
Semināra „Noziedzīgie nodarījumi elektroniskajā vidē: valsts tiesību 

politikas, krimināltiesisko, kriminālprocesuālo un tiesu digitālo 

ekspertīžu piemērošanas jautājumi” dalībnieku profesionālās 

darbības apskats 

Uldis Ķinis, asoc prof., Dr. iur. 

 
No 1997- 2001. EP Kibernoziegumu ekspertu komitejas eksperts, kopš 2000. gada 

piedalījiesLatvijas normatīvo aktu, gan tiesībpolitikas dokumentu izstrādāšanā 

jautājumos, kas saistīti ar kibernoziegumiem, informācijas sistēmu drošību, bērnu 

tiesību aizsardzību internetā u.c. ar e- vidi saistītiem jautājumiem.  

2006.gada aizstāvējis LU promocijas darbu „Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas 

sistēmu drošību un ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu. Satversmes tiesas tiesnesis 

Pēdējos gados piedalījies ES un Beļģijas Karalistes Kibernoziegumu ekspertu 

semināra organizēšanā (Durbī- Beļģija -2008.gads), 2008- 2010.gads piedalījies ASV 

Advokātu Asociācijas ABA ModelCybercrime Project- 

Matrixofprovisionsofleadingcybercrimelaws; 2009- 2010 dalība ANO, ABA, 

Starptautiskā telekomunikāciju organizācija (ITU) projektā- ITU 

Toolkitforcybercrimelegislation, RSU asociētais profesors. Vairāku publikāciju un 

grāmatu, tostarp, monogrāfijas „Kibernoziegumi” autors. 

 

 

 

 

 

 

 



Uldis Miķelsons, Dr. iur. 

Kopš 1998.gada veic juridiskus pētījumus informācijas tehnoloģiju (IT) noziegumu 

jomā, tai skaitā - piedalījies trīs Latvijas Policijas akadēmijas pētījumos IT noziegumu 

problemātikā (1999 - 2000, 2002, 2004 - 2005) un divos augstskolas Turība pētījumos 

E-biznesa un IT drošības problemātikā (2004); līdzdarbojies Kriminālprocesa likuma 

pilnveidē attiecībā uz Kibernoziegumu konvencijas ieviešanu (2003 - 2004), kā arī 

darba grupā MK noteikumu 'IS drošības noteikumi' izstrādē (1999). Ir vairāku 

grāmatu autors: 'IT noziegumu izmeklēšanas metodika' (2003), 'Ar mobilajiem 

telefoniem saistīto noziegumu izmeklēšanas īpatnības' (2007), 'Telefonsarunu 

noklausīšanās un informācijas ieguve no tehniskiem līdzekļiem' (1998) un 

'Datortehniskās ekspertīzes metodika' (2000), līdzautors grāmatām 'Informācijas un 

komunikāciju tiesības' (nodaļa 'IKT un kriminālprocess' (2002)) un 'Uzņēmumu 

drošība' (nodaļa 'IS drošība' (2006)), kā arī vairāku zinātnisko rakstu autors: 

'Datornoziedzība' (1998), 'Elektroniskie pierādījumi' (2004), 'Informācijas sistēmu 

drošības juridiskie aspekti' (2005, 2011). Lasījis referātus vairākās starptautiskās un 

reģionālās konferencēs šajā jomā. Bija vadošais lektors Latvijas Policijas akadēmijas 

studiju programmā 'IT noziegumu izmeklēšana' (2003 - 2008), kā arī autors un 

vadošais lektors RSEBAA studiju programmā 'Informācijas un komunikāciju tiesības' 

(2003 - 2006). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleksandrs Buko, Mag. jur. 

 
 Ar kibernoziedzības apkarošanu un tās pētniecību nodarbojas 9 gadus, 7 no tiem 

vadot Valsts policijas GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļu. 2009.gadā 

absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti iegūstot sociālo zinātņu maģistra 

grādu tiesību zinātnē (M.iur). 2011.gadā absolvēja Dublinas Universitāti iegūstot 

eksakto zinātņu maģistra grādu datorzinātnēs (MSc), kibertehnisko ekspertīžu jomā. 

 

Katrīna Sataki, Mag. jur. 

 
Strādā Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā; pabeigusi 

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes lietišķās matemātikas 

specialitāti un ieguvusi dabaszinību maģistra grādu datorzinībās, kā arī ieguvusi 

tiesību zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Ikdienā 

K.Sataki organizē un vada augstākā līmeņa domēna.lv reģistra turētāja darbu, piedalās 

starptautisku konferenču un darba grupu darbā un bieži saskaras ar informācijas 

tehnoloģiju drošības incidentiem. 

 

Aldis Lieljuksis, Dr. iur. 

 
Vairāk kā 30 gadu praktiskā darba pieredze Latvijas tiesībsargājošajās iestādēs, 

policijas ģenerālis.Vairāk kā 12 gadu pedagoģiskā darba pieredze dažādās Latvijas 

augstskolās.Šobrīd RSU Juridiskās fakultātes docents. Docējamās tēmas 

Krimināltiesības, Operatīvais darbs, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas apkarošana.Piedalās ar Ministru prezidenta rīkojumu 

izveidotās vienpadsmit darba grupās vadītāja un dalībnieka statusā valsts 

institucionālās sistēmas un normatīvo aktu pilnveidošanā. 



 

Māris Andžāns, Mag. pol. 

 
Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs, 

vienlaikusNacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes priekšsēdētājs; 

Satiksmes ministrijā strādā kopš 2005.gada (pirms tam bija tās Juridiskā departamenta 

Eiropas lietu nodaļā). Bakalaura grādu politoloģijā, maģistra grādu starptautiskajās 

attiecībās Rīgas Stradiņa universitātē, studē doktorantūrā studiju programmā 

"Politikas zinātne", specializējoties starptautiskajā politikā, drošības jautājumos, tajā 

skaitā ar informācijas tehnoloģiju drošības jautājumos. Veic pedagoģisko darbību 

Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedrā un Tālākizglītības fakultātē. 

 

Aigars Ēvardsons, Mag. jur. 

  
Vadījis Valsts policijas koledžu un Valsts policijas skolu (2004. – 2011.) 

Specializācija – kriminālistika. Sešu mācību grāmatu autors vai līdzautors, tais skaitā: 

‘’Kriminālistikas tehniskie līdzekļi’’, Rīga, ‘’Turība’’, 2007.; ‘’Daktiloskopija’’ 

(līdzautors), Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2005.; ‘’Ekspertīzes noteikšanas 

pamatprincipi’’, Rīga, ‘’Turība’’, 2000. u.c. 2011. gadā sekmīgi beidzis RSU 

doktorantūras studiju programmu ‘’Juridiskās zinātnes’’. 

 
 

 


