Curriculum Vitae
Uldis Miķelsons
Darba pieredze:
kopš 1998.g. Poligrāfa ekspertīzes – pēc izmeklētāju, prokuroru un tiesas lēmumiem kriminālprocesā,
civilprocesā, kā arī ārpusprocesuālas poligrāfa pārbaudes (vairāk kā 600 ekspertīzes)
2003. – 2009. Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras vieslektors: kriminālistikas
studiju kursi
2003. – 2007. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas vieslektors:
studiju kurss Informācijas un komunikāciju tiesības
2003.g. marts Biznesa augstskola Turība: Tiesību zinātņu katedras vadītājs
- 2005.g. jūlijs kā arī lektors kriminālistikas un kriminālprocesa studiju kursiem
līdz 2003.g.
martam

kopumā dienests Valsts policijā 15 gadi un 6 mēneši, atvaļinājies pēc paša vēlēšanās ar
policijas majora dienesta pakāpi

1993. – 2003. Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedra: lektors
1999. – 2001. Papildus darbs Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedrā: pētnieks
1992. – 1993. Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta Saldus rajona Izmeklēšanas nodaļa:
izmeklētājs
1987. – 1989. PSRS bruņotie spēki: radiotelegrāfists Morzes kodā (obligātais militārais dienests)
1987.

Saldus rajona Skaitļošanas nodaļa: programmētājs

Izglītība:
Gads:
Izglītības iestāde:
Specialitāte:

1999. – 2007. (doktora grāds piešķirts 14.12.2007.)
Latvijas Policijas akadēmija
Juridiskās zinātnes doktors (Dr.iur.). Krimināltiesību zinātņu nozare,
Kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozare
Promocijas darbs: «Poligrāfa pārbaudes tiesību aizsardzības iestāžu darbā»

Izglītības dokuments:

Doktora diploms Nr. D 0011, izdots Latvijas Policijas akadēmijā 14.03.2008.

Gads:
Izglītības iestāde:
Specialitāte:

1995. - 1997.
Latvijas Policijas akadēmija
Tiesību zinātņu maģistrs (M.iur.). Krimināltiesību zinātņu nozare

Gads:
Izglītības iestāde:
Specialitāte:

1989. – 1992.
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmija
Jurists. Operatīvās darbības specializācija

Gads:
Izglītības iestāde:
Specialitāte:

1983. – 1987.
Rīgas Industriālais politehnikums
Tehniķis – programmētājs (Fortran, Basic, Pascal)

Kvalifikāciju paaugstinoši kursi:
29.11.2010.

Tiesu eksperta sertifikāts specialitātē «Poligrāfa ekspertīze» (kods 21.01.)

2000.g.

Eiropas Padomes starptautiskie apmācības / prakses moduļi «Organizētās
kriminalitātes izpausmes veidi» Itālijā, Romā: «Cilvēku tirdzniecība», «Ieroču un
radioaktīvu vielu nelegāla tirdzniecība», «Zagto mākslas priekšmetu tirdzniecība»,
«Automašīnu zādzības un to nelegāla tirdzniecība»

1995. – 1997.

Ziemeļbaltijas Policijas akadēmiju kursi Latvijas Policijas akadēmijā: «Ekoloģisko
noziegumu izmeklēšana», «Vadības psiholoģija policijas darbā», «Izglītības teorija un
prakse», «Kriminālizmeklēšana»

1996.g.

Igaunijas Nacionālās Drošības akadēmijas Kriminālistikas katedras vadītāja,
profesora Jaan Huik vadītais kvalifikācijas kurss poligrāfa eksperta kvalifikācijas
iegūšanai, Tallinā, Igaunijā
Sertifikāts par tiesībām veikt poligrāfa pārbaudes (Nr. AA001, izdots Igaunijas
Nacionālās drošības akadēmijā 20.06.1996.)

