tu izvēlējies piedalīties ERASMUS+ 
programmā, studēt Latvijā un Juridiskajā koledžā?

Man tā bija lieliska iespēja studēt citā valstī, pilnveidot 
savas valodas prasmes un domāšanas veidu. Šeit ir interesanta 
kultūra, kuru es vēlējos iepazīt. Manai Turcijas universitātei 
Amasya University bija sadarbības līgums tikai ar Juridisko 
koledžu Latvijā, kā arī ar vienu no Rumānijas skolām.

Kā Tu domā, kas padara Juridisko koledžu unikālu?
Skolotāji un administrācija. Viņi ir ļoti draudzīgi, 

pretimnākoši, izpalīdzīgi.
Tavs mīļākais studiju kurss…
Visas nodarbības vēl nav bijušas, šeit es studēšu vienu 

gadu. Šobrīd man patīk kurss “Nodokļu sistēmas pamati”.
Vai saskati kādu atšķirību starp Latvijas un Turcijas 

izglītības sistēmām?
Pārsvarā tas pats, neredzu īpašu atšķirību.
Vai esi saskāries ar kādām problēmām (studijas, 

studenti, sadzīve utt.)? 
Nē, nekādu problēmu! Par studentiem – citu apmaiņas 

studentu koledžā šobrīd nav, es tāds esmu vienīgais, bet ar 
vietējiem ir ļoti labas attiecības.

Ir kāds interesants atgadījums pa šo laiku?
Pirmajās dienās Latvijā, kad es meklēju kur apmesties, 

aizbraucu uz kādu no izīrējamiem dzīvokļiem. Man tas 
nepatika, noraidīju piedāvājumu. Nākamajā dienā devos uz 
latviešu valodas kursiem kopā ar Madaru. Ejam, ejam un 
kļūst interesanti – esmu te jau bijis! Izrādās – kursi notiek tajā 

Sergens Demirels – students no Turcijas

pašā ēkā, kur skatījos dzīvokli, pie tam pie ieejas sastapu arī tā 
dzīvokļa saimnieku, kurš vēl pajautāja, vai gadījumā neesmu 
pārdomājis. Tā nu tagad eju tajā mājā uz latviešu valodas 
kursiem.

Kur Tu Rīgā esi apmeties un ko dari brīvajā laikā?
Īrēju istabu dzīvoklī kopā ar studentiem no Vācijas. 

Viņi studē medicīnu. Brīvajā laikā apmeklēju sporta zāli, 
koncertus, pavadu laiku kopā ar draugiem un iepazīstu Rīgu.

Kas Tev visvairāk patīk Latvijā, Rīgā? 
Noteikti ne laika apstākļi (smejas), man patīk vietējie 

iedzīvotāji. Viņi ir ļoti draudzīgi, smaidīgi un atvērti. Vēl 
neesmu ceļojis pa Latviju, taču ļoti vēlos. Gribu apmeklēt 
arī citas pilsētas. Rīgā man patīk arhitektūra –Art Nouveau 
darbi uz ēkām, tas ir tiešām apbrīnas vērts.

Esi nogaršojis jau  kādu no mūsu nacionālajiem 
ēdieniem?

Jā biju LIDO. Tur es pagaršoju kādu no vietējiem 
ēdieniem, man patika, tikai nosaukumu neatceros.

Ja Tu varētu pateikt Latvijas iedzīvotājiem tikai vienu 
lietu par savu kultūru, kāda tā būtu?

Mēs arī esam ļoti draudzīgi, ja ciemosieties pie mums, 
mēs noteikti centīsimies, lai jūs jūtaties kā mājās. Taču, ja 
nesanāks, mēs centīsimies vēl vairāk (smejas).

Kā Tev šķiet, kas varētu Turcijā izbrīnīt latviešus 
visvairāk?

