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Tikt ievēlētam par Satversmes tiesas 
tiesnesi noteikti ir jurista karjeras viens no 
augstākajiem sasniegumiem. Kā nokļuvāt 
līdz Satversmes tiesai?

Kad uzzināju, ka Satversmes tiesā ir pārdomāta 
mana iespējamā kandidatūra tiesneša amatam, ju-
tos pagodināts, jo iepriekš pat nebija apsvēris, ka 
varētu reiz strādāt Satversmes tiesā. Pēc ilgākām 
pārdomām pieņēmu šo izaicinājumu un pieteicos 
konkursā uz Satversmes tiesas tiesneša amatu. 
Augstākās tiesas plēnumā saņēmu atbalstu no kolē-
ģiem, un manu kandidatūru virzīja apstiprināšanai 
Saeimā. 2014. gada 3.aprīlī Saeimā tiku apstipri-
nāts Satversmes tiesas tiesneša amatā un 2014. gada 
25. aprīlī jau uzsāku darbu Satversmes tiesā.

Tajā laikā Satversmes tiesa bija palikusi bez 
priekšsēdētāja. Tika rīkotas vēlēšanas, bet balso-
jumā par diviem spēcīgiem kandidātiem balsis sa-
dalījās vienlīdzīgi vairākās balsošanas kārtās. Tad 
tika izvirzīta mana kandidatūra, ņemot vērā manu 
iepriekšējo pieredzi tiesu sistēmā. Tā 2014. gada 6. 
maijā tiku ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsē-
dētāju. Paldies kolēģiem par sniegto atbalstu un 
uzticēšanos. Esmu pateicīgs par iespēju trīs gadus 
vadīt Satversmes tiesu un strādāt vienā komandā 
ar tik izciliem Latvijas juristiem! 

Par ko esat gandarīts, atskatoties uz aizvadīto 
periodu?

Aizvadītais periods bijis ļoti piesātināts un iespai-
diem bagāts. Šo gadu laikā bijusi iespēja pārstāvēt 
Latvijas valsti dažādos ārvalstu pasākumos, veidot 

sadarbību ar ārvalstu kolēģiem. Svarīgi uzturēt sav-
starpējo komunikāciju, lai izprastu, kādas tendences 
tiesību jomā patlaban valda Eiropā. Iegūtās zināša-
nas ir vērtīgas, jo varam tās izmantot tiesas ikdie-
nas darbā, lietu izskatīšanā. Kā Satversmes tiesas 
priekšsēdētājam man bijis stratēģisks mērķis – celt 
Satversmes tiesas prestižu un kļūt starptautiski at-
pazīstamiem, būt Eiropas Savienības līmenī notie-
košo diskusiju epicentrā, parādot sevi kā cienīgu 
partneri, ar kuru var sadarboties.

Esam nodibinājuši labas attiecības ar Vācijas 
Federālo konstitucionālo tiesu, kas ir viena no va-
došajām konstitucionālajām tiesām Eiropā. Tāpat 
prieks par sekmīgu trīspusējo sadarbību ar Beļģijas 
konstitucionālo tiesu un Čehijas konstitucionālo 
tiesu. Pagājušogad tikāmies Brno un diskutējām, 
kā nacionālajām konstitucionālajām tiesām vei-
dot dialogu ar Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk 
– ES Tiesa), kā izmantot tā dēvēto prejudiciālo 
jautājumu uzdošanas instrumentu. Tas ir tiesisks 
jautājums, bez kura iepriekšējas atrisināšanas nav 
iespējams tiesā izspriest attiecīgu lietu. Līdz šim 
Satversmes tiesa ne reizi nebija vērsusies ES Tie-
sā, to izdarījām tikai šogad, uzdodot jautājumu par 
iespējām mantot lauksaimniekiem priekšlaicīgi pie-
šķirtās pensijas kapitālu.

