
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ALBATROSSALBATROSSALBATROSSALBATROSS 

 Čivā rivā jau vasarā! Parasti šajā sadaļā redaktoram 

vienmēr ir ko teikt, bet tā kā es pēc dabas esmu pa gaisu, tad šeit 

būs manu domu burbulis. Šo numuru esam veidojuši ilgu laiku, lai 

tajā būtu pēc iespējas vairāk ko lasīt. Centāmies iepazīstināt Jūs, 

lasītāji, ar burvīgiem studentiem šeit – Alberta koledžā. Mūsu 

studenti ir īsteni 21.gadsimta ļautiņi, kuri dara visu iespējamo, lai 

dzīvē sasniegtu savus mērķus, kā arī nekad neatsaka palīdzības 

lūdzējiem, respektīvi Albatross komandai, pastāstīt kā viņi jūtas 

koledžā, kā klājās festivālos un mūzikas projektos. Ir patiess 

prieks, ka ir atsaucība!  

 Mans pirmais kurss ir tik pat kā noslēdzies. Ir padarīts un 

būts tik daudz kur, ka gada laikā esmu paveikusi, izjutusi 5 gadu 

normu. Milzīgā pieredze, kas ir gūta darbojoties projektos, 

pasākumu organizēšanā, studiju kursu ietvaros redzētais, 

dzirdētais, baudītais – to visu paņemšu sev līdzi vasarā lielā 

zaļizilā čemodānā.  

 Ar šo avīzi Albatross aicina pasmaidīt! Smaidīt, smaidīt un 

vēlreiz smaidīt! Tad viss izdodas! Protams, burvīgu sesiju un 

atpūtas pilnu vasaru! Tūlīt es jūs sasmīdināšu (varbūt), zinu vienu 

anekdoti: Ledusskapī sēž divi tomāti. Viens saka otram: „Brrrrr, 

cik auksti”. Otrs tomāts atbild: „ĀĀĀĀĀĀ! Runājošs tomāts!” ☺ 

 
 

Alberta koledžas bezmaksas avīze 

Beatrise Dzene,KMP-Pd-1B 
P.S Pasmaidīji? ☺ 
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1. Kāpēc pieteicies Alberta titulam? 

 Man patīk uzturēties Alberta koledžā, lai ne 
tikai apgūtu savu studiju programmu, bet arī 
komunicētu ar studentiem, pasniedzējiem un vadību. 
Pati doma radās pēc Maijas piedāvājuma pieteikties 
kandidatūrai, pēc kura es atcerējos brīdi kad Madara 
Baumane, devītais Alberts, iesvētīja pirmā kursa 
studentus Mežaparkā, kuru starpā biju arī es. Iztēlojos 
sevi kā Albertu un no šīs domas arī neatkāpos. Man 
patīk iesaistīties organizatoriskos procesos un tādēļ 
nospriedu, ka veltīšu Koledžai vairāk sava laika, 
pārvēršot to kā paliekošu vienību, savukārt iegūtā 
pieredze, būs noderīga tālākajās dzīves gaitās. 

2. Kas būs pirmais, ko paveiksi kā Alberts? 

 Tā kā nolikumā par Alberta koledžas 
studējošo pašpārvaldi ir minēts, ka manas kā studentu 
pašpārvaldes priekšsēdētāja pilnvaras stājās spēkā no 
18. jūnija, pirmais, kam pievērsīšu uzmanību būs 
koledžas absolventu sveikšana, bet iestājoties jaunam 
mācību gadam, protams, SP vēlēšanām un 
iesvētībām, par kurām esmu sācis prātot jau tagad.  

3. Kādas bija sajūtas, kad nosauca tavu 
vārdu? 

 Tas bija nosacīti negaidīti un sākumā pat bija 
grūti noticēt rezultātiem, jo neveidoju savu 
priekšvēlēšanu kampaņu. Nosacīti, jo aptuveni piecas 
sekundītes pirms kļuva zināms desmitais Alberts kaut 
kā intuitīvi nojautu, ka dzirdēšu savu vārdu. Gan jau, 
ka Tev arī ir gadījies, piemēram, iedomāties kādus 
reklāmas vai dziesmas vārdus, kurus pēc īsa brīža 
dīvainā kārtā caur kādu saziņas līdzekli tik tiešām 
dzirdi. Sajūtas, protams, pozitīvas un līdz ar to 
smaids maksimāls.  

