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Starptautiskā zinātniski praktiskā konference
“Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2011” 
Sabiedrības tiesiskā drošība un aizsardzība   

Šā gada 15. un 16. aprīlī Baltijas Starp
tautiskajā akadēmijā notika starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference “SABIED
RĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA 2011.” Sa
biedrības tiesiskā drošība un aizsardzība.

Minētā konference kļuvusi par tradi
cionālu un BSA notiek jau sesto gadu.

Tās organizatori: Baltijas Starptautiskā 
akadēmija sadarbībā ar Society for Baltic 
Security.

Konferences darbs notika šādos virzie
nos: Krimināltiesību pilnveides iespējas, 
modernas tendences kriminoloģijā un 
sodu izpildes tiesībās, kriminālprocesa un 
kriminālistikas aktualitātes, privātdetektīvi 
un drošības speciālisti, to ietekme uz kri
minālprocesa norisi, administratīvās tiesī
bas un process mūsdienu mainīgajos aps
tākļos, muita un robežsardze: sadarbība un 
problēmas, pilsoniskās sabiedrības ietek
me uz līgumisko attiecību pilnveidošanu.

Uz konferences atklāšanu ieradās un 
klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas 
tieslietu ministrs A. Štokenbergs, LR 
ģenerālprokurors Ē. Kalnmeiers, Latvi

jas Juristu biedrības prezidents A.  Bo
rovkovs, LR Valsts policijas priekšnieks 
A.  Velšs, Valsts Robežsardzes Galvenās 
pārvaldes dienesta organizācijas pārval
des priekšnieks M. Petrušins un Rīgas  
Brīvostas pārvaldes Ostas policijas 
priekšnieks V.Voins.

Konferences pirmajā dienā darbs no
ritēja 4 daļās. Pirmajā daļā, kuras nosau
kums: krimināltiesību pilnveides iespē
jas, ar referātiem uzstājās LU profesors 
U. Krastiņš, bijušais KF Konstitucionālās 
tiesas priekšsēdētāja padomnieks, aizsar
dzības un ārpolitikas padomes loceklis 
un Krievijas kriminālistu un kriminologu 
savienības viceprezidents V.  Ovčinskis, 
Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS 
Krimināltiesību politikas eksperts A. Ju
dins un Maskavas advokātu kolēģijas 
„Biņeckis  un partneri” prezidija priekšsē
dētājs, Starptautiskās advokātu asociācijas 
(IBA) loceklis Londonā A. Biņeckis. 

Savukārt no Latvijas vēl referēja zvēri
nāti advokāti D. Kuļkova, J. Rozenbergs un 
RSU doktorants A. Krivins. Šo daļu vadīja 

BSA docente un viena no konferences or
ganizētājiem G. Beliha.

Otrajā daļā, kuras moderators bija DU 
profesors V. Zahars, referenti apskatīja 
jautājumu par modernajām tendencēm 
kriminoloģijā un sodu izpildes tiesībās. Kā 
pirmais ar referātu „Globālie riski un to ie
tekme uz Eiropas Savienību” uzstājās LZA 
viceprezidents, LU profesors T. Jundzis.

Polijas biznesa drošības kompānijas 
SASMA Europe viceprezidents iepazīs
tināja ar tiem drošības pasākumiem, kas 
ir izstrādāti pirms futbola čempionāta 
EURO 2012, kurš notiks Polijā. Kriminā
lists no Vācijas L. Millers pastāstīja par 
kriminoloģijas un privātizmeklēšanas at
tīstību Vācijā.

Igaunijas Nord akadēmijas profesors 
A. Leps runāja par krīzi juridiskajā zinātnē.

Dienas otrajā pusē konferences dalīb
nieki diskutēja par kriminālprocesa un 
kriminālistikas aktualitātēm.

Šeit uzstājās BSA profesors A. Kava
lieris, asociētā profesore S. Kazaka, BSA 
doktoranti M. Gabrāns un I. Širvanova, kā 
arī LU doktorante Ē. Krutova, kura arī pie
dalījās konferences organizēšanā. Šo daļu 
vadīja BSA asociētā profesore S. Kazaka.
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Konferences pirmā diena noslēdzās ar 
tēmu par privātdetektīvu un drošības spe
ciālistu ietekmi uz kriminālprocesa norisi, 
kuru vadīja viens no konferences organi
zētājiem BSA asociētais profesors M. Čer
nousovs.

