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Izvilkums latviešu valodā no  

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles intervijas ar  

žurnālistu Ervin Hladnik Milharčič Slovēnijas laikrakstam “Dnevnik” 

(04.01.2020.) 

 

Pilna intervija slovēņu valodā pieejama šeit:  

https://www.dnevnik.si/1042918536/svet/ineta-ziemele-predsednica-

latvijskega-ustavnega-sodisca-moja-generacija-se-je-morala-nauciti-kaj-je-

demokracija  

 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele:  

Manai paaudzei bija jāmācās, kas ir demokrātija 

 

Es esmu jautājis saviem kolēģiem Latvijā, ko cilvēki domā par Satversmes 

tiesu. "Konstitucionālajai tiesai tiek turēta lielākā cieņā nekā valdība un 

parlaments, un tai ir augstāka reputācija nekā jebkurai zemākas instances 

tiesai," bija atbilde. Postkomunistiskajās valstīs tas ir ļoti neparasti. Kā 

tiesai izdevies panākt tiesas reputācijas nostiprināšanu sabiedrībā? 

Protams, to ir patīkami dzirdēt. Es arī tā domāju. Šo statusu izskaidro vairāki 

iemesli, un tiem ir sava vēsture. Tiesa tika izveidota 1996. gadā, un likums par 

tiesu bija ļoti tālredzīgs. Tika noteiktas divas galvenās jomas: aizsargāt 

cilvēktiesības un novērst varas ļaunprātīgu izmantošanu. Tiesiskā valstī 

cilvēktiesību aizsardzībai un varas dalīšanai ir izšķiroša nozīme. Tas ļauj mums 

nepazust detaļās. 

To ka nebūtu bijis problēmu, protams, teikt nevar. Pirmie tiesas locekļi bija mani 

profesori no Latvijas Universitātes. 1990. gadā viņi piedalījās Deklarācijas “Par 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” sagatavošanā un lika stingrus 

pamatus valsts institūcijām. Pēc tiesas izveidošanas 1996. gadā bijuši centieni 

arī ietekmēt Satversmes tiesu. Pirmais tiesas priekšsēdētājs nāca sabiedrības 
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priekšā un pretojās politiskajai šantāžai. Pēc dažiem gadiem radās populistiskas 

prasības likvidēt Satversmes tiesu, jo tā esot valsts naudas izšķērdēšana. Tiesa 

pretojās. Tā kā paši pirmie Satversmes tiesas tiesneši bija Latvijas neatkarības 

atjaunošanas deklarācijas autori, viņi atradās labās starta pozīcijās, lai aizstāvētu 

tiesu un tās neatkarību. 

Ekonomiskās krīzes laikā nākamajai konstitucionālo tiesnešu paaudzei kļuva ļoti 

svarīgi saglabāt un nostiprināt tiesas autoritāti. Tagad tiesu veido trešā tiesnešu 

paaudze, kas ir arī mana paaudze. Mūsu pienākums ir ievest tiesu 21. gadsimtā. 

Mums ir skaidrs redzējums par to, kā rīkoties ātri un radikāli mainīgā vidē. 

Kur Jūsu ieskatā šobrīd notiek pārmaiņas? 

Mileniāļi ir kļuvuši par pieaugušiem cilvēkiem un piedalās demokrātiskajos 

procesos. Tomēr viņu saziņa ir pavisam citāda nekā manas paaudzes laikā, 

nemaz nerunājot par iepriekšējām paaudzēm. Arī Satversmes tiesa ir nolēmusi 

iesaistīties saziņā ar sabiedrību un būt ļoti atvērta. Mēs esam Twitter, veidojam 

projektus ar skolēniem, aicinām uz dialogu ne tikai valsts varas atzaru pārstāvjus, 

bet arī veidojam plašu sadarbību starptautiskā līmenī. Viss mūsu darbs ir atvērts, 

lai gan, protams, mēs publiski neapspriežam konkrētas lietas. Tiesa sabiedrībā ir 

labi redzama. Tomēr tam visam nebūtu nekādas nozīmes, ja mūsu spriedumi 

nebūtu kvalitatīvi un netiktu uzskatīti par tādiem, kuriem ir laba kvalitāte. Mēs 

izskaidrojam katru lēmumu soli pa solim, neatstājot neko neskaidru. Mēs ejam 

no A uz B un līdz pat Ž. Cilvēki var izsekot līdzi mūsu spriedumu struktūrai. 

