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Priekšvārds 

 

Šī stratēģija ir jauns formāts, kādā mēs vēlamies 

nostiprināt Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) 

Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes (turpmāk – 

JFSP) darba sasaikni ar pašiem studentiem. Lai nešķistu, ka 

JFSP ir kāds autonoms veidojums, kas atrauti darbojas 

fakultātes iekšienē, mēs, šķiet, pirmo reizi publiski atklājam savus plānus nākamajam 

akadēmiskajam gadam. Esam atvērti kritikai, ieteikumiem un arī citu studentu 

iniciatīvām, lai kopīgi uzturētu patīkamu studiju vidi LU Juridiskajā fakultātē. 

Runājot par pašu stratēģijas saturu, to vislabāk apraksta latviešu valodā ne pārāk 

izplatīts vārds – turpinātība. Šajā sasaukumā ir ievēlēti 11 biedri, kuri jau iepriekš ir 

veltījuši savu brīvo laiku JFSP darbiem, kā arī pāris bijušie biedri iesaistās kā aktīvisti 

bez biedra mandāta. Tādējādi ir labs pamats tālākos panākumus būvēt uz jau esošās 

pieredzes, kā arī jaunajiem biedriem nodot visas mūsu zināšanas. Galu galā vēlamies, lai 

nākotnes sasaukumos būtu mazāk diskusiju ar saturu “kā vispār bija iepriekš”, bet gan 

“kā mēs varam uzlabot to, kas bijis iepriekš”. 

Iecerētie jaunievedumi galvenokārt skar Akadēmiskās komisijas darbības jomu, 

aktīvāk iesaistoties akadēmiskās vides veidošanā, atjaunojot piemirstos studiju atbalsta 

pasākumus un risinot akadēmiskos izaicinājumus. Kultūras komisijas, biroja darbības un 

sabiedrisko attiecību jomā vēlamies nodrošināt turpinātību, lai iesāktie darbi un 

tradīcijas neapstājas. 

Dzīve mēdz būt pārsteigumu pilna, tāpēc dažādu apstākļu dēļ kādas no iecerēm var 

arī nepiepildīties. Tomēr, iekļaujot mērķus un uzdevumus šajā stratēģijā, mēs dodam 

skaidru signālu, ka mūsu plānos ir pie katras aktivitātes strādāt, cik vien to atļauj valstī 

pastāvošā situācija un mūsu pašu resursi. Es aicinātu ikvienu, kas šajā stratēģijā redz ko 

sev interesējošu, apsvērt pievienošanos JFSP saimei, jo vienmēr esam gandarīti par 

palīdzību pasākumu un projektu veidošanā! 

Lai lielisks 2022. gads! 

Agris Ratniks 

LU JFSP priekšsēdētājs 
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Lai gan LU JFSP darbojos jau ne pirmo gadu, šis 

sasaukums man devis iespēju izmēģināt savas spējas 

daudzos jaunos veidos. Sākot ar manis ieņemto 

priekšsēdētāja biedra amatu, beidzot ar šī paša teksta 

sacerēšanu.  

Pēdējie gadi ir bijuši pārmaiņu pilni. Arī šogad ir noticis 

daudz kas jauns. Kādam tā ir iestāšanās LU JF, kādam - 

dalība fakultātes studentu pašpārvaldē.  

Jaunums ir arī šada formāta JF SP 2021./2022.gada stratēģija. Darīsim visu, kas mūsu 

spēkos, lai izdotos sasniegt stratēģijā izvirzītos mērķus, kā arī centīsimies ievest vērtīgus 

jauninājumus, tajā pašā laikā uzturot iepriekš iesāktā un paveiktā līmeni. 

 

Lai Jums panākumiem bagāts un pozitīvām emocijām uzlādēts nākamais gads! 

