Juristu dienu organizators:

Latvijas Juristu biedrība

JURISTU DIENAS 2011
Pirmdiena, 2011.gada 11.aprīlis
Latvijas Juristu dienu atklāšanas konference

"Latvijas Valsts prezidenta institūts Latvijas Republikas Satversmē un tā
pilnveidošanas iespējas"
plkst.12:00
Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazajā zālē (III stāvā), Akadēmijas laukums 1, Rīgā.
Rīko: Latvijas Juristu biedrība sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju
11:30 – 12:00
Konferences dalībnieku ierašanās un reģistrācija
12:00 – 12:15
Juristu dienu 2011 un konferences atklāšana
- Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera rakstisks apsveikums
- Solvita Āboltiņa, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja
- Juris Ekmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
- Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības prezidents
12:15 – 12:45
Dr. h. c. iur. Egils Levits, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas
priekšsēdētājs
„Valsts prezidenta vieta valsts konstitucionālo orgānu vidū un tā efektivitātes
uzlabošanas iespējas”
12:45 – 13:15
Līdzziņojumi
Dr. iur. Aivars Endziņš, Zv.adv. Gvido Zemribo
13:15 – 14:00
Jautājumi, komentāri un diskusijas (Anija Kārkliņa, Ivars Ijabs, Inese Lībiņa-Egner,
Gunārs Kūtris, Gunārs Kusiņš u.c.)
14:00 – 14:30
Konferences noslēgums un secinājumi. Aivars Borovkovs un Tālavs Jundzis
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Atvērto durvju diena Tiesībsarga birojā
plkst.16:00
Baznīcas ielā 25, Rīgā
Uz pasākumu Tiesībsarga birojā ir jāpiesakās 2 darba dienas iepriekš (līdz 7.aprīlim,
ieskaitot), nosūtot elektroniski pieteikumu uz e-pasta adresi: Ruta.Silina@tiesibsargs.lv
Tālrunis: 67201416

Publiska diskusija laikraksta "Diena" viesistabā
Kādi ceļi ejami Latvijas valsts tiesiskuma pilnveidošanā?
plkst.18:00
Dienas viesistabā, t/c Galleria Rīga Dzirnavu ielā 67, Rīgā, 5.stāvā, 512.telpā
Diskusiju vadīs Dienas mediju galvenais redaktors Guntis Bojārs.
Diskusijā piedalās:
Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs,
LJB viceprezidents, zvērināts advokāts Gvido Zemribo,
Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs Egils Levits,
LJB viceprezidents, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis.
Diena.lv būs skatāma diskusijas video tiešraide.

Otrdiena, 2011.gada 12.aprīlis
Policija vakar, šodien un rīt. Policijas likuma 20 gadi.
plkst.10:00-13:00
Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazajā zālē (III stāvā), Akadēmijas laukumā 1, Rīgā
(dalībnieku reģistrācija no 09:45)
Konferences atklāšana:
- Tālavs Jundzis, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents;
- Lindas Mūrnieces, Latvijas Republikas iekšlietu ministres, rakstisks apsveikums;
- Artis Velšs, Valsts policijas priekšnieks;
- Jānis Geduševs, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks;
- Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības prezidents.
Ziņojumi:
Dr.iur. Zenons Indrikovs, "Policijas likuma evolūcija divdesmit gados";
Dr.iur. Aleksandrs Matvejevs, "Policijas darbības tiesiskā regulējuma pilnveidošana";
Dr.iur. Ārija Meikališa, "Kriminālprocesa pilnveidošana un policistu apmācības nozīme
policijas darba uzlabošanā".
Diskusijā piedalās Valsts policijas, pašvaldību policijas, citu tiesībsargājošo institūciju,
augstskolu un Latvijas Juristu biedrības pārstāvji.
Konferences noslēgumā secinājumu un priekšlikumu apkopojums - Tālavs Jundzis,
Aivars Borovkovs.
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INFORMATĪVĀS DIENAS TIESLIETU MINISTRIJĀ
plkst.12:00-16:30
Tieslietu ministrijas Konferenču zālē, Raiņa bulvārī 15, Rīgā
Vietu skaits ierobežots, pieteikties laicīgi pie Lauras Pakalnes, e-pasts:
Laura.Pakalne@tm.gov.lv
tālr.: 67036712
plkst.12:00 - "Bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešana", Latvijas Zvērinātu notāru
padomes pārstāvja lekcija;
plkst.13:00- "Mediācijas piemērošana ģimenes strīdu risināšanā", lekcija par mediāciju,
mācību filmas par mediācijas procesa izspēli demonstrēšana;
plkst.14:30- "Oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešana";
plkst.15:30- "Administratīvo sodu sistēmas reforma: problēmas un risinājumi”