Tiesa ir stabila, pārliecināta, pilnīgi caurskatāma. Neviens iepriekš nezina, kāds 

būs rezultāts, bet katrā ziņā ir pilnīgi skaidrs, kā mēs uz to iesim. 

[..] 

Kas bija tie iedvesmas avoti, ceļot demokrātisko iekārtu?  

Tas nebija viegli. Tam, kas ir dzimis demokrātijā, tā ir pašsaprotama. Manai 

paaudzei tomēr bija jāiemācās, kas ir demokrātija. Tas nav noliedzams. Tā tas 

bija. Grāmatas rokā un mēģinām saprast. Daudz grūtāk bija izprast, kas ir 

tiesiskums. 
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Pieņemsim, ka demokrātija ir cilvēka dabas jautājums. Cilvēks vēlas būt brīva 

būtne. Man šķiet, ka kļūt par demokrātu nav grūti. Tomēr nav iespējams būt 

demokrātam bez tiesiskuma. Tas ir patiešām grūti. Ir jāapgūst tiesību un 

pienākumu kultūra. Jums uzticētās pilnvaras ir jāpilda godprātīgi, nevis tās 

ļaunprātīgi jāizmanto. Austrumeiropā tas joprojām ir grūtākais darbs. Arī tiesai 

bija jāmācās. Tā gāja soli pa solim. Pirmās paaudzes tiesneši ir atzinuši, ka 

viņiem nebija mūsu zināšanu par tiesībām, kas ved uz tiesiskumu. Tomēr viņi 

bija stingri apņēmušies panākt tiesas neatkarību. Viņi šobrīd mūs redz kā tiesu, 

kas ir izgājusi ievērojamu attīstības ceļu. Bet, lai mēs šo ceļu varētu iet, bija 

nepieciešams radikāli reformēt arī tiesību studijas. Mūsu izpratne par likumu ilgi 

bija padomju skolas ķīlniece. 

Latvija kā neatkarīga valsts bija jāizveido no jauna? 

Rakstot Neatkarības deklarāciju 1990. gadā, notika lielas debates par to, kas mēs 

esam. Vai mēs turpinām 1918. gadā dibināto valsti, vai arī esam jauna valsts? 

Šīs bija ļoti svarīgas debates. Pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits tolaik 

uzstāja, ka ir jāturpina darbs ar valsti, kāda tā bija šeit pirms okupācijas. Kad 

viņa juridiskā interpretācija guva Tautas frontes vairākuma atbalstu, viss nostājās 

savā vietā. Tika atjaunota spēkā 1922. gadā pieņemtā konstitūcija. Ja Jums ir 

konstitucionālais ietvars, Jūs zināt, kādas institūcijas ir vajadzīgas un uz kāda 

pamata veidojas to attiecības. Mēs turpinājām valsti, no turienes, kur tā tika 

pārtraukta. 

Bet vai kāds vēl atcerējās 1918. gada Latviju? 

Mēs bijām okupēti piecdesmit gadus. Tas atšķiras no Ukrainas un citām valstīm. 

Mana māte piedzima neatkarīgā Latvijā. Arī mana vecā māte un vecais tēvs, kas 

nesa savas valsts piemiņu. Mums bija nepieciešamā atmiņa. 

Vai cilvēki runāja par neatkarības laiku? 

Ļoti klusu. Dažās ģimenēs pieminēja neatkarīgo valsti, citās – par to klusēja. 

Manā ģimenē par to nerunāja. Mums bija sarežģīta situācija. Mana ģimene mani 

tā sargāja un nekad man neko neteica. Mēs dzīvojām koloniālajā režīmā. Daudzi 
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intelektuāļi tika nogalināti okupācijas laikā, daudzi tika deportēti uz Sibīriju. 

