
 

 

 

ALBATROSS 
Labrīt, Labdien, Labvakar! Kas nu katram tuvāks....  Semestris 

lēnu garu ir beidzies. Visi darbi ir padarīti. Tagad tikai jāizvērtē – 

vai viss šogad izdevies, kā plānots? Nu un tad, ka nav! Vēl ir laiks 

visu vērst par labu, tikai jāsāk darboties ar smaidu savas nākotnes 

vārdā.  

Šajā „Albatross” numurā mēs vēlējāmies Jums, visiem 

lasītājiem, dāvāt kādu dāvanu. Šī dāvana ir avīze, kas šoreiz būs 

pieejama tikai e-formātā, kā arī - smaids. Visu avīzi pavada dažādi 

interesanti ieteikumi, padomi un radošā pieejā rakstu veidošanā. 

Ceru, ka mūsu prieks un vēstījums, nokļūs līdz Jums!  

Mans darbiņš „Albatross” veidošanā lēnām beidzas, tāpēc 

aicinu ikvienu radošo personību Alberta koledžā, kas vēlas veidot 

rakstus, maketēt, fotogrāfēt vai vienkārši atbalstīt radošo komandu 

ar uzmundrinājumu saucieniem - pieteikties! Savu vēlmi darboties 

komandā raksti uz e-pastu avize.albatross@gmail.com. Tieši Tavas 

idejas un ieteikumi mums ir vajadzīgi! 

Novēlu visiem, visiem un vēlreiz visiem Priecīgus Ziemassvētkus, 

un jautru, aktīvu, darbīgu Jauno 2013. gadu! Lai viss iecerētais 

izdodas!  

Beatrise Dzene, KMP-Pd-2A 

 

Šajā numurā lasiet: 

 Salavecītis atzīst, ka 

Alberta koledža ir izcili 

pastrādājusi! 

 Studējošo pašpārvade 

informē; 

 Ziemassvētku dziesmu 

TOP 10; 

 Intervija ar kādu 

skaistu dāmu. Ver vaļā 

un uzzini – kas viņa ir! 

 Salst? Mums ir 

padomi! 

 Konference ir 

izdevusies! 

 Atrodi labāko dāvanu 

saviem mīļajiem! 

 Nepalaid garām! 

Alberta koledžas bezmaksas avīze nr. 23 

2012.gada decembris 

mailto:avize.albatross@gmail.com


 

 

 
Bruņinieku turnīrs 

Oktobra sākumā, 4.tramvaja galapunktā, norisinājās studentu iesvētības. Pirmā kursa studenti ieradās 

jau sagatavojuši maiņas apģērbu, kas labi noderēja gan vecāko studentu pārbaudījumu, gan laika 

apstākļu dēļ. Pasākuma nobeigumā visus pamatīgi pārsteidza krusa! Viss izdevās, kā plānots. 

Pačukstēsim: 2. kursa studenti māk sadarboties ar dabas māti!   

 

      Darba devēji iesaka Alberta koledžu 

Latvijas Darba devēju konfederācija un karejras portāls prakse.lv apkopoja 170 darba devēju 

viedokļus par darba tirgū aktuālām profesijām un ieteicamām izglītības iestādēm. Alberta koledžas 

studiju programma „Mārketings un tā inovācijas” Latvijas darba tirgū pēc pieprasījuma ierindojās 

6.vietā! Hip hip URRĀ! Jāpiemin, ka Latvijā ir vairāk par 850 studiju programmām.  

 

                                   Meistarklase kopā ar Goran Gora 

9.novembrī Alberta koledžas studentiem bija iespēja piedalīties meistarklasē, kuras galvenais 

stāstnieks par mūzikas indsutriju un ap to saistītiem jautājumiem, bija Jānis Upmanis – Holšteins jeb 

Goran Gora. Studenti ar aizrautību klausījās mūziķī, kas stāstījumu savienoja ar pētījumiem, 

aptaujām un salīdzinājumiem mūzikas industrijā.  

 

TV projekts „Veiksmes stāsti” 

Alberta koledžas studentu un TV kanāla „Mūzikas video kanāls”, kā arī lektora, producenta un 

režisora Armanda Ekšteta sadarbība turpinās! Jau šī gada pavasarī kopīgi darbojoties tika izveidots 

TV projekts „Radi skaņu!” Tagad studenti cītīgi strādā pie projekta „Veiksmes stāsti”. Ar nepacietību 

gaidīsim rezultātu!  