Tas, ka Turcija nav musulmaņu valsts (smejas).
Intervēja Ieva Serjakova

2017. gada septembrī studijas Juridiskajā koledžā uzsāka ERASMUS+ programmas apmaiņas students  
Sergens Demirels no Amasjas Universitātes. Lūk pirmie iespaidi par mums un Latviju viņa skatījumā.
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notikums tikšanās laikā bija spēles pirmā jeb Demo versija, 
kuru jau varēja izmēģināt, kā arī “iepazīties” ar virtuālajiem 
grāmatvedības skolotājiem. Spēle ir sadalīta līmeņos, sākot 
ar vienkāršākajiem darbiem grāmatvedībā, noslēdzot ar 
sarežģītiem finanšu dokumentiem. Lai nonāktu nākošajā 
līmenī, ir jāiegūst katra līmeņa minimālais punktu skaits, t.i., 
nav iespējams pārvietoties tālāk, jo uzdevumi ir saistīti. 

Projekta dalībnieki šīs tikšanās laikā 26. augustā 
apmeklēja vienu no skaistākajām Polijas pilsētām – Krakovu, 
izstaigāja tās vecpilsētu, laukumus, raudzījās uz pilsētu no 
Rātsnama torņa, apskatīja Sv. Marijas baznīcu, Krakovas 
karaļa pili un Vāveles katedrāli. 

Ceturtā tikšanās “TrustvGLP” projekta dalībniekiem bija 
Barselonā (Spānijā) no 28. septembra līdz 1. oktobrim. Bez 
paveiktajiem 
dalībnieku mājas 
darbiem tika 
prezentēta arī 
pilnveidotā spēle, 
kuras sākumu 
jau varēja 
izspēlēt. Spēlētājs 
ir ievietots 
virtuālā pilsētiņā, 
kurā attīsta 
grāmatvedības 
prasmes pie 
vairākiem grāmatvedības skolotājiem, tie, savukārt, dod 
dažādus uzdevumus. Tos pareizi izpildot, spēlētājs iegūst 
virtuālo naudu, par kuru vēlāk var iegādāties grāmatvedības 
darbam nepieciešamos “materiālus”. Kad tie iegādāti, spēlētājs 
nokļūst jaunā līmenī – pilsētiņas biznesa centrā, kurā turpina 
padziļinātu apmācību, sastāda dažādus grāmatvedības 
dokumentus, piemēram, bilanci,  peļņas vai zaudējumu 
aprēķinu, pārskatu par naudas plūsmu u.c. Spēlētājam netiks 
atļauts pārvietoties uz nākamo līmeni bez nepieciešamajiem 
“materiāliem”, kurus var nopirkt tikai par virtuālo naudu, bet 
to iegūst pareizi izpildot grāmatvedības uzdevumus. Spēle ir 
pabeigta brīdī, kad ir izveidots gada pārskats.

Barselonas tikšanās laikā tika izvirzīti jauni uzdevumi, 
idejas par spēles izskatu un lietojamību, kā arī līdz nākamajai 
kopā sanākšanai jāīsteno jau agrāk nospraustie mērķi.

Kultūras dienā skatījām slavenā arhitekta Antionio 
Gaudi šedevrus – skaistāko pilsētas parku (Parc Güell) un 
vēl arvien nepabeigto Svētās ģimenes baznīcu (La Sagrada 
Familia), kas ir viens no plašāk pazīstamajiem Barselonas 
simboliem. Apmeklējām arī  Castle de Montjuic pili un 
Barselonas triumfa arku. 

Mārtiņš Zagorskis
“TrustvGLP” projekta dalībnieks

*  Turpinājums, sākumu sk.: Juridiskās Koledžas Vēstnesis,  
Nr. 7, 2017. gada maijs.