Zinātniskā darbība:
Valsts finansēto pētījumu projekti:
1. 2008.g. Valsts policijas pasūtīts, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts pētījums: «Hipnozes
izmantošana cietušo un liecinieku aptaujā» – pētījuma dalībnieks
2. 2002. g. Valsts policijas pasūtīts, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts pētījums:
«Informācijas tehnoloģiju noziegumu atklāšanas un izmeklēšanas īpatnības» – pētījuma dalībnieks
3. 2001. g. Valsts policijas pasūtīts, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts: «Priekšlikumi
likumdošanas sakārtošanā sakarā ar bērnu seksuālās izmantošanas saistīto organizēto kriminalitāti
un cilvēktirdzniecību, un šo noziegumu apzināšanas un izmeklēšanas metodikas izstrāde» –
pētījuma dalībnieks
4. 1999 – 2000. g. Valsts policijas pasūtīts, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts:
«Datortehniskās ekspertīzes noteikšanas un veikšanas metodika» – pētījuma dalībnieks
5. 1999. g. LR Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde: «Informācijas sistēmu drošības
noteikumi» – dalība darba grupā. (Izstrādātie MK Noteikumi Nr. 106 pieņemti 21.03.2000.)
6. 1997 – 1998. g. Valsts policijas pasūtīts, Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts: «Poligrāfa
pielietošanas iespējas Latvijā» – pētījuma dalībnieks
Granta pētījumu projekti:
1. 2008.g. Biznesa augstskolu Turība granta pētījums Dr.iur. Ulda Ķiņa vadībā nolūkā izstrādāt
grāmatu «Informācijas un komunikāciju tiesības» – pētījuma dalībnieks, nodaļas «Informācijas un
komunikāciju tiesību kriminālprocesa aspekti» izstrādei
2. 2007.g. Latvijas Policijas akadēmijas granta pētījums «Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar
mobilo tālruņu lietošanu, izmeklēšanas metodes» – pētījuma dalībnieks
3. 2004. – 2005. Latvijas Policijas akadēmijas granta pētījums «Kibernoziegumu izmeklēšanas
tehniskie aspekti» – pētījuma dalībnieks
4. 2004.g. Biznesa augstskolas Turība granta pētījums «Organizāciju drošības tiesiskie, teorētiskie un
praktiskie aspekti» – pētījuma projekta vadītājs

5. 2004.g. Biznesa augstskolas Turība granta pētījums «E-biznesa tiesiskā reglamentācija» – pētījuma
projekta vadītājs
Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, nolasītie referāti:
1. Rumānijas Policijas Kriminālistikas zinātnes institūta (Forensic Science Institute) ENFSI ietvaros
organizēta starptautiska konference – Poligrāfa lietošana Eiropas valstīs, Bukareste, Rumānija,
2010.g., referāts: «Polygraph examinations in Latvia»
2. Latvijas Policijas akadēmijā organizēta starptautiska zinātniska konference «Policija un
cilvēktiesības», Rīga, 2004.g., referāts: «Poligrāfa pārbaudes tiesību aizsardzības iestāžu darbā:
cilvēktiesību aspekti»
3. Latvijas Policijas akadēmijā organizēta starptautiska zinātniska konference «Policijas darbinieku
sagatavošana un tālākizglītošana», Rīga, 2003.g., referāts: «Juridiskā psiholoģija policijas
darbinieku sagatavošanā un tālākizglītošanā»
4. Pasaules latviešu zinātnieku Otrais kongress, Latvijas Zinātņu akadēmijā, Rīga, 2001.g., ziņojums:
«Zinātniskā darba virzieni Latvijas Policijas akadēmijā»
5. Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas organizēta starptautiska konference «Теория и практика
применения полиграфа в правоохранительной деятельности», Soči, Krievija, 2001.g., referāts:
«Правовые аспекты применения полиграфа: опыт Латвии»
6. Lietuvas Juridiskās universitātes organizēta starptautiska konference «Tiesu ekspertīzes: zinātne,
apmācība un prakse», Viļņa, Lietuva, 2001.g., referāts: «Poligrāfa ekspertīžu teorētiskie, tiesiskie
un praktiskie aspekti»
7. Aizsardzības ministrijas organizēta starptautiska konference «Tiesību aizsardzības problēmas
armijā», Rīga, 2000.g., referāts: «Poligrāfa izmantošanas iespējas armijā»
8. Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas organizēta starptautiska konference «Теория и практика
применения полиграфа в правоохранительной деятельности», Soči, Krievija, 2000.g., referāts:
«Проблемы применения полиграфа в Латвии»
9. Eiropas Padomes starptautisks seminārs «Datornoziegumi», Rīga, 1999.g., dalība paneļdiskusijās
10. Lietuvas Juridiskās universitātes organizēta starptautiska konference, Viļņa, Lietuva, 1999.g.,
referāts: «The protection of information and the problems of computer crimes in Latvia»
Dalība Latvijas mēroga konferencēs / semināros, nolasītie referāti:
1. RSU zinātniski praktisks seminārs tiesībsargājošām iestādēm «Noziedzīgi nodarījumi elektroniskā
vidē», Rīga, 2012.g., referāts: «Kriminālprocesa piemērošanas problēmjautājumi, izmeklējot
noziedzīgus nodarījumus elektroniskā vidē».
2. NATO CCDCOE tikšanās ar Latvijas publiskās pārvaldes un tiesībsargājošām institūcijām, kā arī
nevalstiskām organizācijām «General Assessment of Latvian Criminal Law and Latvian
Administrative Violations Code Regarding Unlawful Activities Against Information
Technologies», Rīga, 2011.g., referāts: «Violations against information technologies : continuous
challenge for Latvian legal regulation and juridical practice».
3. Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācijas (ISACA) Latvijas nodaļas seminārs, Rīga,
2010.g., referāts: «Informācijas sistēmu drošība: juridiskie aspekti».
4. 1.apvienotais Latvijas psihologu kongress, Rīga, 2010.g., referāts: «Psihologa loma juridiskajā
praksē»

