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Latvijas valdības 12. martā izsludinātās ārkārtas situācijas 
dēļ visās mācību iestādēs, tostarp augstskolās un koledžās, 
tika apturēts mācību process klātienē. Arī Juridiskajā 
koledžā klātienes studiju vietā pārgājām uz pilnu apmācības 
ciklu attālināti visās studiju programmās gan Rīgā, gan 
koledžas filiālēs. Šai ziņā mums palīdzēja līdzšinējā, gadiem 
uzkrātā pieredze tālmācībā, jo e-studiju formā mācības tika 
īstenotas vairākās studiju programmās arī pirms izņēmuma 
stāvokļa. Jaunas iespējas atklāja arī informācijas tehnoloģiju 
pielietojums. Tāpat kā daudzviet Latvijā, arī koledžas 
studiju procesa nodrošinājumam plašāk sākām izmantot 
elektroniskās saziņas platformas. Vislielāko popularitāti 
mūsu koledžas studentu un docētāju saziņā ir ieguvusi 
ZOOM konferenču un sarunu platforma. 

Atskatoties uz aizvadīto laika posmu pēc ārkārtas 
situācijas izsludināšanas valstī, varam konstatēt, ka mums 
ir ne tikai izdevies izvairīties no studiju pārtraukuma, bet 

Pārbaudījumi Juridiskās koledžas 
darbības divdesmitajā gadā 

Studentu izpratnē pārbaudījumi parasti ir eksāmeni, ieskaites, testi, kontroldarbi.  
Šogad papildus jau ierastajiem pārbaudījumiem mūs visus pārsteidza vēl nebijis jaunums –  koronavīruss 
COVID-19, līdzi nesot korekcijas ikdienas plānos un nākotnes iecerēs ne tikai studentiem un docētājiem,  

bet visiem cilvēkiem Latvijā, Eiropā un arī pasaulē. 
faktiski nodrošināt šī procesa pilnvērtīgu turpinājumu. 
Protams, virkne neērtību, trūkumi komunikācijā un procesu 
koordinācijā bija, bet kopīgiem spēkiem to visu esam spējuši 
pārvarēt. Tas rada pārliecību, ka tiksim galā arī turpmāk 
līdz COVID-19 atkāpsies pilnībā un visi ierobežojumi valstī 
tiks atcelti. Daļa studentu atzīst, ka arī pēc ārkārtas situācijas 
beigām labprāt turpinātu atsevišķas lekcijas noklausīties 
attālināti, izmantojot popularitāti ieguvušo ZOOM platformu. 

Šis – divdesmitais koledžas darba gads mums sarūpējis 
arī citus pārbaudījumus, kurus par negaidītiem gan nosaukt 
nevarētu. Tā ir studiju virzienu akreditācija augstskolās un 
koledžās, kam 2020. gadā atbilstoši Augstskolu likumam 
jānotiek visos studiju virzienos, kuri tiek īstenoti Juridiskajā 
koledžā (izņemot studiju programmu “Datorsistēmu un 
datortīklu administrēšana”, tai jau ir piešķirta akreditācija 
līdz 2023. gadam).

Turpinājums 2. lpp. 
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 Turpinājums no 1. lpp.
 Mēs pirmie valstī esam uzsākuši šo procesu, jo februārī 

koledžā un visās četrās tās filiālēs studiju programmas 
“Tiesību zinātnes” izvērtēšanu veica nopietna ekspertu 
komanda, kuras sastāvā bija divu prestižu pasaules līmeņa 
augstskolu pārstāvji no Lielbritānijas (Saseksas Universitātes) 
un Igaunijas (Tartu Universitātes). Eksperti atzinīgi novērtēja 
darbu šajā programmā un grupas vadītājs profesors Stefans 
Šūts noslēgumā koledžas kolektīvam veltīja atzinīgus vārdus, 
vēlot jau tuvākajā nākotnē kļūt par labāko koledžu savā jomā 
ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas reģionā. Plānoto ekspertu vizīti 
Ekonomikas virzienam (studiju programma “Grāmatvedība 
un finanses”) nācās pārcelt uz vēlāku laiku krīzes noteikto 
ierobežojumu dēļ, taču akreditācija notiks vēl šogad. Tas pats 
sakāms par Vadības, administrēšanas un nekustamo īpašumu 
pārvaldības virziena studiju programmu akreditāciju.

Pārbaudījumu ekspertu komisijas priekšā izturējusi nupat 
licenci ieguvusī jaunā studiju programma “Kiberdrošības 
pārvaldība un personas datu aizsardzība”, kuras ieviešanu 
atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Programma ir 
izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros. Tā tiešām 
ir unikāla ne tikai satura un aktualitātes ziņā, bet arī tajā 
sagatavojamo speciālistu pieprasījuma kontekstā. Faktiski 
“Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” ir 
pirmā šādas ievirzes programma ne tikai Latvijā un Baltijas 
reģionā, tā ir maz sastopama citos Eiropas reģionos un valstīs. 
Tāpēc koledžā programma tiks īstenota ne tikai latviešu 
valodā, bet arī angļu, piesaistot studentus no ārvalstīm. Rīgā 

studijas šai programmā uzsāksim jau oktorī gan klātienes, gan 
neklātienes apmācību formās. Šobrīd notiek studēt gribētāju 
pieteikšanās jaunajā programmā.

Arī Izglītības un zinātnes ministrija ir sagādājusi mums 
pārbaudījumu, piedāvājot (īstenībā uzstājot) koledžas ierindot 
profesionālās izglītības iestāžu statusā, tā skaidri nepasakot, 
kāda līmeņa institūcijas tās ir, bet nenoliedzot, ka arī turpmāk 
tās īstenos pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas. Juridiskās koledžas un Latvijas Koledžu 
asociācijas protesti šo procesu ir apturējuši, taču politiķu un 
ministrijas  lēmums vēl nav pieņemts.

Vēl viens pārbaudījums sagaida koledžas telpas Rīgā – 
remontdarbi, kuriem šī gada septembrī gan būtu jābeidzas. 
Remonta laikā koledžas administrācija un uzņemšanas 
komisija darbu turpinās turpat blakus – tikai citās telpās.

