V
STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE
“SABIEDRĪBA.CILVĒKS. DROŠĪBA. 2013”
Globālie izaicinājumi: Konfliktu risināšanas tiesiskie un organizatoriskie paņēmieni
Organizatori: Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)
Society for Baltic Security (SBS)
Konferences norises vieta: Rīga, Baltijas Starptautiskā akadēmija
Konferences norises laiks: 2013. gada. 25.aprīlī plkst. 11.00 -16.00.-Lomonosova 1/4, 207.aud.
Konferences dalībnieku reģistrācija: 25.aprīlī plkst. 10.00.-11.00.
Konferences atklāšana: 2013. gada 25.aprīlī plkst. 11.00.-11.30.
• Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodočkina;
• Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs;

• Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

izskatāmo krimināllietu nodaļa virsprokurors Alēns Mickevičs;
• Latvijas Republikas Valsts Policijas priekšnieks, ģenerālis Ints Ķuzis;
Konferences programma
1. daļa- plkst. 11.30-12.00.
Moderatori: Aivars Borovkovs, Gaļina Beliha
Referenti:
Uldis Krastiņš (Latvija) Dr.habil.iur., LU profesors - Dokuments: priekšmets un līdzeklis
noziedzīgā nodarījumā (11.30.-12.00)
Aldis Alliks (Latvija) Bac. iur., zvērināts advokāts - Juridisko personu krimināltiesiskās
atbildības aktualitātes (12.00-12.15)
Danute Kuļkova. (Latvija) Mag. iur., sertificēta maksātnespējas procesa administratore, RSU
doktorante, BSA lektore – Parādnieka atbildības krimināltiesiskie aspekti maksātnespējas
procesā (12.15.-12.30)
Marko Kairjak (Igaunija) LLM, zvērināts advokāts, Tartu Universitātes doktorants - Juridisko
personu krimināltiesiskā atbildība Igaunijā (Criminal resonsibilty of juridical persons in Estonia)
(12.30.12.45)
Jūlija Kolomijceva (Latvija) Mag.iur., LU doktorante, ZAB “bnt Klauberg Krauklis” zvērināta
advokāta palīgs - Noziedzīgi iegūtas mantas jēdziens tās konfiskācijas un atdošanas pēc
piederības gadījumā (12.45-13.00)
Armen Gabrielyan (Armēnija) Mag.iur., RSU doktorants, BSA docents – Eitanāzijas ētiski
tiesiskais statuss tiesības uz dzīvību kontekstā (13.00-13.15)
Kafijas pauze: plkst. 13.15.-14.00
2. daļa- plkst. 14.00-17.00.
Moderators: Aldis Alliks
Referenti:
Gaļina Vetrova (Krievija) Juridisko zinātņu kand., Lomonosova Maskavas Valsts universitātes
Juridiskās fakultātes docente – Zvērināto tiesa mūsdienu Krievijā (Суд присяжных в
современной России) (14.00-14.20)
Anrijs Kavalieris. (Latvija) Dr. habil. iur., BSA profesors – Kriminālistikas mācību grāmatu
„baltais plankums” (14.20.-14.35)
Reinhards Dombrovskis (Latvija) Dr. habil. iur., emeritus profesors, BSA asoc. profesors –
Izzināšana un pierādīšana kriminālprocesā un kriminālistikā (14.35-14.50)
Marina Sumbarova (Latvija) Dr.iur., BSA asoc.prof. - Speciālo zināšanu izmantošana noziegumu
izmeklēšanā (14.50.-15.05)

Jozef Čentéš (Slovākija) Dr.iur., Slovākijas Republikas Ģenerālprokuratūras krimināltiesību,
kriminoloģijas un kriminālistikas departamenta prokurors, Bratislavas Camenius universitātes
juridiskās fakultātes docents – Telekomunikāciju darbību noklausīšanās un ierakstīšana
kriminālprocesā Slovākijā (Intercepting and recording telecommunications operation under
criminal procedure in Slovakia) (15.05.-15.15)
12. Robert Dziembowski (Polija) PhD, Varminas un Mazuras universitātes Olštunā Materiālo
krimināltiesību katedra – Cietušās personas tiesības uz aizsardzību Polijas kriminālprocesā (The
protection of the injured person's rights in Polish criminal procedure) (15.15-15.20)
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Aigars Evardsons (Latvija) Mag.iur, RSU doktorants, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas
centra vecākais eksperts – Habitoloģijas nozīme noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (15.20.-15.35)
Jarosław Szczechowicz (Polija) PhD, Varminas un Mazuras universitātes Olštunā Tiesību un
administrācijas fakultātes Civilprocesa katedras docents, - Jautājums par civilprasību izpildes
iespējām kriminālprocesā (The issue of civil claims enforcement in a criminal procedure) (15.35.15.40)
Rudīte Bilsena (Latvija) Rīgas tiesas apgabala virsprokurora vietniece, Valsts tieslietu
padomniece – Kriminālprocesa izbeigšanas, atbrīvojot personu no kriminālatbildības, jaunās
iespējas (15.40.-15.55)
Stanisław Pikulski (Polija) Dr.iur., Prof., Varminas un Mazuras universitātes Olštunā
Krimināltiesību katedras vadītājs, Adam Poszewiecki, lektora asistents, Drošības teorijas katedras
vadītājs - Piezīmes par aktuālām problēmām sodu politikā Polijas Republikā (Remarks on
actual problems of penal policy in the Republic of Poland) (15.55-16.00)
Aldis Alliks (Latvija) Bac. iur., zvērināts advokāts - Policijas loma Satversmes “kodola”
aizsardzībā (16.00- 16.15)
Leonīds Makans. (Latvija) Mag.iur., BA Turība vieslektors, Agra Lācīte-Čakstiņa (Latvija)
Mag.iur., BA Turība vieslektors - Daži detektīvdarbības tiesiskā regulējuma un apmācību
pilnveides aspekti (16.15.-16.30)
Krystyna Szczechowicz (Polija) PhD, Varminas un Mazuras universitātes Olštunā Materiālo
krimināltiesību katedra – Telefonu sarunu noklausīšanās Polijas kriminālprocesā (Telephone
tapping in Polish criminal procedure) (16.30.-16.35)
Irina Petrova. (Krievija) Juridisko zinātņu kand., Kutafina Maskavas valsts juridiskās
universitātes, Ziemeļrietumu institūta filiāles (MVJA) krimināltiesību katedras docente – Ārvalstu
pilsoņu tiesību uz darbu kriminālsodu noteikšanas un izciešanas ietekme (Влияние трудовой
правосубъектности иностранных граждан на назначение и отбывание уголовных наказаний)
(16.35-16.40)
Антон Лютынский. (Krievija) Kutafina Maskavas valsts juridiskās universitātes,
Ziemeļrietumu institūta filiāles (MVJA) krimināltiesību un procesa katedras docents – Pierādījumi
un pierādīšana Krievijas un Latvijas kriminālprocesos: dažas problēmas salīdzinošā aspektā
(Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве России и Латвии: некоторые
проблемы в сравнительно-правовом аспекте) (16.40-16.45)
Andrejs Vilks (Latvija) Dr. iur., RSU profesors - Psihotehnoloģijas kriminalitātes novēršanā
un apkarošanā (16.45-16.50)
Diskusijas
Konferences rezultātu apkopošana.
Konferences noslēgums.

