
 

 

 

 
 

 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

 

Attālināto veselības aprūpes pakalpojumu tiesiskie aspekti: Vācijas un 

Baltijas valstu pieredze 

 

Programma 
 

Lai pieskartos aktualitātēm medicīnas tiesību jomā, un šogad stiprinātu izpratni par  

telemedicīnu Latvijā, jau otro gadu pēc kārtas RSU notiks Medicīnas tiesībām veltīta 

konference.  

2022. gada 17. jūnijā  plkst. 11.00 RSU Juridiskā fakultāte aicina uz starptautisko 

konferenci Attālināto veselības aprūpes pakalpojumu tiesiskie aspekti: Vācijas un Baltijas 

valstu pieredze 

Konferences  

moderātore: Zvērināta advokāte, Ph. D. Karina Palkova 

 

10:30 - 11:00 - Reģistrēšanās 

11:00 - Konferences atklāšana 

Rīgas Stradiņa universitātes rektora prof., Dr. habil. med. Aigara Pētersona uzruna 

11:15 - Experience of the WHO European Region in the field of telemedicine. Pasaules 

Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs, Dr.iur.  Uldis Mitenbergs 

11:30 - Telemedicine: The legal framework in Germany. Prof. Dr.iur.  Erik Hahn, University 

of Applied Sciences,  (Germany) 

11:45 - Diagnosis of rare, but dangerous diseases in remote consultation. Dr.iur. Viktoras 

Justickis, Mykolas Romeris University (Lietuva)  

12:00  -  Estonian e-Health 2.0– reshaping the future of healthcare. Attorney-at-Law, Ph.D. 

Silja Elunurm, Head of eHealth Secondary Use of Data Health System Development 

Department Ministry of Health (Igaunija) 

12:15 - Kafijas pauze  

12:30 – 13:00  Diskusija 

13:00 - Ārstniecības personu tiesības uz drošību. Andreta Slavinska, RSU Medicīnas 

izglītības tehnoloģiju centra direktore  

13:15 - Ārstniecības riska fonda aktualitātes un izaicinājumi. Zinātniskā grāda 

pretendente,  RSU Juridiskās fakultātes docētāja, Dace Tarāsova.   

13:30 - Ārstniecības personu loma vardarbības pret bērnu novēršanā. Ilze Bērziņa, lektore.  

13:45 - Administratīvā atbildība par vecumam neatbilstošu Covid-19 vakcināciju Latvijas 

Republikā. Zinātniskā grāda pretendente,  lektora p.i. Laura Šāberte, Ph.D. Karina Palkova 

14:00 - Medicīniskie dokumenti kā pierādījumi kriminālprocesā. RSU Asoc. Prof. zvērināts 

advokāts, Aldis Lieljuksis. 

 

14:00 – 14:30  Diskusija 

14:30 - Kopsavilkums un pasākuma noslēgums 

 

Konferences norises vieta: 

Klātienē - Rīgas Stradiņa universitātē, Hipokrāta auditorijā; adrese: Dzirciema iela 16, Rīga. 

Online - reģistrējoties konferencei RSU mājaslapā:  https://www.rsu.lv/notikumi/medicinas-

tiesibu-konference-2022  

 

https://www.rsu.lv/notikumi/medicinas-tiesibu-konference-2022
https://www.rsu.lv/notikumi/medicinas-tiesibu-konference-2022


Sertifikāti: tiks izsniegti elektroniski divu nedēļu laikā pēc konferences norises.  

 

Reģistrācijas termiņš klausītājiem (klātienē, online): 2022.gada 10. jūnijs plkst. 23.00, veicot 

reģistrāciju šeit:   https://www.rsu.lv/form/pieteikums-med-tiesibu-konf 

 

Konference rīkota Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta ietvaros. Baltijas-Vācijas 

Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) 

no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.  

 

 

 

 



 

 

 

2022.gada 17.jūnijā otro reizi norisināsies ikgadējā Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās 

fakultātes organizēta medicīnas tiesību aktualitātēm veltīta konference. Šogad konferences 

fokusā attālināto veselības aprūpes pakalpojumu tiesiskie aspekti: Vācijas un Baltijas valstu 

pieredze. 

 

Konferences galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa un zināšanu nodošana attālināto veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā, raugoties gan no tiesību, gan ētikas viedokļa. Lai 

sasniegtu noteikto mērķi, konferences laikā uzaicinātie pētnieki, juristi, ārstniecības personas 

prezentēs savus pētījumus attālināto veselības aprūpes pakalpojumu jomā, īpaši akcentējot 

uzmanību uz tiesiskajiem problēmjautājumiem. 

 

 

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām 

Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kuriem 

saistoša konferences tēma.   

 

Konferencē piedalīties laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā 

klausītāji un diskusiju dalībnieki. 

 

Dalība konferencē ir bezmaksas.  

 

 

Informācija konferences dalībniekiem, kas vēlas uzstāties ar referātiem. 

Dalība konferencē "Attālināto veselības aprūpes pakalpojumu tiesiskie aspekti: Vācijas un 

Baltijas valstu pieredze” ir bezmaksas 

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: 2022. gada 10. jūnijs 

Sertifikāti gan dalībniekiem, gan prezentāciju autoriem tiks izsūtīti elektroniski 

Darba līdzautori, kuri vēlas piedalīties konferencē, ir aicināti reģistrēties atsevišķi 

 

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas 

dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem. 