Juridiskā koledža šogad piedalās ERASMUS+ rīkotajā projektā “TrustvGLP”  
(I Trust My Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform).*

Projekts “TRUSTvGLP”

Projekta mērķis – izveidot grāmatvedības spēles 
datorplatformu, lai  interaktīvā veidā sagatavotu 
grāmatvežus un finansistus darba tirgum, interesantā veidā 
sniegt zināšanas par grāmatvedību un finansēm ar spēļu, 
uzdevumu un testu palīdzību 

2017. gadā jau ir notikušas četras tikšanās minētā 
projekta ietvaros: Turcijā, Latvijā, Polijā un Spānijā. Pirmā 
bija Nefšehīrā (Turcijā), otrā pie  mums – Rīgā, no 29. jūnija 
līdz 2. jūlijam, kad tika prezentēti četri iespējamie spēles 
varianti – RPG (role-playing game, jeb lomu spēle), divas 
3D tipa spēles (viena ar skatu no augšas, kurā ir jācīnās ar 
dažādiem grāmatvedības un finanšu briesmoņiem, otrā, 
savukārt,  ir ar pirmās personas skatu, kurā spēlētājs tiek 
ievietots virtuālā uzņēmumā) un puzles tipa spēli (tajā 
jāievieto termini, uzdevumi, dokumenti tiem paredzētajās 
vietās, piemēram, ilgtermiņa/īstermiņa ieguldījumi, 
dividendes, apgrozāmie līdzekļi u.c.).

Latvijā šīs tikšanās laikā kolēģus cienājām ar latviskiem 
ēdieniem un dzērieniem, bet kultūras programmas ietvaros 
piedāvājām viesoties vienā no Latvijas skaistākajām pilīm 
un aizvedām viņus uz Rundāli. Ciemiņi bija sajūsmā par 
ekskursiju, jo tās laikā izstaigājām gida pavadībā gan pils 
iekštelpas, gan arī paguvām izjust pils dārza svētku gaisotni.

Projekta dalībnieku otrā tikšanās Rīgā (Latvija)

Nākamo – trešo tikšanos augustā organizēja poļi Žešuvā 
(Rzeszow) ar Danmar Computers līdzdalību. 25. augustā 
tika demonstrēti trīs spēles logo varianti (no tiem bija 
jāizvēlas viens). Skatījām grāmatvedības un finanšu mācību 
dokumentus: bilanci (mēneša, ceturkšņa, gada), peļņas 
un zaudējumu aprēķinu, pārskatu par naudas plūsmu un 
ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskatu. Svarīgākais 

Pusdienu pauze trešajā tikšanās reizē Žešuvā (Polija)

Ceturtā tikšanās Barselonā (Spānija)
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Ekskursijas studiju kursu ietvaros

JK studenti Ministru kabineta sēžu zālē. Foto: Asja Arutjunjana 

Septembrī studiju kursa ietvaros pēc studējošo 
ierosinājuma apmeklējām ieslodzījumu vietas – Brasas 
cietumu un Centrālcietumu, kā rezultātā vairāki Juridiskās 
koledžas studenti par mācību 
prakses vietu ir izvēlējušies 
kādu no Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes struktūrvienībām, 
bet prakses laikā iegūtās 
zināšanas tiks atspoguļotas 
kvalifikācijas darbos. 

Uz Latvijas Republikas 
Ģenerālprokuratūru devāmies 
2017. gada 9. oktobrī, 
kur studentus sagaidīja 
ģenerālprokurors Ēriks 
Kalnmeijers aicinot viņus 
nākotnē papildināt prokuroru 
skaitu Latvijā. Ekskursijas 
ietvaros bija tikšanās ar Ģenerālprokuratūras prokuroriem, 
kuri dalījās pārdomās tieši par viņu specializāciju prokurora 
darbā, kā arī rosināja diskusiju par studentus interesējošiem 
jautājumiem. Kopīgi noskatījāmies dokumentālo filmu par 
neatkarīgās prokuratūras veidošanās procesiem 20. gs.  
90. gadu sākumā.