Visbeidzot, 2020. gads ir mūsu jubilejas gads. Par godu 
koledžas dibināšanas 20. gadadienai jau pērn tika izziņots 
absolventu IV salidojums, kam būtu jānotiek 2020. gada 
5. decembrī Rīgā, Juridiskās koledžas telpās. Tomēr esam 
un būsim gatavi tam, ka valstī noteikto ierobežojumu 
dēļ minētais pasākums klātienē varētu arī nenotikt. Tādā 
gadījumā salidojumu īstenosim virtuāli, izmantojot gan 
elektroniskos saziņas līdzekļus, gan jūsu vēstules par 
studiju gaitu, ar atmiņām par mācībām koledžā. Materiālus 
ievietosim koledžas tīmekļa vietnē un nākamajā “Juridiskās 
Koledžas Vēstneša” numurā. 

Tālavs Jundzis 
Juridiskās koledžas direktors,                                                                       

Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Studiju programmas “Kiberdrošības 
pārvaldība un personas datu aizsardzība” 
izstrāde tika veikta saskaņā ar Eiropas 
augstākās izglītības telpas veidošanas 
rekomendācijām, tostarp stratēģijas 
“Eiropa 2030” trīs prioritātēm, kas ir 
formulētas kā prasības izglītībai: gudra, 
ilgtspējīga un integrējoša izaugsme 
– lai sagatavotu augsti kvalificētus, 
starptautiskajām prasībām atbilstošus 
speciālistus, lai attīstītu mūsdienīgus 
pētījumus un iekļautos starptautiskajos 
pētījumu projektos.  Minētā studiju 
programma ietver trīs lielas zināšanu 
un kompetenču jomas, t.i., informāciju 
tehnoloģijas, tiesību zinātni un vadību, 
bet tās saturu veido atbilstoši studiju 
kursi: personas datu aizsardzība, globālā 
kiberdrošība, ievads datorzinātnē, 
programmēšanas pamati, drošības teorija, 
standarti un normatīvais regulējums, informācijas drošība, 
uzbrukuma rīki un metodes, aizsardzības rīki un metodes, 
datorkriminālistikas pamati, atvērto avotu datu analīze, 
tiesību zinības, saskarsmes psiholoģija un profesionālā ētika, 

Licenci ieguvusi jauna studiju programma
dokumentu pārvaldība un profesionālā 
terminoloģija, civilā aizsardzība, darba 
un vides aizsardzība, uzņēmuma 
darbības plānošana un organizēšana, 
projektu vadība, organizāciju vadība, 
personāla vadība u.c. 

Erasmus+ augstākās izglītības 
iestāžu studentiem 2. kursā paredz arī 
iespēju iegūt starptautisku pieredzi 
un zināšanas studijās arī ārvalstīs – 
izvēloties sev tīkamāko no partneru 
augstākās izglītības iestādēm. Savukārt 
absolventiem gadu pēc studijām ir 
iespēja stažēties, iziet praksi kādā no 
Eiropas Savienības valstīm Erasmus+ 
programmas ietvaros (atkarībā no 
izvēlētās valsts, saņemot ikmēneša 
stipendiju ap 650–750 eiro mēnesī).

Koledžā jau ir uzsākta studējošo 
reģistrācija studijām jaunajā 

programmā “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu 
aizsardzība”. Studiju sākums  
būs 2020. gada rudenī.

 Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece
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Eiropas Sociālā fonda projekti Juridiskajā koledžā
Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008

Projekts saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā 
personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Lai 
motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus  promocijas 
darbus, projekta ietvaros diviem doktorantiem, katram uz 
divpadsmit mēnešiem, tiek piedāvāts strādāt koledžā kā 
ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli izstrādāt 
savu promocijas darbu. Koledžā darbu 2019. gada novembrī 
uzsāka doktorante no Latvijas Universitātes Viktorija 
Soņeca, savukārt Rīgas Tehniskās universitātes doktorante 
Iveta Amoliņa strādā jau no 2019. gada 1. septembra. 
Projekts dod arī lielisku iespēju koledžas akadēmiskajam 
personālam stažēties pie komersanta, ko jau ir izmantojuši 
pieci akadēmiskā personāla pārstāvji, stažējoties IK “RATE”, 
SIA “AB InfoService”, SIA “Ārstu prakse Mazcenas 21”, SIA 
“Paul Mason Properties” un SIA “Trelleborg Wheel System 
Liepaja”, Liepājas SEZ SIA.

Projekts Nr. 8.2.3.0./18/A/006
Projekta ietvaros turpinās administratīvā personāla 

mācības, ir apgūts mācību kurss “Procesu vadība” (24 ak.st.). 
Šobrīd tiek veikts liels darbs pie koledžas e- pārvaldības 
sistēmas izstrādes. Sadarbībā ar IK “RATE” tiek izstrādāta 
jauna e-platforma, kas ietver sistēmas vizuālo izskatu, 
studējošo datu sistēmu, e-studiju funkcionālo sistēmu, 
personāldaļas funkcionālo sistēmu, bibliotēkas, t.sk.  
e-bibliotēkas sistēmu, grāmatvedības funkcionālo sistēmu, 
nodarbību sarakstu sistēmu, statistikas funkcionalitāti 

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

un uzskaiti u.c.  Sadarbībā ar Latvijas-Lielbritānijas 
kopuzņēmumu SIA “Zygon Baltic Consulting” notiek 
intensīvs darbs pie izcilības standartam atbalstošas 
pārvaldības sistēmas izstrādes un ieviešanas Juridiskajā 
koledžā, kas balstās uz SIA “Latvia Excellence” audita 
rezultātā izstrādātajām rekomendācijām.

Projekts Nr. 8.2.1.0./18/A/012
Mūsu ikdienu nereti apgrūtina datorsistēmu darbības 

dažādie apdraudējumi, arī personas datu aizsardzības 
normatīvu līkloči. Ar šiem jautājumiem tikt galā var 
vienīgi speciālisti, kuru – bieži vien – vienkārši tuvumā 
nav. Lai šīs problēmas palīdzētu risināt, Juridiskajā 
koledžā Rīgā pirmo reizi Latvijā tiek atvērta jauna studiju 
programma “Kiberdrošības pārvaldība un personas 
datu aizsardzība” (licence Nr. 041021-1, 10.06.2020.). 
Programmas priekšrocība ir tā, ka tajā tiks uzņemti 
studēt gribētāji ar vidējo vai augstāko izglītību, bet bez 
speciālām  priekšzināšanām datorzinībās un personas 
datu aizsardzībā. Studiju programma tiks realizēta latviešu 
un angļu valodā. Tās saturu veido dažādi studiju kursi: 
personas datu aizsardzība, globālā kiberdrošība, ievads 
datorzinātnē, programmēšanas pamati, drošības teorija, 
standarti un normatīvais regulējums, informācijas drošība, 
uzbrukuma rīki un metodes, aizsardzības rīki un metodes, 
datorkriminālistikas pamati, atvērto avotu datu analīze u.c. 

