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Konferences orgkomiteja 

Toms Baumanis – Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors (Latvija) 

Andrejs Vilks – Rīgas Stradiņa universitātes profesors (Latvija) 

Aivars Borovkovs – Latvijas Juristu biedrības prezidents (Latvija) 

Juris Jansons – Latvijas Republikas Tiesībsargs (Latvija) 

Sandra Kaija – Rīgas Stradiņa universitātes profesore (Latvija) 

Valters Kego (Walter Kego )– Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūts vadošais pētnieks (Zviedrija) 

Tālavs Jundzis – Baltijas  Stratēģisko pētījumu centra direktors (Latvija) 

Viktors Justickis – Mykolas Romeris universitātes profesors (Lietuva) 

Jaceks Zeļinskis (Jacek Zielinski) – Siedlces Dabas un humanitāro zinātņu  universitātes profesors (Polija) 

Natālija Gutorova (Natalie O. Gutorova) –Jaroslava Mudrā Nacionālā juridiskās universitātes direktore (Ukraina) 

Ando Leps – Tallinas augstskolas Nord profesors (Igaunija) 

Renāte Fila-Roķe  – Valsts policijas priekšnieka vietniece (Latvija) 

Valdis Voins – Rīgas Stradiņa universitātes studija virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” vadītājs (Latvija) 

Redakcijas padome (Rīgas Stradiņa universitāte) 

Jānis Baumanis – Dr.iur. asoc. profesors 

Jānis Grasis – Dr.iur. asoc. profesors 

Osvalds Joksts – Dr.habil.iur. profesors  

Aldis Lieljuksis – Dr.iur. asoc. profesors 

Sandra Kaija – Dr.iur. profesore 

Inga Kudeikina – Dr.iur. docente 

Uldis Ķinis – Dr.iur. asoc. profesors 

Andrejs Vilks – Dr.iur. profesors 

Tenis Nigulis – Izdevniecības un poligrāfijas daļas vadītājs 

Aelita Zīle - Mag.iur. lektore 

Juris Zīvarts – Mag.iur. lektors 

 

Sastādītāja: Inga Minkeviča 

 

Konferences norises vieta un laiks: RSU, Dzirciema ielā 16, 2018.gada 25.aprīlī. 

Konferences sākums- plkst.10:00 Dalībnieku reģistrācija no plkst.9:30 

Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.  

 

Conference venue and time: RSU, Dzirciema street 16, April 25, 2018. 

The conference starts at 10.00 a.m. Registration of participants from 9.30 a.m. 

Conference languages: Latvian, English, Russian. 

Konferences darba kārtība 

9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija (pie Hipokrāta auditorijas) 

10:00 – 12:00 Konferences plenārsēde (Hipokrāta auditorija) 

12:00 – 13:00 Kafijas pauze 

13:00 – 17:00 Sekciju sēdes: 

 Hipokrāta auditorija (Speciālo izmeklēšanas darbību   un operatīvo pasākumu  aktuālie jautājumi) 

 1.auditorija (Fizisko un juridisko personu tiesiskās aizsardzības problēmas I panelis Civiltiesību un 

komerctiesību problēmas) 

 1C auditorija (Fizisko un juridisko personu tiesiskās aizsardzības problēmas II panelis Krimināltiesiskās 

problēmas) 

 B-202 auditorija (Sporta tiesības) 

 B-203 auditorija (Tiesiskums kibertelpā) 

 

Konferences plenārsēde 

(Hipokrāta auditorija) 

Moderatori: Dr. iur. Tālavs Jundzis, Dr.iur. Andrejs Vilks un Dr.iur. Aivars Borovkovs 

 

10:00 Konferences atklāšana 

Toms Baumanis - Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors 

Aivars Borovkovs – Latvijas Juristu biedrības prezidents 

Juris Jansons – Latvijas Republikas Tiesībsargs 

Tālavs Jundzis - Juridiskās koledžas direktors, profesors, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra direktors 