Cieša sadarbība Juridiskajai koledžai ir izveidojusies 
ar Valmieras Valsts ģimnāzijas Jauno juristu skolu un 
tās vadītāju Jāni Reinvaldu. Koledžas studenti kopā ar 
valmieriešiem – Jauno juristu skolas dalībniekiem,  
2017. gada 2. novembrī  apmeklēja Latvijas Republikas 
Augstāko tiesu. Mums bija iespēja tikties ar Augstākās 

Turpinot ikgadējo Juridiskajā koledžā iedibināto tradīciju – studentiem doties mācību ekskursijās –  
šogad esam apmeklējuši Latvijas Republikas Saeimu, Ministru kabinetu, Ģenerālprokuratūru,  

Satversmes tiesu, studenti ir piedalījušies tiesas sēdēs.
tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, tikām iepazīstināti 
ar Latvijas tiesību un tiesu sistēmu, Augstākās tiesas vietu 
un lomu tajā, ar tiesneša amatu un šīs profesijas niansēm. 

Pēc tam visi izstaigājām 
Tiesu pili, ieskatījāmies tiesas 
zālēs un ekskursijas ietvaros 
apmeklējām Augstākās tiesas 
muzeju, kā arī vēsturisko 
Senāta zāli, kur tagad notiek 
Ministru kabineta sēdes.

Arī uz Rīgas pilsētas 
Pārdaugavas Dzimtsarakstu 
nodaļu Juridiskās koledžas 
studenti un Valmieras Valsts 
ģimnāzijas Jauno juristu skolas 
dalībnieki devās kopā, lai tiktos 
ar nodaļas vadītāju Aiju Skuču 
un Zeltīti Krūzi (te jāpiezīmē, 

ka viņas ir mūsu – Juridiskās koledžas absolventes). Interesi 
raisīja Z. Krūzes sagatavotā  informācija  par dzimtsarakstu 
nodaļu vēsturisko izveidi, par dzimšanas, laulības 
reģistrāciju, par vārdu un uzvārdu maiņu Latvijā, par to, kā 
šobrīd rit ikdienas darbs dzimtsarakstu nodaļā. Apskatījām 
arī jauno laulību reģistrācijas zāli, citas telpas, t.sk. līgavaiņa 
un līgavas istabu.

Šīs ekskursijas, neapšaubāmi, studentiem dod iespēju 
iepazīties ar valsts institūcijām, to struktūru, darba 
organizāciju, kā arī ļauj klātienē tikties ar to vadītājiem.

Ruta Mekša
Juridiskās koledžas docētāja

Juridiskās koledžas apgādā 
tapusi jauna grāmata “Kvalitātes 
nodrošināšanas vadība”, kurā tiek 
aplūkoti kvalitātes vadības metožu 
attīstības vēsturiskie aspekti, kvalitātes 
būtība, pamatjēdzieni un vadības 
objekti, kvalitātes vadības sistēmas 
izstrādes un ieviešanas jautājumi, tiek 
skatītas kvalitātes vadības sistēmas un 
to veidi, kā arī starptautiskie kvalitātes 
standarti. 

Grāmatas autore Daina Vasiļevska 
saka: “Aizvien vairāk uzņēmumu un 
organizāciju Latvijā šodien pieņem 
lēmumu par kvalitātes sistēmas 
ieviešanu, par ko liecina arī strauji 
augošais uzņēmumu skaits, kas 
sertificēti saskaņā ar ISO 9000 sērijas 

Grāmata par kvalitātes vadību
standartiem. Visam pamatā ir arvien 
pieaugošā  uzņēmumu savstarpējā 
konkurence un klientu prasības pēc 
kvalitātes sistēmas sertifikāta saskaņā 
ar iepriekš minēto standartu. Ceru, 
ka šī grāmata palīdzēs studentiem 
veiksmīgāk apgūt studiju kursu 
“Kvalitātes vadība”, kā arī motivēs 
vairāk uzmanības veltīt kvalitātes 
jautājumiem savā turpmākajā 
profesionālajā darbībā.”