Nācijas mugurkauls tika ielauzts. Mēs bijām spiesti aizmirst. Tomēr bija arī 

disidenti, un cilvēki stāstīja stāstus. [..] Mēs joprojām meklējam savu vēsturi. 

Tomēr 1922. gada konstitūcijas atjaunošana palīdzēja atjaunot valstī tieši mūsu 

valstisko tradīciju.  

[..] 

Pēc profesijas Jūs esat juriste, un ES ideja ir balstīta Acquis communautaire 

normu apkopojumos, kas stiepjas kilometros… 

Papīru? 

Likumu. Kā jūs tajos spējat nepazust? Kāds ir Latvijas konkrētais 

ieguldījums Eiropas idejas attīstībā? Kāds ir jūsu plāns tuvākajai nākotnei? 

Tiesa nešaubīgi sniedz savā ieguldījumu ES idejas attīstībā. Kā tiesas 

priekšsēdētāju mani uzaicināja uz Humboltu Universitāti Berlīnē, lai es tajā 

piedalītos lekciju ciklā par Eiropu. Pirms manis tur uzstājās pašreizējais 

Francijas prezidents Emanuels Makrons, Vācijas Konstitucionālās tiesas 

priekšsēdētājs, Itālijas premjerministrs un citi. Klausītājus interesēja, kā Latvijas 

tiesību sistēmā domā par Eiropu. Es runāju par izaicinājumiem, kurus mēs 

redzam pašreizējā Eiropas tiesiskajā telpā. Viens no izaicinājumiem ir attiecības 

starp 28 dažādajām konstitūcijām un kopīgajiem ES nolīgumiem. Šīs attiecības 

joprojām ir mīkla. To starpā notiek zināma berzēšanās un ir spriedze. Tas ir 

saprotams. Bet, ja mēs vēlamies attīstīties tālāk, mums ir jārisina šīs nesaskaņas. 

Tas ir ļoti svarīgi. Mēs nevēlamies strīdus starp dalībvalstīm.  

Tiesā mēs diskutējām par šo jautājumu no dažādu filozofiju un teoriju viedokļa. 

Mēs esam nonākuši līdz viedoklim, kuram piekrīt arī Slovēnijas 

Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs. Attiecības starp Eiropas Savienības 

Tiesu, konstitucionālajām tiesām un citām tiesām Eiropas tiesību sistēmā 

jāpārceļ jaunā līmenī. Šīs attiecības nedrīkst būt par padotības attiecībām starp 

augstāko un zemāko. Tās nedrīkst būt vertikālas attiecības. Tam jābūt 

horizontālām. Ja jūs piekrītat, ka Eiropas tiesiskajā telpā ir sinerģijas veida 
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attiecības, mēs varam viegli atrast ceļu uz priekšu. Tad mums vienkārši ir 

jāstrādā pie tehniskiem risinājumiem, lai to izveidotu. [..] 2020. gada martā kopā 

ar Eiropas Savienības Tiesu Rīgā mēs organizēsim visu Eiropas konstitucionālo 

tiesu konferenci, lai precīzi apspriestu šīs attiecības. [..] Redzēsim, kas no tā 

iznāks. 

[..] 

Ar Brexit tomēr kļuva redzams, ka ES tiesiskais regulējums bija gandrīz 

pilnīgs, līdz tas sadūrās ar politiskajiem spēkiem. Tieši tad izrādās, ka 

mazām valstīm ir daudz lielāka ticība starptautiskajām tiesībām nekā 

lielvarām. Vai tas ir tādēļ, ka mums starptautiskās tiesības ir nepieciešamas 

vairāk nekā lielvalstīm?  