4. Vai tu būsi stingrs Alberts? 

 No sākuma pieminēšu, ka vārdu ‘’stingrs’’ 
var interpretēt dažādi, bet pieņemu, ka ir runa par 
patstāvību, nemainību un izslēgtu svārstību 

iespējamību. Manuprāt, Alberts un pārējie studentu 
pašpārvaldes locekļi šajā jautājumā nav nodalāmi 
subjekti, to pirmā prioritāte ir darboties studentu 
interesēs. Jūsu viedokli par jebkuru personu no 
studentu pašpārvaldes (izslēdzot personīgu 
pazīšanos) visdrīzāk reprezentēs katra locekļa 
individuālo darbību sasummējums. ‘’Cepot kopīgu 
torti’’ ir jārēķinās, ka liela daļa ‘’ēdāju’’ vērtējumus 
adresēs visiem ‘’cepējiem’’ kopā. Runājot par mani, 
esmu stingras nostājas, bet piekāpīgs, kad tas ir 
nepieciešams. Noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, 
kas spītības pēc nepiekāpjas pareizākajam lēmumam.  

5. Ko tu novēli sev un savai komandai? 

 Noteikti labu veselību, vēlmi darboties un 
pozitīvu domāšanu, jo, manuprāt, tie ir svarīgākie 
pamatnoteikumi veiksmīgam un produktīvam 
kopdarbam. Minēšu, ka arī jebkurš AK students, 
pasniedzējs vai persona no vadības ir daļa mūsu 
komandas, kurai SP arī darbojas.

  

X Alberts ir... 
...TOMS ANDERSONS! 

Toms tika ievēlēts 1.jūnijā, kad Alberta koledžas studenti, pasniedzēji, vadība tikās Rokkafējnīcā. Jaukā 
atmosfērā tika sveikti pašu kursa biedru nominētie studenti, esejas konkusa laureāti, kā arī ievēlēts X 
Alberts. Koledžas vadība pateicās par interesanto ideju noslēguma pasākuma norisei un piekrita par vēl 
vienas tradīcijas ieviešanu.Savukārt X Alberts Madara Baumane jau 18.jūnijā Tomam oficiāli nodos 
Alberta grožus viņa rokās. Apsveicam! 



 
 

 
 
 
 

Ikviena jauna mākslinieka filmu var 
uzskatīt par tumšu bildi, līdz nonāc pie atziņas, ka 
patiesībā katrs savas krāsas rada pats. Mēs, īsfilmu 
festivāla Tumša bilde 2012 rīkotāji, vēlamies 
pavērst gaismas staru pret studentu radošajām 
idejām un iepazīstināt sabiedrību ar jauno 
kinomākslas veidotāju darbiem. Festivāls 
norisinājās jau otro gadu, šogad pulcinot, skaita 
ziņā, vairāk dažādu augstāko izglītības iestāžu 
studentus. Festivāla ietvaros vēlamies parādīt, cik 
aizraujošas un pārdomas veicinošas var būt 
kinofilmas, un parādīt īsfilmu kinematogrāfiskās 
kvalitātes – scenāriju, režiju, operatora un 
mākslinieka darbu, aktierspēli, asprātīgas idejas, 

interesantus tehniskos risinājumus un 
māksliniecisko gaumi. 

Noslēguma ceremonija notika š.g. 17 maijā 
kinoteātrī K-Suns, pulcējot iesūtīto filmu autorus, 
to radošās komandas un atbalstītājus. Festivāla 
ceremonijas atmosfēra tika radīta, lai veicinātu 
īpašu filmu skatīšanās sajūtu. Organizatori bija 
parūpējušies par popkornu un kolu, lai ikviens 
varētu netraucēti ieslīgt skatītāja krēslā un baudīt 
uz ekrāna rādītos darbus. Dalībniekus vērtēja 
žūrija, kas sastāvēja no: Studija "Centrums" valdes 
locekļa, kino producenta Bruno Aščuka; režisora, 
producenta, studijas "Filmbox" vadītāja Armanda 
Ekšteta un jaunā, strauju popularitāti guvušā 
režisora Ivara Tontegodes. Festivāla norises laikā 
žūrija aktīvi vērtēja katru filmu, balstoties uz 
profesionāliem kritērijiem un arī daloties savā 
profesionālajā pieredzē un padomos. Katras filmas 
autors saņēma žūrijas vērtējumu ne tikai komentāru 

