SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2013
Cienījamie kolēģi!
Dāmas un kungi!
Kriminālprocesa likuma 1. pantā ir definēts šī likuma mērķis, akcentējot, ka kriminālprocesa
kārtībai ir jābūt tādai, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un
krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē.
Likumdevējs kā vienu no mērķa sasniegšanas veidiem ir norādījis konflikta, kas radies
noziedzīgā nodarījuma rezultātā, taisnīgu noregulējumu.
Krimināltiesību konflikts ir pamatā visiem citiem konfliktiem, kas rodas kriminālprocesā.
Tāpēc nedrīkst aizmirst, ka krimināltiesību konflikts var būt gan īsts, gan šķietams. Tieši tāpēc
neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā
netiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts uzdevums šādā situācijā ir atrast pareizo risinājumu, lai tiktu sabalansētas valsts kā
sabiedrības pārstāvja un individuālās kriminālprocesā iesaistīto personu intereses.
2013. gada 25.-26. aprīlī Latvijā, Rīgā Juristu dienu ietvaros notiks starptautiska zinātniski
praktiska konference, kas veltīta profesora Mihaila Šešukova piemiņai:

Krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma aktualitātes
Organizatori: Baltijas Starptautiskā akadēmija(BSA)
Society for Baltic Security (SBS)
Administratīvā un Kriminālā Justīcija
Konferences norises vieta:
Rīga, Lomonosova iela 1/4, 207.aud.
Konferences darbs tiek plānots šādos virzienos:
•
•

•
•

Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālie jautājumi
Kriminoloģijas, kriminālistikas un operatīvās darbības mūsdienu attīstības tendences
Policijas loma krimināltiesisko attiecību noregulējumā
Detektīvdarbības problemātika

Uz konferenci uzaicināti: vadošie zinātnieki un pētnieki, tiesību aizsardzības iestāžu vadītāji,
politiķi no ES un citām valstīm, speciālisti drošības un apsardzes jomā, privātdetektīvi,
augstskolu maģistranti un doktorandi.
Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu .
Piedalīšanās veids: referāts (10-15 min.).
Lai piedalītos konferencē jāreģistrējas, norādot virzienu, kurā piedalīsies līdz 2013. gada 15.
aprīlim, nosūtot pieteikumu uz e-pastu beliha@inbox.lv vai pa faksu: +371 671 00618
Konferences dalībniekiem, kuri vēlas savu referātu publicēt, līdz 2013. gada 15. aprīlim
jāiesniedz raksts pa e-pastu skazaka@inbox.lv.

Visus rakstus obligāti recenzēs redakcijas kolēģija.
Raksti, kas neatbilst formāliem noformēšanas kritērijiem, starptautiskās konferences līmenim,
ar negatīvām recenzijām un kas iesniegti vēlāk par noteikto termiņu netiks publicēti.
Lai piedalītos konferencē jāreģistrējas, kā arī jāsamaksā konferences dalības maksa ar norādi:
par konferenci 25.-26.aprīlī.
Dalības maksa ir 35 LVL vai 50 EUR.
Dalības maksa pēc 2013. gada 15.aprīļa ir 60 LVL vai 80 EUR.
Transporta izdevumi un dzīvošana viesnīcā dalības maksā netiek iekļauti.
Klausītāji piedalās bez maksas.
Rekvizīti konferences maksai:
SIA „Baltijas Starptautiskā akadēmija”
PVN Nr.40003101808
A/S „Swedbank”
IBAN: LV68HABA0551003662871
SWIFT: HABALV22
Konferences koordinatori:
Galina Beliha, tel.: +371 29672660, beliha@inbox.lv
Mihails Černousovs, tel.: +371 29426688, mmc@BalticSecurity.org
Sandra Kaija, tel.: +371 26343358, skazaka@inbox.lv .

Pielikums 1.

SABIEDRĪBA.CILVĒKS. DROŠĪBA. 2013
Starptautiska zinātniski praktiska konference
2012.gada 25. un 26. aprīlī . Latvijā, Rīgā, BSA
Pieteikuma veidlapa
Vārds:
Uzvārds:
Zinātniskais grāds :
Organizācija:
Amats:
Adrese:
Tālr.:
Fax:
e-pasts:
Virziens
Referāta nosaukums:
(referentiem)
Referāta anotācija:
(līdz 1000 zīmēm)
Uzstāšanās valoda:
Nepieciešamie
tehniskie līdzekļi:

Pielikums 2.
Baltijas Starptautiskajās akadēmijas zinātniski teorētiskā žurnāla
“Administratīvā un Kriminālā Justīcija” iesniegto rakstu noformēšanas noteikumi
(vadlīnijas rakstu autoriem)
I.
Prasības attiecībā uz iesniedzamā raksta saturu un apjomu
1. Raksti, kurus iesniedz publicēšanai tematiskajās sadaļās ”Kriminālistikas un operatīvās darbības
teorijas apakšnozare”, “Krimināltiesību apakšnozare” un “Policijas tiesību apakšnozare”, kā arī
“Valsts tiesību apakšnozare” u.c., ir problēmorientēti un satur zinātniskās pētnieciskās vai
zinātniskās jaunrades elementu, proti, tas risina kādu tiesību zinātnes problēmjautājumu un satur
zinātniska rakstura novitāti.
2. Iesniegtā raksta apjomam vajadzētu būt ne mazākam par 0,5 autorloksnēm ( 20 000 rakstu zīmes,
ieskaitot atstarpes) un nevajadzētu pārsniegt 1 autorloksni ( 40 000 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes).
Rakstam ir jābūt Microsoft Word formātā.
Lapas formāts – A4. Attālums starp rindām – Single. Rindkopu izkārtojums – Justified.
Lapas malas: kreisā mala – 2,5 cm, labā mala – 2 cm, augšējā un apakšējā mala – 2 cm.
Raksta valodas: latviešu, angļu, vācu, krievu.
3. Vispārīgās prasības teksta noformējumam. Iesniegtajā rakstā ir jābūt šādām sastāvdaļām, un tās ir
jānoformē šādi:
1) nosaukums – fonts Times New Roman, burtu izmērs 14 – 16 pt, Bold, centrēts. Raksta nosaukumam
jābūt iztulkotam tajās valodās, kurās uzrakstītas anotācijas;
2) autoru saraksts:
a) autora vārds, uzvārds – Times New Roman, Bold, burta izmērs 12 pt, centrēts;
b) darba vietas, mācību iestādes nosaukums un studiju vietas nosaukums un adrese;
c) zinātniskais, akadēmiskais grāds, ieņemamais amats, studentiem – studiju programma un grupa –
Times New Roman, Bold, burta izmērs 12 pt, centrēts;
d) autora e-pasts un tālruņa numurs – Times New Roman, burta izmērs 12 pt, centrēts. Ja ir vairāki
autori, tad autoru uzvārdiem ir jābūt sakārtotiem alfabēta kārtībā;
3) raksta teksts – Times New Roman, burta izmērs 12 pt., lapas numurētas. Visi zīmējumi, tabulas un
citi netekstuālie objekti ir jāievieto TextBox, un tie ir jānumurē. Publicējamās tabulas, shēmas vai
diagrammas jāsagatavo tā, lai melnbaltajā variantā atšķirtos stabiņi, sektori un līnijas un tie būtu
saprotami lasītājam. Pie netekstuālajiem objektiem jābūt atsaucēm latviešu valodā un vēl divās
svešvalodās.
Nodaļu nosaukumiem ir jābūt Times New Roman, burta izmērs 14 pt, Bold, centrētiem.
Rindkopas pirmajai rindai jābūt ar atkāpi 1, 27 cm.
Ja kādu teksta daļu vēlas izcelt, jāizmanto fonta stils Bold.
Starp jebkurām divām raksta sastāvdaļām ir jābūt vienas rindas atstarpei;
4) Atsauces-virsraksts “Atsauces” – Times New Roman, 10 pt, Bold, centrēts;
5) anotācijas teksts – divās svešvalodās, Times New Roman, 10 pt, Italic.
4. Raksta ievadā norāda pētāmās juridiskās problēmas pamatojumu, mērķi, kā arī konkretizē, precizē
pētījuma pamatuzdevumus, norāda izmantotās izpētes metodes.
5. Raksta kopsavilkumā skaidri formulē pētījuma galvenos rezultātus.
Anotācijas apjoms - 10 rindas. Tai jāsatur īss darba veida apraksts; darba mērķis; apskatītās
problēmas apraksts un darba rezultāti. Anotācijā nepieciešams iekļaut arī darbā sniegto
ieguldījumu problēmas risināšanā vai citu novitāti.
II. Prasības attiecībā uz raksta noformējumu.
1. Raksts publicēšanai ir iesniedzams elektroniskā veidā, klāt pievienojot formatētu disketi vai disku ar
ierakstītu rakstu failā un izdruku uz papīra A 4 formātā.
Lai iesniegtu rakstu publicēšanai, ir jābūt:
a) darba vadītāja (vai vadošās katedras vadītāja) atsauksmei
b) vai recenzijai.
Raksts jāiesniedz Baltijas Starptautiskajā akadēmijas žurnāla ”AKJ ” redakcijā vai jānosūta uz e-pastu:
skazaka@inbox.lv