Acīmredzami tas tā ir. Vidējās un mazās valstis ir ļoti atkarīgas no 

starptautiskajām tiesībām starptautiskajās attiecībās. Latvijas okupācijas 

gadījumā tika nopietni pārkāptas starptautiskās tiesības. Mēs vienmēr būsim 

pirmie, kas aizstāvēs likuma varu starptautiskajās attiecībās. Pasauli, kurā mēs 

šodien dzīvojam, ir grūti definēt. Tai nav tikai viena pola, bet tajā pašā laikā tā 

nav arī patiesi multipolāra. Šķiet, tā atrodas pārmaiņu laikā. Tā kā nav skaidrs, 

kas notiks pēc šīs pārmaiņām, pat lielās valstis, īpaši lielās Eiropas valstis, 

apzinās nepieciešamību pēc tiesiska regulējuma. Paskatieties uz klimata 

izmaiņām. Francija saprata, ka tas ir eksistenciāls jautājums, tāpēc viņi cīnījās 

par Parīzes klimata līguma nostiprināšanu. Tā tas bija. Šī ir Eiropas pieeja 

problēmām. Eiropieši no pieredzes, it īpaši no sliktās pieredzes, ir iemācījušies, 

ka māja būs kārtībā tikai tad, ja noteikumi būs skaidri. Tā ir ļoti eiropeiska 

mācība. Pat ja pasaule nav perfekta, vismaz mēs zinām, kādi ir spēles noteikumi. 

Es to redzu tā, ka politika arī lielajās Eiropas valstīs nekonkurē ar tiesiskumu. 

[..] 

Bet vai tieši Brexit nav sagādājis grūtības juristiem? Iestāšanās ES ir ļoti 

stingra un precīza juridiska procedūra. Turpretī izstāšanās process ir 

politisks. 
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Protams, tas ir politisks jautājums. Galvenais jautājums šeit ir politikas un tiesību 

attiecības. Ir ļoti nepareizi domāt, ka viens pastāv atsevišķi no otra vai arī 

darbojas atsevišķi un paralēli. Cilvēku sabiedrības mijiedarbība ir politika. Katrā 

sabiedrības attīstības brīdī politika noved pie jaunu tiesību normu izveides. Jaunā 

tiesību norma savukārt rada jaunu mijiedarbību politikā. Tā mijiedarbojas 

tiesības un politika. 

Tomēr Jūs, iespējams, piekritīsiet, ka Lielbritānijas izstāšanās notiek 

haotiski? 

Tāda ir Lielbritānijas politika. 

Tātad tas ir politisks process, kam nav nekādas saistības ar tiesībām? 

Viņiem kā nācijai tam ir jāiziet cauri. Tas ir normāli. Jūs nevarat dot rīkojumu, 

kā vajadzētu rīkoties brīvai sabiedrībai. Bet, ja uz notikumiem paskatās ar 

skaidru galvu, viņi sarīkoja referendumu, apstiprināja to parlamentā un ievēroja 

Parlamentā pieņemto likumu. Tātad Jūs nevarat teikt, ka viņi būtu izveidojuši 

juridiskus šķēršļus pretēji sabiedrības gribai. 

Arī Satversmes tiesa ir izskatījusi līdzīgu jautājumu. Jums bija jāizlemj par 

mācību valodu skolās. Kāpēc tiesai bija jāiejaucas jautājumā par mācību 

valodu? Es raugos no slovēņu skatupunkta, proti, no viedokļa, ka slovēņu 

tauta ir izveidota uz valodas pamata. 

Arī latviešu tautas pamats ir valoda. Latviešu valoda ir konstitucionālās 

identitātes sastāvdaļa. Lielākais padomju armijas karavīru un lielākais strādnieku 

skaits ieradās Latvijā padomju okupācijas laikā. Kad mēs atdalījāmies no 

Padomju Savienības un izveidojām neatkarīgu valsti, mēs bijām ļoti tuvu tam, 

lai kļūtu par mazākumtautību paši savā valstī. Tāpēc mūsu valstī un arī 

starptautiskajās organizācijās radās bažas par drošību. Mums bija jārīkojas ļoti 

uzmanīgi. [..] Mums bija daudz krievu skolu. Mums bija arī latviešu skolas un 

skolas ar divām mācību valodām. Nodalīta skolu sistēma uz valodas pamata bija 

padomju okupācijas mantojums, ar ko mums bija jātiek galā. Daudzi 

starptautiski novērotāji nav sapratuši mūsu juridisko stāvokli un joprojām to 
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nesaprot. Valsts valodas kā izglītības valodas atjaunošanas process mūsu valstī 

notiek pakāpeniski. Tas bija iedalīts vairākos secīgos un nesteidzīgos posmos. 