 

Toms Auziņš 

LU JFSP priekšsēdētāja biedrs 

  



● JF SP STRATĒĢIJA 2021 . /2022. ●  

 

 

 

 

 

 05 

Biroja 2021./2022. gada plāns 

 

Biroja darbība un funkcijas balstās uz visas JFSP 

efektīvas darbības nodrošināšanu, tādēļ nav iespējams skatīt 

biroja mērķus, nevērtējot visu JFSP darbības nodrošināšanu 

kopsakarā.  

2021./2022. gada JFSP sasaukumā birojs, ieliekot tajā 

visus savus spēkus, brīvo laiku un sviedrus, vēlas uzlabot biroja un JFSP darbību, to 

iespēju robežās atvieglot, kā arī nodrošināt biroja darba turpinātību un izpratni 

sasaukumiem, kas sekos pēc mums.  

Viktorija Gilberte 

LU JFSP Biroja vadītāja 

 

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu biroja funkciju (JFSP nolikuma 21.4. punkts) izpildi 

un JFSP darbību.  

Kā to sasniegt? 

1. Uzlabojot biroja un JFSP darbību: 

1.1.kvalitatīvi sagatavojot dokumentus, 

 izveidojot veiksmīgu sistēmu Biroja Google Drive mapē, kur 

sekot līdzi, kuru sēdi kurš protokolē, kā arī kuri dokumenti ir 

kopsapulcē jau apstiprināti,  

1.2.veiksmīgi realizējot iepirkumus, izmantojot budžetā atvēlētos līdzekļus,  

 iepērkot reprezentatīvos materiālus ilgākam laikam,  

 nodrošinot veiksmīgu komunikāciju ar LU SP biroja 

izpilddirektori un LU JF izpilddirektori, 

1.3.sakārtojot biroja telpas,  

 atvadoties no visām liekajām biroja mantām, 
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 parūpējoties par svaigām uzkodām ar cerību, ka kādreiz studēsim 

arī klātienē,  

1.4.daļēji iesaistoties JF SP mājaslapas uzlabošanā kopā ar sabiedrisko 

attiecību biedriem.  

2. Atvieglojot biroja un JFSP darbību: 

2.1. izvērtējot biroja arhīva digitalizācijas iniciatīvu un tās praktiskās iespējas, 

 regulējošo normatīvo aktu izpēte, 

 digitālā arhīva platformu izpēte (Googe Drive u.tml.),  

2.2. atjaunojot vai atrodot alternatīvu JFSP gmail.com e-pasta darbībai,  

2.3. izmēģinot protokolēšanas iespējas ar MS Word „Dictate” funkciju,  

3. Nodrošinot biroja darba turpinātību un izpratni, sasaukumiem mainoties: 

3.1. labu protokolu radīšanas padomu dokumenta izveide, pievienojot paraugu 

sagataves, 

3.2. cenu aptaujas veikšanas pamācības izveide „soli pa solītim”,  

3.3. iepirkumu sistēmas izpratnes pamācības izveide.  
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Akadēmiskās komisijas 2021./2022. 

gada plāns 

 

Akadēmiskās komisijas klātbūtne ir vitāli svarīga 

studentu un mācībspēka attiecību veidošanā, kā arī 

akadēmiskās vides attīstīšanā. Akadēmiskās komisijas 

iesaiste ir vajadzīga neatkarīgi no tā, kādā formātā 

norisinās studiju process. Tieši tāpēc Akadēmiskā komisija šajā sasaukumā izvirzījusi 

lielus mērķus. Pa lieliem mērķiem esot vieglāk trāpīt.  

Vēlot izturību un veiksmi, 

Niklāvs Alberts Ozoliņš 

LU JFSP Akadēmiskās komisijas vadītājs 

 

Šī gada mērķis galvenais mērķis ir iesaistīties akadēmiskās vides attīstīšanā un 

uzlabošanā. Šo mērķi var sasniegt: 

1. Veidojot studentiem aktuālus akadēmiska rakstura pasākumus; 

2. Izplatot aktuālu akadēmiska rakstura informāciju; 

3. Sniedzot atbalstu studentiem. 

Plānoti šādi akadēmiska rakstura pasākumi: 

1. Kā veiksmīgi atrisināt kāzusu? 

Pasākuma mērķis ir uzlabot 1. kursa studentu un atsvaidzināt vecāko kursu studentu 

prasmes kāzusu risināšanā. Lai pasākums būtu lietderīgs, tam jānorisinās pirms 

rudens sesijas. 