Starptautiskās sadarbības stiprināšanas jomā 
paldies jāsaka arī manai kolēģei Satversmes tiesas 
tiesnesei Inetai Ziemelei. Viņa daudz paveica, lai 
Rīgā pagājušogad notiktu Eiropas Starptautisko 
tiesību biedrības (European Society of Internatio-
nal Law – ESIL) ikgadējā konference. Tās laikā 

Satversmes tiesa 
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iepazinos ar Francijas Valsts padomes viceprezi-
dentu Žanu Marku Sovē (Jean–Marc Sauvé). Mēs 
pārrunājām dažādus jautājumus un nonācām pie 
atziņas, ka arī Latvijas un Francijas starpā var vei-
doties sadarbība konstitucionālo tiesību jautājumu 
risināšanā. 

Esmu gandarīts par sekmīgu divpusējo sadar-
bību ar Lietuvas kolēģiem. Par tradīciju kļuvušas 
ikgadējās tikšanās vienā no valstīm. Šogad jūnija 
sākumā tiksimies Latvijā un apspriedīsim tiesību 
jautājumus, kas konstitucionālajām tiesām ir aktuāli 
gan Lietuvā, gan Latvijā. Man viens no mērķiem 
bijis veicināt sadarbību triju Baltijas valstu starpā. 
Vēsturiski izvēle bijusi par labu Lietuvai, jo arī pie 
viņiem ir izveidota atsevišķa konstitucionālā tiesa. 
Igaunija izvēlējusies Skandināvijas valstu modeli – 
pie viņiem konstitucionālo kontroli veic Augstākajā 
tiesā atsevišķi izveidota struktūrvienība. Taču tas, 
ka Igaunijā nav šādas atsevišķas tiesas, nenozīmē, 
ka mēs nevarētu sadarboties konstitucionālo tiesību 
jomā. Ļoti ceru, ka ideja par triju Baltijas valstu 
sadarbību konstitucionālo tiesību jautājumos drī-
zumā tiks īstenota. Uz Eiropas kopējā fona katra 
esam neliela valsts, tāpēc mums jāapvienojas, lai 
par tiesību problēmām, kas attiecas uz visām trim 
valstīm, mēs varētu runāt vienā balsī. 

Kādi ir būtiskākie jautājumi, kas patlaban ir 
aktuāli Eiropas valstu konstitucionālo tiesību 
jomā?

Šā gada janvārī piedalījos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas rīkotajā konferencē, kas katru gadu tiek 
organizēta Strasbūrā. Tajā, piemēram, uzmanība 
tika pievērsta migrācijas jautājumiem. Savukārt 
ES Tiesa organizēja konferenci par godu Romas 
līguma 60. gadadienai. Šīs konferences centrālais 
jautājums bija par ES Tiesas un nacionālo augstāko 
tiesu dialoga veidošanu, jo to starpā var nebūt vien-
prātības par kāda tiesību jautājuma izpratni. Lai 
neveidotos konfl ikts starp ES tiesībām un nacio-
nālajām tiesībām konstitūciju līmenī, tika uzsvērts, 
ka dalībvalstīm noteikti jāizmanto iespēja ar preju-
diciāliem lēmumiem vērsties ES Tiesā, noskaidro-
jot tās viedokli konkrētā tiesību jautājumā. Vācija, 
piemēram, ES Tiesai bija uzdevusi jautājumu par 
Eiropas Centrālās bankas kompetenci, proti, vai 
tā nesniedzas jau tik tālu, ka ierobežo nacionālā 
parlamenta kompetenci attiecībā uz valsts budže-
ta veidošanu. Šādi un līdzīgi jautājumi var nonākt 
ikvienas ES valsts nacionālo tiesu dienaskārtībā, 
tāpēc svarīgi dialoga veidā rast kopīgu izpratni, 
vienlaikus veicinot Eiropas vienotību. Šogad jū-
lijā Gruzijā notiks Eiropas konstitucionālo tiesu 
kongress, kurā kā centrālais temats izvirzīts jau-
tājums, vai valsts konstitūcijā ietvertie principi 
atrodas noteiktās hierarhiskās attiecībās un vai 
konstitūcijā ir kāda daļa, kura nevar tikt pakļauta 
grozīšanai, kas būtu jārespektē gan pašai tautai, gan 
likumdevējam. Jautājums saistās ar valsts konsti-
tucionālās identitātes aizsardzību, par ko esam jau 
diskutējuši arī Latvijā: kas ir tie elementi, kas rak-