formā, bet arī 
atzīmju veidā - tās svārstījās no 7 līdz 10, kas 
pierāda jauno filmu veidotāju darbu kvalitāti. 
 Pašu festivālu organizē četri programmas 
KMP 2. kursa studenti, radošā komanda - Indulis 
Bērziņš, Lana Radčenko, Vita Sermolīte un Gunta 
Skopāne.  
 Festivāla laureāti: 
Kategorijā „Vai viegli būt jaunam?” - 
"Volunteers” Jānis Jurčenko, Alberta koledža. 
Kategorijā „Kā būtu ja..” - "Kā būtu, ja būtu 
ūsas”  Kristaps Šapirovs, Alberta koledža. 
Kategorijā „Īsfilma līdz 2 min.”  -  "Algas diena” 
Jānis Jurčenko, Alberta koledža. 
"Alberta koledžas simpātijas balva” - "Vēl gribu 
runāt” Elīna Riekstiņa, Latvijas Kultūras 
Akadēmija. 
Īsfilmas "Iekšā asinīs…” autori no Siguldas 
Valsts ģimnāzijas saņēma sertifikātu studijām 
Alberta koledžā 1000 latu vērtībā. 
 Kopā tika iesūtītas 8 filmas, aptverot ne 
tikai AK studentus, bet arī komandu no Rīgas 
Celtniecības Koledžas, Latvijas Kulturas 
Akademijas un pat autoru, kas pašlaik studē 
Dānijā. Filmu radīja arī AK vadība un 
administrācija, atspoguļojot viņu dēvētas 
"globālās" problēmas iespējamu risinājumu 
traģiskā melodrāmā ar humoristisku pieskaņu - tā 
vietā, lai izkošļāto košļājamo gumiju piestiprinātu 
pie mācību sola, dot viņai otru dzīvi un parūpēties, 
lai tā nonāk pie saviem jaunajiem draugiem 
miskastē, kurā košļājamajai gumijai būs daudz 
jautrāk kā zem sola. 
 Īpašs paldies ne tikai par finansiālo resursu 
piešķiršanu, bet arī par nesavtīgu atbalstu tiek sūtīts 
AK. Koledžas direktore Oksana Lentjušenkova un 
valdes locekle Anna Saltikova ir nešķirams duets, 
kas kopā rada trakas idejas un ir gatavas tās arī 
realizēt. Paldies par izrādīto interesi festivāla 
tapšanā, palīdzību un arī protams, neaizmirstamo 
uznācienu kā festivāla dalībniecēm.  Protams, liels 
paldies K-Suns īpašniekiem, kas ne reizi mums 
neatteica, kad atkal devāmies uz norises vietu, lai 
pārbaudītu kā tiks izkārtots vizuālais noformējums, 
kā arī pārbaudītu filmas un mēģinātu festivāla 
norisi. 

Tumša bilde 

Raksta autore Lana Radčenko 



 

 
  

Rozīne biezputrā - ”Radi skaņu”
 
 

Mūsdienu cilvēka ikdienu dēvēju par saldu, 
reizēm ne tik saldu, ”biezputru”, kurā nepārtraukti 
sekojam sapņiem, domām, cenšamies būt novērtēti 
un gandarīti, taču steigā mēdzam paskriet garām 
tieši tam, pēc kā patiesībā tiecamies.”Rozīne” šajā 
biezputrā ir, tā teikt, ”action” - situācijas, ar kurām 
dzīvē saskaries pirmo reizi, kuras tev dot milzīgu 
pieredzes garšu un enerģijas lādiņu. Arī projektu 
”Radi skaņu” varu nosaukt par rozīnīti ikdienas 
putras katlā. 

Patiesībā Alberta koledža sniedz tik daudz 
iespējas, tikai jautājums, cik mēs paši vēlamies tās 
izmantot un ko vēlamies no tām iegūt - vai tas ir 
tikai un vienīgi plusiņš ”zaļajā lapā” vai tomēr 
vēlamies iegūt kādu kripatiņu praktiskas pieredzes, 
kas noderēs nākotnē. 

Projektā varēja pieteikties  jebkurš no AK 
studentiem. Brīnišķīgas komandas pavadībā, par 
”Mūzikas instrumentiem” dēvētais projekts, 
pārtapa par ”Radi skaņu”. Kopīgi veidojām 
raidījumus par mūzikas instrumentiem un to 
daudzveidību, piesaistot Latvijā zināmus mūziķus, 
piemēram Uldi Marhilēviču, Intaru Busuli, 
Kasparu Zemīti, grupu Melo- M, Andžeju Graudu 
un daudzus citus profesionālus māksliniekus. 
Pieredze, kuru katrs guvām ir milzīga- citam 
ieguvums ir tehniskā prakse, cits vairāk novērtē 
organizatorisko darbu, kāds ir sapratis, cik svarīga 
ir laba komanda, varbūt pavisam cits vienkārši ir 
iepazinis TV, izklaides  industriju. Jāatzīst, ka 
ieguvumus, darbojoties projektā, nevar iemācīties 
nevienā lekcijā! 

Skatieties raidījumus ”Radi skaņu” 
Mūzikas Video kanālā un nebaidieties trakajā 
steigā  APSTĀTIES pie iespējām, ko es dzīvē 
dēvēju par ”rozīnītēm”. Trīs reizes variet minēt, 
kurš no tā būs ieguvējs!? Veiksmi! 

    
 Izpildproducente - Elva Žagariņa 

 

Albatross aicina izzināt projekta „Radi skaņu” aizkulises! 