Alberta koledžas iemītnieki – vadība, darbinieki, pasniedzēji un studenti, ir krietni pastrādājuši 

šajā semestrī. Šajā lapaspusē atspoguļots viens mazs krikums no visa paveiktā! 

Salavecītis ir apmierināts - Alberta koledžas padarīto darbu saraksts ir pilns! 

 



Ziemassvētku dziesmu top 10 
Tev nav Ziemassvētku noskaņojuma? 

Mēs Tev palīdzēsim! 

Klausies šīs dziesmas un noskaņojums radīsies!  
 

1. Wham! – Last Christmas 

2. Mariah Carey – All I want for Christmas is You 

3. Dean Martin – Let it Snow 

4. Bobby Helms – Jingle Bell Rock 

5. Brenda Lee – Rockin’ around the Christmas tree 

6. Frank Sinatra – Jingle Bells 

7. Coldplay – Christmas Lights 

8. Labvēlīgais tips - Ziemassvētku dziesma 

9. Elvis Presley – Silent Night 

10. Coldplay – Have Yourself a Merry Little Christmas 

 

 

 

 

Studējošo pašpārvaldes topošais uzdevums, kā 

katru gadu, ir organizēt Ziemas balli. Arī šogad 

Alberta koledža neizpaliks bez Ziemas balles. Tā 

notiks janvāra otrajā pusē. Studenti varēs piedalīties 

interesantās un radošās aktivitātēs, baudīt mūziku, 

fotogrāfēties speciāli izveidotā foto stūrītī un vienkārši 

lieliski pavadīt laiku. 

Vēl Studējošo pašpārvalde aicina iesaistīties un 

parādīt savu plašo sirdi, piedaloties labdarības akcijā. 

Šoreiz savu palīdzību sniegsim Juglas dzīvnieku 

patversmei. Ziedojumos vāksim visu, kas vien 

dzīvnieku patversmei varētu noderēt, īpaši noderētu -

kaķu smiltis, suņu pavadas, lai varētu suņukus izvest 

pastaigās, kā arī makulatūra.  

Studējošo pašpārvalde arī līdz šim ir kārtīgi 

darbojosies. Pēdējais pasākums, ko SP organizēja bija 

III Alberta koledžas boulinga turnīrs, kas notika 31. 

oktobrī izklaides centrā „Fantasy park” .Šis turnīrs 

tika apvienots ar Helovīna svētkiem, tāpēc dalībnieki  

 

 

 

 

ieradās spocīgos mošķu tērpos. Šajā turnīrā varēja 

piedalīties visi Alberta koledžas studenti, kuri bija 

izveidojuši 5-6 cilvēku komandu.  Par uzvarētāja 

titulu kopumā cīnījās septiņas komandas. Bija 

izveidota arī žūrijas komanda, kas, ripinot boulinga 

bumbas, rūpīgi vērtēja komandu darbību. Īpaši 

veiksmīga diena bija komandai „Sīvie”, jo tieši viņi 

ieguva kāroto pirmo vietu. Šajā komandā piedalījās 

tādi Alberta koledžas studenti kā Ralfs Ozolnieks, 

Einārs Biķernieks, Edgars Jakušenoks, Laura 

Skopāne, Sabīne Baltā un Diāna Olehno. Šajā dienā 

studenti izpaudās, kā vien varēja un visapkārt bija 

vērojami iespaidīgi tērpi un grims.”Tā kā šis bija 

mans pirmais boulinga turnīrs Helovīna ietvaros, 

manuprāt, kopumā pasākums bija izdevies. Protams, 

šis turnīrs man atmiņā paliks ar to, ka ieguvu pirmo 

vietu starp spēlātājām – meitenēm. Lai izdodas arī 

turpmāk!” stāsta komandas “Nerātnie velniņi” 

dalībniece Andrete Dzīvīte. Pēc kārtīgas bumbu 

ripināšanas visiem vakarā bija iespēj atpūsties un 

pārrunāt dienu Latvijas 1. Rokkafejnīcā, Vecrīgā.

 

Lāsma Miķelsone informē par Studējošo pašpārvaldes aktivitātēm! 

Gints Cenkurs atradis Ziemassvētku dziesmu 

TOP 10. 