Intra Lūce
Juridiskās koledžas direktora vietniece

18.-20. februārī Juridiskajā koledžā gan 
Rīgā, gan arī tās filiālēs Liepājā, Ventspilī, 
Gulbenē un Valmierā strādāja starptautiska 
akreditācijas komisija. 

Studiju virziena “Tiesību zinātne” 
izvērtēšanu veica eksperti Stefans Šūts 
(Saseksas Universitāte), Alise Līna (Tartu 
Universitāte), Gatis Litvins (Latvijas 
Zvērinātu notāru padome, BA Turība), 
Ziedonis Ūdris (zvērinātu  advokātu birojs 
“Skudra&Ūdris”), Liene Vaivode (Latvijas 
Studentu apvienība, RSU studējošo 
pašpārvalde) un novērotāja Amanda 
Barkāne (Latvijas Studentu apvienība). 

Foto: Arta Šneidere

Akreditēts studiju virziens “Tiesību zinātne”
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2000
Bezpeļņas organizācija SIA “Juridiskā koledža” dibināta 
2000. gada 21. augustā.
Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā 1. decembrī savu pirmo mācību 
gadu uzsāk 460 studiju programmas “Tiesību zinātne” 
studenti.

2001
Mācību gada sākums Liepājas un Ventspils filiālēs.
2001. gada pavasarī – akreditācija gan mācību iestādei, 
gan abām tās filiālēm, kuras rezultātā tā top par pirmo 
starptautiski akreditēto koledžu Latvijā ar tiesībām izdot 
valsts atzītus diplomus par pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības iegūšanu. 
Studiju programmas “Tiesību zinātnes” akreditācija.
Pirmās docētāju (27.04.2001.) un studentu zinātniskās 
konferences (19.05.2001.).
Reflektantu skaits dubultojas – rudenī otrā kursa studentiem 
pievienojas 981 pirmkursnieks. 

2002
Juridiskā koledža – Latvijas Koledžu asociācijas dibināšanas 
iniciatore un šīs biedrības locekle.
Svinam savu 1. izlaidumu, kur diplomu par pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību saņem 352 absolventi  
(Rīgā, Kongresu namā 2002. gada 28. decembrī, Liepājā un 
Ventspilī – 2003. gada janvārī).
Koledžas kolektīvam – pirmais kopīgais ārzemju brauciens.

2003
Juridiskās koledžas 2. izlaidums Rīgā un filiālēs: Liepājā, 
Ventspilī, diplomus saņem 433 jaunie juristu palīgi.
Uzsākam dalību Ķīpsalas izstādē “Skola”.

2004
BO SIA “Juridiskā koledža” nosaukums tiek mainīts uz SIA 
“Juridiskā koledža”. 
Ar 2004./2005. studiju gadu koledža sāk īstenot vēl divas 
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas ”Cilvēku resursu vadība” un “Komerczinības” 
(Rīgā un arī filiālēs).   

2005 
Studiju programmu “Cilvēku resursu vadība”, 
“Komerczinības” un koledžas bibliotēkas akreditācija. 
Lēmums par studiju programmas “Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana un apsaimniekošana” īstenošanu.
Sākot ar 4. izlaidumu, visi absolventi diplomus saņem Rīgā, 
svinam kopā.
Pirmais absolventu salidojums.

2006
Ar 2006./2007. studiju gadu uzņemšana Juridiskajā koledžā 
notiek divas reizes gadā, t.i., sākam ziemas uzņemšanu Rīgā.

Juridiskās koledžas 20 gadi
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Februārī studijas neklātienes nodaļā Rīgā uzsāk pirmie 
“Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas” 
programmas studenti, bet rudenī šai programmā jau tiek 
uzņemti studenti vakara nodaļā Rīgā un neklātienē – filiālēs.
Sākam izdot Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājumu, 
kurā tiek iekļautas gan docētāju, gan studējošo zinātniskās 
publikācijas.

2007
Darboties sāk Gulbenes un Valmieras filiāles.
Juridiskajā koledžā Rīgā un četrās filiālēs kopā ir sasniegts 
lielākais reflektantu skaits, oktobrī studijas pirmajā kursā 
uzsāk 1261 students četrās programmās. 

2008
Kopš 2008. gada izlaidumus Juridiskajā koledžā svinam 
divreiz gadā: ziemas beigās un, kā jau ierasts, rudenī.

2009
Rekordliels absolventu skaits 9. izlaidumā, kad koledžu 
absolvē 580 jaunie speciālisti. 
Līdzās jau apritē esošajām četrām pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, 
pievēršamies arī tālākizglītībai, ar programmas “Nekustamā 
īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana” (kvalifikācija – 
namu pārzinis) realizāciju kursu veidā.

2010
Jaunas studiju iespējas paver tikko uzsāktā tālmācības forma 
jeb e-studijas.
Juridiskās koledžas desmit gadu jubileja.

2011
Koledža iesaistās ERASMUS mobilitātes programmā.
Aktīvi piedalāmies sporta un kultūras pasākumos: ikgadējā 
maratonskrējienā, boulinga turnīros, laivu braucienos u.c. 

2012
Piecas studiju programmas, t.sk. jaunā “Grāmatvedība un 
finanses”.
Juridiskā koledža iesaistās ANO izglītības programmā, 
kļūstot par PRME dalībnieci.
Otrais absolventu salidojums.

2013
Akreditācija studiju virzieniem “Ekonomika”, “Tiesību 
zinātne”.
Tiek izstrādāta jauna studiju programma “Datorsistēmu un 
datortīklu administrēšana”.
Juridiskā koledža – starptautisko organizāciju EURASHE, 
WFCP, FIABCI dalībniece.

2014
Studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo 
īpašumu pārvaldība” akreditācija.

Turpinājums 6. lpp. 
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Realizējam sešas studiju programmas.
Starptautiskajā zinātnes nedēļā koledžā piedalās ārvalstu 
zinātnieki un mācībspēki no septiņām valstīm. 