Glābšanas dienestu darbs Latvijā
plkst.16:00
VUGD, Maskavas ielā 5, Rīgā
Iepazīšanās ar glābšanas dienestu darbu, informācija par aktualitātēm.
Ziņojumi: Oskars Āboliņš, VUGD priekšnieks;
Katastrofu medicīnas centra darba problemātika, M.Šics.

Atvērtā diskusija Rīgas Juridiskajā augstskolā
plkst.16:00-18:00
Strēlnieku ielā 4, k-2, Rīgā
Atvērtā diskusija „ES darba tirgū: pieprasījums un piedāvājums”. Diskusijas dalībnieki pārstāvji no ES un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijā, juridiskajiem
birojiem, banku sektora pārstāvjiem, LR Ārlietu ministrijas, vēstniecībām, tulkošanas
birojiem.

Trešdiena, 2011.gada 13.aprīlis
INFORMATĪVĀS DIENAS TIESLIETU MINISTRIJĀ
plkst.12:00-16:30
Tieslietu ministrijas Konferenču zālē, Raiņa bulvārī 15, Rīgā
Vietu skaits ierobežots, pieteikties laicīgi pie Lauras Pakalnes, e-pasts:
Laura.Pakalne@tm.gov.lv
tālr.: 67036712
plkst. 11:00- „Ieskats jaunajā Maksātnespējas likumā”;
plkst. 13:45- „Civillikuma lietu tiesību, mantojuma tiesību un ģimenes tiesību
modernizācija”;
plkst.14:30- „Atbildības regulējums un sodu politika komerctiesībās”;
plkst.15:30- „Kriminālsodu politika - ieskats nākotnē”
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Publiska diskusija "Nodokļu administrēšanas tiesiskie aspekti valdības īstenotās nodokļu politikas analīze"
plkst.12:00-14:00
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, 308.auditorijā, Aspazijas
bulvārī 5, Rīgā.
Diskusijā piedalās:
Dr.oec. Gunta Kauliņa, sertificēta nodokļu konsultante, KPMG Baltics SIA nodokļu
menedžere Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija;
Inita Skrodere, vecākā nodokļu konsultante, BDO Zelmenis&Liberte;
Dr.oec. Ruta Šneidere, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija;
zvērināti advokāti, praktizējoši juristi, ekonomisti, grāmatveži.

Seminārs "NASDAQ OMX Riga" biržā
plkst.15:00-17:00
"NASDAQ OMX Riga", Vaļņu ielā 1, Rīgā.
Latvijas Centrālā depozitārija loma un uzdevumi vērtspapīru tirgus struktūrā, kā arī
vērtspapīru tirdzniecības organizācija un vērtspapīru tirgus loma ekonomikā.
1) Vērtspapīru uzskaite un norēķinu veikšana Latvijā; Latvijas Centrālā depozitārija
loma un funkcijas nodrošinot vērtspapīru uzskaiti un norēķinus;
2) Akcionāru reģistru/dalībnieku reģistru kārtošana Latvijas Centrālajā depozitārijā; 3)
Akciju/ parāda vērtspapīru publiskais piedāvājums, kapitāla piesaiste izmantojot
biržu;
4) Uzņēmumu kotācija biržā, uzņēmumu ieguvumi/priekšrocības, kotējot savas akcijas
biržā;
5) Valsts uzņēmumu pārvaldības kvalitāte un potenciālā kotācija biržā.
Vietu skaits ierobežots, par iespēju piedalīties interesēties:
solveiga.eihenberga@nasdaqomx.com

JURISTU DIENU 2011 BOULINGA TURNĪRS
plkst.19:00-23:00
"Zelta Boulinga Centrs ", Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā. Kontaktpersona: Andris
Borovkovs, tālrunis: +371 29 448 555, e-pasts: andris@sise.lv.
Turnīra atbalstītāji un sponsori: Aivara Borovkova juridiskais birojs “AB Grupa”, "Zelta
Boulinga Centrs ", "Impel Serviks" un "Sietspiedes Serviss". Nolikumu skatīt
www.ljb.lv.