 

Iepazīsties ar Alberta koledžas programmas „Izklaides industrijas vadība 

un producēšana” 2.kursa studenti Kitiju Mudeli. Šoreiz tā būs „ātrā 

intervija”, kurā Kitija daudz nefilozofē, bet sniedz ašas atbildes. Jauku 

lasīšanu!   

 

1. Koledža vai universitāte? Koledža. 

2. Rīga vai Parīze? Rīga. 

3. Pilsēta vai lauki? Lauki. 

4. Siers vai desa? Siers. 

5. Sportiņš vai laiskošanās? 

Laiskošanās.  

6. Brīvs apģērbs vai iespīlēts apģērbs? 

Brīvs apģērbs. 

 

7. Klasiskā mūzika vai electro mūzika? 

Electro mūzika. 

8. Ar roku rakstīts vai elektroniski? 

Rakstīts ar roku. 

9. Kaķis vai suns? Abi. 

10. Nokia 3310 vai Iphone5? Iphone5. 

11. Nakts vai diena? Nakts. 

12. Kurpes uz papēžiem vai bez?  

Kurpes uz papēžiem. 

Viņa ir skaista. Viņa ir jautra. Viņa ir Alberta koledžas studente! 



 

 

13. Saziņa sociālajos portālos vai ar vēstulēm?  

Sociālajos portālos. 

14. Ziemassvētki ģimenē vai ar draugiem?  

Ģimenē. 

15. Brokastīs omlete vai sviestmaize? 

Sviestmaize. 

16. Maķītis vai hesīts? Maķītis. 

17. Ziemassvētku smaržā ir - mandarīnu  

vai piparkūku smarža? Piparkūku. 

18. Seriāli - Intrigante vai Div ar pus vīri? 

Intrigante. 

19. Twitter vai Facebook? Facebook. 

 

20. Merilina Monro vai Odrija Hepberna? 

Odrija Hepberna! 

21. Mozzila vai Google Chrome? 

Google Chrome. 

22. Zemenes vai Avenes? Zemenes. 

23. Ziema vai Vasara? Vasara. 

24. Sniegs vai Negaiss? Negaiss. 

25. Izlaisti mati vai copē? Izlaisti. 

26. Grāmata vai e-grāmatu lasītājs? Grāmata. 

27. Kafija vai tēja? Kafija. 



 

 

Šī gada 5.decembrī notika ikgadējā Alberta 

koledžas organizētā konference Alberta hotelī. 

Programmā – interesantas personības, kas savus 

klausītājus priecēja par dažādām tēmām. 

Apskatīsim katru personību mazliet sīkāk. 

Gunnar Wille – scenāriju autors, režisors, 

vizuālais mākslinieks, Dānijas Nacionālās filmu 

skolas animācijas un datorspēļu departamenta 

vadītājs. Konferences klausītāji sajuta, ka viņš ir 

ļoti interesanta un ekstravaganta personība! Savā 

stāstījumā Wille atklāja Dānijas Nacionālās filmu 

skolas pieredzi un ko studenti šajā skolā mācās. Uz 

jautājumu, kā gūt iedvesmu dažādiem projektiem, 

Gunnar Wille atbild: „Filmu skolas studenti ir kā 

mākslinieki. Mēs mācām, kā uzlabot idejas un gūt 

iedvesmu. Tā noteikti ir ceļošana, dažādas pasaules 

vietas, dažādu darbu darīšana, draudzenes un 

drauga atrašana, tad pazaudēšana un atkal saiešana 

kopā.  Katram pašam ir jāatrod savā dzīvē 

iedvesma!” 

Vēl kāda iedvesmas persona, kas savu stāstu 

veltīja klausītājiem, bija Ksenija Lāce – vecākā 

sistemanalītiķe un projektu vadītāja IT kompānijā 

„RIX Technologies”. Viņa iepazīstināja ar to, kas ir 

biznesa analītiķis (izpēte un diagnoze, pieeja un 

metodes, pielietošana un kontrole). Ksenija Lāce:  

„Biznesa analīze – tilts starp biznesu un IT. Bizness 

kā organisms! IT kā zāles!” 

Tūrisma studentiem noteikti interesants šķita 

Ventas Alenas izpildījums, jo viņa ir Carnikavas 

tūrisma informācijas centra vadītāja. Venta 

pastāstīja par centra darbību, komunikāciju ar 

tūristiem un interesentiem. Viņa ļāva aizdomāties – 

vai mūsdienās tehnoloģiju nav par daudz? Tās taču 

nekad neaizstās pašu vērtīgāko – cilvēku! 