Elena Lodočkina – Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja 

Jaceks Zeļinskis (Jacek Zielinski) – Siedlces Dabas un humanitāro zinātņu  universitātes profesors 

Natālija Gutorova (Natalie O. Gutorova) – Jaroslava Mudrā Nacionālā juridiskās universitātes direktore 

Ando Leps -Tallinas augstskolas Nord profesors 

Renāte Fila-Roķe  – Valsts policijas priekšnieka vietniece 

Valdis Voins – Rīgas Stradiņa universitātes studija virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” vadītājs 

12:00 – 13:00. Kafijas pauze 



I sekcija (B-203) 

Tiesiskums kibertelpā ( paneļdiskusijas) 
 

I panelis 

Moderators: Dr.iur. Uldis Ķinis 

Paneļa dalībnieki: CERT vadītājā Baiba Kaškina, LIKTA prezidente, LU prof. Signe Bāliņa, Saeimas 

Sekretāra biedrs Gunārs Kūtris, RSU lektore Dr. iur. Aldona Kipāne, VP Projektu vadītāja, RSU lektore Mg. 

iur. Ilze Bērzina- Ruķere  

Priekšlasījumi: (līdz 15 min) 

13:00 -14:45 Kiberdrošība-ar krimināltiesībām aizsargājama interese  

Latvijas Kiberdrošības stratēģija 4.2. nodaļā “Tiesiskums kibertelpā un kibernoziedzības mazināšana izvirza vairākus 

uzdevumus gan IT, tiesību un akadēmiskajā jomā. Paneļdiskusijā tiks apskatīti jautājumi par kiberdrošību kā interesi, 

kuras aizsardzība ir viens no krimināltiesību uzdevumiem un uzdevumiem, kas jāveic valstij kibernoziedzības 

mazināšanai” 

1. Uldis Ķinis - Kiberdrošība – tiesiski aizsargājama interese krimināltiesībās 

2. Ilze Bērziņa - Ruķere - Uz sabiedrību vērsts policijas darbs, informējot iedzīvotājus par kiberdrošības riskiem 

projekta "Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

prevencijā un apkarošanā” 

II panelis  

Moderators: Dr.iur. Jānis Baumanis 

15:00-17:00 Kibernoziegumu izmeklēšanas, iztiesāšanas teorētiskās un praktiskās problēmas  

Paneļa dalībnieki: Dmitrijs Homenko VP Kibernoziegumu apkarošanas biroja priekšnieks, 

Ģenerālprokuratūras Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokurore Ļubova Kovaļa, Guntars 

Kveska – Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesis 

Priekšlasījumi (10 min) 

Kaut gan dažādos masu medijos, politiķu retorikā, nereti tiek uzsvērts, ka kibernoziedzība ir viens no vislielākajiem 

draudiem mūsu sabiedrībai, tomēr prakse rāda pavisam citu situāciju, proti, piecu gadu griezumā no 2013 līdz 2017. 

gadam, uzsākto kriminālprocesu skaits, izņemot lietās par bērnu pornogrāfiju un autortiesību pārkāpumiem, faktiski ir 

samazinājies. Turklāt arī no uzsāktajiem procesiem liela daļa tiek izbeigta. Tādējādi līdz kriminālvajāšanai nonāk ļoti 

niecīgs lietu skaits un līdz tiesai vēl mazāks. Diskusijā paneļa dalībnieki, kas pārstāv policiju, prokuratūru un tiesu, 

diskutēs par problemātiku, kas saistīta ar kibernoziegumu uzskaiti, izmeklēšanu un iztiesāšanu. 