Ceturtdiena, 2011.gada 14.aprīlis
Seminārs-diskusija Mediators kā profesija un tās nākotnes perspektīvas
plkst.13:00, Juridiskā koledža, Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā.
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Aizliegtais un veselīgais sekss – kā pārvarēt patoloģijas
dzimumattiecībās
plkst.13:00-15:00
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema ielā 16, Rīgā, 1. auditorija
Referenti: Andrejs Vilks, RSU JF dekāns, Aldona Kipāne, doktorante, Vardarbīgās
dzimumattiecības - mūsdienu realitāte; Salvis Skalbiņš, Valsts policija, Sekss par naudu
– norma vai novirze?; Kristiāna Lapiņa, doktorante, Artūrs Utināns, psihoterapeits, Vai
dzimumnoziedzniekus var ārstēt? Dzimumekscesu prevencija.; Andra Ennīte, Ķīmiskā un
ķirurģiskā kastrācija – brīnumlīdzeklis dzimumnoziegumu prevencē?; Vladimirs
Ovčinskis (Krievijas Federācija), Dzimumnoziedzība un cīņa ar to Krievijā un ārvalstīs.

Juristu kolekcionāru izstāde plkst.15:00 un Juridiskās koledžas
studentu eseju konkursa „Latvijas 7 gadi Eiropas Savienībā”
noslēgums, konference un uzvarētāju apbalvošana plkst.16:00!
Juridiskajā koledžā, Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā.

PUBLISKA INTERAKTĪVA DISKUSIJA
Bērnu un jauniešu tiesību aizsardzība medicīnā, reklāmas industrijā
un izglītības sistēmā.
Vai bērniem bez seksa tiek piedāvātas citas intereses un vērtības?
plkst.14:00-17:00
T/C "Galleria Riga", Dzirnavu iela 67, Rīga
Atklāšana plkst.14:00 – 14:05
-Mg.iur. Natālija Lazukina, Latvijas Juristu biedrības pārstāve
plkst.14:05 – 14:20 – Tēma: Tiesības – Vai ievērojam bērnu un jauniešu tiesības?
Līga Ķikute, Tiesībsarga biroja juriskonsulte bērnu tiesību jomā.
plkst.14:20 – 15:05 – Tēma: Medicīna – Vai veicinām neauglību?
Dr.paed. Irēna Kondrāte, Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes
vadītāja;
Judīte Briede-Jureviča, Krīzes grūtniecības centra pārstāve;
Anna Suhānova, ginekoloģe, Asociācijas „Ģimene” pārstāve.
plkst.15:05 – 15:45 – Tēma: Mediji – Vai mediji ir bērnu un jauniešu seksualizētāji?
Kristaps Tālbergs, Mēdiju pārstāvis (LNT), citu mediju pārstāvji.
plkst.15:45-16:00 – Tēma: Izglītība – Vai Izglītības ministrs ir PAR bērnu seksu?
Valsts izglītības satura centra pārstāvis.
plkst.16:00 – 16:45 – Diskusija.
plkst.16:45 – 17:00 – Apkopojums, Rīcības plāna pieņemšana, kafija.
Vai mediji, izglītības sistēma veido jauniešos stabilu vērtību sistēmu vai tā ir
tikai patērētāju kultūras propaganda?
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-

Vai kontracepcijas popularizēšana jauniešu medijos ir tiesiska?
Vai jaunieši saņem pietiekamu informāciju par kontracepcijas līdzekļu ietekmi?
Vai uz farmācijas biznesu attiecas tiesību akti?
Vai sekss ir sporta veids?
Vai ginekologs vienmēr ir jauniešu veselības aizstāvis?
Vai sociālo zinību programma veicina jauniešu fizisko un morālo veselību,
atbildīgu attiecību veidošanu, ģimenes vērtību nostiprināšanu?
Kāda ir Latvijas demogrāfiskā nākotne?

