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1. Akadēmiskā personāla apmācība
Vārds Uzvārds

Zinātniskais
grāds

Kvalifikācijas celšanas veids

A. Daugavvanags

Mag.jur.

Studijas LPA doktorantūrā.
Promocijas darba temats
“Tiesību normu konkurence:
saturs, risinājums.”

J. Zīle

Mag.jur.

Studijas LPA doktorantūrā.
Promocijas darba temats
“Cietušais krimināltiesisko
zinātņu skatījumā.”

B. Labinska

Mag.jur.

Studijas LPA doktorantūrā.
Promocijas darba temats
“Policijas zinātne.”

2. Akadēmiskā personāla publikācijas
Acoc.prof., Dr.iur. Z. Indrikovs
• 2002. Latvijas un Skotijas policija (Skotu policijas ieteikumi
Latvijas policijai). LPA
• 2002./2003. Normatīvo aktu krājums par augstāko izglītību. LPA
• 2003. Anglijas, Velsas un Ziemeļīrijas policija un tieslietu
sistēma.- R. LPA

Asoc.prof., Dr.iur. J. Mašošins
• 2002. Metodoloģiskais pamatojums uzlaušanas rīku pēdu,
slēdzeņu, plombu (aizsargierīču) un zobu pēdu trasoloģiskajām
ekspertīzēm, LPA Administratīvā un kriminālā justīcija
• 2003. Самостоятельная работа слушателей в системе
активизирующих методов обучения. Starptautiskā zinātņu
konference “Izglītība 21. gadsimtā: teorija un prakse.” Rakstu
krājums. Rīga Informācijas sistēmu augstskola
• 2003. Juridiskās augstskolas students studiju procesa subjekts.
LPA Raksti X
Asoc.prof., Dr.iur. V. Zahars
• 2002. Apcietinājumu kā drošības līdzekli vērtējot. Jurista vārds Nr.
4 (237)
• 2002. Vai mainoties gadsimtiem ir mainījušies arī cietumi. Jurista
vārds Nr. 7 (240)
• 2003. Nesodi maldīgo pasauli bargi… Latvijas demokrātiskās
partijas biļetens
• 2003. Реформирование тюремной системы Латвии. Бюлетень
“Аспект”, Донецк, Украина
Asoc.prof., Dr.iur. A. Loskutovs
• 2002. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Plēnuma lēmumu
krājums 1991.-2002.
• Tiesām saistošie Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Plēnuma
izskaidrojumi par likuma piemērošanu krimināllietu izskatīšanā
tiesās. Rīga.
• 2002. Правовые основания борьбы с международным
терроризмом. //Научные труды. Выпуск 6, Rīga
• 2002. Starptautiskie tiesiskie līdzekļi cīņā pret terorismu.//
RIMPAK Journal of Scientific Research aund Internationl Affairs.
Rīga
• 2003. Noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas situācija// Administratīvā
un kriminālā justīcija. Nr. 3 Rīga, LPA

3. Akadēmiskā personāla
konferencēs un semināros

piedalīšanās

zinātniskajās

Asoc.prof., Dr.iur. J. Mašošins
• 2002.11.05. Starptautiskā zinātniskā konference “XXI gadsimta
uzņēmējs”, referāts “Cilvēktiesību un krimināltiesību zinātņu loma
modernajā sabiedrībā un uzņēmēja profesijā”, Rīga
• 2003.01.30. Konference “Par 2002. gada Iekšlietu sistēmā veikto
pētījumu rezultātiem un turpmāko prioritāro pētījumu virzieniem”,
Rīgā (LPA)
• 2003.02.14.-15. Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība 21.
gadsimtā: teorija un prakse”, Rīga (ISMA)
• 2003.05.15.-16. Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība un
kultūra: daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā”, referāts
“Mācību procesa optimizācija”, Liepāja (LPeA)
• 2003.08.22. Starptautiskā zinātniskā konference “Policijas darbinieku
sagatavošana un tālākizglītība”, referāts “Studentu patstāvīgā darba
nozīme un tā organizācijas metodika”, Rīga (LPA)
Mag.iur. J. Teivāns –Treinovskis
• 2002.04.05. Euro Faculty, Konference par Juridiskās fakultātes
Mācību plāna reformu, Rīga
Asoc.prof., Dr.iur. A. Loskutovs
• 2002.04.22.-26. Starptautiskais seminārs “Mūsdienu tendences
noziedzības analīzē”, referāts “Noziedzības tendences Latvijasdaži paradoksi”, Somija, Espoo
• 2002.07.10. Seminārs par juridiskās personas kriminālatbildības
ieviešanu Latvijā, Rīga
• 2003.01.30. Konference “Par 2002. gada Iekšlietu sistēmā veikto
pētījumu rezultātiem un turpmāko prioritāro pētījumu virzieniem”,
referāts “Valsts pārvaldes institūcijas (Iekšlietu ministrijas)
pasūtīta pētījuma IeM 2002-4 “Radikālisma un ekstrēmisma
izpausmju juridiskais definējums un šādu darbību tiesiskā
regulēšana” pamattēzes”, Rīga
• 2003.03.02. Valsts administrācijas skolas kurss “Korupcijas
novēršana”, Rīga

2003.03.22.-31. Iepazīšanās ar Honkongas Neatkarīgās
pretkorupcijas komisijas darbības tiesiskiem pamatiem un
aktivitātēm, Honkonga
• 2003.04.23. Seminārs “Ekonomiskās noziedzības novēršanas
problēmas un risināšanas iespējas”, referāts “Korupcijas
ierobežošanas problēmas Latvijā un ārvalstīs”, Rīga
•