1. Jānis Baumanis - Automatizētā datu apstrādes sistēmā esošo ziņu apskate 

2. Ļubova Kovaļa - Kibernoziegumu izmeklēšanas problēmas un izaicinājumi 

3. Guntars Kveska - Kibernoziegumu iztiesāšanas problēmas 

II sekcija (1.auditorija)  

Fizisko un juridisko personu tiesiskās aizsardzības problēma 

I panelis 

Civiltiesību un komerctiesību problēmas 

Moderatori: Dr.iur. Inga Kudeikina, Mg. iur. Juris Zīvarts 

13:00 Vitālijs Paškovs (Vatalii Pashkov) - Immunoprophylaxis in health - care: human rights context  

13:10 Kristaps Ābelis - Personu tiesību ierobežojumi brīvprātīgi dalītā nekustamā īpašuma gadījumā 

13:20 Kristaps Ābelis – “Cepļa” principi Latvijas komercdarbības tiesiskajā vidē 100 - gadi sagaidot 

13:30 Anželika Belova, Jānis Ievītis - Vai Latvijas simtgadē visi cilvēki Latvijā tiešām ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 

priekšā 

13:40 Kitija Bite - Brīvprātīgā darba tiesiskie aspekti Latvijā 

13:50 Jolanta Dinsberga - Ukrainas Civilkodeksā reglamentēto servitūta izbeigšanas pamatu raksturojums 

14:00 Allars Apsītis, Dace Tarasova- Latvijas Darba likuma 101.panta pirmās daļas 3.punkta piemērošanas 

problemātika romiešu tiesību jēdziena “labi tikumi” (boni mores) izpratnes kontekstā 

14:10 Giga Abuseridze - International Trade Strategy: from GATT to the WTO 

14:20 Tatjana Jukna - Ieguldītāju aizsardzība. Retrospektīvais ieskats 

14:30 Eva Kauliņa - Garantijas iespējas izglītības jomā personām ar garīgās attīstības traucējumiem 

14:40 Rolands Kikors - Vai pēc “Latvijai 100” sagaidīšanas beidzot pāršķirsim jaunu lappusi analoģijas jēdziena un 

satura izpratnes attīstībā Latvijas Republikas tiesu praksē 

14:50 Ginta Krikščūne - Tiesas un bāriņtiesas kopīgais un atšķirīgais to kompetencē un problemātika bērnu tiesību 

aizsardzības jomā 

15:00 Jānis Neimanis - Satversmes tiesa kā konstitucionāls valsts varas orgāns 

15:10 Marita Oliņa - Mantošanas institūta tiesiskās problēmas līgumiskās mantošanas kontekstā 

 Mantinieku tiesības uz tiesībsargājošo institūciju tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu, pieņemot mantojumu ar 

inventāra tiesību 



 Mantojuma atstājēja tiesības uz taisnīgu spriedumu, aizstāvot savas tiesības un likumīgās intereses taisnīgā tiesā 

 Tiesības uz informāciju mantinieku institūta kontekstā 

 Mantojuma apsardzība un aizgādnības nodibināšana mantojumam 

15:30 Juris Matisāns - Personas datu aizsardzība apsardzes darbības jomā 

15:40 Nikolajs Ozoliņš - Datu aizsardzība publiskajos iepirkumos 

15:50 Agnese Reine -Vītiņa - Profilēšanas tiesiskais regulējums un datu subjekta tiesības 

16:00 Linda Reisa - Zvērināta advokāta orderis kā tiesību elements 

16:10 Zane Rinmane - Globalizācijas ietekme uz līgumsoda piemērošanu 

16:20 Valdis Savickis - Juridisko personu maksātnespējas process - perspektīvā ātrs un efektīvs? 