Savukārt konferences otrajā dienā kā 
pirmais jautājums tika apspriestas admi
nistratīvās tiesības un administratīvais 
process mūsdienu mainīgajos apstākļos. 
Šo bloku iesāka BA „Turība” profesors 
J.  Načisčionis ar savu uzstāšanos par 
biznesa publiski tiesiskā regulējuma ak
tuālajiem aspektiem. Savukārt zvērināts 
ad vokāts, LJB viceprezidents G. Zemribo 
uzskatāmi ar piemēriem no tiesu prakses 
ieskicēja tās problēmas, kas saistītas ar 
administratīvā procesa piemērošanu rea
litātē.

Atraktīvi un saistoši bija E. Džeriņa, 
I. Redisona un T. Džibuti ziņojumi.

Vēl konferences dalībniekiem tika pie
dāvātas tēmas „Muita un robežsardze” un 
„Pilsoniskās sabiedrības ietekme uz līgu
misko attiecību pilnveidošanu”.   

Konferencē piedalījās vadošie zinātnie
ki un pētnieki, tiesību aizsardzības iestāžu 
vadītāji un praktiskie darbinieki, speciālisti 
drošības un apsardzes jomā, privātdetek
tīvi, augstskolu maģistranti un doktoran
ti, politiķi no Baltijas valstīm, ASV, ES un 
citām valstīm (kopā konferencē piedalījās 
vairāk par 100 dalībniekiem no 11valstīm).   

Konference tika translēta TV – tilta re
žīmā septiņās BSA filiālēs.   

 Z. Fogels

Ministru kabineta  
rīkojums Nr. 117

Rīgā 2011.gada 21. martā 
Par L. Jermolajevu

Saskaņā ar Augstskolu likuma 17. panta septīto daļu iecelt 
humanitāro zinātņu mākslas specialitātes maģistri Līgu Jermo
lajevu par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora vietas izpil
dītaju.

Ministru prezidents V. Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministrs R. Broks  

jaunā rektora v. i. Līga Jermolajeva kopā ar bijušo rektoru A. Vocišu
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Наши студенты получили 
сертификаты о знании русского языка    

20 мая 2011 года в «Русском Центре» 
БМА 40 студентов получили сертифи
каты о знании русского языка как ино
странного разных уровней. В этот день 
слушателей курсов приветствовала ме
тодист «Русского Центра» БМА Ольга 
Здебская. 

Четыре месяца работы курсов рус
ского языка при поддержке фонда «Рус
ский мир» пролетели очень быстро. И 
преподаватели, и слушатели курсов от
мечали необыкновенно тёплую атмос
феру во время обучения, это было за
логом хороших результатов и желания 
учиться. 

Директор «Школы русского языка» 
БМА Жанна Граудыня поблагодарила 
Фонд «Русский мир» за поддержку кур
сов русского языка, преподавателей за 
творческую и терпеливую работу, слу
шателей за доброжелательность и от
зывчивость. 

Слушателивыпускники сказали мно
го тёплых слов в адрес наших препо
давателей и организации курсов, пели 
разученные песни, участвовали в викто
рине «Зачем сейчас нужно изучать рус
ский язык?», улыбались, дарили цветы,  
фотографировались...

Бурными аплодисментами  аудито
рия «Русского Центра» встретила песню 
«В горнице моей светло...», которую  по
дарила всем, учившимся в «Школе рус
ского языка»БМА, преподаватель груп
пы «Бизнесрусский» Людмила Котане. 

Наш проект при поддержке фонда 
“Русский мир» не закончен, в августе 
2011 года снова начнется регистрация 
на курсы русского языка. Хотите улуч
шить свой русский? Не опоздайте! Ко
личество мест в группах ограничено!   

Как мы изучали русский язык в тече
ние четырёх месяцев? Изучали грамма
тику, создавали коммуникативные си
туации, пели, играли, шутили, смотрели 
фильмы, слушали, писали, делали друг 
другу комплименты, старались думать 
порусски.

Наверное, лучше всего о работе кур
сов расскажут отзывы слушателей: 

Я учусь на медицинском факультете, и 
мне надо часто разговаривать с пациен-
тами по-русски. Курсы мне помогли мень-
ше бояться говорить по-русски, улучшить 
грамматику. 

Линда Удре , группа Б1

Русский язык я осваивал путём самообу-
чения. Писать я вообще не умел. На курсах 
я научился писать, пополнил свой запас 
слов, освоил основы русской грамматики, 
улучшил знания о русской культуре. Я стал 
говорить с меньшим акцентом. Хочу про-
должить обучение, особенно хочу изучать 
бизнес-русский. 