 

2. Jauno juristu dienas 

Pasākuma rīkošana tiek dalīta starp Akadēmisko un Kultūras komisiju. Tā mērķis ir 

palīdzēt jaunajiem studentiem iejusties studiju vidē.  

 

3. Akadēmisko semināru cikls 
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Pasākuma mērķis ir iesaistīt studentus un vērst viņu interesi ar jurisprudenci saistītām 

pasaulē aktuālām tēmām.  

 

4. Filmu un diskusiju vakars 

Pasākuma mērķis ir uzlabot studentu un mācībspēku saskarsmi, kopīgi skatoties 

saistošu filmu un pēc tās veidojot diskusiju. Studentiem dota iespēja izprast 

pasniedzēja perspektīvu un izklāstīt savu redzējumu. 

 

5. Vieslekcijas un atvērtās lekcijas 

Mērķis ir paplašināt studentu zināšanas, nodrošinot lekcijas, kuras parasti neietilpst 

kursu ietvaros. 

 

6. Zinātniskās literatūras patapinājuma konkurss 

Pasākums sniedz atbalstu studentiem, kuri veido zinātniskos darbus, kuru ietvaros 

nepieciešama specifiska zinātniskā literatūra. Konkursa ietvaros studentiem ir iespēja 

saņemt nepieciešamo literatūru un pēc tam to nodot bibliotēkai. 

 

7. Diskusija ar maģistra vai doktora studiju programmu studentiem 

Diskusijas mērķis ir veicināt studentu izpratni par akadēmiskajiem procesiem 

fakultātes ietvaros, apmainīties ar pieredzi, iegūt informāciju. Diskusija īpaši aktuāla 

studentiem, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ nav studējuši klātienē. 

 

8. Pētniecības pamācības vakars 

Šī pasākuma mērķis ir palīdzēt studentiem sagatavoties studiju, bakalaura un citu 

pētniecisko darbu veidošanai. Šādā veidā tiktu mazināta mācībspēku slodze, jo būtu 

mazāka vajadzība pēc individuālas palīdzības. 

 

Plānotas šādas akadēmiska rakstura informācijas izplatīšanas kampaņas: 

1. Akadēmiskā godīguma kampaņa; 

Mērķis ir izplatīt informāciju par akadēmisko godīgumu, kāpēc to ir svarīgi ievērot, 

kādas sekas var iestāties, ja to neievēro. Īpaši aktuāli attālinātā studiju procesa laikā. 
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2. Akadēmisko strīdu risināšanas kārtības kampaņa; 

Mērķis ir informēt studentus, kādā kārtībā (secība, forma) ir jārisina akadēmiskie 

strīdi. 

 

3. Informācija par LU JF Studentu pašpārvaldes kompetenci; 

Mērķis ir informēt studentus par iespēju vērsties pie LU JF Student pašpārvaldes, ja 

radušās dažādas problēmas, piemēram, akadēmisko strīdu risināšana. 

 

4. Akadēmiskās ētikas noteikumu kampaņa; 

Mērķis ir informēt studentus par akadēmiskās ētikas noteikumiem, piemēram, kā 

uzrunāt mācībspēku, kā rakstīt e-pastus. 

 

5. Zinātniskās konferences studentu sekcijas kampaņa. 

Mērķis ir informēt un mudināt studentus piedalīties zinātiskās konferences studentu 

sekcijā. 