 Iespaidi. Pieredze. Komanda. 
Kopumā projektu "Radi skaņu" vērtēju kā 

izdevušos, kaut arī tā koncepcijā tika veiktas 
dažādas izmaiņas, raidījumus izveidojām godam. 
Projekts sniedza jaunu pieredzi darbā ar mūziku un 
televīziju. Tas pierādīja - ja ir labas idejas un 
darbīgi cilvēki, tad televīzija nav nekāds šķērslis un 
tajā paspīdēt var jebkurš. Galvenais ir apvienot 
idejas un spēkus, un dodies uz mērķi! 

Režisors - Patriks Ķempelis 
 

Uzskatu, ka projekts "Radi Skaņu" ir viens 
no labākajiem Alberta koledžas studentu 
veikumiem. Vienreizēja iespēja studentiem saprast, 
kā top raidījumi, prezentācijas un tamlīdzīgi 
projekti ne tikai klausoties lektoros, bet arī pašiem 
piedaloties veidošanā. Kolosālākais ir tas, ka, 
pateicoties brīnišķīgam menedžmentam un 
komandas darbam, šis projekts ir ne tikai realizēts 
un palaists ēterā, bet arī paveikts ļoti augstā līmenī. 
Esam pacēluši augstāk latiņu gan sev, gan 
topošajiem studentiem. 

Pacilātības sajūtu radīja iespēja satikt 
sabiedrībā zināmus cilvēkus un strādāt ar viņiem 
kopā. No tehniskā viedokļa raugoties, bija 
interesanti strādāt ar profesionālām kamerām un 
gaismu iekārtam, vairāk izprotot, kā izgaismot 
filmēšanu studijā un katrā no vietām, kur tika 
filmēti VIP viesi. 

Operators - Jānis Grundāns 
 

Projektā tika iegūta praktiska pieredze, kā 
notiek filmēšana un raidījuma sagatavošana 
televīzijas ekrāniem. Uzskatu, ka šāda veida 
projekti palīdz studentiem iepazīt jaunus cilvēkus 
un dažādas izklaides industrijas īpatnības. 

Mani šis projekts piesaistīja un esmu 
gandarīts, ka tajā piedalījos.  

Operators - Juris Ludženieks 
 

„Radi skaņu” nenoliedzami, ir milzīga 
pieredze, ieguvums - ieskats radošos un tehniskos 
procesos, kopā ar saviem skolas biedriem. 
Manuprāt, šis projekts bija iespēja izvērtēt savas 
prasmes, stiprās puses un nākotnes ieceres – „Kas 
ir tuvāks - televīzija vai tomēr kas cits?” Aizraujoši 
un paldies, paldies tiem, kas mūs virzīja, radīja 
gatavo materiālu un visai komandai kopumā - 
dream team, hih.  
 
Diktore, konferences organizatore –  Ieva Vosele 

 
Uzskatu, ka projekts visā kopumā bija ļoti 

interesants un pieredzi bagātinošs. Man ļoti patika 
iespēja sadarboties ar tik dažādiem cilvēkiem un 
kopā radīt kaut ko pavisam jaunu un unikālu. Es 
ceru, ka arī turpmāk visiem koledžas studentiem 
tiks dota iespēja piedalīties šāda veida projektos un 
gūt ne tikai jaunas pieredzes, bet arī pilnveidot 
pašiem savas spējas.  

Diktors, fotogrāfs - Jānis Jekševičs 
 

Lai arī kā gājis, "Radi skaņu" projektā ir 
gūts milzīgs ieskats raidījumu tapšanas procesā, 
gūta pieredze un daudz dažādu emociju - gan 
pozitīvas, gan ne tik pozitīvas. Taču kopumā 
visiem, kam tas interesē, ieteiktu iesaistīties tāda 
veida projektos, jo ieguvums ir liels un pašam 
darīt, domāt un rīkoties ir citādāk, kā tikai skatīties 
uz to visu no ekrāna otras puses. 

Diktore - Inta Ciprusa 
 

Projektā "Radi skaņu" ieguvu ļoti 
interesantu pieredzi darbā gan kadrā, gan arī 
visdažādākajās aizkadra lietās, sākot ar pašiem 
pamatiem līdz scenārija izveidei. Šis projekts 
palīdzēja satuvināties ar tā dalībniekiem un skatīt 
dzīvē daudzus māksliniekus, kā arī klausīties viņu 
priekšnesumos. Iesaku piedalīties koledžas 
veidotajos projektos, jo tajos var iegūt tiešām 
brīnišķīgu un noderīgu pieredzi, kas noderēs 
turpmākajā dzīvē. Paldies par šo iespēju!  

Diktore - Rita Kaipšteina 
 

Projekts man nozīmēja ļoti daudz, jo 
piedaloties tajā, iemācījos ļoti svarīgas lietās: 
izvērtēt prioritātes un strādāt komandā. 

Esmu guvusi ļoti vērtīgu pieredzi un esmu 
gandarīta par to.  