Давис Меднис, группа Б1

Здесь мне понравилась атмосфера, легко 
было учиться, всегда весело и не было скуч-

но, интересные дискуссии. Если ещё будет 
возможность, я обязательно буду учиться 
именно здесь.

Криста Балоде, группа А2

Мои знания русского языка были на 
уровне начинающих. Русский язык мне необ-
ходим в моей профессии. Обучение в группах 
до 10 человек позволяет студентам актив-
но участвовать в обучении и создает дру-
жественную атмосферу.

Гати, группа А2 

Я из Грузии. Мне очень нравится учёба 
здесь. Я многому научился на уроках. У нас 
очень хороший учитель. Ещё я нашёл новых  
друзей. 

Иракли, группа А2 

Esmu ļoti apmierināta ar krievu valodas 
kursiem. Vislabāk man patika atmosfēra, jo 
tieši no tās ir atkarīgs tas, cik labi studenti visu 
iemācās. Kursi man patika tik ļoti, ka nemaz 
negribējās nenākt uz kursiem. Cilvēki kursos 
bija ļoti jautri, mūsu grupa bija saliedēta. Tā-
dēļ esmu ļoti apmierināta ar piedāvāto iespēju 
mācīties krievu valodu.

Kristīne, группа А2

Man ļoti patika kursi, es tajos daudz ko ap-
guvu. Kursi bija tik ļoti saistoši, jo skolotāja tos 
padarīja par aizraujošiem. Aktīvās un jautrās 
stundas radīja vēlēšanos apmeklēt un mācī-
ties kursos. Es nevēlos neko mainīt tajos, jo viss 
mani apmierināja, un šeit es apguvu vairāk 
nekā visos vidusskolas gados kopā. Esmu ļoti 
apmierināts.

Arturs Jaunzems, группа А2

I only have good things to say about the Rus-
sian course. It has been a great experience and I 
enjoyed it at every lesson. It is a great opportu-
nity to learn Russian in a professional environ-
ment. We had great working material, friendly 
atmosphere, modern teaching techniques and 
also very skilled teacher. 

Thank you for everything!
Andreу, Румыния, студент БМА по 

программе «Эрасмус»

Э.Юрисоне
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BSA/BPMA  
Jēkabpils filiāle darbībā 

BSA/BPMA Jēkabpils filiāle ir dibināta 2002. gadā un 
piedāvā apgūt 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību studiju 
programmās „Uzņēmējdarbība”, „Tiesību zinātne”, „Sociālais 
darbs” un „Psiholoģija”, kā arī profesionālā maģistra grādu 
„Privāttiesībās” un „Uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā”. 

Filiālē esam kā viena liela ģimene, kurā dažādās programmās 
studē 200 studenti, kuru vēlmes realizē 20 vietējie pasniedzēji 
un administratīvais personāls. Ne vien mēs – darbinieki – sevi 
uzskatām par ģimeni, bet arī studenti saka to pašu. Kāpēc gan 
neteikt, ja mums uztic tik daudzus dzīves stāstus? Meitenes no 
trešā kursa brauc strādāt uz Dāniju, tāpēc lūdz ātrāk aizstāvēt 
kursa darbu; vēl kāds atrodas Norvēģijā un elektroniski uz 
sekretariātu sūta nododamos referātus; citam problēmas mīlas 
frontē un rezultātā iekrājušies akadēmiskie parādi, bet kādam 
puisim no ceturtā kursa vasarā kāzas bijušas, pēc kurām bija 
dubults ģimenes pieaugums, un dēļ tā iekavēta studiju maksa.  
Cik studentu, tik stāstu. Un mēs uzklausām katru no šiem 
stāstiem. Mēs lepojamies ar attieksmi citam pret citu un 
uzskatām, ka būt lojālam pret savu studiju un darba vietu ir nevis 
darba līgumā ierakstīts pienākums, bet gan tāda pati ikdienišķa 
darbība kā paldies pateikšana.

BSA/BPMA Jēkabpils filiāles darbinieki

Varbūt neesam tik aktīvi, jo studējam vakara nodaļā, t.i., 
vairumam no mums lekcijas ir kā papildus pienākumi pēc darba 
dienas pamatdarbā. Bet tas nenozīmē, ka esam iestagnējuši. 
Studijas Jēkabpils filiālē nemaz neļauj kļūt par stagnātu. Un 
kā tad savādāk, ja lekcijas lasa savas nozares profesionāļi, kuri 
ikdienā saskaras ar izmaiņām un pakļaujas vai izmanto tās. Un 
ne vien pasniedzēji – arī mēs paši esam nozaru profesionāļi, 
kuri dalās savā pieredzē viens ar otru un ir sapratuši, ka 
augstākā izglītība ir investēšana mūsu nākotnē, nevis parakstīta 
un apzīmogota papīra saņemšana. Šo atziņu esam stiprinājuši 
studējot tieši Jēkabpils filiālē.