2015
Akreditēts studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, 
datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība 
un datorzinātne”.
Noslēgti sadarbības līgumi ar Utenas koledžu (Lietuva) 
un Vidzemes augstskolu, kas paredz iespēju koledžas 
absolventiem iegūt profesionālā bakalaura grādu turpinot 
studijas vēlākos studiju posmos.
Juridiskās koledžas trešais absolventu salidojums. 

2016
Mūsu studenti darbojas Southwestern vasaras apmaiņas un 
darba programmā ASV.
BA Turība tiesu procesa izspēlē Juridiskās koledžas 
komandai – 3. vieta.

2017
Koledžas darba grupa iesaistās ERASMUS+ projektā 
“TRUSTvGLP”.
Juridiskā koledža – LRTK biedrs.
Tiek dibināta Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padome, 
kuras valdē darbojas arī Juridiskās koledžas studentu 
pašpārvaldes pārstāvji.

2018
Tiesu ekspertu, prokuroru, izmeklētāju, tiesnešu apmācība 
saskaņā ar līgumu “Mācību pakalpojumi par tiesu ekspertīzi 
un tās veikšanu”.
Uzsākam vairāku Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu.
2018./2019. studiju gadā, ēkas kapitālremonta laikā, Rīgā 
studiju process tiek oragnizēts Citadeles ielā 9a.

2019
Koledžai ir ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikāts.
Pievienojamies Latvijas augstskolu Vienotās datorizētās 
plaģiātisma kontroles sistēmai.
2019. gada rudenī koledža atsāk darbu Kronvalda bulv. 1A, 
Rīgā.

2020
Studiju virzienu “Tiesību zinātne”, “Ekonomika”, “Vadība, 
administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 
akreditācija.
Licencēta jauna studiju programma “Kiberdrošības 
pārvaldība un personas datu aizsardzība”.
Juridiskās koledžas ceturtais absolventu salidojums. 

 Turpinājums no 5. lpp.

Juridiskās koledžas arhīva materiāli
Foto: Jānis Brencis
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Manai koledžai drīz apaļa 
jubileja – 20 gadi!

Ir pagājuši trīspadsmit gadi, kopš absolvēju Juridisko 
koledžu, tas bija 2007. gadā. Juridiskajai koledžai jau drīz 
jubileja – 20 gadu, kas ir pietiekami daudz, un tajā pašā laikā 
pavisam maz, kas tādējādi kļūst par labu dzinējspēku tālākai 
attīstībai un izaugsmei. 

Laiku pa laikam es ielūkojos koledžas tīmekļa vietnē. 
Prieks par piedāvātajām studiju programmām un karjeras 
iespējām. Atzinīgi vērtējama Juridiskās koledžas prasme 
pastāvīgi pilnveidoties, izstrādājot un attīstot jaunas 
studiju programmas atbilstoši aktualitātēm un speciālistu 
pieprasījumam darba tirgū, tajā pašā laikā nezaudējot 
akadēmiskās izglītības nozīmību, kas ir ikvienas profesionālās 
kvalifikācijas pamatu pamats. Tas bija viens no apsvērumiem, 
kāpēc es izvēlējos studijas šajā augstākās izglītības iestādē. 
Otrs – praktiskā puse – iespējas darbu apvienot ar studijām, 
pielietot iegūtās zināšanas ikdienas darbā, kā arī diskutēt ar 
koledžas mācībspēkiem par aktualitātēm dažādās tiesību 
nozarēs no praktiskiem normu piemērošanas aspektiem. 

Novērtējama bija arī studiju turpināšanas iespēja pēc 
Juridiskās koledžas absolvēšanas, kā rezultātā nepilnu divu 
gadu laikā ieguvu profesionālā bakalaura grādu tiesību 
zinātnē. Vēlāk, 2013. gadā, ieguvu profesionālā maģistra 
grādu tiesību zinātnē, absolvējot Latvijas Universitāti un 
iegūstot jurista kvalifikāciju. Juridiskā koledža man paliks 
atmiņā arī kā iedrošinājums izzināt un publicēt zinātniskus 
rakstus par aktuālajiem jautājumiem tiesību zinātnē arī 
turpmāk, jo tieši pateicoties koledžai 2008. gadā iesniedzu 
savu pirmo zinātnisko rakstu publikācijai Juridiskās koledžas 
zinātnisko rakstu krājumā. Tā pamatā bija mans izstrādātais 
un aizstāvētais kvalifikācijas darbs studiju noslēgumā. 

Līdztekus studijām veidojās arī mana profesionālā karjera 
jurisprudencē, tās sākums saistās tieši ar studijām Juridiskajā 
koledžā, kas ļāva pēc klientu apkalpošanas speciālista 
amata kredītiestādē uzsākt pildīt jurista palīga pienākumus. 
Vēlāk tur kļuvu par juriskonsulti, un pēc maģistra grāda 
iegūšanas vairāk kā piecus gadus biju juridiskās pārvaldes 
kredītiestādē vadītāja. Šobrīd, pieņemot jaunu profesionālu 
izaicinājumu pēc divdesmit gadu pieredzes banku jomā, 
esmu pievienojusies ražošanas uzņēmumu grupai Dobelē, 
pildot jurista pienākumus un nodrošinot juridisko atbalstu 
komercdarbībā, t.sk. pārrobežu darījumos.

Šī raksta noslēgumā vai drīzāk, sveicot Juridiskās koledžas 
kolektīvu gaidāmajā dzimšanās dienā, vēlos vēlreiz pateikties 
savai koledžai, tās mācībspēkiem, īpaši direktoram Tālavam 
Jundža kungam par iedrošinājumiem, par studiju laiku 
koledžā, kas bija interesants, saspringts, taču vienlaikus 
zināšanu un pieredzes bagāts laiks. Un tikai attieksme, 
apņēmība un darbs, kā arī spēja pielāgoties tik mainīgajiem 
apstākļiem, nezaudējot darba kvalitāti, ir pamatu pamats 
pastāvēšanai, attīstībai, izaugsmei un sasniegumiem! Lai 
mums viss izdodas!  

Sandra Miļauska
Tiesību zinātņu studiju programmas absolvente 
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Izaicinājumi studiju organizācijā  
ārkārtas situācijā

Tāpat kā visām mācību iestādēm Latvijā, arī Juridiskajai 
koledžai, sākoties valstī ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem 
ierobežojumiem, bija jāveic izmaiņas mācību plānos, 
organizējot studiju procesa norisi attālināti. 