sturo konstitucionālo identitāti, un vai ir kas tāds, 
ko grozot Latvijas valsts identitāti varam zaudēt? 
Būs ļoti interesenti uzzināt, kā uz šiem aspektiem 
raugās citu valstu pārstāvji.

Šķiet, ka Latvijā tomēr neuzdrošinās ar 
vieglu roku grozīt Satversmi, kā, piemēram, 
tas notiek ar nodokļu tiesisko regulējumu, lai 
arī tas ir svarīgs valsts pastāvēšanai.

Tas nenozīmē, ka mūsu valsts Satversmi nav ie-
spējams grozīt vai ka to nekādā ziņā nevajadzētu 
darīt. Arī konstitucionālās tiesības attīstās tāpat kā 
jebkura cita tiesību joma, līdz ar to var tikt moder-
nizēta arī valsts konstitūcija. Latvijas Republikas 
Satversme līdz šim ir grozīta četrpadsmit reizes. 
Tomēr, lai mainītu konstitūciju, zināmiem šķērš-
ļiem ir jāpastāv. Konstitucionālo tiesību speciālisti 
Eiropā ir pauduši viedokli, ka demokrātijai ir jāspēj 
sevi aizsargāt. Noteiktus konstitūcijas pamatele-
mentus tomēr nedrīkstētu grozīt.

Par konstitucionālās identitātes aizsardzību 
esam runājuši ar Vācijas kolēģiem. Viņi norādīja, 
ka Vācijas konstitūcijā ir ietverta tā dēvētā mūžības 
klauzula – Vācija ar tās identitāti nevar tikt izmai-
nīta, jo tad tā vairs nebūtu Vācija. Tas ir mantojums 
no tās rūgtās pieredzes, ko valsts piedzīvoja aizva-
dītā gadsimta trīsdesmitajos gados.

Nozīmīgs forums – Pasaules konstitucionālo 
tiesu konferences kongress – šogad septembrī no-
risināsies Viļņā. Tajā kā centrālais temats apsprie-
šanai ir izvirzīts jautājums par konstitucionālo tiesu 
lomu, mūsdienīgā sabiedrībā nodrošinot konstitū-
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cijas virsvadības principu. Tas nozīmē, ka konsti-
tūcija stāv pāri visam – kā indivīdiem: fi ziskām un 
juridiskām personām, tā arī valsts iestādēm un to 
amatpersonām, jo ikvienam savā darbībā ir jāievēro 
valsts konstitūcija un tās principi. Pastāvošās varas 
mērķi nevar būt pretrunā tām idejām, kas izriet no 
valsts konstitūcijas pamatnormām, kuras būtībā ir 
tautas kopīgi izteiktā griba, uz kādiem pamatiem 
jābalstās valstij. Ja gadījumā vara tiek izmantota 
neatbilstoši konstitūcijas pamatprincipiem, kon-
stitucionālā tiesa savas kompetences robežās var 
veikt zināmas korekcijas konstitūcijā noteikto pa-
matvērtību aizsardzībā. 

Spriežot pēc pieteikumu skaita, kāds pēdējos 
gados iesniegts Satversmes tiesā, Latvijā 
iedzīvotāji uzskata, ka Satversmē noteiktie 
principi ikdienā tiek bieži pārkāpti. 