Cenšamies pilnveidoties, izmantojot piedāvātās iespējas 
ārpus studijām, t.i., piedalāmies stipendiju konkursos 
(Open Mind stipendija), ar TV tilta starpniecību, skatamies 
konferences (pēdējā no tām “SABIEDRĪBA. CILVĒKS. 
DROŠĪBA 2011. Sabiedrības tiesiskā drošība un aizsardzība.”), 
kā arī pārstāvam Jēkabpils filiāli BSA rīkotajos apmeklējumos 
uz Strasbūru un Briseli, kas kalpo kā papildus stimuls būt 
aktīvākam, atraktīvākam un centīgākam studiju darbā.

Mums ir interesantas tikšanās savās grupās un savos kursos!

BSA/BPMA Jēkabpils filiāles studenti

Mēs – BSA un BPMA Jēkabpils filiāles absolventi – zinām, 
ka gan par mūsu filiāli, gan citām augstskolām var teikt, ka tās 
piedāvā vislabākos pasniedzējus, bibliotēku, modernās tehnolo
ģijas utt., jo tam visam ir jābūt katrā konkurētspējīgā akreditētā 
augstskolā, un tas nevar kalpot kā atšķirības zīme starp vienu vai 
otru augstskolu. BET mēs droši apgalvojam, ka mums tomēr ir 
paveicies vairāk. Kāpēc? Mūs nevar salīdzināt ar konveijera tipa 
masu produkciju. Kā tas izpaužas? Filiālē parasti ir mazākas stu
dentu grupas, līdz ar to pasniedzēji vairāk laika velta savu uzma
nību katram studentam atsevišķi. Administrācija gandrīz katru 
studentu pazīst vaigā, arī pēc vārda un uzvārda – mēs viņiem ne
bijām viens starp daudzajiem simtiem. Līdz ar to studijās radu
šās grūtības vienmēr tika risinātas individuālās pārrunās. Jā, mēs 
varam lepoties arī ar to, ka starp mūsu docētājiem ir pilsētā atzīti 
profesionāļi (Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Swedbank, Zemga
les apgabaltiesas, Sociālo dienestu u.c. institūciju pārstāvji), ka 
mūsu bibliotēkas grāmatu fondu izmanto pat citu augstskolu stu
denti, ka studiju procesā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas 
(TV tilti un WEB konsultācijas) utt., tomēr ne tas ir galvenais, 

Mūsu vēstis / Studiju un ārpusstudiju darbs
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kādēļ mēs – no Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes, Līvāniem, Madonas, 
Cesvaines, Varakļāniem, Preiļiem, Jaunjelgavas, Lielvārdes, Pļavi
ņām, Kokneses, Ādažiem, Aizkraukles, Olaines, Ogres, Salaspils, 
Rīgas, Saldus un Aglonas – neesam nožēlojuši, ka izvēlējāmies 
šo mācību iestādi par savu. Galvenais ir attieksme. Tā vai nu ir, 
vai nav! Mums paveicās – BSA/BPMA Jēkabpils filiāles darbinieki 
ar savu labvēlīgo attieksmi pret mums un individuālo pieeju pret 
dažādām dzīves radītajām nebūšanām panāca to, ka mainās arī 
mūsu attieksme pret izglītības nozīmi mūsu dzīvē. Par to mēs gri
bētu pateikt paldies! Paldies par centību mūsu mērķa – augstākās 
izglītības iegūšana – sasniegšanā, par iespēju turpināt studijas 
maģistrantūrā jau ierastā vidē!

BSA/BPMA Jēkabpils filiāles absolventi

Apsveicam!
Baltijas Starptautiskās akadēmijas ko

lektīva vārdā apsveicam BSA bijušo rek
toru, asociēto profesoru, Dr. phys. Arkā-
diju VoCišA kungu, kurš saņēmis LR 
Ministru Kabineta Atzinības rakstu par 
pašaizliedzību un panākumiem, strādājot 
Latvijas valsts un tautas labā.

Atzinības rakstu Arkādijam Vocišam 
12. aprīlī pasniedza LR izglītības un zināt
nes ministrs Rolands Broks. 
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Книги, обогащающие  
студентов знаниями
В Балтийской Международной академии состоялась презен-
тация сразу трех новых книг. Все они написаны преподава-
телями БМА на основе опыта научной деятельности и пре-
подавательской работы, накопленного в стенах этого круп-
нейшего частного учебного заведения в странах Балтии. 