Piektdiena, 2011.gada 15.aprīlis
Atvērto durvju diena Satversmes tiesā
J.Alunāna ielā 1, Rīgā. Pieteikšanās precīzu laiku saskaņot ar priekšsēdētāja palīdzi
Līnu Kovalevsku, tālr.: 67830748, lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.

Publisko tiesību institūts rīko publisko lekciju un sarunu pie kafijas
tases "Latvijas valsts pārvaldes rehabilitācijas iespējas: pārvaldes
spēja balstās uz četriem vaļiem - kurš no tiem apmaldījies?"
plkst.13:13-17:17
Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā.
VAS lektors Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors
Par ko tiks runāts lekcijā un būs iespējams parunāt arī pēc tās
Pārvaldes spēju nosaka: 1) godīgi politiķi, 2) kompetenti ierēdņi, 3) efektīvas
procedūras, 4) atbilstoši uzdevumiem ērti pārstrukturējamas institūcijas
Politiskā vadība. Kurš pieņem lēmumus? Kādus lēmumus? kādi ir vadošā
ķirurga izvēles kritēriji? strukturālā inerce - kas tā tāda Ministru kabineta
komiteja? pazudušie, degradētie un liekie politisko amaptpersonu statusi
Kompetenti ierēdņi. Birokrātijas bija, ir un būs - cik no tiem ir profesionāli
ierēdņi? kāds ir Latvijas birokrāta portrets? kas nodrošina institucionālo
atmiņu? vai Latvijā vēl pastāv civildienests? kāds varētu būt parītdienas
civildienests? vai iespējama (birokrātu) armija bez virsniekiem (ierēdņiem)?
Efektīvas procedūras. Administratīva procesa birokratizēšanās un
atvieglināšanas tendences, paralēlie tiesvedības procesi, kam vajadzīga
taisnība pēc tam? lēmumu pirmspārbaudes un pēcpārbaudes neesamība
Pareiza forma. katrai darbībai ir sava piemērotākā juridiskā forma un, ar
noteiktām atrunām, pieļaujamā juridiskā forma; vai komercdarbības forma
valsts pārvaldē pieļaujama? aģentūras ikvidēt vai jaunveidot? "neatkarīgo"
iestāžu padotības tvērums un pieskaitāmības kritēriji
Modīgie termini. Budžeta "konsolidācija", valsts pārvaldes "strukturālās
reformas", ANO noteiktā "lidojuma aizlieguma zona" tjp . . ja vēlamies
sarunāties, varbūt sākt ar terminu satura izpratnes tuvināšanu?
Valsts mērķi. valsts mērķi: 1) labklājība 2) drošība 3) taisnīgums 4) nacionālā
kultūra? kāds ir valsts pārvaldes mērķis? ar kādiem instrumentiem tas tiek
īstenots? instrumenti notrulinājušies vai izmantojam nepareizam nolūkam?
Reformu metodoloģija. Secīgi soļi: 1) deficīta profila konstatēšana 2)
risinājumu, arī alternatīvo, izstrāde 3) atbilstoša līmeņa lēmumu pieņemšana;
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vai Latvijai ir bijis valsts pārvaldes reformu vadības centrs? pēc kādiem
principiem funkcionē valsts pārvalde Latvijā?
Pasākuma uzdevums. Visu izrunāt nevaram paspēt, taču varam censties
vismaz formulēt valsts pārvaldes jēgu? rīkotāji filmēs pasākumu, lai izveidotu
mācību materiālu - varbūt noderēs kādam politiķim, varbūt studentam, varbūt
tikai nākotnes vēsturniekiem .. . šī laikmeta liecība nakotnes žurkas režisoram
Jautājumi: par dalību Valda.Purgaile@vas.gov.lv 67229057 vai 67229116
par saturu: dravnieks@law.lv vai SMS +371-2613 6699
par lektoru: http://dravnieks.ir.lv

