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KONFERENCES PROGRAMMA 

 

 
9:00 - 9:40 Atklāšanas uzrunas 

 
- Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs, prof. Ringolds Balodis 

- Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, asoc. prof. Anita Rodiņa 

- Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs 

- Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece, prof. Sanita Osipova 

- Eiropas Savienības tiesnesis, prof. Egils Levits 

- Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers 

- Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Dr.iur. Jānis Rozenbergs 

 

 
9:40 - 10:15 Konferences ievirzes referāti 

 
- Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis, prof. Egils Levits 

„Tiesībpatiesība, dzīvespatiesība un preses patiesība” 

 
- Pētījumu centra „SKDS” direktors Arnis Kaktiņš 

„Objektīvs skatījums uz tiesnešu ietekmējamību socioloģijas kontekstā’’ 

 

 

10:15 – 10:30 Kafijas pauze 

http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-E.Levits.pdf
http://tzpi.lu.lv/files/2018/01/TZPI_aptaujas-dati_konferencei_122017-1.pdf
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SEKCIJA I TIESU NEATKARĪBA, 

KĀ DEMOKRĀTISKAS VALSTS 

FUNDAMENTĀLA PAMATVĒRTĪBA 

LU Mazā aula 

SEKCIJA II VIEDOKĻU 

PAUŠANA, ATSPOGUĻOŠANA 

UN IETEKMES SEKAS 

LU Juridiskās fakultātes konferenču zāle 

Moderators: doc. Dr.iur. Jānis Pleps Moderators: prof. Dr.iur. Jānis Rozenfelds 

 

10:30 

Satversmes tiesas tiesnese, prof. 

Sanita Osipova „Taisnīga tiesa 

„informācijas sabiedrībā” jeb „mediju 

ēnā””

10:30 

RSU docents Artūrs Utināns 

„Tiesnesis kā cilvēks, kuram ir emocijas: 

zemapziņas ietekme uz tiesneša lēmumiem”

10:45 

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja 

Daiga Vilsone „Tiesu komunikācija kā 

iespēja sabiedrības viedokļa veidošanā” 

10:45 

Latvijas Žurnālistu asociācijas vadītāja 

Rita Ruduša „Mediju loma sabiedrības 

informētībā par svarīgām tiesvedībām”

11:00 

Satversmes tiesas tiesnesis, asoc. prof. 

Artūrs Kučs „Tiesnešu kritikas pieļaujamās 

robežas Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē” 

11:00 

Mediju eksperte Anda Rožukalne „Ieraugot 

kopainu: vairākas mediju darbības un 

žurnālistikas pieejas Latvijas mediju sistēmā” 

11:15 

Zvērināts advokāts, asoc. prof. Jānis Kārkliņš 

„Advokātu neatkarība, kā taisnīgas 

tiesas būtisks elements” 

 

 

11:15 
 
Satversmes tiesas priekšsēdētājas 

padomniece Laila Jurcēna „Tiesneša finansiālā 

drošība un sabiedriskais viedoklis”

11:30 

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 

kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns 

„Sabiedrības informētība un taisnīgs spriedums’’ 

 

11:45 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prof. 

Kristīne Strada – Rozenberga „Sabiedriskais 

viedoklis un tiesas spriešana – savstarpējās 

ietekmes tiesiski aktuālie aspekti. Nevainīguma 

prezumpcijas un tiesas atklātuma principu nozīme, 

evolūcija un problemātika” 
 

11:30 

Biznesa augstskola „Turība” docents, 

Dr.iur. Māris Onževs „Mediju ietekme uz 

enerģētikas strīdu risināšanu Latvijas tiesību 

telpā” 

 
11:45 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes 

Antropoloģijas studiju katedras vadītāja, 

asoc. prof. Aivita Putniņa „Tiesnešu ētika un 

attiecības ar medijiem”

http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-S.Osipova.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-S.Osipova.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-S.Osipova.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_A.Utin%C4%81ns.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_A.Utin%C4%81ns.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-D.Vilsone.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-D.Vilsone.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/T%C4%93zes_R.Rudu%C5%A1a.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/T%C4%93zes_R.Rudu%C5%A1a.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-A.Kucs_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-A.Kucs_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-A.Kucs_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-A.Kucs_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_A.Rozukalne.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_A.Rozukalne.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_A.Rozukalne.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-J.Karklins.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-J.Karklins.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-L.Jurcena.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-L.Jurcena.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_J.Stukāns.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-K_Strada-Rozenberga.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-M.Onzevs.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-M.Onzevs.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-M.Onzevs.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_A_Putnina.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_A_Putnina.docx_.pdf
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12:00 
 
Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta priekšsēdētāja Veronika 

Krūmiņa “Tiesnesis juridiskās kultūras telpā” 

 

12:00 
 
RSU pētniece Vita Savicka „Tiesu sistēmas 

reputācijas veidošana - stratēģiskās komunikācijas 

uzdevums”

 
12:15 

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra 

vietniece, Dr.iur. Irēna Kucina „Sabiedriskā 

viedokļa loma tiesu sistēmas politikas attīstībā” 

 
12:15 

Zvērināts advokāts, Dr.iur. Lauris Leja 

„Pirmstiesas publicitātes ietekme uz 

tiesas nolēmumiem" 

 

12:30 

Zvērināts advokāts Mārcis Krūmiņš 

„Sabiedrības viedoklis kā viens no elementiem 

brīvajā pierādījumu vērtēšanā” 

 

12:30 

Zvērināts advokāts Edgars Pastars 

„Sabiedriskā viedokļa ietekme uz 

likumdošanas procesu” 

 

 

12:45 

Zvērināts advokāts Lauris Liepa 

„Tiesneša un tiesas tēls mediju telpā. Status 

Quo un tiesu sistēmas atbilde” 

 

 

 

 

13:15 – 14:00 Pusdienas 

 

 

14:00 Noslēguma paneļdiskusija: 

„Plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības radītā spiediena efekts taisnīgu tiesu spriežot’’ 

LU Mazā aula 
 

Moderators: Pauls Raudseps 

 

Piedalās: prokurors Juris Juriss, tiesnesis Aigars Strupišs, 
bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš, tiesnesis Juris Stukāns, 
mediju eksperte Anda Rožukalne 

http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/t%C4%93zes_V.Krumina.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_V.Savicka.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_V.Savicka.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_V.Savicka.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_I.Kucina.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_I.Kucina.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_LejaLeja.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_LejaLeja.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_M.Krumins.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_M.Krumins.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-E.Pastars.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-E.Pastars.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-L.Liepa_.docx_.pdf
http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_-L.Liepa_.docx_.pdf