Plānoti šādi regulāri studentu atbalsta pasākumi: 

1. Apspriedes ar kursu vecākajiem 

Mērķis ir uzzināt studējošo viedokli un ieskatu par akadēmiskajām problēmām, 

risinājumu efektivitāti un citu informāciju. 

 

2. Atbalsts akadēmisko strīdu risināšanā 

Mērķis ir nepieciešamības gadījumā aplīdzēt studentiem risināt akadēmiskos strīdus.  

 

3. Ieteikumu uzklausīšana 

Mērķis ir uzklausīt ieteikumus, lai Akadēmiskās komisijas darbība kļūtu veiksmīgāka 

un efektīvāka. 

 

4. Ziedojums Latvijas Universitātes bibliotēkai 

Mērķis ir vairot studentiem pieejamos bibliotēkas resursus.  
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Kultūras komisijas 2021./2022. 

gada plāns 

 

Lai gan varētu likties, ka mainīgie apstākļi pasaulē ir 

apturējuši vai ierobežojuši vairākas kultūras aktivitātes 

fakultātē, taču Kultūras komisijas darbs neapstājas. 

2021./2022. gada sasaukumā tieksimies izveidot 

pilnvērtīgus pasākumus, kas veicinās studējošo labbūtību, stiprinās saliedētību un 

iesaisti fakultātes kultūras dzīves norisēs.  

Neatkarīgi no tā, vai epidemioloģiskā situācija ļaus rīkot pasākumus klātienē vai 

turpināsim atrasties savas mājas siltumā, citēsim JFSP goda biedru Daniēlu Buku-

Vaivodu: “Ballītei ir jābūt ballītei, tas nekas, ka mēs esam juristi!”  

Krista Čistjakova 

LU JFSP Kultūras komisijas vadītāja 

Mērķi: 

1. Pilnveidot JF kultūras dzīves norises: 

 veicinot studentu iesaisti kultūras aktivitātes un pasākumos; 

 rūpējoties par studējošo labbūtību; 

 organizējot interesantus un kvalitatīvus pasākumus;  

 veicinot sadarbību starp studējošajiem un pasniedzējiem; 

 sadarbojoties ar citām fakultātēm!  

 

Plānotie pasākumi: 

1. Ziemas labdarības pasākums  

Ziemassvētki ir labu vārdu un gaišo domu laiks, tādēļ JF SP ik gadu tradicionāli rīko 

labdarības kampaņu, lai iepriecinātu ikvienu šajos svētkos. Mainīgie apstākļi pasaulē 

ir ierobežojuši pilnvērtīgi izpalīdzēt citiem klātienē, tāpēc 2021. gadā izveidosim 

sociālo mediju kampaņu, reklamējot izvēlēto labdarības akciju.  
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2. Ziemassvētku sveiciens  

Tuvojoties 2021. gada noslēgumam, ir svarīgi izteikt pateicību par ieguldīto darbu un 

nodotajām zināšanām tiem cilvēkiem, kuri ir veicinājuši mūsos izaugsmi un rūpējušies 

par mūsu labbūtību. Tādēļ JFSP studējošo vārdā izveidos pateicības video fakultātes 

darbiniekiem un mācībspēkiem, kā arī sveiks pašus studējošos svētkos! 

3. Valentīndienas pasākums  

Lai iesoļotu jaunajā mācību semestrī ar mīlestības pilnu sirdi, JFSP sadarbībā ar citas 

fakultātes studējošo pašpārvaldi veidos Valentīndienas pasākumu. Pasākumā ar dažādu 

aktivitāšu palīdzību būs iespēja iepazīt citas fakultātes studentus, kā arī sirsnīgi pavadīt 

laiku.   

4. Sarunu vakari ar pasniedzējiem  

Studiju laikā ļoti svarīga ir saziņa un sadarbība ar pasniedzējiem. Ar kafijas vai tējas 

tasi blakus uzmundrinošā sarunā būs iespēja neformālā vidē dzirdēt pasniedzēju 

akadēmiskās darbības pieredzes stāstus, padomus, idejas, kā arī uzdot jautājumus.  