5. Latvijas Policijas akadēmijas zinātniski praktiska konference «Hipnozes izmantošana cietušo un
liecinieku aptaujā», Rīga, 2009.g., referāts: «Kriminālistiskā hipnoze»
6. Latvijas Zvērināto advokātu kolēģijas seminārs, Rīga, 2008.g., referāts: «Poligrāfa ekspertīze»
7. Latvijas Policijas akadēmijas zinātniski praktiska konference «Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti
ar mobilo tālruņu lietošanu, izmeklēšanas metodes», Rīga, 2007.g., referāts: «Noziedzīgu
nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruņu lietošanu, izmeklēšanas juridiskie un metodiskie aspekti»
8. Latvijas Policijas akadēmijas seminārs «Kibernoziegumu izmeklēšanas tehniskie aspekti», Rīga,
2005.g., referāts: «Kibernoziegumu izmeklēšanas juridiskās un praktiskās problēmas»
9. Latvijas Policijas akadēmijas konference «Par 2002. gada Iekšlietu sistēmā veikto pētījumu
rezultātiem un turpmāko prioritāro pētījumu virzieniem», Rīga, 2003.g., ziņojums: «2002. gada
pētījuma «Informācijas tehnoloģiju noziegumu atklāšanas un izmeklēšanas īpatnības» rezultāti»
10. Baltijas krievu institūta, sadarbībā ar izdevumu «Балтийский юридический журнал» rīkotais
zinātniski praktiskais seminārs «Ekspertīžu pētījumu teorētiskie un praktiskie aspekti», Rīga,
2003.g., referāts: «Poligrāfa ekspertīžu teorētiskie un praktiskie aspekti»
11. Latvijas Policijas akadēmijas zinātnisks seminārs «Meklēšanas problēmas mūsdienu situācijā
Latvijā», Rīga, 2000.g., referāts: «Poligrāfa izmantošanas iespējas meklēšanā»
12. 1999., 2000., 2001.g. ikgadējā izstāde «Drošība» Rīgā, referāts: «Poligrāfa pārbaudes»
13. Latvijas Policijas akadēmijas zinātnisks seminārs «Poligrāfa pielietošanas iespējas Latvijā», Rīga,
1998.g., referāts: «Poligrāfa pielietošanas būtība, problēmas un īpatnības dažādu noziegumu
atklāšanā un izmeklēšanā»
Papildus pētnieciski – metodiskā darba pieredze:
1. Kopš 2011.g. Tiesu ekspertu padomes priekšsēdētāja vietnieks (saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma
23.p. (1) d. 2) p.)
2. 2010.g. «Poligrāfa ekspertīzes metode IM 21.01.», reģistrēta Tiesu ekspertu padomē.
3. 2008. – 2009. Latvijas Policijas akadēmijas Doktora programmas eksamenācijas komisijas loceklis
4. 2004. – 2010. Latvijas Tiesnešu mācību centra mācības tiesnešiem, lekcijas: «Elektronisko
pierādījumu tiesiskie aspekti», «Poligrāfa ekspertīze kriminālprocesā», «Nopratināšanas taktika»
5. 2003. – 2008. Studiju programmu izstrāde (klātienes, neklātienes un kvalifikācijas celšanas
kursiem) Latvijas Policijas akadēmijā «Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšana»
6. 2003.g., 2006.g. Studiju programmu izstrāde Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskolā «Informācijas un komunikāciju tiesības»
7. 1997. – 2005. Maģistra darbu vadīšana Latvijas Policijas akadēmijā un Biznesa augstskolā Turība
– kriminālistikas un kriminālprocesa jomās
8. 2004.g. Semināra organizēšana Biznesa augstskolā Turība «Psiholoģija jurista darbā»
9. 2003 – 2004. konsultācijas Tieslietu ministrijas darba grupai (G.Kūtra vadībā) Kriminālprocesa
likuma projekta izstrādē – par kriminālprocesuālajām darbībām, ieviešot Eiropas Padomes
Konvenciju par kibernoziegumiem
10. 2002. – 2004. Poligrāfa ekspertu apmācības vadīšana Latvijas Policijas akadēmijā, sadarbībā ar
Igaunijas Nacionālās drošības akadēmiju, t.sk. poligrāfa ekspertu apmācības programmas izstrāde
(320 ak/st. apjomā), lekcijas, praktiskie darbi un eksāmena pieņemšana