Tas, ka privātpersonas vēršas Satversmes tiesā, ir 
vērtējams vienīgi atzinīgi, jo Satversmes tiesa ir 
katra Latvijas iedzīvotāja pamattiesību sargs un aiz-
stāvis. Ne visās Eiropas Savienības valstīs konstitu-
cionālā tiesa ir tik atvērta iedzīvotājiem kā Latvijā! 
Piemēram, Lietuvā ar pieteikumu konstitucionālajā 
tiesā var vērsties vienīgi tiesas, parlamentārieši vai 
Valsts prezidents. Latvijā no 2001. gada ir iespēja 
iesniegt konstitucionālās sūdzības, un, kā redzams 
no Satversmes tiesas statistikas, tās arī sastāda 
lielāko mūsu darba apjomu. Vēl pieteikumu ie-
sniegšanas ziņā aktīvas ir pašas tiesas, , atsevišķas 
pašvaldības. Pēdējo gadu laikā viens pieteikums ir 
bijis no Valsts prezidenta, bet pēdējā mēneša laikā 

esam saņēmuši divus pieteikumus no Tiesībsarga 
un vienu pieteikumu no Ģenerālprokurora. Tāpat 
pieteikumus iesniedz arī Saeimas deputāti. 

No valsts institūcijām saņemto pieteikumu 
skaits nav liels, taču privātpersonu un juridisko per-
sonu aktivitāte ir daudz izteiktāka. Cilvēki ir mod-
ri, viņi raugās, kāda ir likumu kvalitāte. Ja šķiet, 
ka likums ir tāds, kas aizskar viņu pamattiesības, 
viņiem ir instruments, kā uz to iedarboties. Daudzi 
gan sabiedrībā uzskata, ka varas pārstāvjus nevar 
ietekmēt un ka vienīgi vēlēšanas ir laiks, kad mums 
ir iespēja paust savu attieksmi. Šādam viedoklim 
negribētu piekrist. Ja šķiet, ka kāds normatīvais akts 
aizskar pamattiesības un nav vairs citu iespēju, kā 
to apstrīdēt, var vērsties Satversmes tiesā. Tas ir 
arī veids, kā sabiedrība var ietekmēt likumdošanas 
kvalitāti. Ikreiz, kad Satversmes tiesā skatām lietu, 
mēs vispirms pārbaudām, vai apstrīdētais likums ir 
pieņemts pareizā procesuālā kārtībā un vai likums 
ir pietiekami skaidrs, lai, konsultējoties ar speciā-
listu, cilvēks varētu saprast, kādas tiesiskās sekas 
var iestāties. 

Tomēr no iesniegtajiem pieteikumiem 
Satversmes tiesa pieņem un izskata vien 
nelielu daļu. Vai tas nozīmē, ka daudzos 
gadījumos iedzīvotāji nepamatoti saskatījuši 
savu tiesību pārkāpumu?

Satversmes tiesa un es kā tās priekšsēdētājs uzska-
tu – mums ir jārada tāda sistēma, kura palīdzētu 
iedzīvotājiem sagatavot kvalitatīvus pieteikumus. 
Gadā saņemam aptuveni četrsimt pieteikumu, no 
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kuriem apmēram simts ir tādi, kas jau pēc pir-
mā acu uzmetiena uzskatāmi par neatbilstošiem 
Satversmes tiesas likumā noteiktajām prasībām. 
Ir pieteikumi, kuros mums lūdz risināt cilvēku 
savstarpējās attiecības vai atcelt Augstākās tiesas 
pieņemtos lēmumus. Tāpat ir mēģinājumi iesaistīt 
Satversmes tiesu konfl iktā ar mājas pārvaldnieku 
par ūdens skaitītāju rādījumu pareizību. Tādi jau-
tājumi nav Satversmes tiesas kompetencē. 