5. Mistēriju vakari  

Kad būs vēlme palauzīt galvu kādā interesantā kāzusa, izdomāta notikuma atrisināšanā 

un savas pozīcijas aizstāvēšanā, droši varēs pievienojies mistēriju vakariem! Mistēriju 

vakaros būs iespēja atrisināt interesantus kāzusus neformālā vidē kopā ar saviem 

draugiem. Lielisks treniņš savas runas veidošanai un ideāla iespēja komandas 

saliedēšanai.  

6. Spēļu vakari  

Spraigajā mācību gaitā ir nepieciešams atpūsties un pārrunāt ikdienas steigu. Spēļu 

vakari palīdz saliedēt JF studentus un iepazīt jaunas sejas. Tā ir iespēja neformālā vidē 

pārrunāt dažādas lietas un vienkārši labi pavadīt laiku, spēlējot dažādas spēles. 

7. Erudīts  

Vēlies palauzīt galvu interesantos jautājumos? Erudīts būs tieši Tev! Šajā pasākumā 

būs iespēja uzzināt jaunus interesantus faktus un atbildēt uz vēl neatbildētiem 

jautājumiem. Erudītā komandas varēs parādīt savus spēkus atjautības jautājumos un 

stiprināt komandas garu.  
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8. Gada balva  

Lai atcerētos aizvadītā gada notikumus un novērtētu LU JF saimes sasniegumus, viena 

no nozīmīgākajām JFSP tradīcijām ir Gada balva. Pasākumā ikkatram studējošajam ir 

dota iespēja nobalsot par nominantiem konkrētās kategorijās. Uzvarētājiem tiks 

piešķirts šis tituls uz visu turpmāko gadu.  

9. Pirmsaristotelis  

Jaunajiem pirmkursniekiem veltīts pasākums iepazīt sagaidāmās ikdienas rosības 

Raiņa bulvāra ēkas gaiteņos un auditorijās, kā arī iespēja pasākuma gaitā uzzināt 

juridiskās nozares nišas un satikt savus līdzgaitniekus. 

10.  Jauno juristu dienas  

Pirmkursnieku iesvētības, kuru mērķis ir iesaistīt studējošos arvien dziļāk fakultātes 

kultūras un akadēmiskās dzīves norisēs, radot vēl lielāku iekšējo piederības un 

patriotisma sajūtu! 

11.  11. novembra gājiens  

Patriotisks fakultātes pasākums, kur studējošie kopīgi ar fakultātes darbiniekiem dosies 

piemiņas gājienā pa vēsturiskām vietām Rīgā. 

12.  Rudens semestra noslēguma pasākums  

Tuvojoties 2022. gada rudens semestra noslēgumam un sekojot līdzi epidemioloģiskai 

situācijai valstī, JFSP plānos ir rīkot ilgi gaidīto Ziemassvētku balli vai līdzvērtīgu 

pasākumu nepieciešamības gadījumā. Pasākuma vakarā ikvienu sagaida lieliska 

mūzika, jautra kompānija un neaizmirstamas atmiņas!  
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Sabiedrisko attiecību 2021./ 2022. 

gada plāns 

 

JFSP ietvaros sabiedriskās attiecības ir kā savienojuma 

posms. Proti, to uzdevums ir nodrošināt veiksmīgu kā 

iekšējo, tā arī ārējo komunikāciju, mijiedarbību un 

sadarbību, lai ideja sasniegtu vēlamo rezultātu. JFSP tēls un 

komunikācija ar studējošajiem pārsvarā tiek uzturēta ar sociālo tīklu starpniecību. Kā 

iepriekšējā sasaukumā izskanēja: “Pašpārvaldes priekšsēdētājs varbūt ir pašpārvaldes 

seja, bet sabiedriskās attiecības ir pašpārvaldes drēbes!”.  

