RA Goda absolvents Edgars Blinovs: „RA studiju laiks – noderīgas zināšanas,
kolosāli draugi un atpazīstamība”
Edgars Blinovs ir no Rēzeknes novada
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„Tiesību zinātne” un 2010. gadā – maģistra
studiju programmu „Tiesību zinātne”. 2015. gadā
E. Blinovs saņēma RA Goda absolventa titulu.
RA absolvents stāsta, ka šajās studiju programmās izlēmis studēt pilnīgi spontāni, jo savu
dzīvi iesākumā vēlējies saistīt ar robežsardzi. Lai nodrošinātos, ja netiks robežsardzē, papildus
iesniedzis dokumentus arī augstskolā. Ticis robežsardzē, taču bija jāizdara izvēle. Tā nu sanācis, ka,
mammas iedrošināts, izvēlējies par labu augstskolai.
„Jāsaka godīgi, ka pilnīgi
viss, ko esmu studējis un apguvis,
ikdienas dzīvē ļoti noder. Tas ir
pamats

manām

zināšanām.

tagadējām
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kolosālus draugus, nekautrēšos teikt
– arī atpazīstamību, jo tieši šis laiks,
kas

pavadīts

RA,

man

deva

neaprakstāmu iespēju dzīvot dzīvi,
baudīt to un atcerēties par tiem
laikiem ar patīkamu, nostalģisku sajūtu. Studiju laikā iestājos deju kopā „Dziga”, kur esmu joprojām,
Studējošo pašpārvaldē esmu darbojies no 1.kursa līdz pēdējam un esmu arī to vadījis vairākus gadus,
piedalījos dažādos pasākumos, kurus pats organizēju. Tas viss ir kolosāls dzīves laiks, kuru
neizsvītrot no savas dzīves un arī no CV!” saka E. Blinovs.
Par spilgtākajiem studiju laika momentiem RA absolvents saka, ka tādu ir bijis daudz.
Studiju process bijis interesants – zinoši pasniedzēji ar savu pieredzi, dzīve Studējošo pašpārvaldē,
studentu balles, kursa vakari – tas liekot šos brīžus atcerēties pat ar asarām acīs. Labi, ka no tiem
laikiem esot saglabājušās fotogrāfijas, video.

Par savu darbu E. Blinovs stāsta: „Ir jau apritējuši divi gadi, kopš strādāju Ozolaines pagasta
pārvaldē par vadītāju. Man patīk tas, ka esmu šeit izaudzis, pazīstu cilvēkus, vidi, ģeogrāfisko
stāvokli, pilnīgi visu, kas ir nepieciešams, lai vadītu šo teritoriju. Man ir laba komanda. Šobrīd
visatbildīgākais darbs ir budžeta sastādīšana, jo gatavojamies 2016.gada budžetam. Ir jāizvērtē, kas ir
nepieciešams, kādi ir primārie, sekundārie darbi. Kad budžets ir sastādīts, mēs to aizstāvam
Rēzeknes novada pašvaldībā, un, ja viss ir labi, tas tiek akceptēts, un visu uzklāto uz papīra ir
jārealizē, kas arī nav mazsvarīgi. Katra diena manā darbā nes ko citu – vienādas dienas nav, un
situācijas mainās, jo konkrēta situācija var būt vienu reizi mūžā. Ir jāprot uzklausīt cilvēkus, jo katrs
nāk ar savu problēmu. Divus gadus šeit strādājot, varu teikt, ka 50 % no problēmas atkrīt, ja cilvēks
vienkārši izrunājas, izstāsta problēmu. Es mēģinu bez emocijām, adekvāti reaģēt uz konkrēto
situāciju. Visa pamatā ir cilvēku komunikācija, līdz ar to ir svarīgi nākt un runāt, nevis risināt visus
jautājumus caur presi vai anonīmām sūdzībām. Šajā darbā noteikti ir jābūt komunikablam un
zinošam.”
Par RA Goda absolventa titulu E. Blinovs saka: „Efekts būtu bijis daudz lielāks, ja es to būtu
uzzinājis tajā pašā dienā, kad bija absolventu pulcēšanās, bet mani iepriekš jau brīdināja. Protams,
jau uzzinot šos jaunumus pa telefonu, biju pārsteigts. Ņemot vērā to, ka šis tituls tika piešķirts pirmo
reizi, tas rada goda sajūtu. Jāsaka liels paldies, ka novērtējāt, jo augstskola ir kā savējā un to no sirds
mīlu.”
Edgars Blinovs darbojas Latgales entuziastu grupā „BIĻDIS”, tādēļ labprāt pastāsta arī par
savas radošās darbības pirmsākumiem. „Ja nebūtu augstskolas, arī Latgales entuziastu grupas
„BIĻDIS”, visticamāk, nebūtu, jo tas viss sākās augstskolā. Studēju 3. kursā, kad aizvietoju
Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kura bija aizbraukusi uz Poliju „Erasmus” programmā, un man
piedāvāja vadīt Studējošo pašpārvaldi. Gribēju izveidot ko interesantu, oriģinālu. Kopā ar Māri Justu,
kurš ir labs video speciālists, nolēmām izveidot īsfilmu par kādu pasniedzēju. Šis process mani ļoti
ieinteresēja, un pēc pusgada 8.martam tapa nākamā filma, kas arī bija veltīta pasniedzējiem. Tad tapa
trešā filma, kura bija kā reklāmfilma visai augstskolai. Jāsaka, ka augstskola man deva iespēju braukt
līdzi un rādīt visas filmas, tādējādi arī pa vidusskolām – aģitējot skolēnus mācīties mūsu augstskolā.
Šis bija brīnumains laiks, līdz ar to viss nonāca pie tā, ka gribējās veidot ko savu, jo
augstskolu biju jau absolvējis, bet apstāties šajā jomā man negribējās. Tas ir liels hobijs. Pieaicināju
arī citus domubiedrus, kuri mani atbalsta. Pašlaik komandā esam pieci cilvēki, un katrs no biedriem
pilda savu funkciju. Cerēsim, ka spēsim cilvēkus pārsteigt ar saviem projektiem!”
„Gribētu novēlēt Rēzeknes Augstskolai daudz studentu – lai katra auditorija ir piepildīta ar
studentiem! Studentiem gribētu novēlēt neapstāties pie sasniegtā, attīstīties, gūt visas iespējamās
zināšanas, ko augstskola piedāvā. Aicinu piedalīties pasākumos ne tikai kā skatītājam, bet arī

iesaistīties aktivitātēs, baudīt studējošo dzīvi, ja vien ir tāda iespēja,” saka RA Goda absolvents
E. Blinovs.
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