Stiliste - Kerija 
 

Iesāktais projekts noslēdzās veiksmīgi. Bija 
dažas niansītes, ko varētu uzlabot, bet mazā laika 
dēļ, tas nebija iespējams. Tā bija ļoti liela pieredze 
un lielu ieguvumu deva tiem, kas nesēdēja malā un 
piedalījās. Ieteikums visiem: piedalieties projektos, 
cik iespējams, jo tā ir neaizmirstama pieredze, 
kuras laikā iemāca ko un kā darīt. Tāpēc Jūs, mazie 
draudziņi, nesēdiet malā un darbojieties, jo kur gan 
vēl tādas iespējas būs attīstīties! 

Diktore - Laima Kralliša
 

Rakstu sagatavoja Elva Žagariņa (KMP) 



 

 Iepazīstaties! Šis ir Juris Ludženieks! Viņš ir Alberta koledžas KMP programmas pirmā kursa 

students, kurš gan kā students, gan mūziķis sasniedzis daudz – ierakstījis video, piedalījies 

neskaitāmos pasākumos un vēl citās aktivitātēs. Ieintriģēju, vai ne?  

 

1. No kurienes tu esi? 

Es piedzimu Rīgā, vismaz tā man saka, pats jau 

neatceros, un līdz šim arī dzīvoju Rīgā, un jāsaka-

man te patīk. Rīgā ir daudz pasākumu un mūsu 

industrijas pārstāvjiem ir ko darīt. 

2. Kā nokļuvi Alberta koledžā? Tas bija 

pārdomāts lēmums vai spontāns? 

Par Alberta koledžu zināju jau gadu, pirms 

iestājos, tiesa gan - zināju tikai to, ka tāda koledža 

ir. Vairāk par koledžu man pastāstīja Madara 

Baumane, kuru pazīstu jau kopš vidusskolas 

laikiem, viņa šogad arī bija „Gada Alberts” un nu 

jau ir finiša taisnē, lai koledžu absolvētu. Madara 

man sīkāk pastāstīja, kas un kā notiek koledžā, 

kādas ir lekcijas, kādi pasniedzēji, pasākumi, arī 

to, ka koledžā ir daudz skaistu meiteņu, kas bija 

vērā ņemams aspekts. ☺ Pēc tam jau apmeklēju 

arī koledžas mājas lapu, kur sīkāk iepazinos ar 

KMP programmas aspektiem un secināju, ka 

mācības varētu būt noderīgas un palīdzētu man 

realizēt savus plānus, tā ka šis lēmums bija 

pārdomāts. 

3. Ko Tev jau tagad ir devušas mācības AK 

tavai mūziķa dzīvei?  

Uz Alberta koledžu gāju jau ar zināmiem 

mērķiem un iecerēm, kuras vēlējos īstenot gan 

studiju laikā, gan pēc tam. Palēnām arī plāni sāk 

realizēties. Sadarbībā ar Armandu Ekštetu esmu 

nofilmējis savas dziesmas ”Dzīvesprieks” video 

klipu, šis bija pirmais dziesmas video kādai no 

manām dziesmām. Jāsaka paldies arī visiem 

citiem, kuri piedalījās filmēšanā, arī Patrikam 

Ķempelim- video klipa operatoram.  

4. Cik ilgi jau dziedi? 

Ar dziedāšanu  nodarbojos jau kopš bērnības, kad 

dziedāju zēnu korī, pēc tam jauktajā korī, 

principā, es esmu dziedājis visos koru veidos, 

izņemot, meiteņu korī, nezinu, kādēļ mani 

nepieņēma. ☺ Tomēr tagad mani uzaicina 

nodziedāt šo to arī kopā ar meitenēm. Bet tā 

nopietnāk mūzikai pievērsos pēc vidusskolas, 

Burvīgs dziedātājs Alberta koledžā! 



 
pavērās iespēja piedalīties šovā  ‘’Koru kari 2’’ 

Rīgas Sarkanā kora sastāvā, šis šovs man 

palīdzēja iepazīt dažādus industrijas pārstāvjus, 

kā arī izprast industrijas īpatnības. Arī pēc šova 

turpināju sadarbību ar Jolantu Gulbi, Denisu 

Paškeviču, sarakstīju korim dziesmu ’’Atver 

acis’’, kuru mēs ierakstījām ierakstu studijā 

”Sound Division” un dziedājām dažādos 

pasākumos. Sadarbojoties ar mūziķi un 

producentu Kristapu Krievkalnu, ierakstīju 

dziesmu ‘’Beautiful World’’, kas piedalījās 2011. 

gada Latvijas Eirovīzijas pusfinālā. Pie Kristapa 

rakstu visas savas dziesmas, kuras var dzirdēt  

Radio. 

5. Tava pieredze ir tikai mūziķa darbs vai arī 

vēl kas cits? 