 

 

Ilze Misiņa – BPO Baltic izpilddirektore, 

runājot par „Tehnoloģiju loma personāla vadības 

procesos 21.gadsimtā”, dalījās ar mūsdienu 

tehnoloģiskajiem sasniegumiem un to izpildījumu 

personāla vadībā. Motivējošais stāstījums un 

dažādie fakti, piemēram, Net paaudze: Līdz 2014. 

gadam 47% no strādājošajiem būs tie, kas dzimuši 

pēc 1980.gada. 

Konferences noslēgumā Leonids Krēmers, 

kurš ir Alberta koledžas IT studiju programmas 

direktors, klātesošos iepazīstināja ar jaunu biznesa 

modeli internetā – vikinomiks! Šajā modelī vairāki 

lietotāji var rediģēt, rakstīt tekstus un pēc tam tos 

rediģēt vai pārveidot savām vajadzībām. Katrs 

klātesošais pārliecinājās, ka mūsdienu tehnoloģiskie 

atklājumi un sasniegumi palīdz un atvieglo katra 

strādājošā darbu. 

 

VI Zinātniski praktiskā konference „Biznesa attīstība: 

Kā to darīt mūsdienu Latvijā” 

Augšējā attēlā: Gunnar Wille. 

Apakšējā attēlā: Venta Alena. 



 

  

 

 

 

 

Tēja noteikti ir viens 

no aukstuma 

glābiņiem. Tēja 

sasilda gan iekšēji, 

gan arī rociņām ir 

silti. 

Ja tēja vai kafija 

nelīdz, jāķeras pie 

kādas siltuma 

tehnikas- 

sildītajiem un 

ventilātoriem. 

 

Kafija dod ne 

tikai siltumu, 

bet arī 

enerģiju. 

Aidā, dieniņa! 

 

 

 

Student, vai esi 

pietiekam 

silti saģērbies? 

 

 

Ja apģērbs nedod 

pietiekamu siltumiņu, 

tad jāķeras pie 

netradicionām 

metodēm - termafora. 

 

 
 

 

Vienmēr siltumiņā! 

Es esmu Elva Žagariņa. Esmu Alberta koledžas studente. Lai gan ģērbjos silti, 

esmu no „salīgajām”, tāpēc vēlējos dalīties ar jums - kā sasildīties! 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Krosiņš ar kursa biedru pa Alberta koledžas kāpnēm no 

pirmā stāva uz ceturto - tevi gan sasildīs, gan izklaidēs!  

 

Ja nekas no iepriekšējā nelīdz, tad atklāšu noslēpumu- 

laba noskaņa sasilda vienmēr + vēl silts, mīļš, 

draudzīgs apskāviens, kas sasildīs divu cilvēku 

sirsniņas. 

  

 

 

Arī sedziņa var palīdzēt. 



 

 

Dāvanu idejas 

Ikdienas gaitās steidzoties, biji aizmirsis par dāvanām? Nepaspēji 

iegādāties tīkamo? Nezini, ko Tavi tuvinieki vēlētos saņemt svētkos? 

Cerams, ka šīs idejas noderēs dāvanu iegādei! 

Mammai  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Tētim 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Māsai, brālim, kā arī „otrajai pusītei”  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Vecvecākiem 

Cimdi būs tieši laikā pēc 

ziemas priekiem kopā ar 

ģimeni! 

Silta kafija sasildīs pēc ziemīgām 

pastaigām. 

Uzdāvini mammas 

jaunības gadu 

mīļākās grupas 

CD! 

Siltas čības ziemeļbrieža formā sildīs 

kājas pie kamīna pēc garas darbadienas  

Īstu sporta fanu  

aizraus laba 

grāmata! 

Uzdāvini, ko prātu asinošu! 

Sasmīdini ar 

„Dusmīgajiem 

putniem” 

Ikviena cilvēka dzīvē ir 

nepieciešams plānotājs, lai 

pierakstītu svarīgus datumus, 

piemēram - Tavu dzimšanas dienu 

Interesanti spilveni 

labam naktsmieram 

Uzdāvini foto albumu ar 

svarīgākajiem mirkļiem! 

Viņi noteikti novērtēs krūzītes ar 

Ziemassvētku simboliem 

Kas gan var būt labāks par 

jauniem virtuves cimdiem!? 

Gints Cenkurs steidz palīgā!  



