
PROJEKTS

I daļa
9.00 – 09.50 Konferences dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
10.00 – 10.05 Konferences atklāšana
10.05 – 10.40 Uzrunas. Valsts prezidents, Tieslietu ministrs, CEPEJ prezidents

II daļa
10.40 – 10.55 Ivars Bičkovičs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

10.55 – 11.15 Aktualitātes tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā. Māris Vīgants, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs
Diskusija

11.15 – 11.30 Aktualitātes tiesnešu disciplināratbildības jomā. Pēteris Dzalbe, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs
11.30 – 11.40 Jaunā Tiesnešu ētikas kodeksa projekts. Alla Šilova, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja
11.40– 12.00 Par tiesnešu un tiesas darbinieku atlīdzību. Zigmunds Dundurs, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis 
12.00 – 12.25 Tieslietu padomes locekļa kandidātu uzklausīšana
12.25 – 12.30 Informācija par Latvijas Tiesnešu mācību centra aktualitātēm. Solvita Kalniņa-Caune, Latvijas Tiesnešu mācību centra valdes locekle
12.30 – 13.30 Pusdienu pārtraukums

III daļa
Sekcijas pa tiesību nozarēm (vada Augstākās tiesas attiecīgās nozares departaments)

CIVILTIESĪBU SEKCIJA KRIMINĀLTIESĪBU SEKCIJA ADMINISTRATĪVO TIESĪBU SEKCIJA

13.30 – 14.30

Nolēmumu kvalitāte 
civillietās: problēmas un 
risinājumi
Aigars Strupišs, 
Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs

Ārvalstu soda noteikšanas vadlīnijas 
noziedzīgos nodarījumos par izvairīšanos 
no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu (Anglija)
Nora Magone, Krimināllietu departamenta 
zinātniski analītiskā padomniece

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aktualitātes Valsts 
ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā

Ievads
Informācija par Moneyval un FATF procesiem: to nozīme un ietekme uz Latvijas 
ekonomiku un starptautiskajām attiecībām
Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji 

1.daļa
- Uzraudzības pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā
- Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtie lēmumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas jomā, būtiskākie pārkāpumi, to īpatnības
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nozīme ne-finanšu sektorā
- Būtiskākie konstatētie pārkāpumi: neziņošana par aizdomīgiem un 

neparastiem darījumiem; patiesā labuma guvēju nenoskaidrošana; klienta 
izpētes neveikšana; nepietiekama darījumu uzraudzība; iekšējās kontroles 
sistēmas nepilnības; risku neapzināšanās un neidentificēšana

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis
14.30 – 15.00 Kafijas pauze

15.00 – 16.00

Ekonomisko lietu tiesas 
izveides jautājumi
Aigars Strupišs, 
Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs 

Ievērojams apmērs un būtisks kaitējums 
noziedzīgos nodarījumos pret rūpniecisko 
īpašumu
Jānis Baumanis, Krimināllietu departamenta 
zinātniski analītiskais padomnieks 

2.daļa
Patiesā labuma guvēji: 
- Patiesie labuma guvēji, to atklāšanas nosacījumi  
- Uzņēmumu reģistra prakse patieso labuma guvēju reģistrācijā
Uzņēmuma reģistra pārstāvis

16.00 Konferences noslēgums

Latvijas
tiesnešu

konference
2019. gada 1. novembris
Kultūras centrs “Siguldas devons”
Pils iela 10, Sigulda

Tiesnešu konferenci organizē  
Tiesu administrācija sadarbībā ar Augstāko tiesu  
ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.