 Protams, uz skatuves būt ir patīkami gan vadot 

pasākumus, gan tajos uzstājoties, esmu izbaudījis 

arī patīkamu satraukumu,atrodoties uz Nacionālā 

teātra skatuves, pašlaik arī piedalos Rīgas 

Sarkanā kora diska veidošanā kā producents, 

iemēģinu roku arī mūzikas fonogrammu 

veidošanā,  taču esmu strādājis arī pasākumu 

gaismas un apskaņošanas kompānijā, kas man 

ļāva izprast arī  izklaides pasākumu tehnisko pusi, 

kas nebūt nav vienkārša, darbs nav no vieglajiem, 

bet interesants.  

6. Praktiķis vai teorētiķis? Kāpēc? 

Laikam jau vairāk praktiķis, jo uzskatu, ka tā var 

labāk izprast dažādas lietas. Bieži vien tas, kas 

tiek stāstīts teorijā, dzīvē tā nemaz nenotiek, tā, 

protams, nav vienmēr. Sēdēt pie galda un rakstīt, 

kas un kā notiks pasākumā, ir viegli, bet tad, kad 

tas ir  jāizdara, ir daudz grūtāk. Arī skatuvisko 

pieredzi nevar iegūt, sēžot mājās un spēlējot 

ģitāru draugiem. Tādēļ uzskatu, ka daudz labāk ir 

darīt lietas praktiski, protams, ne jau vienmēr viss 

izdodas, bet no kļūdām ir jāmācās, un  kļūdu man 

ir bijis daudz , taču ar katru reizi to paliek mazāk. 

7. Kur Tu sevi redzi pēc 10 gadiem? 

Nezinu, varbūt Četros baltos kreklos dzeršu alu, 

varbūt kādu kokteili. ☺ Ceru, ka dzīve būs 

iegrozījusies tā, ka arī pēc desmit gadiem varēšu 

būt uz skatuves, pie skatuves, ap skatuvi un zem 

skatuves un spēšu ar to nopelnīt sev iztiku.

  

Ar Juri Ludženieku sarunājās Beatrise Dzene 



 
 

 
 Alberta koledžas studenti vienmēr ir atsaucīgi un pozitīvi noskaņoti. Šajā 
numurā studentiem vaicājām: 
1. Kā vērtē šo gadu Alberta koledžā? 
2. Tavs jautrākais šī gada brīdis koledžā? 
3. Ko novēli studentiem, sesiju gaidot? 
 Mums visiem šis mācību gads bijis notikumiem bagāts un neaizmirstams. 
Albatross komanda novēl visiem turpināt un pabeigt iesākto! ☺ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albatross novēl panākumiem bagātu sesiju un burvīgas brīvdienas! 

Linda Lauva 
1. Aizskrēja nemanot. Šis, man šķiet, bija viens no 
raibākajiem gadiem Alberta koledžā - tik daudz notikumu, 
pasākumu, vieslekciju. Koledža bija pacentusies, lai gads 
būtu pilns ar visu, kas interesē studentiem un 
pasniedzējiem. 
2. Uh, vienu konkrētu minēt noteikti nevaru, jo pavadīts 
laiks ar daudz un dažādiem cilvēkiem. Teikšu, ka katrā 
brīdī bija lieta, ko atcerēties un kas to brīdi padarītu jautru 
no jebkāda skatu punkta. 
3. Izturību! Un nemokiet sevi ar mācīšanos nakti pirms - 
ja zināt, tad zināt! Neko vienā naktī galviņā neiebāzīsiet! 

Jānis Jekševics 
1. Kopvērtējumā domāju, ka gads bija ļoti izdevies 
un daudziem atvēra durvis uz jaunām iespējām. 
Visi, kas nebaidījās izmēģināt ko jaunu, varēja 
piedalīties dažādos pasākumos un konferencēs, 
paplašināt savas zināšanas un pavadīt labi laiku ar 
jaunajiem draugiem.  
2. Kā jautrāko brīdi noteikti varētu minēt 
starpkoledžu boulinga turnīru, kas deva iespēju 
sacensties ar citām skolām un godam atnest 
koledžai nopelnīto otro vietu. 
3. Visiem es varu novēlēt mērķtiecību un izturību. 
Galvenais ir nepadoties un mēģināt pabeigt šo gadu, 
cik labi vien iespējams. 

