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Dalības reģistrēšana: ej.uz/cietusajiem2022
KOORDINĒ



Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre

Ilona Kronberga

Victim Support Europe
Victim Support Europe izpilddirektors

Levents Altans

Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes”
Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja

Santa Laimiņa 

 

10.00 - 10.20 | Atklāšana

KOORDINĒ



10.20 - 11.20 | Noziegumi internetā
“Krāpšanas interneta vidē” Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes 
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas priekšnieks Ruslans Grigs

“Naida runa internetā: vai to var novērst?” Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Pilsonisko 
un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīne Pakārkle

“Kur vērsties kiberincidenta gadījumā” CERT.LV Kiberdrošības eksperts Gints Mālkalnietis 

11.20 - 12.00 | Ekonomiskie noziegumi
“Naudas mūļu vainas jautājums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā” Ekonomisko lietu 
tiesas priekšsēdētāja palīdze Indra Pumpure

“Būtiskākais par investīciju krāpniecību” Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Juridiskā un 
licencēšanas departamenta vecākais juriskonsults Ingus Valtiņš 

12.00 - 12.40 | Fiziskais kaitējums, atlīdzība, izlīgums
“Personas tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu Kriminālprocesā un administratīvo 
pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma izpratnē” Latvijas 
Republikas prokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļas 
prokurore Ilze Znotiņa 

“Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība vardarbībā cietušajiem – pagaidu aizsardzība, kā 
arī cietušo tiesības piedzīt zaudējumus un morālo kaitējumu civiltiesiskā kārtībā” 
Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas 
juriskonsulte Ilona Bērzkalne 

12.40 - 13.00 | Ekspertu diskusija

13.00 - 13.20 | Pārtraukums

10.20 - 12.50 | Pirmā daļa

ORGANIZĒ KOORDINĒ



13.20 - 14.20 | Vardarbība ģimenē
“Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā” Valsts policijas Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas 
biroja priekšnieka vietnieces pulkvežleitnante Iveta Valaine 
“Pagaidu aizsardzība pret vardarbību” Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta 
Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste Maija Laure
“Valsts kompensācija vardarbībā cietušajiem ģimenē” Juridiskās palīdzības 
administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Ozola

14.20 - 14.40 | Vardarbība pret bērnu
“Bērns kā cietušais iestādē” Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību 
aizsardzības departamenta galvenā inspektore Sintija Birze 
“Vardarbība pret bērnu–Uzticības tālrunī saņemto zvanu tendences” Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Anda Sauļūna

14.40 - 15.40 | Cilvēktiesības
“Cietušais vardarbībā: valsts pozitīvie pienākumi” Latvijas Republikas Satversmes tiesas 
tiesneša palīdze Mg.iur. Dārta Ūdre 
“Cilvēku tirdzniecība digitālajā vidē un sadarbības mehānismi” Lavijas Republikas 
Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskais padomnieks Matīss Malojlo 
“Taisnīguma atjaunošanas attīstības perspektīvas” Valsts probācijas dienesta  Izlīguma 
un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadošais eksperts Elvis Dibaņins

15.40 - 16.00 | Ekspertu diskusija, nobeigums
 

13.20 - 16.00 | Otrā daļa
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