ELSA Latvija piedāvā: Tiesas procesa izspēļu tradīcijas Latvijā PARAUGIZSPĒLE
plkst.16:00
Satversmes tiesas telpās, J.Alunāna ielā 1, Rīgā
- ELSA Latvija prezidente Lelde Broka informēs par Nacionālajām tiesas procesa
izspēlēm Latvijā;
- LU Juridiskās Fakultātes lektors, Starptautisko Tiesas procesa Izspēļu treneris
Mag.iur. Māris Lejnieks stāstīs par Latvijas Universitātes komandu dalību
starptautiskajās izspēles;
- Zvērinātu advokāta biroja VARUL juriste, Telders International Moot Court
Competition 2008 finālistu un Max Huber balvas par labāko rezultātu kopvērtējumā
ieguvušās Latvijas Universitātes komandas dalībniece Mag.iur. Katrīne Pļaviņa
dalīsies pieredzē, ko guvusi piedaloties starptautiskajās izspēles. Tiesas procesa
Izspēles paraugdemonstrējums - LL.M. Jūlija Jerņeva v. Mag.iur. Māris Lejnieks.
Izspēli tiesās ELSA Latvija rīkoto izspēļu iepriekšējo gadu uzvarētāji.

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE
“SABIEDRĪBA.CILVĒKS. DROŠĪBA. 2011’’
plkst.10:00-18:00
Baltijas Starptautiskā akadēmija, aktu zāle, Lomonosova ielā 1, Rīgā
dalībnieku reģistrācija no 09:00
Konferences atklāšana:
- Latvijas Republikas Tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs;
- Latvijas Republikas prokuratūras ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers;
- Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodočkina;
- Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs; - Latvijas Republikas Valsts
Policijas priekšnieks, pulkvežleitnants Artis Velšs;
- Valsts Robežsardzes Galvenās pārvaldes dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks
Mariks Petrušins;
- Rīgas pārvaldes Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins;
- Rīgas Domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas
priekšsēdētājs Dainis Turlais.
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1.daļa- plkst.10.30-12.00
Tēma: Krimināltiesību pilnveides iespējas
Moderators: Gaļina Beliha
Referenti:
1. Dr.habil.iur., LU profesors Uldis Krastiņš (Latvija) - Krimināllikuma izmaiņas
Kriminālsodu politikas koncepcijas skatījumā.
2. Dr.iur., Vladimirs Ovčinskis (Krievija) bijušais KF Konstitucionālās tiesas
priekšsēdētāja padomnieks, Aizsardzības un ārpolitikas padomes loceklis, Krievijas
Kriminālistu un kriminologu savienības viceprezidents, KF Sabiedriskās palātas
eksperts konsultants - Mūsdienu kriminālpolitika.
3. Dr.iur. Andrejs Judins (Latvija), Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Krimināltiesību politikas eksperts – Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi Latvijas
kriminālajā justīcijā.
4. Dr.sc.pol., profesors Aleksejs Biņeckis (Krievija) Maskavas Advokātu kolēģijas
„Biņeckis un partneri” prezidija priekšsēdētājs, Starptautiskās advokātu asociācijas
(IBA) loceklis Londonā, Londonas Starptautiskās šķīrējtiesas (LCIA) loceklis, Nacionālās
pretkorupcijas komitejas priekšsēdētāja padomnieks starptautiski tiesiskās sadarbības
jautājumos, programmas «Имеете право» vadītājs, - Cilvēktiesības un drošība XXI
gadsimtā.
5. Mag.iur. Danute Kuļkova (Latvija) zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas
procesa administratore, RSU doktorante - Maksātnespējas procesa krimināltiesisko
aspektu novitātes.
6. Mag.iur. Jānis Rozenbergs (Latvija) ZAB “Rode un Partneri” zvērināts advokāts, LU
Juridiskās fakultātes doktorants - Par dažiem noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas
jēdziena izpratnes jautājumiem.
7. Mag.iur. Anatolijs Krivins (Latvija) RSU doktorants - Ārvalstu pieredze korupcijas
novēršanā un apkarošanā.
8. Mag.iur. Gaļina Beliha (Latvija) BSA lektore - Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu
saprātīgā termiņā: materiālais aspekts.
2. daļa plkst.12.00.-13.00
Tēma: Modernas tendences kriminoloģijā un sodu izpildes tiesībās