Laura Korica 
1. Man ļoti patīk. Alberta koledžā iepazītie cilvēki manu 
dzīvi ir ļoti mainījuši. Esmu ieguvusi draugus, uzzinājusi 
daudz jauna par sevi. Ir awesome! 
2. Katra lekcija un katrs starpbrīdis, ar maniem 
kursabiedriem, ir jautrs. Patika arī boulinga turnīrs.  
3. Neko nenovēlu. Atlasīsies tie, kas nedraudzējas ar 
galvu, kas nemāk sarunāt ar pasniedzējiem un tā. Dabīgā 
atlase. Mož novēlu atcerēties, ka atzīme ir vajadzīga Tev 
(tas tāds vispārīgais "Tev"), nevis pasniedzējam vai 
kādam citam, tāpēc varbūt vajag bik noslāpēt lepnību un 
sadraudzēties ar pasniedzējiem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liene Štāle 
1.Stresa pilns gads, prakses 
atskaites un termiņi. 
2. Prakses aizstāvēšana, kad 
gaidīju savu kārtu! 
3. Izturību, nepadoties, un Jūs To 
varat! Trakākā sajūta ir līdz 
eksāmenam, bet pēc tā ir ļoti 
viegli! 
 

Matīss Mežiņš 
1. Šis gads viennozīmīgi bija vieglāks nekā 
pirmais, jo prakses laiks tomēr ir brīnišķīgs laiks. 
Daudz brīvā laika, mazāk braukšanas uz skolu, 
līdz ar to mazāk mācības - forši, ko lai saka! 
2. Jautri savā ziņā ir katru reizi, kad kurss 
sanākam uz kādu lekciju, jo prakses laikā tik 
daudz nesanāk tikties. Tad cenšamies to 
kompensēt ar stāstiem par dzīvi, praksi un 
ballītēm studiju laikā.  
3. Negribu izklausīties pārāk gudrs, bet mācieties 
tā, lai visi eksāmeni sesijā aiziet ar pirmo! Tātad, 
nedaudz vairāk, kā parasti. 

Ieva Vosele 
1. Šo gadu vērtēju kā 1000 krāsām pildītu - izdošanās 
gadu! Jaunie kursabiedri - tie labākie, pasniedzēji un pats 
mācibu process, uh. Iegriezās prieka karuselis, un tas 
turpina griezties - aj, kā patīk te! 
2. To jautro mirkļu šogad nav trūcis. Manuprāt, esmu 
uzņēmusi kilogramiem C vitamīna caur smieklu devām! 
Viens nav atdalāms, tie visi bijuši lieliski! 
3. Patiesībā novēlu cienīt savu un citu laiku - tīri 
racionāli pieiet visam un beidzot saprast - pēdējā dienā 
"sagrābstīto" zināšanu īpatsvars pret iegūto stresu un 
citām problēmām, ir krietni mazāks. Bet vispār - 
izdošanās, lai pavada ik uz soļa! 
 

Juris Gogulis 
1. Gads koledžā izvērtas diezgan spilgts - jaunas pazīšanās, 
jaunas iespēja un pieredze, kas ir pats būtiskākais. 
2. Spilgtāko un jautrāko brīdi es piedzīvoju mārketinga 
mutiskā eksāmena laikā pie Poča kunga, kad uz vienu 
papildus jautājumu biju piemirsis atbildes trešo punktu. 
Tad sākās skaļa mutiskā atskaite no 1 līdz 10, ko skaitīja 
lektors. Uz skaitli deviņi no manas mutes izspruka ārā 
pareizā atbilde un lektors kopā ar mani gavilēja un smējās -
teicami. Tas izvērtās par vislabāko un smieklīgāko 
eksāmenu, kurš citiem, pavisam pretēji, bija stresa pilns. 
3. Pacietību un smaidu uz lūpām, kā arī, mēs vairs neesam 
bērni, tāpēc uz eksāmeniem ir jāmācās. 
 



 
 

 
 

 

Mūsdienu studenti savu prieku, līksmību, sašutumu, bēdas, draudzību un vēl citas darīšanas 
kārto un par tām izsaka viedokli sociālajā tīklā – Twitter. Albatross pēta studentu īsās ziņas saviem 
sekotājiem par Alberta koledžu un saistītām lietām. Prieks arī par koledžas vadību, kas aktīvi izmanto 
Twitter’i, lai komunicētu ar saviem studentiem, piemēram, jautājot, kad Tu nogaršoji savu pirmo 
chupa-chups? Atbildi noteikti vari sniegt studijas daļā, bet tagad iemet aci studentu twītos. 

 

Katrīna  @dymanta 

Uz @improvins iešu kopā ar @zvaigzne1988 

jo smiešanās ir mūsu stihija. Un vajag atpūtu no 

mācībām.. 

Arita  @Arrrrrita 

Pulkstenis ir 9 un es esmu augšā. Bez 

modinātāja. Brīvā dienā. 

MrJanchuks  @man_garsho_alus 

AIZIET!!! Šodien jāsakapā komisija!!!:o 

Mārtiņš Sproģis  @martinssprog 

Omg. Rīt jāmočī kvalifikācijas darbs. Obligāti! 

Madara Muceniece  @__Mjau__  

KVPA aizstāvēta un 8 veiksmīgi nopelnīts. 