Jāatzīst, ka tas bija izaicinājums – pilnīgi visa mācību 
procesa pārcelšana no nodarbībām klātienē uz elektronisko 
vidi, jo studentiem, kuri izvēlējušies studēt pilna vai nepilna 
laika klātienes formā, studiju process tiek organizēts citādi 
nekā mūsu tālmācības jeb e-studentiem. Arī mēs, kā daudzi, 
cerējām, ka ārkārtas situācija nebūs pārāk ilga un tik nopietna. 
Martā gan no studentiem, gan docētājiem saņēmām dažādus 
priekšlikumus – studijas “iepauzēt”, atlikt uz vēlāku laika 
posmu, pagarināt semestri. Taču veicot studentu aptauju, 
vairākums studējošo tomēr atbalstīja ierosinājumu – studiju 
procesu turpināt attālināti, nevis mācības pārcelt vai pagarināt 
semestri, kas prasītu papildus laiku darba dienu vakaros, 
kā arī sestdienās un svētdienās vasarā. Kā izrādījās, tas bija 
pareizais lēmums, ņemot vērā vēlāko ārkārtējās situācijas 
pagarinājumu. Šobrīd studenti koledžā attālināti apgūst ne 
tikai studiju kursus, bet arī kārto ieskaites, eksāmenus un 
studiju kursu parādus.

Izaicinājumi, ar kuriem nācās saskarties, uzsākot studiju 
procesa nodrošināšanu attālināti, bija vairāki. Galvenais –   
tehniskais nodrošinājums, jo, pirmkārt, bija jālemj par 
vienotas platformas izvēli lekciju nodrošināšanā tiešsaistes 
formātā. Otrkārt, nekavējoties vajadzēja nodrošināt 
studentiem mācību materiālu pieejamību e-vidē. Vairākiem 
koledžas docētājiem darba vajadzībām tika izsniegti 
portatīvie datori, lai netiktu kavēts studiju grafiks. Jāpiebilst, 
ka lietotājiem tika konstatētas nevienlīdzīgas prasmes darbā 
ar tiešsaistes rīkiem – tas sakāms gan par studentiem, gan 
atsevišķiem docētājiem, kuriem iepriekš nebija pieredzes 
lekciju vadīšanā tiešsaistes režīmā. Vēl viens nozīmīgs 
izaicinājums – informācijas aprite starp studentiem, 
administrāciju un docētājiem, jo pārejot uz komunikāciju 
attālināti, būtiski pieauga ne tika mūsu, bet arī docētāju 

saņemto e-pastu skaits, un tieši laika trūkums dažreiz bija tas 
iemesls, kas radīja kavēšanos ar atbilžu sniegšanu.

Taču lielākais mūsu ieguvums – šī situācija kolektīvam 
lika mobilizēties un izvērtēt koledžas iespējas ieviest jaunus 
studiju procesa organizācijas risinājumus gan tehniski, gan 
attiecībā uz studiju kursu plānojumu.

Šobrīd mācību procesa nodrošinājumam tiešsaistē 
koledža izmanto vairākas platformas. Populārākā no tām ir 
e-mācību vide moodle, kurā pēdējo četru gadu laikā jau bija 
reģistrējušies vairāk nekā 800 tālmācības studenti. E-mācību 
vidē studējošo vajadzībām ir izveidoti un pieejami vairāk nekā 
200 pilnībā nokomplektēti studiju kursi.

Kopš pagājušā  gada koledžas docētāji veido lekciju 
ierakstus, izmantojot video platformu Vimeo. Šobrīd 
platformā atrodami 38 lekciju ieraksti, kas ir paredzēti Tiesību 
zinātņu, Cilvēkresursu vadības, Komerczinību un Nekustamā 
īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas studiju 
programmu studentiem. Video lekcijas jau ir apskatījuši un 
studiju procesā izmantojuši vairāk nekā 300 studenti. Te 
jāpiebilst, ka pieslēdzoties koledžas mācību platformai  
e.jk.lv, minētie lekciju ieraksti ir ērti skatāmi gan datorā, gan 
arī mobilajā tālrunī. 

Tiešsaistes platforma ZOOM Juridiskajā koledžā nodrošina 
lekciju, ieskaišu, eksāmenu norisi, ļaujot studentiem un 
docētājiem brīvi komunicēt, uzdot jautājumus, apmainīties 
viedokļiem. Protams, koledžas docētāji tiešsaistes lekciju 
vadīšanā strādā ne tikai ar minētajiem rīkiem, bet izmanto 
arī citas interneta platformas, piemēram, Microsoft Teams, 
Webex u.c. Kā liecina statistika, tad studiju procesā ārkārtējās 
situācijas laikā studenti visbiežāk ir izmantojuši datorus, otro 
vietu ieņem mobilie tālruņi ar Android operētājsistēmu. 

Mēs sakām lielu paldies mūsu studentiem par sapratni tajās 
situācijās, kad viss neveicās tik labi, kā gribētos!

Rūta Lūce
Studiju daļas vadītāja,

Normunds Pauders
programmētājs

Nāc studēt JURIDISKAJĀ KOLEDŽĀ!

l Tiesību zinātnes
l Cilvēku resursu vadība
l Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

l Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
l Grāmatvedība un finanses
l Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

Tālr. uzziņām 67508005,  mob. tālr. 28665420
Uzņemšanas komisija: Rīgā, Kronvalda bulv. 1a; strādā darba dienās 10:00-18:00 (pirmdienās 10.00-16.30)
                                                filiālēs no 14. augusta trešdienās un piektdienās 16:00-19:00

Dokumentus pieņem: 
- dienas nodaļā Rīgā no 2020. gada 1. jūlija līdz 28. augustam
- vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2020. gada 2. jūlija līdz 27. septembrim
- neklātienes nodaļā filiālēs no 2020 . gada 14. augusta līdz 25. septembrim

STUDIJU MAKSAS ATLAIDE  LĪDZ 21%

www.jk.lv
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Kad pirms pusotra gada atnācām koledžā iesniegt 
dokumentus, jau bijām izdarījuši izvēli par labu klātienes 
studijām, protams, zinot, ka pastāv arī studijas e-vidē. Tomēr 
tagad liktenis piespēlēja šo iespēju – iepazīties ar citāda 
veida studiju procesu.