Kā izziņas avots šī grāmata 
būs noderīga uzņēmējdarbības 
speciālistiem, mācībspēkiem un 
uzņēmumu vadītājiem, kā arī citiem 
interesentiem, kuri grib noskaidrot 
kvalitātes vadības sistēmām izvirzītās 
prasības. 
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7. novembrī Rīgā notika LKA Studentu padomes 
dibināšanas sanāksme, kurā tika pieņemti organizācijas 
statūti un ievēlēta valde. Starp plānotajiem darbiem un 
aktivitātēm jāmin sadarbība ar valsts, pašvaldību vai 
nevalstiskajām organizācijām, kontaktu veidošana ar Latvijas 

Foto: Jānis Brencis

Fotoizstāde “Mana Latvija”
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas 

priekšvakarā koledžā atklājām studentu un docētāju 
fotoizstādi “Mana Latvija” – veltījumu Latvijas 100 gadu 
jubilejai. Gandrīz pirms gada tika izsludināts konkurss 
ar mērķi parādīt Latvijas cilvēkus, dabu un dzīvniekus, 
kultūras un vēstures vērtības, kā arī neparasto un mazāk 
pētīto, bet interesanto Latvijā. Ar saviem darbiem– gan 
nupat fotografētiem, gan arī pirms kāda laika tapušiem – šai 
konkursā piedalījās 10 autori. Aivaram Borovkovam un 
Jānim Brencim, kuri kā fotogrāfi-profesionāļi šogad žūrijas 
sastāvā vērtēja konkursam 
iesniegtās fotogrāfijas, šis 
nebija viegls uzdevums, 
jo uz pasauli sev apkārt 
katrs autors skatās citādi, 
no sava skatu punkta, 
ar atšķirīgu noskaņu un 
garastāvokli, izmantojot 
sev ierastu fotografēšanas 
tehniku un stilu. 

Pirmo vietu 39 
fotogrāfiju konkurencē 
ieguva darbs “Draudzība”, 
bet tā autors Aivis Kukutis 
saņēma galveno balvu –  “Draudzība” (Talsi, 2017. gada jūnijs). Foto: Aivis KukutisAivis Kukutis

Studentu padome ir brīvprātīga personu apvienība, 
kas apvieno un pārstāv divdesmit četras Latvijas koledžu 
studējošo pašpārvaldes, par savu mērķi izvirzot studentu kā 
nozīmīgas sabiedrības sociālas grupas tiesību un interešu 
ievērošanu. 

Darbību uzsākusi Latvijas Koledžu asociācijas 
Studentu padome

dāvanu karti 2 dienu atpūtai 2 personām “Baltic Beach 
Hotel&SPA”. Runājot par fotogrāfijas tapšanas vēsturi,  Aivis 
atzīmēja, ka tas ir gandrīz vai momentuzņēmums, tapis 
šovasar Talsos. Viens mirklis no dzīves, īss un skaudrs, taču 
ar to mēs arī esam bagāti. Otrā vieta šoreiz Jolantas Spuras 
fotogrāfijai “Makšķernieks”, bet trešo godalgu žūrija piešķīra 
Krišam Brālītim (foto “Rīgas jumti”). Veicināšanas balvas 
saņēma Kristīne Čapase-Jastržembska, Irīna Rutkovska, 
Anna Sabīne Zirne, Jeļena Pudāne, Baiba Rašmane, Santa 
Zuļģe, Daiga Munda.

un ārvalstu organizācijām izglītības, 
kultūras, zinātnes un sporta jomās, 
kā arī informācijas izplatīšana 
par koledžās studējošajiem 
aktuāliem jautājumiem, norisēm 
un problēmām, aktīvi paužot 
savu viedokli un attieksmi, 
t.sk. publiskajā telpā, kultūras, 
izklaides un izglītojošu pasākumu 
organizēšana un sadarbība ar 
Latvijas Studentu apvienību.

Juridisko koledžu LKA Studentu 
padomē pārstāv JK studentu 
pašpārvaldes priekšsēdētājs Emīls 
Sniedzītis, kurš šajā sanāksmē tika 
ievēlēts arī LKA SP valdē.

Anita Rudziša
Latvijas Koledžu asociācijas 

sekretāre
www.kolasoc.lv