16:30 Laura Šāberte - Reliģiskās pārliecības brīvības formulējums un reliģiskās pārliecības  

paušanas ierobežošanas nosacījumi Latvijas Republikas Satversmē kā izaicinājums starptautisko cilvēktiesību 

instrumentu ievērošanā 

16:40 Dace Tarasova - Eiropas Savienības dalībvalstu tiesiskās politikas aktuālie izaicinājumi nodarbinātības 

aizsardzības jomā 

16:50 Liene Vindele - Autoru tiesiskās aizsardzības problēmas digitālajā vidē 

17:00 Rihards Erdmanis - Tiesības uz izglītību, izglītības termins un tā tiesiskais aspekts 

II panelis(1 C auditorija) 

Krimināltiesiskās problēmas 

Moderatori: Dr.iur. Sandra Kaija, Mg. iur. Aelita Zīle 

13:00 Nataļja Saratova - Cilvēktiesību attīstība kriminālprocesā Latvijā 

13:10 Inese Baikovska - Tiesību institūta – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem - 

izcelšanās un vēsturiskā attīstība 

13:20 Juris Janums - Kriptovalūtas perspektīvas krimināltiesiskie aspekti 

13:30 Sandra Kaija - Kasācijas instances kriminālprocesā aktualitātes 

13:40 Aleksandrs Matvejevs - Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībai 

13:50 Edijs Pastars - Arestējamās mantas apjoma noteikšana kriminālprocesā 

14:00 Juris Stukāns - Latvijas starptautiskās saistības noziedzīgi iegūtas mantas aprites ierobežošanā 

14:10 Ēriks Treļs - Policijas uzdevumi un to īstenošana pirmajos Latvijas valsts pastāvēšanas gados 

14:20 Viesturs Gaidukēvičs - Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas attīstība Latvijā 

III panelis (B-202)  

Sporta tiesības 

Moderatori: Mg. iur. Karina Zalcmane, Mg. iur. Marina Kamenecka-Usova 

13:00 Karina Zalcmane - Pētījumi starptautisko sporta tiesību jomā 

13:20 Edgars Gute - Sporta tiesību izpratne. Sporta tiesību un Eiropas Savienības tiesību mijiedarbība 

13:35 Marina Kameņecka-Usova - Mediācija un sporta strīdi 

13:50 Juris Radzevičs - Pašvaldības domes priekšsēdētāja institūts varas dalīšanas kontekstā 

14:05 Pārtraukums 15 min 

14:20 Demetrius A. Floudas – FIFA World Cup 2018: An Overview of Legal Issues 

14:40 Inga Kačevska – Strīdu izšķiršanas specifika CAS 

14:55 Karina Palkova - Valsts Sporta Medicīnas Centra darbības tiesiskie aspekti, kas vērsti uz bērnu ar paaugstinātu 

fizisko slodzi fiziskās veselības aprūpi un dopinga kontroli 

15:10 Māris Liepiņš – Sporta strīdu izskatīšanas tiesiskie aspekti 

15:25 Jānis Bērziņš - Kriminālatbildība par nelikumīgu ietekmi uz sporta sacensību iznākumu: piemērošanas 

teorētiskās un praktiskās problēmas 

15:40 Jeļena Alfejeva - Sporta jēdziens un tā attiecināšana uz prāta spēlēm 

III sekcija (Hipokrāta auditorija) 

Speciālo izmeklēšanas darbību un operatīvo pasākumu  aktuālie jautājumi 

Moderatori: Dr. iur. Aldis Lieljuksis, Dr. iur. Jānis Baumanis 

13:00 Aija Branta – Operatīvā eksperimenta īstenošanas aktuālās problēma 

13:20 Andis Celms - Speciālo izmeklēšana darbību un operatīvo pasākumu aktuālie jautājumi 

13:40 Vilnis Vītoliņš - Atsevišķi operatīvās darbības pasākumu kontroles aspekti 

14:00 Aleksandrs Višņakovs - Pazīmes, pēc kurām operatīvā darbība atšķiras no citām tiesiskām darbībām, ko veic 

policijas darbinieki sabiedrības drošības jomā 

14:20 Dmitrijs Homenko - Speciālās izmeklēšanas darbības (operatīvie pasākumi) un kriptovalūta 

14:40 Mārcis Grinciuns - Personas identifikācijas problēmas operatīvā eksperimenta izpildes gaitā 

15:00 Rihards Bunka - Operatīvā datu plūsmas kontrole kā perspektīvais operatīvās darbības pasākums 