Валерий Никифоров, Всеволод Качан и Никита Никифоров. БМА, Рига, 
26.04.2011.

Особый интерес для преподавателей и студентов и акаде
мических кругов представляет работа   доктора политологии, 

доцента Балтийской международной академии Никиты Ни-
кифорова, названная им «Болонские реформы в Латвии, Лит
ве и Эстонии: экономические, политические, правотворческие 
и методические аспекты. Сравнительный анализ». 

Как считает редактор издания, доктор  исторических наук 
Карлис Даукштс, эта работа поможет академическим кругам 
лучше понять особенности и перспективы развития Болонско
го процесса в высших учебных заведениях Балтии.

Каждый студент найдёт немало полезного в работе  “Тео
рия и методика студийной  и научной деятельности студента», 
которую подготовили ассоциированный профессор Всеволод 
Качан, профессор Валерий Никифоров и  доцент Никита Ни
кифоров.

 Книга «Бакалаврские дипломные работы» носит приклад
ной характер и станет для студентов хорошим подспорьем в 
подготовке  новых дипломных работ.

Все  книги  подготовлены  и изданы Балтийской между
народной академией, которая немало делает для развития 
творческой деятельности среди преподавателей и студентов 
БМА. Здесь уже издано около трёхсот книг, которые обога
щают студентов новыми знаниями. 

Петр Антропов 
Фото: Виолетта Миколанец
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Все мафиози были разоблачены…
24 марта в актовом зале БМА состоялась психологичес

кая игра с детективным сюжетом MAFIA. Игра для тех, кто 
не боится открыть свои карты, кто способен отстоять свою 
точку зрения и повлиять на мнение других. 

Идея организации данной игры в стенах БМА академии 
появилась спонтанно. Организаторами игр являются сту
дентки 2 курса программы «Управление туристическим и 
гостиничным бизнесом» Александра Жаворонок и Галина 
Леонова, и студентка 3 курса программы «Связи с общест
венностью (Public Relations)» Светлана Карелова.

Несмотря на популярность данной игры, перед организа
торами стоял вопрос: а согласятся ли  студенты БМА при
нять участие в игре?

К счастью, волнения были напрасны. Игра вызвала ин
терес среди студентов и даже среди выпускников. Очень 
приятно, что в игре также приняли участие иностранные 
студенты. 

Первая игра была недолгой, так как игроки только зна
комились друг с другом. Играть было сложно, все студенты 
оказались  убедительными и настойчивыми игроками. По
сле знакомства все вошли в кураж, не заметив, как насту
пил вечер. В течениe игры страсти накалялись не на шутку.   
Несмотря на серьёзный характер игры, удалось создать  
дружескую и веселую обстановку. 

В дальнейшем планируется провести игры с участи
ем преподавателей, а также пригласить студентов других  
вузов.

Просьба присылать свои заявки на эл. адрес:   
BSAMAFIA@inbox.lv 
Мы будем рады видеть всех, кому нравятся тайны, интриги, 
скандалы, расследования....
Света 26091055
Александра 28834501
Галина 28206076

Александра Жаворонок
связи с общественностью  

 (Public Relation)
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Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference   

“Izaicinājumu un iespēju laiks:  
problēmas, risinājumi, perspektīvas”  

notika 2011. gada 26.-27. maijā Rēzeknē. 
Konferenci organizēja Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rēzeknes augstskola, Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales filiāle, atbalstīja Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novadpētniecības muzejs.
Dalību konferencē bija pieteikuši 103 studenti, maģistranti, maģistri un doktori  

no Lietuvas, Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Latvijas. Pavisam bija pārstāvētas 30 augstākās mācību iestādes.  
Konferences darbs tika organizēts piecās sekcijās: Tiesību zinātne; Uzņēmējdarbība;  

Kulturoloģija, vēsture, filoloģija, māksla, Psiholoģija,pedagoģija; Ekoloģija, vides zinātne, IT.
Konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī apaļā galda diskusijā Vai viegli būt jaunam?  
un meistarklasē Iespaidu mārketings: potenciāls, perspektīva, prakse, ko vadīja BSA mācību spēki.

Konferences dalībnieki apmeklēja arī Rēzeknes novadpētniecības muzeju,  
Rīgu un iepazinās ar Vecrīgu un Baltijas Starptautisko akadēmiju.
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BSA un BPMA programmu direktori tiekas  
ar 12. klašu skolniekiem un viņu vecākiem.  