Moderators: Vitolds Zahars
Referenti:
1. Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis (Latvija), LZA viceprezidents, LU profesors
– Globālie riski un to ietekme uz Eiropas Savienību.
2.Sebastian Blazkiewicz (Polija), Poland SASMA Europe viceprezidents – Drošības
pasākumi pirms futbola čempionāta EURO 2012 Polijā.
3. Dipl.iur., MBA Lothar Muller (Vācija), – Kriminoloģijas un privātizmeklēšanas attīstība
Vācijā: vēsturiskais aspekts.
4. Dr.hab.iur. Alfrēds Sokolovs (Krievija), Krievijas IEM Kaļiņingradas juridiskā
institūta profesors - Krievijas tiesiskās sistēmas kardinālā reforma-laika imperatīvs. 5.
Dr.iur., DU profesors Vitolds Zahars (Latvija), – Kriminālsodu izpildes tiesību un prakses
aktualitātes.
6. Dr.iur., RSU profesors Andrejs Vilks (Latvija), - Ekonomiskā krīze un organizētā
kriminalitāte.
7. Dr.habil.iur. Ando Leps (Igaunija), Nord akadēmijas, Igaunijas Romiešu kluba
profesors –Krīze juridiskajā zinātnē.
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8. Mag.iur. Renata Fila (Latvija), RSU doktorante, Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Juridiskā dienesta priekšniece - Sociālās garantijas ieslodzījuma vietās.
9. Mag.iur. Armen Gabrieljan (Latvija), RSU doktorants, BSA docents – Eitanāzijas
kriminoloģiskās problēmas: personas nonāvēšanas pēc tās lūguma iemesli un
nosacījumi.
10.Valerijs Zemļanovs (Latvija), LDDDF valdes loceklis– Deviantās uzvedības profilakse.
3.daļa plkst.14.00.-16.00
Tēma: Kriminālprocesa un kriminālistikas aktualitātes
Moderators: Sandra Kazaka
Referenti:
1. Dr. habil. iur. Anrijs Kavalieris (Latvija), BSA profesors – Speciālo izmeklēšanas
darbību īpatnības.
2. Dr.iur. Marina Sumbarova (Latvija), Valsts policijas koledžas direktora vietniece,
pulkvede – Personas tiesību nodrošināšana noziegumu izmeklēšanas laikā.
3. Mag.iur. Ērika Krutova (Latvija), LU doktorante - Cilvēktiesību ievērošana noziegumu
starpvalstu izmeklēšanā.
4. Mag.iur. Māris Gabrāns (Latvija), BSA doktorants - Aizturēšanas tiesiskā daba un
būtība kriminālprocesā.
5. Mag.iur. Kristaps Ābelis (Latvija), BA Turība lektors, zvērināts advokāts - Civiltiesisko
strīdu risināšana kriminālprocesuālā ceļā – problēmjautājumi.
6. M.Sc.TQM Aelita Zīle (Latvija), Valsts policijas koledžas Kriminālistikas katedras
vadītāja - Eksperta loma kriminālistiskās metodikas modernizācijas nodrošināšanā
krīzes apstākļos.
7. Mag.iur. Irina Širvanova (Latvija), SIA „Šarts” valdes locekle - Galvenie aspekti tiesību
uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā kriminālprocesā.
8. Mag.iur. Jānis Ievītis (Latvija), Rīgas tiesas apgabala prokurors, RSU doktorants Dubultās sodīšanas nepieļaujamība (ne bis in idem) kā personas izdošanas
(ekstradīcijas) atteikuma pamats.
9. Dr.iur., BSA asoc. profesore Sandra Kazaka (Latvija), – Tiesības uz kriminālprocesa
pabeigšanu saprātīgā termiņā: procesuālais aspekts.
4.daļa plkst.16.30.-18.00
Tēma: Privātdetektīvi un drošības speciālisti, to ietekme uz kriminālprocesa
norisi
Moderators: Mihails Černousovs
Referenti:
1. Dr.iur., BSA asoc.profesors Mihails Černousovs (Latvija), zvērināts advokāts,
detektīvs, SBS valdes priekšsēdētājs,– Noziedzīgajos nodarījumos cietušo tiesību
aizsardzība detektīvizmeklēšanā.
2.Oļegs Zimins (Krievija), Privātdetektīvs, World Association of Detectives reģionālais
pārstāvis Krievijā – Privātizmeklēšana Krievijā.
3. Dr.med. Igoris Zareckis (Lietuva), „Baltvesa“ prezidents – ES drošības struktūru
starptautiskās sadarbības jautājumi.
4.Viktors Borisovs (Latvija), SIA “ Jurzeme”, SIA “Alfastar”, SIA “AVL” valdes loceklis Sadarbība krāpšanas novēršanai kravu pārvadāšanā ar jūras un autotransportu.
5.Arturs Čulickis (Igaunija), A/S "Tallinng grupp" iekšējās drošības dienesta
priekšnieks – Īpašuma saglabāšanas nodrošināšanas aktuālie jautājumi.
9

