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Tiesībsarga 2019. gada konference 
2019.gada 10.-11.decembris  

 
Tiesībsarga biroja zāle, Baznīcas iela 25, 4.stāvs 
 

1.diena (10.decembris, otrdiena) 
 

9.00 – 9.30  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija 
 

9.30 – 9.40  Konferences atklāšana  
 Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs 

 

09.40 – 12.30 1.tēma: Kā runāt par cilvēktiesībām? Cilvēktiesību izglītība valsts un nevalstisko organizāciju 
darbā  

 Moderatore - Laura Lapiņa, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vecākā juriste 
 
Cilvēktiesību izglītība un tiesībsargs 

• Laura Lapiņa, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vecākā juriste 
Cilvēktiesību izglītība un tiesu sistēma 

• Ketija Strazda, Satversmes tiesas priekšsēdētāja palīdze 

• Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja 
Cilvēktiesību izglītība un valsts pārvalde 

• Lāsma Stabiņa, Iekšlietu ministrijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas 
jautājumos 

• Līga Abizāre, VAS “Latvijas Meži”  Komunikācijas projektu vadītāja 

• Jana Priedniece, Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras Starptautiskās sadarbības un 
atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja un Nataļja Gudakovska, projekta “Jaunatne par 
cilvēktiesībām” eksperte  

Cilvēktiesību izglītība un nevalstiskās organizācijas 

• Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 
„ZELDA” vadītāja 

• Arina Melse, nevalstiskās organizācijas “Baltic Human Rights Society” valdes locekle un 
pētniecības vadītāja 

 
12.30 – 13.30 Pusdienu pārtraukums 

 

13.30-16.00  2.tēma: Bērnu tiesību nodrošināšana sportā  
 Moderators – Agris Skudra, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas jurists 

Anda Mičule, Izglītības ministrijas Sporta departamenta direktora vietniece 

Maksims Platonovs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Uzraudzības departamenta direktora 

vietnieks, Kontroles nodaļas vadītājs 

Žermēna Vazne, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas vadītāja 

Māris Liepiņš, Latvijas Sporta federāciju padomes valdes izpilddirektors 

Kārlis Gedrovics, Biedrība ģimenes atbalstam “Tēvi” valdes loceklis 

Dagne Frankoviča, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas galvenā inspektore 

Mārtiņš Dimants, Antidopinga biroja direktors 

Ivans Šapošņikovs, Antidopinga biroja eksperts izglītības un informācijas jautājumos 

Gatis Čakšs, sportists, šķēpmešana 

Edvards Gruzītis, sportists, kāpšanas sports 

Aldona Kipāne, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja 

  

http://www.tiesibsargs.lv/
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2.diena (11.decembris, trešdiena) 

Darbinieku sociālo garantiju aizsardzības efektivitāte 
 

9.30 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija 
 

10.00 – 11.30 
 

3.tēma: Valsts loma darbinieka tiesību aizsardzībā, ja darba devējs rīkojies 
bezatbildīgi  

 Moderatore  – Ineta Rezevska, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras 
tiesību nodaļas vadītāja 
 
Diskusijas fokuss - Tēmas ietvaros diskusija par darbinieka problēmām, ja darba 
devējs valstij neziņo par darba tiesiskajām attiecībām un nodokļiem; valsts pārvaldes 
iestāžu lomu attiecīgos problēmu risināšanā; iespējamiem risinājumiem 
 
Agnese Laizāne, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas 
juridiskā padomniece 
Annija Andrejeva – darba ņēmēja pieredzes stāsts 
Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, darba tiesību 
eksperts 
Maija Groduma, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora vietniece 
Diāna Švānberga, Valsts darba inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja  
Natālija Fiļipoviča, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu administrēšanas risku vadības 
daļas vadītāja  

 
11.30 – 12.00 
 

Pusdienu pārtraukums 
 

12.00 – 13.30 
 

4.tēma: Darbinieka sociālo garantiju aizsardzības problemātika uzņēmuma 
likvidācijas un maksātnespējas procesā  

 Moderators – Raimonds Koņuševskis, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un 
kultūras tiesību nodaļas vadītājas vietnieks 
 
Diskusijas fokuss - par darbinieku sociālo garantiju aizsardzības problēmām 
vienkāršotā uzņēmumu likvidācijas procesā un maksātnespējas procesā; 
iespējamajiem risinājumiem 
Agnese Laizāne, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas 
juridiskā padomniece 
Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists, darba tiesību 
eksperts 
Sandis Karelis, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieks  
Jūlija Pouha, Mh.oec., Latvijas Universitātes doktorante ekonomikā (pētniecības 
virziens: grāmatvedības teorija, nodokļu tiesības) 
Uldis Rūbežnīks, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes 
Nolēmumu izpildes uzraudzības un organizēšanas daļas vadītājs, Nodokļu pārvaldes 
Juridiskās daļas vadītāja p.i.  
Ints Dālderis, finanšu ministra padomnieks 
Dagnija Palčevska, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore  
Olga Zeile, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore  
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