Atvērto durvju diena

Pavisam nemanot 12. klašu skolnie
kiem drīz pienāks pēdējais mācību gads, 
kad drīz vien viņiem būs jāpieņem ļoti 
svarīgs lēmums dzīvē par savas turpmā
kās izglītības iespējām. Tādēļ Baltijas 
Starptautiskajā akadēmijā šā gada 5. mai
jā tika rīkots informatīvs seminārs, kurā 
tika aicināti 12. klašu skolēni un viņu ve
cāki.

Ar akadēmijas viesiem šajā dienā tikās 
BSA un BPMA studiju programmu direk
tori. 

Klātesošos sveica Baltijas Psiholoģi
jas un menedžmenta augstskolas rektore 
Žanna Caurkubule. Viņa izsmeļoši iz
stāstīja par studiju iespējām gan Baltijas 
Starptautiskajā akadēmijā, gan Baltijas 
Psiholoģijas un menedžmenta augstskolā, 

par studentu vasaras nometnēm Krimā un 
par prakses iespējām ārvalstīs, kā arī par 
ES studentu apmaiņas programmu „Eras
mus”.  

Nobeigumā mūsu akadēmijas viesi in
dividuāli tikās ar viņus interesējošo studi
ju programmu direktoriem.

Savukārt 14. maijā mūsu akadēmijā 
notika kārtējā Atvērto durvju diena, kur 
ar vidusskolniekiem tikās BSA un BPMA 
programmu direktori un viņu pārstāv
ji. Klātesošos uzrunāja BSA uzņemšanas 
komisijas atbildīgā sekretāre I. Buka, kura 
interesentiem pastāstīja par izglītības ie
spējām akadēmijā, studentu pašpārvaldes 
darbu, kā arī par to, ka studenti var gūt 
pieredzi apmaiņas programmā “Erasmus”,  
studējot no 1 līdz 3 mēnešiem ārvalstu 
augstskolās ar kurām BSA ir noslēgti sa
darbības līgumi. 

Šo un citus atvērto durvju dienu pasā
kumus organizē BSA Studiju centra vadī
tāja Ilona Geide. 

Z. Fogels       

О возможности и необходимости 
дистанционного обучения

В Балтийской Международной ака
демии уже третий год используется и 
развивается дистанционное обучение. 
За это время число студентов дистан
ционного обучения выросло много
кратно. Особенно популярно дистан
ционное обучение у студентов старших 
курсов, которые по тем или иным при
чинам вынуждены выехать из Латвии. 
Многие, кто не имеет возможности 
регулярно бывать в Риге, выбирают ди
станционное обучение с первого курса. 
Есть и такие, кто уже закончил Акаде
мию, обучаясь дистанционно.

Дистанционное обучение – это одно 
из самых бурно развивающихся на
правлений в образовании. Во многих 
странах перед вузами поставлена за
дача – научить всех студентов учиться 

дистанционно. В передовых компани
ях при принятии на работу отдельно 
оговаривается обязанность работника 
учиться дистанционно. Дистанционное 
обучение – это веление времени. Объем 
информации удваивается каждые 72 – 
78  часов. Уследить за новинками, быть 
современным специалистом можно 
только при условии непрерывного об
разования. Именно такую возможность 
дает дистанционное обучение.

По сути своей дистанционное обуче
ние является современной технологией 
заочного обучения. Это комплекс обра
зовательных услуг – учебный матери
ал, методики обучения, консультации,   
проверка знаний, предоставляемых 
обучающимся с помощью информаци
оннообразовательной среды на базе 

телекоммуникационных средств обме
на учебной информацией на расстоя
нии. Именно дистанционное обучение 
способно в полной мере удовлетворить 
сегодняшние запросы конкретного сту
дента с учетом его профессиональных 
устремлений, индивидуальности и тре
бований работодателя, в частности, к 
теоретическим знаниям, практическо
му опыту их применения, свободному 
обращению с сетевыми коммуникаци
онными технологиями. 

Таким образом, Еlearning, elearning 
и еще раз elearning — главный лозунг 
момента.

Доктор экономических наук,  
доцент БМА В. Жиляков
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Zinātniski praktiskā konference  
«Galerija un galeristi»

Galvenie konferences referenti bija: Tomass Zvirbulis – gale
rija “Birkenfelds”, Viktors Astaņins – galerija “ANTIQVA”, Tatja-
na Boguševiča – “PHOTO academy”, Diāna Gubanova – galerija 
“Figaro art”, Goča Huskivadze – “Art Gocha artstudio&galery”, 
Ludmila un Vitālijs Jermolajevi – “Art rezidence Innerlight” un 
mākslinieks Valentīns Daņiļenko ar tēmu “Daži padomi izstāžu 
iekārtotājiem, kuratoriem, iesācējiem”.