Arī no atlikušajiem apmēram 300 pieteiku-
miem, kas pirmšķietami atbilstu likuma prasībām 
un kas tiek virzīti izskatīšanai tiesas kolēģijā trīs 
tiesnešu sastāvā, tikai apmēram desmit procenti ir 
atzīstami par atbilstošiem. Diemžēl pārējiem pie-
teikumiem juridiskais pamatojums nav pietiekams 
vai iztrūkst vispār. Tāpēc sabiedrībai būtu vairāk 
jāskaidro Satversmes tiesas likuma prasības, lai nav 
tā, ka esam katra pamattiesību sardzē, taču vienlai-
kus esam arī nepieejami pieteikumu juridiskās kva-
litātes dēļ. Cilvēkiem tas var sagādāt vilšanos, tāpēc, 
pirms vēršas Satversmes tiesā, iespējams, vērts ap-
svērt juridiskās konsultācijas nepieciešamību.

Vai ar šo uzdevumu pašu spēkiem tiešām nav 
iespējams tikt galā?

Lai gan Satversmes tiesas likumā defi nētas visas 
konstitucionālai sūdzībai nepieciešamās prasības, 
tomēr pastāv iespēja, ka juridiskās argumentācijas 
sagatavošanai nepieciešama jurista konsultācija. Pie 
šī jautājuma savas kompetences robežās strādājam, 
proti, esam pilnveidojuši Satversmes tiesas mājas-
lapu, tajā ir sadaļa, kur var lasīt kolēģijas lēmumus 
un analizēt tiesas izteiktos argumentus, kāpēc ir 
atteikts ierosināt lietu. Drīzumā izveidosim arī in-
fografi kas, kas palīdzētu saprast, ka Satversmes tie-
sas process tiešām ir specifi sks. Un tā nav mūsu vai 
likumdevēja kaprīze, ka Satversmes tiesa ierosina 
lietas tikai pēc kvalitatīva pieteikuma.

Juridiskajam pamatojumam jābūt divu iemeslu 
dēļ. Pirmais – likumi tiek pieņemti politiskajā pro-
cesā, kur dažādiem politiskajiem spēkiem var būt 
atšķirīgas intereses. Ja Satversmes tiesa sāks skatīt 
pieteikumu, kurā virspusēji izklāstīta likuma prob-
lēma, tad, meklējot argumentus, mēs neviļus sevi 
sāksim pozicionēt kaut kādā politiskā laukā. Tas 
nav labi un var kaitēt Satversmes tiesai, graut tās 
neatkarību, prestižu un sabiedrības uzticēšanos tie-
sai. Tāpēc nepieciešams, lai pamatargumenti būtu 
norādīti jau pieteikumā. Tad mēs, lai secinātu, vai 
likums atbilst Satversmei un vai pamattiesību ie-
robežojums ir bijis samērīgs, ar tiem varam strādāt 
kā neitrāli un objektīvi arbitri. 

Otrs iemesls, kāpēc pieteikumam jābūt ar plašu 
juridisku argumentāciju, ir tas, ka Satversmes tiesa 
pieteikumu vispirms nosūta tai institūcijai vai ies-
tādei, kuras izdotais normatīvais akts ir apstrīdēts. 
Attiecīgi redzot šos argumentus, izdevējiestādei ir 
iespēja sagatavot izvērstu atbildes rakstu, norādot, 
kāpēc šie argumenti ir vai nav pamatoti un ņemami 
vērā. Tas atkal ir viens no netiešajiem instrumen-
tiem, kā varam ietekmēt normatīvo aktu izdevējus 

apzināties sekas. Ja iepriekš nebūs izsvērti un pār-
domāti visi viedokļi, pastāvēs risks, ka normatīvo 
aktu atcels Satversmes tiesā, kas savukārt var lieci-
nāt par darba kvalitātes trūkumu. 