2021./2022.gada sasaukumā ir plānots ne tikai sasniegt izvirzītos mērķus, bet arī 

identificēt nepilnības un novērst tās. Galvenais ir cītīgi strādāt un nepadoties, bet vēl 

svarīgāk – izbaudīt procesu un atrast prieku mazajās lietās. 

Lai veiksmīgs, iedvesmas pilns un piedzīvojumiem bagāts 2022.gads! 

Vanesa Vīndedze 

LU JFSP Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Pienākumu uzskaitījums:  

1. Izsludināt “Facebook” lapā kopsapulces, sēdes, oficiālās darba grupas, pēc iespējas        

ātrāk (labākajā gadījumā 2 dienas pirms, tāpēc jāmudina arī komisiju vadītājus tās 

izsludināt laicīgi); 

2. Uzturēt, attīstīt un atjaunināt JFSP kontus sociālajos tīklos; 

3. Veikt uzraudzību, uzturēt un atjaunot JFSP mājaslapu; 

4. Ar sociālo tīklu palīdzību informēt par jaunumiem JFSP iekšienē, pasākumiem, 

aktuālo JF un vispārējo informāciju; 

5. Nodrošināt fotogrāfa/fotoaparāta klātbūtni tur, kur tas nepieciešams; 

6. Veidot, izgatavot un publicēt vizuālos materiālus (video, bildes, publikācijas, 

plakātus, aptaujas, prezentācijas, audio ierakstus, dzimšanas dienu apsveikumus 

u.c.); 

7. Veidot, apkopot, izplatīt un publicēt informāciju (raksti, informatīvie paziņojumi, 

publikāciju apraksti, e-pastu teksti, preses relīzes u.c.); 
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8. Veidot kampaņas, lai nodotu informāciju studentiem, iedrošinātu tos, motivētu 

(labdarības akcijas, pasākumi kampaņu formātā, “Iedvesmas svētdienas” u.c.); 

9. Komunikācija ar sponsoriem, to piesaiste (meklēšana, e-pasti, telefona zvani, 

sadarbības plāna izstrāde u.c.); 

10. Telefoniska saziņa (ar vadību, informatīvos nolūkos, rezervācijas u.c.); 

11. Sadarbības veidošana ar citām fakultātēm, to studentu pašpārvaldēm, uzsvaru 

liekot uz mārketinga/sabiedrisko attiecību/komunikācijas pārstāvjiem; 

12. Saziņa ar studentiem un interesentiem caur sociālajiem tīkliem; 

13. E-pasta pārvaldība kopā ar pārējiem valdes locekļiem; 

14. Būt klātesošam visos pasākumus; 

15. Visādi-citādi spodrināt JFSP publisko tēlu un veicināt studentu informētību par 

pašpārvaldes darbu. 

 

Sabiedrisko attiecību mērķi 2021. / 2022. gada sasaukumā: 

1. Logo maiņa; 

2. Mājaslapas atjaunošana; 

3. “Iedvesmas svētdienu” aktīva turpināšana; 

4. Bloga “Neko nesolām” turpināšana; 

5. Uzskaitīto pienākumu rūpīga izpilde; 

6. Sociālo tīklu auditorijas palielināšana. 

 

Šīs ir tikai dažas lietas, kuras 2022.gadā ir plānots izdarīt.  

Ideja par logo maiņu jau tika pieminēta pagājušā gada sasaukumā, bet šī ideja tā 

arī netika realizēta, tāpēc 2022. gadā ar lielu cerību un gribasspēku mēģināsim šo ideju 

realizēt. 

 Mājaslapa jau vairākus mēnešus ir neaktīva, kā arī elektroniskās sūdzības lauciņš 

ir novecojis, tāpēc 2022.gadā ir ne tikai jāatjauno mājaslapas darbība, bet arī jāuzlabo 

tās funkcijas.  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

E-pasts: 

lujfsp@gmail.com 

  Mājaslapa: 

www.jfsp.lu.lv 

 Instagram konts: 

@lu_jfsp 
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