Protams, mēs atbalstām stingros izolācijas pasākumus, 
tomēr grupiņā jau sāk izkristalizēties doma, ka labprāt un 
iespējami ātrāk gribētos atgriezties pie ierastās, iepriekš 
izvēlētās mācīšanās kārtības. Daļai no mums draudzība ar 
datoru nav pārāk cieša, nereti pirms lekcijām rodas bažas vai 
izdosies pieslēgties ZOOM platformai, vai nepievils interneta 
savienojums un ierobežotais datu apjoms, vai izturēs vecais 
vai jaunais dators. Aizvadījām te pāris lekcijas tiešsaistē, 
kur neiztika arī bez aizķeršanās. Tad ir zvans draugam ar 
lūgumu, lai palīdz. Labi, ka dažam blakus jau ir atbalsta 
grupa, kura vienmēr gatava palīdzēt. Šīs ķibeles ļauj izdarīt 
secinājumus, kā vajag sagatavoties nākamajai lekcijai, lai viss 
ritētu gludi. 

Par spīti visām nebūšanām ir vērojama milzīga sapratne 
un pacietība no studentu un docētāju puses. Visi taču esam 
vienā laivā. Mēs novērtējam administrācijas un docētāju 
pūles, pārplānojot lekcijas uz attālinātās mācīšanas procesu. 
Tāda pieredze vēl nav uzkrāta,  nevienam līdz šim tā nav 
bijusi ikdienas situācija.

Īstenībā nav jau tik grūti mācīties tiešsaistē. Ja ievēro 
pāris priekšnosacījumus veiksmīgai lekciju apguvei, varbūt 
tā lieta var pat iepatikties. Līdztekus mācību materiālam mēs 
apgūstam prasmes piedalīties tiešsaistē tīri tehniski. Pats 
redzi visus, kolēģi redz arī tevi ar visu atbalsta grupu, ja tā 
laikus nav nogājusi maliņā. 

Piedaloties pirmajā lekcijā tiešsaistē, pāris atziņas 
radās uzreiz. Lai gan mācāmies mājas apstākļos, izskatās, 
ka dresscode tiešsaistes semināram tomēr pastāv, tāpēc 
jāpieceļas no rīta agrāk un jāsakārto sevi, lai neizskatītos 
kā tikko no gultas izkāpis. Arī jautājumus un neskaidrības 
jāpiefiksē līdz nodarbības sākumam. Vislabāk tiešsaistei 
pieslēgties 5–10 minūtes pirms noteiktā laika. Sagatavot 
papīru, rakstāmo. Vai sagatavot arī maltīti un uzkodas? 
Labāk nē, jo tas novērš uzmanību un traucē koncentrēties 
ne tikai pašam gardēdim, bet arī pārējie dalībnieki sāk 
iedziļināties tavas maltītes saturā. Lai izdotos strādāt raiti, 
ja iespējams, mūsu lekciju laikā labāk atrasties klusā telpā, 
bez blakus skaņām. Jo burvīgie mazuļi, kucēni, kaķēni 
novērš no mērķa, kura dēļ esam sapulcējušies pie datoru 
ekrāniem. Vienā no lekcijām es papētīju datora ekrānā 
savus kolēģus un telpu, kas katram tur redzama. Tas lika 
nevilšus aizdomāties, ko tad redz kolēģi man aiz muguras. 
Tikai tapetes. Garlaicīgi. Tā ir vēl viena nianse – fons, par ko 
jāpadomā, pirms pieslēdzamies tiešsaistei. 

Lekciju laikā sapratām, ka jautājumus ērtāk rakstīt čatā, 
jebkurā laikā – arī tad, kad citi runā. Savukārt, lai saruna 
būtu dinamiska, jāpamanās ātri ieslēgt un izslēgt mikrofonu. 
Man patīk iespēja uz brīdi “pazust” no redzamības 
loka, izslēdzot video. Daudz rodas tādu interesantu 
jaunatklājumu, bet mēs tomēr gaidām atkal tikšanos lekcijās 
klātienē gan ar kolēģiem, gan docētājiem.

Vēlot pozitīvu skatījumu uz esošo situāciju,
Renāte Meldriņa

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
studiju programmas studente

Studijas Juridiskajā koledžā, kad visapkārt ir vīrusa 
COVID-19 radītā ārkārtas stāvokļa ierobežojumi, sākotnēji 
likās, ka būs stipri sarežģītas. Martā nebija vēl skaidrs 
pats attālināto studiju process, radās bažas par to, kā tad 
nokārtosim eksāmenus, ieskaites. Taču nu varam apgalvot, 
ka nav ne tuvu tam, kā iedomājāmies un raizējamies.

Jā, studiju process notiek attālināti, taču sazināmies 
regulāri ar mūsu filiāles vadītāju Ingu Kalmikovu, kura 
tad informē par jaunumiem, varam saņemt bibliotēkas 
grāmatas, ja kāds nevēlas lasīt mācību materiālu elektroniski. 
Grāmatas papīra formātā, kad tās ir pa rokai, ir ērtāk 
izmantojamas! 

Nodarbību grafiks nav mainījies, kas mums ir ļoti svarīgi. 
Viss notiek, tikai mācību process nu norisinās ar ZOOM 
platformas starpniecību. Jūtam gan šo atšķirību, jo mācoties 

attālināti  mājās jādara vairāk pašam, daudz jālasa, jāmeklē 
materiāli un jāmācās patstāvīgi. Paldies docētājiem, kuri pēc 
lekcijām, t.sk. darbdienās, ja ir jautājumi, atbild uz e-pastu, 
kad studentam ir kas neskaidrs. Reizēm mēdzam pazvanīt, 
pakonsultēties, lūdzam skaidrojumu. Eksāmeni un ieskaites 
jau netiks atcelti.  

Par Juridiskās koledžas noorganizēto mācību procesu 
attālināti jāsaka – tas ir stabils! Tikai tīri cilvēciski 
skumstam pēc tikšanās reizēm ar studiju biedriem un tagad 
novērtējam, ka labāk (un, mūsuprāt, vieglāk) ir mācīties 
klātienē, kur docētāji daudz vairāk informācijas var sniegt 
nodarbību laikā, kur pastāv arī atgriezeniskā saite ar 
studentiem.