Mūsu žurnāla auditoriju noteikti interesē 
tās lietas, kas Satversmes tiesā ierosinātas 
saistībā ar nodokļu regulējumu. Nereti pat 
zvērināti advokāti norāda, ka Satversmes 
tiesa vairāk nostājas valsts, ne nodokļu 
maksātāju pusē.

Daudzi noteikti atceras lietas, kurā tika skatīts da-
bas resursu nodoklis un subsidētās elektroenerģi-
jas nodoklis. Tajās pietiekami skaidri norādījām, 
ka konstitucionālās kontroles tvērums nodokļu 
lietās ir šaurāks, nekā tas ir citās lietās – tas izriet 
no nodokļu specifi skās dabas.

Ne Latvijā vien ir šāda pieeja. Tiekoties ar ār-
valstu kolēģiem, esam pārrunājuši aktualitātes šā-
dos tiesas procesos. Arī viņi atzina, ka parlamenta 
rīcības brīvība nodokļu lietās ir plašāka. Tas neno-
zīmē, ka Satversmes tiesa nostājas pozīcijā, lai vai-
rāk aizstāvētu valsti. Tas būtu nepareizs priekšstats. 
Mūsu uzdevums ir raudzīties, ko paredz Satversme. Fo
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Un tieši Satversme dod tiesības parlamentam pie-
ņemt valsts budžetu un noteikt, kādi būs ieņēmumi 
un izdevumi. Nodokļu politika ir instruments, ar 
ko noteikt, kādi būs šie ieņēmumi un izdevumi. 
Neaizmirsīsim, ka maksāt nodokļus likumā noteik-
tajā kārtībā ir ikviena konstitucionāls pienākums, 
turklāt nodokļu iekasēšanas mērķis ir veicināt sa-
biedrības labklājību un īstenot sabiedrībai nepie-
ciešamos uzdevumus. No šāda viedokļa raugoties, 
arī Satversme dod lielāku rīcības brīvību, pieņemot 
normatīvos aktus, kas regulē nodokļu jomu.

Tomēr Satversmes tiesa minētajos nolēmu-
mos arī norādījusi, ka likumdevējam jautājumos 
par nodokļiem ir pienākums ņemt vērā Satversmē 
noteiktos principus. Mums Satversmes tiesā ir me-
todoloģija, kā pārbauda nodokļu jomā pieņemto 
normatīvo aktu konstitucionalitāti. Vērtējam, vai 
noteiktais nodoklis ir pamatots ar racionāliem un 
objektīviem apsvērumiem, vai nepārprotami varam 
saprast, kas ir nodokļa objekts un kāda ir šī nodokļa 
aprēķināšanas kārtība. Ja vērtējums ir apstiprinošs, 
mēs nevaram teikt, ka likumdevējs ir rīkojies pat-
vaļīgi vai diskriminējoši. 

Otrs kritērijs, ko vērtējam nodokļu lietās, – vai 
konkrētais nodoklis nodokļu maksātājam nera-
da nesamērīgu slogu, vai tas nav ar konfi scējošu 
raksturu. Nodoklim nevajadzētu būt tik lielam, 
ka, lai to nomaksātu, piemēram, ir jāzaudē kāds 
no īpašumiem. 

Kuri ir populārākie Satversmes panti, uz 
kuriem biežāk atsaucas, lūdzot izvērtēt 
normatīvo aktu atbilstību Satversmei?

Tāds ir Satversmes 91. pants, kas noteic, ka visi 
cilvēki ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Arī 
Satversmes 1. pants, kas deklarē, ka Latvija ir ne-
atkarīga un demokrātiska republika. Ar šo normu 
tiek saistīts tiesiskās paļāvības princips. Tāpat Sat-

versmes 92. pants, kas paredz tiesības uz taisnīgu 
tiesu, un 105. pants – tiesības uz īpašumu.

Kuras no Satversmes tiesas izskatītajām 
lietām, kopš esat ievēlēts par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāju, jums pašam palikušas 
spilgtāk atmiņā? 

