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Rīgas Stradiņa universitāte kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas 

Stratēģisko pētījumu centru, Mykolas Romeris Universitāti, Zviedrijas Drošības, un 

politikas attīstības institūtu, Tallinas universitātes Tiesību akadēmiju UN Sociālo 

zinātņu un drošības institūtu (Polija) rīko starptautisku zinātniski praktisku konferenci  

“Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai”  
 

Konference paredz apzināt pašreizējās Latvijas nacionālās politikas konceptuālās un 

stratēģiskās pieejas dažādu tiesisko jomu izziņā, to attīstības izvērtēšanā un pilnveidošanā 

Ir paredzēta pieredzes apmaiņa tiesiskās politikas veidodošanā dažādās valstīs un sfērās. 

Konferences norise ir virzīta uz praktiski – pētnieciskās darbības minētajā jomā 

izzināšanu, kā arī praktisko darbinieku un augstskolu akadēmiskā personāla zināšanu un 

pieredzes apmaiņas veicināšanu. Konferences darbā piedalīsies Latvijas augstskolu 

akadēmiskais personāls, speciālisti juridiskajā zinātnē, doktoranti un maģistranti, kā arī 

ārvalstu (Igaunijas, Krievijas Lietuvas, Polijas, Zviedrijas u.c.) tiesību speciālisti  

 

Konferences gaitā ir paredzēts apspriest sekojošas problēmas:  

 Kopējā tiesiskā politika Latvijā un ārvalstīs, tās stāvoklis un attīstības tendences.  

 Tiesiskā politika - starptautiskie un cilvēktiesību aspekti.  

 Tiesiskā politika civiltiesību un komerctiesību jomā.  

 Tiesiskā politika administratīvi tiesiskajā un procesuālajā jomā, kā arī 

administratīvo sodu īstenošanas sfērā.  

 Tiesiskā politika krimināltiesiskajā jomā, tai skaitā krimināltiesībās, 

kriminālprocesuālajās tiesībās un kriminoloģijā.  

 Tiesiskā politika tiesībaizskārumu novēršanā, kaitējuma noteikšanā un 

kompensēšanā.  

 

*Konferences tēzes ir pieejamas e-vietnē: www.rsu.lv sadaļā pētniecība, pētniecības 

rezultāti  

 

Konferences darba kārtība:  
 

9:30 - 10:00 Dalībnieku reģistrācija (pie Senāta zāles)  

10:00 - 12: 00 Konferences atklāšana, sekciju sēdes (Senāta zāle)  

12:00 - 12:15 Pārtraukums  

12:15 - 14:15 Sekciju sēdes (Senāta zāle un B-210. kabinēts)  

14:15 - 15:00 Kafijas pauze (Senāta zālē)  



15:00 - 17:00 Sekciju sēdes (Senāta zāle un B-210. kabinēts)  

17:00 Konferences noslēgums  

 
Senāta zālē:  
 

10:00 – 10:20 Aldis Lieljuksis (Dr. iur. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes 

Maģistratūras studiju programmas vadītājs Kriminālsodu politikas līkloči  

10:20 - 10:40 Jacek Zieliński (Profesor Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w 

Siedlcach)  

Гражданско-правовой договор в публичной администрации. Some aspects of 

organizational structure of environment protection in Poland  
10:40 – 11:00 Ando Leps (Dr. habil. iur, Professor, The Member of the Club of Rome of 

Estonia  

The Law Academy of Tallinn University) Wrong  

11:00 – 11:20 Aleksandrs Matvejevs Dr. iur. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā 

fakultātes pasniedzējs, Daugavpils Universitāte SZF Tiesību katedras docents Dienesta 

pienākumu izpildes laika organizācija Valsts policijā  
11:20 – 11:40 Ivans Jānis Mihailovs Dr. iur. Mg.art., Mg.man. Rīgas Stradiņa 

universitātes docents Supervīzijas tiesiskie aspekti un ieviešana juridiskajās profesijās  

11:40 – 12:00 Valdis Voins Mag. iur. Valsts policijas koledžas docents  

Pretdarbība teroristiskajām organizācijām jaunu dalībnieku vervēšanā Eiropas 

Savienībā  

12:00 - 12:15 PĀRTRAUKUMS  
12:15 – 12:35 Marta Abula Mag. iur., pasniedzēja  

Starptautisku investīciju stridu izšķiršanas tiesiskās politikas attīstības tendences  
12:35 – 12:55 Andrejs Vilks Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, profesors  