11. 2000.g. Latvijas Iekšlietu ministrijas darba grupas sastāvā komandējums uz Eiropas Padomes
starptautiskiem apmācības / prakses moduļiem «Organizētā noziedzība», Romā, Itālijā
12. 1998.g. Interpol Latvijas nacionālā biroja darba grupas sastāvā komandējums uz Izraēlas Valsts
policijas Ekspertīžu centru, Poligrāfa ekspertīžu laboratoriju, Telavivā, Izraēlā
Citas prasmes:
1. Valodu zināšanas: latviešu, krievu, angļu
2. Datorprasmes: Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD operētājsistēmu lietotājs; HTML
3. Tuvcīņas prasmes: Taekwondo melnā josta, 1.dan (WTF); Tai-czi cjuan (Chen); Hapkido (Sinmoo)

Publikāciju saraksts:
1. Kriminālistiskā hipnoze. – Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2009. – 72 lpp.
2. Informācijas tehnoloģijas un kriminālprocess // Administratīvā un kriminālā justīcija, 2008, Nr.
4(45), 48.-67.lpp.
3. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruņu lietošanu, izmeklēšanas īpatnības. – Rīga:
Izglītības soļi, 2007. – 130 lpp.
4. Poligrāfa pārbaudes tiesību aizsardzības iestāžu darbā: Monogrāfija [Promocijas darbs]. – Rīga:
[Moltiness], 2007. – 404 lpp.: il.
5. Poligrāfa pārbaudes kriminālprocesuālie jautājumi // Administratīvā un kriminālā justīcija, 2007,
Nr. 1(38), 33.-52.lpp.; Nr.2 (39), 47.-58.lpp.
6. Poligrāfa pārbaudes metodoloģiskā pamata vieta zinātnes sistēmā // Administratīvā un kriminālā
justīcija, Nr.4, 2006.
7. Uzņēmumu drošība / Autoru kolektīvs U.Miķelsona vadībā. – Rīga: Biznesa augstskola Turība,
2006. – 424 lpp. – [Nodaļas: Informācijas sistēmu drošība; Drošības tehniskie līdzekļi: Speciālā
tehnika; Drošības psiholoģija.]
8. Poligrāfa pārbaudes ticamība un validitāte // Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.4, 2005.
9. Poligrāfa ekspertīzes: cilvēktiesību aspekti / Latvijas Policijas akadēmijas starptautiskās zinātniskās
konferences materiālu krājums, 2004.
10. Poligrāfa ekspertīžu teorētiskie un praktiskie aspekti / Балтийский юридический журнал, 2004.
11. Elektronisko pierādījumu tiesiskie aspekti // Latvijas Vēstneša izdevums «Jurista vārds», 2004.g.,
Nr. 12., 13., 14.
12. Investigation of cases regarding drug crime / Part 6 in the book «Crime investigation. Investigation
features of the most frequently encountered crimes»; edited by prof., Dr.habil.iur. A. Kavalieris. –
Riga: The Police Academy of Latvia, 2003. – p.p. 178.-209.
13. Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas metodika: Monogrāfija. – Rīga: Biznesa
augstskola Turība, 2003. – 387 lpp.
14. 2002. gadā veiktā pētījuma «Informācijas tehnoloģiju noziegumu atklāšanas un izmeklēšanas
īpatnības» rezultāti // LPA konferences «Par 2002. gada Iekšlietu sistēmā veikto pētījumu
rezultātiem un turpmāko prioritāro pētījumu virzieniem» materiāli, 2003.