 

 

Visātrākais veids, kā uzzināt, ko dara, domā, kam tic un piekrīt Tavi draugi, radi, 

ģimenes locekļi, ir sekot tiem sociālajā portālā www.twitter.com. Te apkopojām 

dažas Alberta koledžas iemītnieku īsās ziņas. 

 

Krista Kinca @Krristtaa 

Aizbraukt uz skolu, lai nodotu darbu, bet to 

aizmirst mājās? Smieklīgi :D (@ Alberta 

koledža) 

Beatrise Dzene @BeatriseDzene 

Modes industrija.. Daudz jaunas idejas ;-) (@ 

Alberta koledža) 

KristīneKHumpārova@enitsirkh 

Kaut kā pavilkos, noskatoties, tāpēc dodos uz 

@AlbertaKoledza pusi, tur vieslekcija par 

Podnieka filmu "“Vai viegli būt? … Pēc 10 

gadiem”. 

RenārsJanēvičs@RenarsJanevics 

Esmu @AlbertaKoledza 

Cube @EddyCube 

Veicu radošu pētijumu par @Geatris 

@AlbertaKoledza Radošās industrijas pamati. 

Paliek arvien interesantāk! :) 

RinaldsRudzītis@Rincix 

Mani @albertakoledza studenti šogad izmanto 

@uldis produktu @infogram tos iesniedzot 

referāta vietā #LIKTA2012 

VitaStiģeŠkuškovnika@vita_saxstyle 

Man ir dikti forši un draudzīgi kolēģi 

@Albertakoledza :) Paldies Jums! P.S. Uz 

kūkas ēšanu arī nav grūti pierunāt :-) 

 

 

Mežotnespils@Mezotnespils 

Priecājamies par mūsu praktikantu Reini, kurš 

nāk no Alberta koledžas. 

VitaStiģeŠkuškovnika@vita_saxstyle 

@Albertakoledza studentu dāvātā 

Ziemassvētku zvaigzne papildina svētku 

gaisotni mūsu mājās. 

Cube @EddyCube 

Time to study @AlbertaKoledza !! :)) 

Beatrise Dzene @BeatriseDzene 

Kaa vienmeer konference izdevusies! 

#Albertakoledza 

Timurs Tomsons @Timson_ 

Milzīgs paldies KM Radošo industriju nodaļas 

meitenēm par vieslekciju Alberta Koledžā! 

Elina @ecerina 

Turu īkšķus par @AlbertaKoledza komandu 

@Erasmus25LV nakti.  

IlvaStrazdiņa@Ilva_S 

Paņēmu māsu līdzi uz praksi. Pastrādājām un 

baudījām koncertu #PatikaAbām! 

Pamanīti čivināšanas portālā! 

http://www.twitter.com/
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„Albatross” komanda: 

Redaktore, rakstu autore, maketētāja – Beatrise Dzene 

Redaktore, reportiere, korektore – Monta Liepa 

Reportiere – Elva Žagariņa 

Reportieris – Gints Cenkurs 

Reportiere – Lāsma Miķelsone 

Rīgas galerijā atklāta  

Rituma Ivanova izstāde 

„Publiskais un privātais”. 

Darbs, kas Tev noteikti jāredz – 

bijušā valsts prezidenta Valda 

Zatlera portrets!  
 

Pasteidzies - izstāde būs apskatāma 
no 18. līdz 20.decembrim no plkst. 

12-18, Aspazijas bulv.20, Rīga 

Alberta koledža izsludina 

konkursu Erasmus mobilitātes 

stipendijas iegūšanai! 

Lieliska iespēja iegūt starptautisku 

darba, kā arī vērtīgu dzīves 

pieredzi! Pieteikuma anketa 

izdrukātā veidā kopā ar 

pielikumiem jāiesniedz līdz 2013. 

gada 30.janvārim Alberta koledžas 

Erasmus koordinatorei Elīnai 

Ceriņai Studiju daļā. 

Jarmarka Nr.10! 

Latvijas Mākslas akadēmijas 

Studentu darbu izstāde - 
labdarības gadatirgus 

19.-29. decembris 

darba laiks 11.00 - 20.00 
brīvdienas 24.12. - 26.12. 

LMA aulā, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā 

 

 
Time’s apkopojums – 

50 Best Websites 
2012 

http://ej.uz/bestsites2012 

Student - mēs Tev iesakām! 