6.Jurijs Koguts (Ukraina), “Sidcon Ltd.” ģenerāldirektors - Drošības koncepcija - efektīvs
līdzeklis cīņā ar kibernoziegumiem.
7. Mag.iur., BA Turība Privāto tiesību katedras asoc. profesors Leonīds Makans
(Latvija); Erlens Ernstsons (Latvija), BA Turība Privāto tiesību katedras vadītājs,
lektors; Agra Lācīte–Čakstiņa, (Latvija), BA Turība Privāto tiesību katedras lektore Operatīvās, detektīvdarbības un drošības pasākumos iegūtās informācijas izmantošana
kriminālprocesā – problēmas, risinājumi, apmācība.
8.Vladislavs Černousovs (Latvija), Baltic Security LLC direktors - Detektīvu izmeklēšana
lietās par krāpšanu.
Diskusijas un konferences pirmās darba dienas kopsavilkums.

Sestdiena, 2011.gada 16.aprīlis
STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE
“SABIEDRĪBA.CILVĒKS. DROŠĪBA. 2011’’
plkst.10:00-15:00
Baltijas Starptautiskā akadēmija, aktu zāle, Lomonosova ielā 4, Rīgā, dalībnieku
reģistrācija no 09:30
1.daļa plkst.10.00.-12.00
Tēma: Administratīvās tiesības un process mūsdienu mainīgajos apstākļos
Moderators: Jānis Načisčionis
Referenti:
1. Dr.iur., BA Turība profesors Jānis Načisčionis (Latvija), - Biznesa publisko tiesību
regulējuma aktuālie aspekti.
2.Gvido Zemribo (Latvija), zvērināts advokāts, bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs
– Administratīvā procesa piemērošanas problēmas.
3.Mārtiņš Zariņš (Latvija), Rīgas Pašvaldības Policijas Zemgales priekšpilsētas
pārvaldes priekšnieks – Likumu atšķirīga interpretācija administratīvajās tiesās. 4.Ivars
Redisons (Latvija), LJB biedrs-dibinātājs, Latvijas Sociālo reformu biedrības
priekšsēdētājs -Nevainīguma prezumpcijas pārkāpums, valstij aizturot pabalsta
izmaksas jaunajām mātēm, par kurām ir veiktas lielākas sociālās apdrošināšanas
iemaksas.
5. Mag.iur. Edgars Džeriņš (Latvija), juriskonsults - Vainīguma prezumpcija
administratīvajās lietās par ātruma režīma ievērošanu.
6. Mag.iur. Tengizs Džibuti (Latvija), RSU doktorants - Policijas loma un rīcība ceļu
satiksmes drošības jomā.
7. Mag.iur. Edvards Pilipsons (Latvija), RSU doktorants – Fiziskas personas statusa
noteikšanas problēmas starptautiskajās privāttiesībās.
2.daļa plkst.12.30-13.15
Tēma: Muita un robežsardze: sadarbība un problēmas
Moderators: Viktors Ņečajevs
Referenti:
1. Mag.iur. Kitija Bite (Latvija), LU doktorante - Darba un atpūtas laika organizācijas
tiesiskais regulējums policijas iestādē.
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2. Mag.iur. Artūrs Gaveika (Latvija), Valsts robežsardzes koledžas docents Robežpārbaužu normatīvais regulējums uz Latvijas Republikas sauszemes ārējām
robežām (TV Rēzekne).
3. Mag.iur. Jurijs Skorodihins (Latvija), Valsts robežsardzes koledžas asistents - Valsts
robežas drošība, tās tiesiskie un praktiskie aspekti (TV Rēzekne).