Par nozīmīgākajām konferences prezentācijām kļuva: ”Ga
lerijas pieredze tematisko izstāžu organizēšanā”, “Antikvari
āta galerijas mūsdienās”, “Mūsdienu fotogalerijas problēmas”, 
“Autorlelles  kā patstāvīgs novirziens galerijas darbībā”, “Māks
linieka darbnīca kā galerija” un “Māksla, bizness un nedaudz 
mistikas”.

Konferencē piedalījas  BSA programmas “Kultūras vadība” 
studenti: Elīna Jevgraškina-Vereteņņika (4. kurss) –  “Virtuālā tel
pā kā mākslas priekšmeta reprezentācijas instruments tā virzībai 
mākslas tirgū”, Ilona Šauša (3. kurss) – “Profesionālā keramika un 
galerijas”, Airisa Pastuhova (2. kurss) – “Metālmākslinieku sim
pozijs: problēmas, risinājumi un attīstības iespējas”. 

“Konference palīdzēja daudziem saprast, ko  mūsu program
mas studenti vēlas iegūt no savas profesijas”, – teica Nastja Kalni
ņa, programmas “Kultūras vadība” 2. kursa studente.

“Konference “Galerija un galeristi” sniedza visiem dalībnie
kiem un klausītājiem noderīgu informāciju, – atzīmēja Svetla-
na Voronova, programmas “Kultūras vadība” 1. kursa studente. 
– Apvienības “Dzīvesveids” izstāžu kurators – Jurijs Slaviks, ar 
prezentācijas nosaukumu “Izstāde publiskajā telpā kā komercga
lerijas alternatīva”, izteica svarīgu domu, ka māksla ir darbs idejas 
vārdā, nevis materiālās labklājības dēļ. Konference bija ļoti ražīga 
un patīkamām emocijām un notikumiem bagāta. Tagad es zinu, 
cik svarīgi kultūras vadīšanā ir ticība kādai idejai. Paldies par to 
konferences dalībniekiem!” 

Violeta Mikolaņeca

Konferencē piedalījas BSA valdes loceklis Staņislavs Buka.

2011. gada 3. martā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā notika zinātniski 
praktiskā konference “Galerija un galeristi: vizuālās mākslas reprezentācijas 
problēmas”, kuru savā 10. gadu jubilejā organizēja galerija “BiArt”. 
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Starptautiskā grafikas izstāde

„Stiprais ūdens” 
Galerija „BiArt”

Projekts „STIPRAIS ŪDENS” saglabā un tālāk attīsta atvērto 
darbnīcu ideju „Oforta  ģildei” realizējot izglītojošo meistarklašu 
programmu „LMS esperimentālajā oforta darbnīcā” un rīkojot 
starptautiskas izstādes.

Akcents tajā likts uz dobspiedes tehniku ar neatkārtojamu šar
mu – ofortu – vienu no skanīgākajām grafikas tehnikām, kas arī 
ir tas vienojošais daudzveidīgajā radošu izpausmju jūrā.

Katram ofortistam ir sava pieredze ar „stipro ūdeni”  (Aqua 
forte, kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē „stiprais ūdens”) – 
slāpekļskābi ar formulu HNO3. Skābes iedarbības rezultātā 
tiek īstenota idejas vizualizācija – klišeja. Nosaukums „Stiprais 
ūdens” izstādes autoriem vienlaicīgi kalpo arī kā radošās iedves
mas avots.

Ūdens ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, jūtīga substan
ce ar atmiņas atspulgiem daudzveidīgajās molekulārajās formu
lās. Tam piemīt spēja diametrāli pretēji mainīties:būt par dzīvī
bas spēka avotu vai transformēties iznīcinošā ierocī, pārveršoties 
naidīgā stihijā.

Daudzveidīgajā grafikas tehniku klāstā oforts izceļas ar to, ka 
viss darba process ir roku darba rezultāts   (arī drukāšana paša 
autora izpildījumā), kas estampam piesķir oriģinālgrafikas – uni
kāla mākslas veida statusu.