Vairs tik KVD un valsts eksāmens! Un tad jau 

diploms rokā un izlaiduma balle! )) 

Krista Kinca  @Krristtaa  

Rīt informātikā ieskaite, bet no tām if 

funkcijām NEKO nesaprotu :O 

Kitija M  @KitijaM 

Ātrāk gribas visu skolā izdarīt, lai var ar riteni 

braukāties. Šodien tik superīgs laiciņš. ^_^ 

Mārtiņš Vītols  @M_Vitols 

Prakses aizstāvēšana izdzīvota, tikai velētos 

labākas sekmes, būs kārtīgi jāpiestrādā, lai 

kval. darbs būtu līmenī. 

 

Evita  @evitaerr 

Rīt uz skolu tikai piecos, varēšu izgulēties :))) 

Janis Karans  @Janis_Karans 

I'm at Alberta koledža (Riga) 

Alberta koledža  @AlbertaKoledza 

šodien trešā kvalifikācijas prakses 

aizstāvēšanas diena KMP grupām un tad jau - 

finiša taisne :) 

Alberta koledža  @AlbertaKoledza 

Sākas pirmsvēlēšanu aktivitātes! Gaidām 

pirmos kandidātu solījumus. 

Laura Korica  @LauraKorica 

Esmu atradusi perfektu runu retorikai. Ideālu! 

Cīnos tagad ar tulkošanu, bet esmu ļoti excited. 

Ingemārs  @St_Indzis 

Kurš/a var palīdzēt man samācīties 

informātikas ieskaitei? Pliiiz! :)**** 

Dace Skudra  @dache_  

ritīgi gara diena - bijām ekskursijā pa Dailes 

teātri - man patika :) 

Una Caune  @UnaCaune  

Eu...bet referāts arī kust uz priekšu :>> 

 

 

  

Čivināšanas portālā arī AK studenti! 



 

 

 Albatross komanda ir atradusi Rūdolfu Reinvaldu, kurš ir Alberta koledžas 
students un visiem vēl sevis zīmētu karikatūru ar nosaukumu „Pavasaris”. Kā jau mēs 
visi zinām, pavasarī studenti ir kaut kur augstāk par zemi, tādēļ tagad pagriez avīzi pa 
kreisi un novērtē Rūdolfa karikatūru! 

 

 

Vienkārši – karikatūra! 

Jauno karikatūristu Rūdolfu atradusi Elva Žagariņa 



 

Imantdienas 2012! 

Starp daudzajiem vasaras 
festivāliem zaļās pļavās –  

izbrīvē 7. jūliju un dodies uz Cēsu 
Pils parka estrādi, kur notiks 

gadskārtējais Imantdienu koncerts! 

Viņi dejoja vienu vasaru, Dzeguzes 
balss, Alvas zaldātiņi..la la lā! 

Meklē Biļešu paradīzes kasēs! 

Viesošanās kaimiņu mājā – 
Kaņepes Kultūras centrā, Skolas 

ielā 15! 

Trešdienās plkst.18.00-22.00 tango 
nodarbības – visiem! 

Ceturtdienās plkst.14.00 un 19.00 
ģitārspēles nodarbības ar Edgaru Rubeni 

8. jūnijā izstāžu atklāšana – ISSP foto skola, 
Oskars Pavlovskis, Reinis Hofmanis 

Info: Facebook, Twitter @kanepeskc 

Kāds – atnesiet man 
veiksmi! 

Ja sesijas laikā pietrūkst spēka, 
ir lietaina diena vai vienkārši 

atpūtas brīdis – noskaties 
filmiņu par slepenajiem 

aģentiem, kuri piepildīs visas 
tavas vēlmes ☺ 

http://ej.uz/zd38 Lata dienas muzejā! 

Pirmdienās ieeja 
Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja Baltajā 
zālē par 1 Ls! 

K.Valdemāra ielā 10a 
 „Hamlets” – pirmizrāde 

12.jūnijā! 

Plkst.18.30 Latvijas Nacionālā teātra 
OKartes Jaunajā zālē Izrāde „Hamlets" 
iestudēta pēc V.Šekspīra slavenā darba 

motīviem.  

Tā būs ceturtā izrāde sadarbības projekta 
"Tests" ietvaros ar Dirty Deal Teatro.  

Režisors Reinis Suhanovs. Lomās Kaspars 
Zvīgulis un Normunds Laizāns. 

                 Albatross  iesaka! 

 

2012.gada jūnija Albatross numuru veidoja: 
 
 

1. Redaktore, maketētāja – Beatrise Dzene 
2. Koriģētāja, reportiere, maketētāja – Monta 

Liepa 
3. Reportiere – Elva žagariņa 
4. Reportieris – Gints Cenkurs 
5. Reportiere – Lana Radčenko 

 
Visas fotogrāfijas no personīgā arhīva 