4. Mag.iur., BSA docents Viktors Ņečajevs (Latvija), - Muitas parāda īpatnības.
5. Mag.iur. Georgy Prodromoy (Kipra), Latvijas konsuls Kiprā – Gaisa telpas robežu
noteikšana.
3.daļa plkst.13.15-15.00
Tēma: Pilsoniskās sabiedrības ietekme uz līgumisko attiecību pilnveidošanu
Moderators: Valērijs Reingolds
Referenti:
1. Mag.iur. Danute Kuļkova (Latvija), zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas
procesa administratore, RSU doktorante - Novitātes fiziskās personas maksātnespējas
procesa regulējumā un problēmjautājumi.
2. Dr.iur., BSA asoc.profesors Valērijs Reingolds (Latvija), Inga Plotņikova, BSA
maģistrante – Servitūtu tiesiskā regulējuma problēmjautājumi Latvijā.
3. Mag.iur. Kristaps Ābelis (Latvija), BA Turība lektors, zvērināts advokāts - Fiziskas
personas maksātnespējas process un galvojuma saistība.
4. Mag.iur. Rimma Matvejeva (Latvija), BSA lektore - Laulāto mantisko attiecību attīstība
mūsdienās.
5. Mag.iur. Daiga Pirogova (Latvija), Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāles piedziņas
juriste- Parādnieka tiesību aizsardzības iespējas parādu piedziņas procesā.
6. Dr.iur., DU asoc. profesors Aleksandrs Baikovs (Latvija), – Īpašas juridiskās
konstrukcijas (aksiomas, prezumpcijas, fikcijas un preferences) Latvijas civiltiesībās. 7.
Mag.iur. Vita Ņemenova (Latvija), RSU doktorante - Cesijas tiesiskā regulējuma
modernizācija Latvijā – sabiedrības tiesiskās drošības un aizsardzības garants (TV
Daugavpils).
8. Dr.ing.sc., BSA asoc. profesore Nadežda Novožilova (Latvija), – Likuma “Par
apdrošināšanas līgumu” trūkumi.
9.Renata Konopecka (Latvija), BSA doktorante - Fiziskās personas maksātnespējas
procesa tiesiskie aspekti.
10. Mag.iur. Oskars Škuts (Latvija), Daugavpils Domes Administratīvās komisijas
loceklis – Faktoringa veidi un juridiskā daba.
11. Mag.iur. Mihails Gončarovs (Latvija), Rīgas Domes Īpašuma departamenta
apsaimniekošanas nodaļas speciālists – Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanas tiesiskās problēmas.
12.Erlens Ernstsons, BA Turība, Privāto tiesību katedras vadītājs, lektors - Līgumisko
attiecību pilnveidošanas aspekti darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanā.
Diskusijas un konferences rezultātu apkopošana, konferences noslēgums.
* Konferences norises laikā darbosies grāmatu kiosks, kur juridiskās literatūras cenas
būs samazinātas!
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Juristu dienu 2011 sponsori un atbalstītāji:

Latvijas Zinātņu akadēmija

Aivara Borovkova juridiskais birojs „AB grupa”

Latvijas Republikas Saeimas prezidijs
Latvijas Republikas Valsts Prezidenta Kanceleja
Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Tiesībsarga birojs
Tieslietu ministrija
Laikraksts „Diena”
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