Izstādē piedalījās  20 Latvijas un 30 citzemju mākslinieki. 
Izcili  grafiķi – vecmeistari un jaunie mākslinieki,  to vidū D.Fišera  
(ASV),  G.Krollis (Latvija),  P.F.Frančeska (Spānija),  B.Ancāne  
(Latvija),  I.Deksne  (Austrālija),  J.Maiošii (Japāna),  Dz.Ezergaile 
(Latvija),  V.Grišins (Latvija), P.Hlavati (Čehija), IGO (Latvia),  
A.Kalnačs (Latvia), V.Krauklis (Latvia), S.Hrapovs  (Ukraine),  
V.Lēnerte  (Latvija),  V.Mālniece  (Latvija),  B.Menco  (Nīder
lande),  P.Millers (Nīderlande), M.Muižule (Latvija), A.Ņikitins 
(Latvija), Dž.Peidža (ASV), E.Rudinska  (Lietuva),  E.Stijnmens  
(Nīderlande),  L.Zikmane (Latvija),  J.Jovanečeva  (Melnkalni),  
B.Zokaitite  (Lietuva),  Dž.Vuit и F.de Grot  (Nīderlande),  u.c. 
Pirmā ekspozīcijā 34 darbi.

Projekta kuratore,

„OFORTA ĢILDES” ģildmeistars Nele Zirnīte

http://www.bsa.edu.lv
Uzņemšanas komisija:

Lomonosova iela 4,
Rīga, Latvija, LV – 1019

tālr.: (+371) 67100610
e-pasts: uk@bsa.edu.lv,

uznemsanas.komisija@bsa.edu.lv  
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BSA notika 
tikšanās ar 
brīvprātīgā darba 
veicējiem Latvijā

21. aprīlī ES pasludinātā Eiropas Brīvprātīgā darba gada 
ietvaros BSA ES informatīvais centrs organizēja tikšanos ar 
brīvprātīgā darba veicējiem Latvijā. Brīvprātīgie no Austrijas un 
Slovākijas pastāstīja par EVS (European Voluntary Service) 
programmu, kā arī prezentēja savu valsti.

Viesi no Austrijas (Katrin Wittlinger) un Slovākijas (Jurjan 
Kopčan, Katarin Repkova) uzsāka savu stāstu ar to, ka paskaid
roja BSA studentiem kas ir brīvprātīgais darbs un kādam jābūt 
brīvprātīgajam. Viņi uzsvēra, ka brīvprātīgais darbs nav darbs, 
bet nav arī atpūta. Jums jābūt labam organizatoram, strādāt gri
bošam, mērķtiecīgam un atklātam sazinoties ar jauniem cilvē
kiem.

Brīvprātīgie dalījās ar BSA studentiem informācijā par to, 
ka interesenti var piedalīties brīvprātīgā darbā. Darbojas Eiro-
pas Brīvprātīgais Darbs (European Voluntary Service), kas 
ir iespēja jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem pavadīt no 2 
līdz 12 mēnešiem kādā no Eiropas Savienības valstīm un strā
dāt tur par brīvprātīgajiem. Pieteikties var, apmeklējot ES mājas 
lapu http://ec.europa.eu/youth/youthinactionprogramme/
doc403_en.htm, kur atradīsiet informāciju par visām ES dalībval
stu organizācijām, kā arī pieteikuma anketu.

Brīvprātīgā darba veicēji no Austrijas un Slovākijas izvēlējās 
savam darbam Vaivaru pamatskolu Jūrmalā, kur mācās bērni, 
kā arī bērni ar īpašām vajadzībām. Brīvprātīgie strādā dator
klubā, kur viņi māca bērnus veidot mājas lapu internetā. Darbo
jas arī foto klubs un mākslas darbnīca. Mācības notiek angļu va
lodā, tāpēc bērniem ir iespēja uzlabot savas valodas zināšanas.

Viesi pastāstīja arī par savām izcelsmes valstīm Austriju un 
Slovākiju, par abu valstu ģeogrāfiskajām īpatnībām, tradīcijām, 
svētkiem un nacionālo virtuvi. Brīvprātīgie izteica cerību, ka Lat
vijas jaunieši varētu būt aktīvi brīvprātīgā darba dalībnieki. BSA 
ES informatīva centra projekta vadītāja Andra Mite pateicās 
viesiem par interesanto stāstu un tikšanos, kā arī pasniedza BSA 
suvenīrus.



Datums Diena Laiks
09.06.11. ceturtdiena 16.00
18.06.11. sestdiena 11.00
09.07.11. sestdiena 11.00
16.07.11. sestdiena 11.00
23.07.11. sestdiena 11.00
13.08.11. sestdiena 11.00
27.08.11. sestdiena 11.00                                                          