Nozīmīgas bijušas visas lietas, taču ar lielāku re-
zonansi sabiedrībā noteikti bijusi lieta, kurā tika 
apstrīdēts Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzētais sods attiecībā uz Latvijas valsts karoga 
neizkāršanu svētku un atceres dienās. Zīmīgi, ka 
šajā lietā Satversmes tiesa pirmoreiz norādīja, ka 
Latvijas valsts karogs kā valsts simbols ir Latvijas 
valsts konstitucionālās un starptautiskās identitā-
tes neatņemams elements. Tas nozīmē, ka sarkan-
baltsarkanais karogs raksturo mūsu valsti. Minētajā 
lietā pienākums valsts svētkos izkārt karogu atzīts 
par atbilstošu Satversmei, taču sods par tā neizkār-
šanu atzīts par nesamērīgu un atcelts. 

Kopš šī lēmuma drīz būs pagājuši gandrīz divi 
gadi, bet tāpēc Latvijas sabiedrībā attieksme pret 
šo pilsonisko pienākumu izkārt karogu nav būtis-
ki mainījusies. Jo ne jau sods bija galvenais, kāpēc 
svētkos izkārām valsts karogu. Tā ir mūsu iekšē-
ja valstiska apziņa, kas liek to darīt. Man patiess 
prieks, ka Latvijas sabiedrībā stingri aizstāv savas 
pamatvērtības! Tāpēc man šī lieta šķiet īpaši no-
zīmīga.

No uzņēmēju skatupunkta noteikti ievērību 
izpelnās lieta, kas saistīta ar šķīrējtiesām. Tajā tika 
atzīts, ka norma par šķīrējtiesas kompetenci pašai 
izlemt jautājumu par strīda pakļautību neatbilst 
Satversmei. 

No pēdējā laikā skatītām lietām noteikti mi-
nētu arī to, kurā tika vērtētas pielaides darbam ar 
slepenajiem dokumentiem un aizdomās turamā 
DNS profi la saglabāšana tiesībsargājošo iestāžu 
datubāzēs. Nolēmumi šajās lietās noteikti palīdzēs 
panākt, lai mūsu tiesību sistēma kļūst stabilāka, 
prognozējamāka un efektīvāka.

Savukārt tuvākajā nākotnē interesantas būs lie-
tas par solidaritātes nodokli, par tiesnešu atalgoju-
ma jautājumu, kā arī vairākas lietas, kas skar izglī-
tības jomu – attiecībā uz pedagogiem noteiktajām 
prasībām būt lojāliem pret valsti; par aizliegumu 
strādāt par pedagogu personai, kas izdarījusi tīšu 
noziedzīgu nodarījumu; par skolēnu skaitu jau-
nu klašu atvēršanai vidusskolā. Tiesas kolēģija vēl 
skata, vai rosināt lietu par pedagogu profesionālās 
darbības vērtējumu un kvalifi kācijas pakāpēm, kā-
dās tiek noteiktas piemaksas. Esam saņēmuši arī 
prasību pārskatīt medicīnas darbinieku atalgojuma 
jautājumu.

Valsts pamatlikums ir jāievēro un jāciena ikvie-
nam, tāpēc Satversmes tiesas tiesneši apmeklē arī 
skolas un skaidro, kas ir Satversmes tiesa, kādas ir 
tās funkcijas un cik pieejama tā ir Latvijas iedzī-
votājiem. Svarīgi ir veicināt sabiedrības, it sevišķi 
jaunās paaudzes, izpratni un iesaisti valsts demo-
krātiskajos procesos. 

Konstitucionālās 
kontroles tvērums 
nodokļu lietās 
ir šaurāks, nekā 
tas ir citās lietās – 
tas izriet no nodokļu 
specifi skās dabas.

Ar Aldi Laviņu 
sarunājās
Vineta Vizule
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