Andriana Anna Ablamska, Kristiāna Oliņa
Liepājas filiāles Tiesību zinātņu studiju programmas studentes

Lekcijas tiešsaistē

Studijas un ārkārtas stāvokļa 
radītie ierobežojumi

Jau vairāk nekā mēnesi mēs dzīvojam, strādājam, funkcionējam līdz šim nepiedzīvotā veidā.  
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir sagriezis 

kājām gaisā studentu dzīvi, t.sk. arī mūsu – Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
otrā (ziemas uzņemšanas) kursa studentu ikdienu.
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29. izlaidums – studiju posma noslēgums  
sešu koledžā realizējamo  

studiju programmu studentiem

Ņemot vērā šogad valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, visi pasākumi tika 
organizēti attālināti – tiešsaistes režīmā. Tādējādi Starptautiskās zinātnes 
nedēļas ietvaros no 21. aprīļa līdz 25. aprīlim studentiem bija iespējas piedalīties 
gan koledžā notiekošajos pasākumos, gan arī citu republikas augstskolu 
konferencēs, atvērtajās lekcijās, diskusijās.

2020. gada 24. aprīlī Juridiskajā koledžā starptautiskajā konferencē “Baltijas 
valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, 
ekonomiskie un tiesiskie aspekti”, ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, 
tikās, uzstājās ar ziņojumiem un aktīvās diskusijās iesaistījās gan koledžas 
docētāji, gan Baltijas valstu zinātnieki, gan arī Gruzijas un Turcijas universitāšu 
mācībspēki un studenti. Aktuālākās konferences ziņojumos ietvertās tēmas tika 
izvēlētas publikācijai zinātniskās konferences rakstu krājumā.

 
Anita Rudziša

Starptautiskā zinātnes nedēļa

The Development 
of Baltic States  
Over 30 Years Since 
Restoration  
of Independence:  
Political,  
Economic and  
Legal Aspects

Proceedings 
of an International 
Scientific Conference,  
24–25 April 2020, Riga

All events via electronic coommunication tools

Juridiskajā koledžā gadu gaitā ir izveidojušās daudzas saturiski 
interesantas un nozīmīgas tradīcijas. To vidū noteikti jāmin 

Starptautiskā zinātnes nedēļa, kā arī regulāra piedalīšanās Latvijas 
Juristu dienu aktivitātēs, kas ik gadu notiek aprīļa pēdējā nedēļā.

Juridiskās koledžas 2020. gada ziemas izlaidumā diplomus par pirmā līmeņa augstāko izglītību saņēma 
 66 jaunie speciālisti. Uz Splendid Palace skatuves šai svētku reizē atzinība par izcili izstrādātu un labi aizstāvētu 

kvalifikācijas darbu tika izteikta Kasparam Igaunim, Kristīnei Vaļeikai, Ivetai Trallei, Pēterim Sarkanam, 
Mārtiņam Jaunzemam, Maijai Liepiņai.
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Kvalifikācijas darbs – solis ceļā uz karjeru

Pētījumu tēmas izvēli nereti nosaka dažādi faktori: 
interesanta tēma, kuru students vēlētos pētīt padziļināti; 
šodienas aktualitātes; tēma, par kuru ir pieejamas 
neskaitāmas publikācijas un citi materiāli; studējošā ikdienas 
darbs saistīts ar kvalifikācijas darba tematiku; tematu iesaka 
kvalifikācijas darba vadītājs u.c. Samērā bieži studenti 
kvalifikācijas darbu mēdz rakstīt par studiju procesā jau 
apgūtu un zināmu tēmu, 
kas ir ieinteresējusi 
autoru.

Juridiskās koledžas 
studenti tēmas izvēli 
veic atbildīgi, tādēļ 
kvalifikācijas darbi tiek 
izstrādāti kvalitatīvi. 
Jau no pirmā kursa 
studenti, rakstot studiju 
kursu ietvaros savus 
referātus, ievēro koledžas 
izstrādātos metodiskos 
noteikumus, gan 
saturiski veidojot tekstu, 
gan noformējumu. 
Nereti studenti izvēlas 
savu pētījumu un 
kvalifikāciju darbu tēmas 
jau pirmajā studiju gadā. 

Pagājušā gada rudenī 2. kursa studenti iesniedza  
177 kvalifikācijas darbu tēmu pieteikumus. Kā jau katru gadu, 
daudz pieteikumu bija par darba tiesību jautājumiem –14, 
jo minētās tēmas var izvēlēties visu sešu koledžā realizējamo 
studiju programmu ietvaros. Tiesību zinātņu studiju 
programmas studentiem saistošas šķita ģimenes tiesības (19  
pieteikumi), tika izstrādāti interesanti kvalifikācijas darbi 
administratīvajās tiesībās, arī par administratīvā procesa 
jautājumiem, bija pieteiktas vairākas tēmas sociālajās tiesībās. 
Studentiem interesē un viņi izvēlas rakstīt kvalifikācijas darbu 
arī Eiropas tiesību jomā, krimināltiesībās.  Te jāpiebilst, ka 
tika konstatēta lielāka izvēlēto tēmu dažādība salīdzinājumā ar 
citiem studiju gadiem.

Cilvēku resursu vadības programmas studenti 
galvenokārt izvēlas izstrādāt savu kvalifikācijas darbu par 
jautājumiem, kas cieši saistīti ar apgūstamo specialitāti: 
personāla atlase, darbā pieņemšanas kārtība, personāla 
vadības funkcijas, tāpat nereti  studenti raksta par darba 
tiesību jautājumiem. Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas studiju programmas studentiem saistoši 
temati: dzīvojamo māju pārvaldīšanas organizēšana, valsts 
nekustamā īpašuma apsaimniekošana u.c. Datorsistēmu, 
datortīklu administrēšanas studiju programmas studenti, 
protams, stabili jūtas savā lauciņā, izvēloties tematus par 

darbstaciju attālinātu administrēšanu, digitālā paraksta 
lietojumu, par dokumentu drošību utt. Grāmatvedības un 
finanšu studiju programmai sava specifika: gada pārskata 
sastādīšana, grāmatvedības organizācija un uzskaite u.c.

Šoruden tika aizstāvēti studentu kvalifikācijas darbi par 
specifiskām un interesantām tēmām, t.sk. par e-izklaidi, tās 
iespējām un aktualitātēm Latvijā, par Eiropas Savienības 

robežu pārraudzību, 
par morālā kaitējuma 
piemērošanu tiesu 
praksē. Saistoši 
studentiem bija 
arī jautājumi par 
negodīgu konkurenci, 
nepilngadīgo personu 
institūtu mantošanas 
tiesībās, nakts 
patversmes tiesisko 
regulējumu. Parādījās 
jaunas un aktuālas 
tēmas, piemēram, par 
pašvaldības funkcijām 
kultūrizglītības jomā, 
par pedagogu darbu 
un tiesisko regulējumu, 
produktu pārdošanas 
veicināšanas metodēm, 

par smagus un sevišķi smagus noziegumus izdarījušo 
personu resocializāciju ieslodzījuma vietās.

