
PIEKTDIENA, 1.JŪLIJS
Laiks Rīkotājs Pasākums Pasākuma apraksts

14.00 – 
16.00 

Augstākā tiesa Temīdas telts atklāšana

Tiesnešu un politologu  
viedokļu duelis 

“Kam vajadzīga tiesu 
neatkarība?”

Tiesiskas, demokrātiskas un drošas valsts pamatā ir trīs varu – likumdevēja, izpildvaras un  
tiesu varas – līdzsvars. Krievijas karš Ukrainā dod mācību tam, kur nonāk valsts bez varu 
līdzsvara – tā kļūst par agresoru, kas posta pasauli. 

Tiesu loma būt par vienu no atsvariem valsts varas mehānismā nav nejauša. Tiesas nodrošina, 
ka likumi tiek piemēroti atbilstoši Satversmei un ikvienam ir iespējams aizstāvēt savas tiesības. 
Cilvēkam jābūt drošam, ka tiesa ir vieta, kur rast taisnīgumu.

Vai Latvijā varas ir līdzsvarā? Kāpēc līdzsvaram vajadzīga neatkarība? Ko nozīmē tiesu 
neatkarība? Par to tiesnešu un politologu diskusija, iespējams – pat duelis.

16.30 – 
18.30 

Prokuratūra Diskusija 

“e-tiesiskums!  
Notiek augšupielāde”

Tiesu sistēma pāriet uz lietu digitalizāciju. Kas mainās un kā tam pielāgoties? Kā darba 
digitalizācija palīdz veikt pienākumus un kādi varētu būt izaicinājumi saskarsmē ar sistēmu 
lietotājiem.

19.00 – 
21.00 

Zvērinātu tiesu 
izpildītāju 
padome 

Diskusija 

“Nemateriālo piespiedu 
izpildes līdzekļu neizmantotās 
iespējas”

Lai nodrošinātu tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, šobrīd normatīvais regulējums paredz 
septiņus materiāla rakstura piespiedu izpildes līdzekļus veidus. Taču apķīlāts konts vai īpašumu 
arests ne vienmēr dod efektīvāko rezultātu. Autovadītāja apliecības anulēšana, liegums spēlēt 
azartspēles, ierakstīšana parādnieku sarakstā un citi nemateriālie piespiedu izpildes līdzekļi var 
būt noderīgāka “zaļā gaisma” ceļā uz ātru un efektīvu nolēmumu izpildi un personu paradumu 
maiņu.

Vai normatīvais regulējums paredz efektīvākos piespiedu izpildes līdzekļus un vai esam pilnībā 
novērtējuši nemateriālo piespiedu izpildes līdzekļu sniegtās iespējas? 

21.30 – 
23.30

Jurista Vārds Atver Satversmi:  
viktorīna par konstitūcijām  
un kopīga filmas skatīšanās

Latvijas Republikas Satversme ir viena no vecākajām spēkā esošajām demokrātisko valstu 
konstitūcijām pasaulē. Satversme ir ne vien valsts dibinātāju vīzija par to, kādai būt Latvijas 
valstij, bet arī valsts mehānismu funkcionēšanas “rokasgrāmata” un mūsu tiesiskās sistēmas 
nepārkāpjamais “rāmis”. Satversmes simtgade. Ko šogad svinam, ir labs iemesls katram pilsonim 
atvērt konstitūciju, izprast tajā ietvertās vērtības un apsvērt, kā tās piepildīt, aizstāvēt un attīstīt.

Žurnāla “Jurista Vārds” viktorīnā varēs gūt ne vien zināšanas par mūsu simtgadīgo Satversmi un 
citu valstu konstitūcijām, bet arī tikt pie balvām! Savukārt filma “Atver Satversmi” ļaus iepazīt 
mūsu pamatlikumu sevišķi vieglā veidā – Latvijas juristi to izskaidros un nolasīs priekšā pantu 
pa pantam katram kino skatītājam!
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SESTDIENA, 2.JŪLIJS 
Laiks Rīkotājs Pasākums Pasākuma apraksts

11.00 – 
12.30 

Latvijas 
Administratīvo 
tiesnešu 
biedrība

Improvizācijas teātris pašiem 
mazākajiem

“Bērnu rīta Zaķa prāva”

Lomās iejutīsies tiesnesis, 
advokāts, prokurors,  
tiesu izpildītājs un notārs

Kāds nozadzis burkānus. Vai vainīgs ir Zaķis? Vai Zaķis patiesībā ir apkrāpts cietušais?

Kopā ar pašiem mazākajiem “Lampas” apmeklētājiem meklēsim atbildes un mēģināsim 
sarežģītos tiesību jautājumus risināt caur spēli ar bērniem.

Viens ir skaidrs – jautrība un kopīga burkānu ēšana garantēta!

13.00 – 
15.00

Latvijas 
Tiesnešu 
biedrība

Diskusija 

“Kuram strīdos rūp bērns?” 

Ģimenes strīdos nereti tiek aizmirsts par bērna interesēm. Vēl vairāk – bērns tiek izmantots kā 
līdzeklis savstarpējo attiecību kārtošanā. Kopīgi domāsim, runāsim un meklēsim risinājumus no 
dažādiem aspektiem, kā ģimenes strīdos neaizmirst un nepazaudēt bērna intereses.

15.30 – 
17.30

Zvērinātu 
notāru 
padome

Reālos notikumos balstītās 
“Krāpšanas rokasgrāmatas” 
atvēršana
 

Ik gadu krāpnieku nagos nokļūst daudzi Latvijas iedzīvotāji, un lielākā daļa cilvēku joprojām 
neapzinās juridiskos un finansiālos riskus, kas saistās ar īpašuma pirkšanu, pārdošanu, 
dāvināšanu, mantošanu un citām darbībām. 

Notāru padome ir izveidojusi “Krāpšanas rokasgrāmatu”. Tā ar patiesos notikumos balstītiem, 
satīriskiem stāstiem uzskatāmi parāda, cik vienkārši krāpniekiem ir apiet pašlaik spēkā esošos 
likumus un piekrāpt cilvēkus. Par to, kādi ir biežāk izplatītie krāpšanas gadījumi darījumos ar 
nekustamo īpašumu un kā tie var notikt tiesiskā valstī, kur valda likums, nevis tas, kuram ir spēks 
un nauda, sarunu festivāla LAMPA diskusijas ietvaros atbildi centīsies rast krāpnieku upuri, notāri, 
tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, teologi un psihologi.

18.00 – 
20.00 

Rīgas 
apgabaltiesa

Diskusija 

“Tiesneša sirdsapziņa, prāts 
un mugurkauls”

Paneļdiskusijā apelācijas instances tiesu tiesnešu viedokļu apmaiņa.

Tiesa un tiesnesis starp valsts varām: kas jāmaina savstarpējā un publiskajā komunikācijā starp 
likumdevēja, izpildu un tiesu varām? Kāda ir tiesnešu pašpārvaldes institūciju loma tiesu varas 
neatkarības stiprināšanā un sabiedrības uzticēšanās tiesu sistēmai veicināšanā?

Sabiedrības gaidas pēc taisnīgas tiesas: tiesneša profesionalitāte un atbildība, augsti ētikas standarti 
– vai Latvijā tos jau esam spējuši sasniegt? Objektivitāte, vienlīdzība un procesa atklātība: kā tiesai 
izdodas pārliecināt sabiedrību par savu neatkarību un lēmumu taisnīgumu?

Pēc diskusijas: Temīdas telts programmas noslēgums ar videofilmu “Cilvēks – Valsts – Tiesnesis”


