
 

 

 

       
 
 
 
Starptautiska konference "Globālie, reģionālie un nacionālie mehānismi spīdzināšanas un 

nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai: dalāmies pieredzē" 
 

Eiropas Padomes Spīdzināsanas novēršanas komitejai (CPT) - 25 gadi 
 

12.-13. novembrī Rīgā, Latvijā 
 
Norises vieta: 12. novembrī - Radisson Blue Hotel Latvija Elizabetes ielā 55 
  13. novembrī - Iekšlietu ministrijas konferenču telpās Čiekurkalna 1.līnijā 1, 
korp. 2 
 
Mērķauditorija: neatkarīgo monitoringa iestāžu pārstāvji, lēmumu pieņēmēji, ierēdņi, 
prokurori, cietumu un policijas darbinieki, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji 
 
Konferences mērķi:  

• izvērtēt Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) un citu 
cilvēktiesību aizsardzības mehānismu ietekmi uz cietumu un policijas aizturēšanas 
iestāžu situāciju Latvijā un citās Baltijas valstīs 

• paaugstināt zināšanas par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokolu 
(OPCAT) un Nacionālo preventīvo mehānismu modeļiem Eiropā 

• dalīties pieredzē, kā Baltijas valstīs tiek īstenots neatkarīgs brīvības atņemšanas 
vietu monitorings nacionālā līmenī 

• paaugstināt cietumu un policijas darbinieku zināšanas par CPT standartiem 
 
12. novembris 
 
9:00-9:30 Reģistrācija, kafija 
 
Atklāšana 
 
9:30-9:50 Tieslietu ministrs/Iekšlietu ministrs, Latvija. tbc 
 
9:50-10:00 Latifs Huseinovs, CPT prezidents 
 
10:00-10:10 Anhelita Kamenska, Latvijas Cilvēktiesību centra direktore 
 
Moderatore: Ilvija Pūce,  juriste, Latvijas Cilvēktiesību centra projektu koordinatore 
    CPT locekle no Latvijas 
     
10:10-10:50 Silvia Casale, neatkarīga konsultante, bijusī CPT un ANO Spīdzināšanas 
novēršanas apakškomitejas (SPT) prezidente 

Globālie (SPT), reģionālie (CPT) un nacionālie neatkarīgie monitoringa 
mehānismi: to loma un nozīme 



 

 

   
10:50-11:20 Latifs Huseinovs, CPT prezidents 
  CPT darbība attiecībā uz Latviju, Lietuvu un Igauniju; CPT nākotnes 
perspektīvas 
 
11:20-11:45 Jautājumi un diskusija 
 
11:45-12:15 Kafija 
 
12:15-12:35 Olga Zeile, LR Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore 

CPT un citu Eiropas Padomes mehānismu ietekme uz Latvijas cietumu 
sistēmas attīstību 

 
12:35-12:55 LR Iekšlietu ministrijas pārstāvis 

CPT un citu Eiropas Padomes mehānismu ietekme uz Latvijas policijas 
darbības attīstību 

 
12:55-13:15 Igaunijas pārstāvis. tbc 

CPT un citu Eiropas Padomes mehānismu ietekme uz Igaunijas brīvības 
atņemšanas iestāžu situāciju 

 
13:15-13:35 Lietuvas Cietumu administrācijas pārstāvis. tbc 

CPT un citu Eiropas Padomes mehānismu ietekme uz Lietuvas brīvības 
atņemšanas iestāžu situāciju 

 
13:35-14:00 Jautājumi un diskusija 
 
14:00-15:00 Pusdienas 
 
15:00-15:30 Ineta Piļāne, LR Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas 
vadītāja 
  Tiesībsarga biroja panākumi, problēmas un nākotnes perspektīvas attiecībā 
uz brīvības atņemšanas iestāžu monitoringu 
 
15:30-17:00 Paneļdiskusija par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokola 
(OPCAT) ratifikāciju, Nacionālo preventīvo mehānismu (NPM) modeļiem un efektīvu NPM 
darbību 
  Moderatore: Mari Amos, ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejas 
locekle no Igaunijas, atbildīga par Eiropu 
  - Ivans Šelihs, Slovēnijas Ombudsmena vietnieks, Nacionālā preventīvā 
mehānisma vadītājs 
  - Igaunijas NPM pārstāvis, tbc 
  - Kristīna Brazeviča, Lietuvas Seima Ombudsmena biroja Cilvēktiesību 
nodaļas padomniece 
 
17.00-17:15 Jautājumi un diskusija 
 
17:15-17:30 Konferences pirmās dienas noslēgums - apkopojums 
 
 
18:15  Pieņemšana runātājiem un amatpersonām LR Ārlietu ministrijā 
 



 

 

 
13. novembris 
 
9:30-10:00 Reģistrācija, kafija 
 
10:00-10:10 Atklāšana, Ilvija Pūce, juriste, LCC projektu koordinatore, CPT locekle no 
Latvijas 
 
10:10-11:20 Pārskats par CPT darbu, piemērotajiem standartiem un galvenajiem 
vērtējamiem aspektiem cietumos un policijas iestādēs, Maikls Noirāters, CPT Sekretariāta 
Nodaļas vadītājs 
 
11:20-11:40 Jautājumi un diskusija 
 
11:40-12:00 Kafija 
 
12:0-12:40 Lietas pret Latviju uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. panta pamata 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Kristīne Līce, LR Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās 
cilvēktiesību institūcijās 
 
12:40-13:00 Jautājumi un diskusija 
 
13:00-13:40 Efektīva izmeklēšana iespējamās policijas darbinieku vardarbības lietās: 
Norvēģijas pieredze, Guro Gleruma Kleppe, prokurore, Norvēģijas Policijas jautājumu 
izmeklēšanas biroja direktora vietniece 
 
13:40-14:00 Jautājumi, diskusija 
 
14:00-15:00 Pusdienas 
 
15:00-16:45 Darba grupas 
 
  - Veselības aprūpe cietumos - drošu brīvības atņemšanas apstākļu garants, 
Alans Mičels, CPT medicīniskais eksperts, bijušais policijas ārsts un Skotijas Cietumu 
administrācijas Medicīnas nodaļas vadītājs     (Ieslodzījuma vietu pārvaldes un cietumu 
darbiniekiem) 
 
  - Kā novērst policijas vardarbību demonstrāciju laikā, Jans Svāns, policijas 
komisārs, Dienvidu rajona operāciju vadītājs, Nīderlandes Nacionālā policija, 
Amsterdamas nodaļa             (policijas darbiniekiem) 
 
16:45-17:00 Konferences otrās dienas noslēgums - apkopojums 
 
 