15. Kriminālprocesuālo likumdošanas aktu pilnveides problēmas informācijas tehnoloģiju noziegumu
izmeklēšanas jomā // Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.1, 2002.
16. Poligrāfa ekspertīžu teorētiskie, tiesiskie un praktiskie aspekti // Starptautiskas konferences
materiāls žurnālā «Jurisprudentia», Vilnius Law University, Lithuania, 2002.
17. Informācijas un komunikāciju tiesības un kriminālprocess / 6.daļa grāmatā «Informācijas un
komunikāciju tiesības». - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – 342.-392.lpp.
18. Правовые аспекты использования полиграфа в правоохранительной деятельности //
Материалы 5-ой международной научно-практической конференции ГУВД Краснодарского
края «Теория и практика применения полиграфа в правоохранительной деятельности»,
2001.
19. The protection of information and the problems of computer crimes in Latvia // Material of the
international conferece «Jurisprudentia», Vilnius Law University, Lithuania, 2001.
20. Zinātniskā darba virzieni Latvijas Policijas akadēmijā // Pasaules latviešu zinātnieku 2. kongresa
materiāli, 2001.
21. Datortehniskā ekspertīze. Poligrāfa ekspertīze / Nodaļas rokasgrāmatā tiesībsargājošo iestāžu
darbiniekiem «Tiesu ekspertīzes Latvijā». – Rīga: LPA, 2001. – 18.-21.lpp.; 85.-86.lpp.
22. Использование полиграфа в Латвии // Материалы 4-ой международной научно-практической
конференции ГУВД Краснодарского края «Теория и практика применения полиграфа в
правоохранительной деятельности», 2000.
23. Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu projekts «Informācijas sistēmu drošības
noteikumi» / Noteikumi Nr. 106 pieņemti Latvijas Republikas MK 2000. gada 21. martā.
24. Huligānisma izmeklēšana / 5. nodaļa mācību grāmatai «Kriminālistika. Noziegumu izmeklēšanas
metodika». – Rīga: LPA, 2000. – 131.-144.lpp.
25. Narkokriminalitātes lietu izmeklēšana / 7. nodaļa mācību grāmatai «Kriminālistika. Noziegumu
izmeklēšanas metodika». – Rīga: LPA, 2000. – 151.-174.lpp.
26. Psihiski traucētu personu likumpārkāpumu izmeklēšanas īpatnības / 23. nodaļa mācību grāmatai
«Kriminālistika. Noziegumu izmeklēšanas metodika». – Rīga: LPA, 2000. – 441.-459.lpp.
27. Datortehniskās ekspertīzes noteikšanas metodika / Zinātniskā pētījuma vadītājs: profesors, Dr.iur.
J. Konovālovs. – [Nepublicēti materiāli: Koncepcijas projekts iesniegts LR Izglītības un Zinātnes
ministrijai un Valsts policijai 2000. gada decembrī.]
28. Sākotnējās darbības ar informācijas tehnoloģiju saistītās lietās un datorekspertīzes noteikšanas
metodika. - Rīga: LPA, 2000. – 35 lpp.
29. Poligrāfa izmantošanas iespējas armijā // Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.4, 2000.
30. Poligrāfa izmantošanas iespējas meklēšanā // Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.4, 2000.
31. Poligrāfa izmantošanas iespējas Latvijā / Zinātniskā pētījuma vadītājs: profesors, Dr.habil.iur.
A. Kavalieris. – [Nepublicēti materiāli: Pētījuma galarezultāta materiāli iesniegti LR Izglītības un
Zinātnes ministrijai un Valsts policijai 1999. g. janvārī]
32. Poligrāfa ekspertīzes noteikšanas metodika // Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.2, 1999.
33. Poligrāfa pielietošanas problēma / 3.9 nodaļa mācību grāmatai «Kriminālistiskā taktika». – Rīga:
LPA, 1999.
34. Situaloģiskā izpēte kriminālistikā: Maģistra darbs. – Rīga: LPA, 1998. – 82 lpp.
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