Valsts gala pārbaudījumam 2020. gada ziemā studenti 
saviem kvalifikācijas darbiem bija izvēlējušies saistošus un 
mūsdienīgus tematus – gan par būvniecības ierosinātāja 
atbildības lomu publisko ēku būvniecībā, mājokļu 
pārvaldīšanas procesa modernizāciju, tāpat arī par 
partnerattiecību modeļiem Latvijā – laulību institūta tiesisko 
regulējumu pretstatā divdzimumu partneru kopdzīvei, par 
nolaupīta bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī u.c. 
Izstrādātie kvalifikācijas darbi tika atbilstoši novērtēti, par 
tiem daži autori izlaidumā saņēma atzinības rakstus.

Katru gadu Juridiskās koledžas Valsts kvalifikācijas 
darbu aizstāvēšanas komisija labākos kvalifikācijas darbus 
rekomendē publicēt Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu 
krājumā, pie tam autoram tiek piedāvāta iespēja uzstāties 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Turpinot studijas 
tālākā studiju posmā citās augstskolās gan Latvijā, gan 
ārvalstīs mūsu absolventi ir pārliecināti par savām koledžā 
iegūtajām zināšanām, kas ļauj veiksmīgi izstrādāt un 
aizstāvēt nākamos – bakalaura darbus arī svešvalodās.

 
Inita Reide

Vakara un neklātienes nodaļas vadītāja
Foto: Jānis Brencis

Studiju programmas un profesionālās jomas uzdevumiem, kā arī katra studenta zināšanām 
un interesēm atbilstoša kvalifikācijas darba tēmas izvēle ir viens no svarīgākajiem  

un atbildīgākajiem uzdevumiem gatavojoties valsts gala pārbaudījumiem koledžā. 

Labāko kvalifikācijas darbu autori kopā ar koledžas  
direktoru Tālavu Jundzi
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2020.  gada 21. aprīlī, ņemot vērā valstī noteiktos ārkārtas 
stāvokļa ierobežojumus, attālināti notika biedrības "Latvijas 
Koledžu asociācija"  izpildinstitūcijas – valdes vēlēšanas.  
Piedaloties 23 asociācijas biedriem uz nākamo termiņu –  
2 gadiem ir ievēlēts jaunais valdes sastāvs: Ināra Upmale 
(Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžas direktore), Tālavs Jundzis (Juridiskās koledžas 
direktors), Jānis Rozenblats (PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" 

Lai pievērstu politikas veidotāju 
uzmanību ne vien tam, cik būtiski 
studējošo finanses ietekmējusi Covid-19 
krīze, bet arī ilgstošajām problēmām 
augstākās izglītības pieejamībā kopumā, 
Latvijas Studentu apvienība nupat 
rīkoja online akciju “GribuStudēt”, 
aicinot studējošos un sabiedrību 
vērst uzmanību uz papildu atbalsta 
nepieciešamību studentiem gan 
šobrīd, gan ilgtermiņā. Aprīlī notikusī 
aptauja par Covid-19 krīzes ietekmi 
uz studējošo finansiālo stāvokli atklāja 
satraucošu ainu – teju 10000 studenti 
varētu pārtraukt studijas vīrusa izraisīto 
seku dēļ. 

Juridiskās koledžas studenti 
piedalās akcijā "GribuStudēt"

Darbu uzsākusi jaunā 
Latvijas Koledžu asociācijas valde

direktors), Līvija Jankovska (Daugavpils Universitātes 
Daugavpils medicīnas koledžas direktore), Mariks Petrušins 
(Valsts robežsardzes koledžas direktors).

Par Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētāju tika 
ievēlēts Tālavs Jundzis.

Anita Rudziša
Latvijas Koledžu asociācijas sekretāre

http://kolasoc.lv

2019. gadā Juridiskā koledža 
saņēma ISO 9001:2015 sertifikātu. 
Atbilstoši vadības sistēmu sertifikācijas 
procedūrai GP01A_LV sertifikāts ir 
derīgs, ja regulāri tiek veikti noteiktie 
uzraudzības auditi. 

Pirmais ISO uzraudzības audits 
notika 2020. gada 26. maijā, ko veica 
Bureau Veritas Latvia.  Tā mērķis 
ir iegūt apliecinājumu, ka kvalitātes 
vadības sistēma ir efektīva un atbilstoša 
ISO 9001:2015 prasībām. Audita 
mērķis tika sasniegts – organizācija ir 
rekomendējama tās kvalitātes sistēmas 
atbilstības standarta ISO 9001:2015 
prasībām sertifikācijas turpināšanai.

ISO uzraudzības 
audits

Akcijā “GribuStudēt” 
aktīvi piedalījās arī 
Latvijas koledžās 
studējošie, t.sk. Juridiskās 
koledžas studenti. 
Sociālajos tīklos 
studenti, viņu draugi un 
domubiedri ievietoja savu 
fotogrāfiju ar lapu, uz 
kuras redzams uzraksts 
“GribuStudēt, lai…” un 
“GribuStudēt, bet...”, 
kas tika papildināts 
ar vēstījumu lēmumu 
pieņēmējiem – 
iemesliem, kāpēc iespēja 
turpināt studēt ir svarīga, 
vai finansiālām grūtībām, 
ar kurām studējošais 

sastapies studiju laikā. 
Juridiskās koledžas studenti kā 

Latvijas Koledžu asociācijas Studentu 
padomes pārstāvji 2020. gada  
21. maijā piedalījās Izglītības un 
zinātnes ministrijas rīkotajā tiešsaistes 
sarunā par studējošo aktualizētajiem 
jautājumiem. Sarunā IZM ministre 
Ilga Šuplinska un ministrijas Augstākās 
izglītības, zinātnes un inovāciju 
departamenta pārstāvji atbildēja uz 
studējošo jautājumiem un skaidroja 
šī brīža Covid-19 atbalsta pasākumu 
konceptu izglītības un zinātnes nozarē.

Informācija: https://izm.gov.lv/lv
www.lsa.lv

Izdevējs: SIA „Juridiskā koledža”, Kronvalda bulv.1a, Rīga, LV-1010
www.jk.lv,  e-pasts: redakcija@jk.lv
ISSSN 2500-9966