Tiesiskā politika kā sabiedrības pārvaldības sistēmelements  
12:55 – 13:15 Juris Stukāns Mag. iur. Mag. iur. Rīgas Stradiņa universitātes Doktora 

studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu 

tiesu kolēģija, tiesnesis  

Pierādījumi un to pārbaude iztiesāšanā – krimināltiesiskās politikas attīstība  
13:15 – 13:35 Aldona Kipāne Mag. iur., Rīgas Stradiņa universitātes Doktora studiju 

programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants  

Vardarbīgās noziedzības saturs un kopējās kriminoloģiskās tendences  
13:35 – 13:55 Karina Matvijčuka Mag. iur. Rīgas Stradiņa universitātes  

Doktorantūras nodaļas studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorante  

The prevention of violence in football: EU legal policy  
13:55 – 14:15 Dr. Dorota Strus (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Instytut Administracji, Samorządu i Prawa  

14:15 - 15:00 KAFIJAS PAUZE  



15:00 – 15:20 Aigars Evardsons Mag.iur. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās 

fakultātes lektors Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs vecākais eksperts  

Eksperta loma noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, tiesiskās problēmas un 

risinājumi  
15:20 – 15:40 Jānis Neimanis Dr.iur. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte asociētais 

profesors  

Krimināllikuma 175.panta trešās daļas pazīmes “zādzība no transportlīdzekļa” 

saturs  
15:40 – 16:00 Jānis Baumanis Dr.iur. Rīgas Stradiņa universitātes Vadošais pētnieks  

Prevencija piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesa kontekstā  
16:00 – 16:20 Mārtiņš Smilga Mag. iur. Rīgas Stradiņa universitātes Doktora studiju 

programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants  

Augļošana (Krimināllikuma 201.pants) un valsts realizētā tiesiskā politika.  

16:20 – 16:40 Ainars Feldmanis Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā grāda 

pretendents  

Latvijas policijas mērķi un uzdevumi mūsdienu demokrātiskā sabiedrībā  

16:40 – 17:00 Ēriks Kalnmeiers Latvijas republikas prokuratūra Ģenerālprokurors  

Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai.  

 

B-210 telpā:  
1 

2:15 – 12:35 Inga Kudeikina Mag. iur., pasniedzēja  

Tiesiskās politikas ietekmes tendences uz kopīpašuma institūta attīstību  
12:35 – 12:55 Rolands Neilands AS „Reverta” Vadības juridiskā atbalsta un 

restrukturizācijas daļas vadītājs  

Atsevišķas galvojuma pilnveidošanas iespējas  
12:55 – 13:15 Barba Girgensone Mag.iur. Rīgas Stradiņa universitātes lektors, Nepilna 

laika studiju programmas „Tiesību zinātne” vadītāja  

Ar ekspluatācijas aizsargjoslām apgrūtināto teritoriju vienotas reģistrācijas 

problemātika  
13:15 – 13:35 Anatolijs Krīviņš (Dr. iur. Rīgas Stradiņa universitāte)  

Iepirkumu komisiju locekļu atbildības problēmjautājumi  
13:35 – 13:55 Linards Muciņš Mag.iur. Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs, 

zverināts advokāts  

Civiltiesību kodifikācijai Latvijā 150 gadu: juridiskās personas jēdziena attīstība  
13:55 – 14:15 Juris Zīvarts Mag.iur. Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju 

programmas „Juridiskās zinātnes” doktorants Juridiskās fakultātes pasniedzējs  

Studiju kvalitātes nodrošināšana Latvijā: personas tiesības un studiju līgums  

14:15 - 15:00 KAFIJAS PAUZE (Senāta zālē)  
15:00 – 15:20 Edmunds Freimanis Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju 

programmas „Juridiskās zinātnes”doktorants, Juridiskās privātprakses Juriskonsults /  

Ģimenes attīstības veicināšana tiesiskās politikas aspektā  
15:20 – 15:40 Lidija Rozentāle Mag. iur. Rīgas Stradiņa universitātes lektora v.i. Pilna 

laika bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” vadītāja, Mag. iur. Rīgas Stradiņa 

universitātes Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants  

Diskriminācijas aizlieguma princips partnerattiecībās  
15:40 – 16:00 Sergejs Aleksejevs Dr. hab.iur., Zinātniskais vadītājs Rīgas Stradiņa 

universitātes doktora studiju programmas „Tiesību zinātnes” doktorants Rīgas pilsētas 

Kurzemes rajona prokuratūras prokurors  

Kapitālsabiedrība locekļu personīgā atbildība  
16:00 – 16:20 Jeļena Alfejeva Dr. iur. Lektore, zv. advokāte  

Apdrošināšanas līgumam piemērojamas tiesības Eiropas savienībā un Latvijā 