2004. gadā tika ieviestas bilingvālās izglītības modelis. Tomēr izrādījās, ka tas 

nebija vislabākais risinājums. Latvieši, runājot ar krieviem, turpina pāriet uz 

krievu valodu, bet krievi nerunā latviski. Latviešu valoda tātad nav valsts valoda 

pilnā nozīmē. Bilingvālās izglītības sistēma nesniedza gaidītos rezultātus. 

Valdība spēra nākamo soli. Vidusskolās mācības notiks latviešu valodā, savukārt 

pamatskolā noteiktā daļā stundas varēs notikt mazākumtautību valodās. Tomēr 

minoritāšu valoda, literatūra un kultūra ir daļa no kopīgas skolas programmas 

pat vidusskolās. Savukārt matemātikas, ģeogrāfijas un tamlīdzīgu priekšmetu 

mācību valoda var būt tikai latviešu. 

Tiesā iesniedza sūdzības tie, kuri nepiekrita šādai notikumu attīstībai. Tiesā ir 

četras lietas par dažādiem šī jautājuma tiesiskuma aspektiem, taču 2019. gada 

aprīlī mēs izlēmām galveno lietu. 

Kādas bija galvenās grūtības šajā lietā? 

No Latvijas Republikas Satversmes perspektīvas šis jautājums ir pavisam 

vienkāršs, bet no politikas viedokļa tas ir sarežģīts. Mēs izlēmām jautājumu par 

to, kādā valodā tiek saņemta izglītība. Galvenais jautājums ir, kā izveidot 

sabiedrību, kas pilnībā piedalās demokrātiskos procesos. Demokrātijā Jūs 

nevēlaties, lai būtu valodu burbuļi, kur cilvēki nevar apspriest galvenos 

jautājumus, jo viņi nesaprot valodu, kurā notiek lēmumu pieņemšana. Lieta 

patiesībā bija par šo jautājumu. Mēs nolēmām, ka demokrātijas princips nozīmē 

informētu dalību demokrātiskajos procesos. Mēs nolēmām, ka ir normāli, ka 

valstī, kas ir balstīta uz valodas pamata, mācības notiek latviski, jo tas ļauj 

ikvienam, zinot valsts valodu, piedalīties demokrātiskos procesos. Katrs pilsonis 

šai valstij ir vitāli svarīgs. Šis spriedums apstiprina mērķi, proti, integrēt visus 

Latvijas telpā, kuri viena vai cita iemesla dēļ vēlas dzīvot Krievijas Federācijas 

informācijas burbulī. 

[..] 
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Kā Jūs plānojat aizsargāt Apvienotajā Karalistē apmetušos Eiropas pilsoņu 

cilvēktiesības? Kā tas ir saistīts ar migrantiem, kas apmetušies 

Austrumeiropā? Ko paredz tiesības? 

Cilvēku pārvietošanās ir fakts. Islandieši saka, ka kalni tālumā izskatās zaļāki. 

Nav iespējams apturēt cilvēkus, kuri vēlas pārvietoties. Cilvēki, kuriem 

jāpārceļas, pārcelsies. Viņi vēlas padarīt savu dzīvi labāku. Valsts tomēr ir 

statiska un neelastīga. Valstij ir jāizveido politika, kas ņem vērā faktu, ka cilvēku 

pārvietojas. Migrācija ir fakts. Ar visiem pieejamajiem transportlīdzekļiem šī 

parādība turpināsies. Salīdzinot ar 20. gadsimtu, ir notikušas ievērojamas 

pārmaiņas. Valstij ir jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem. Ko par visu šo var 

teikt tiesību normas? Vai mēs šajā ziņā esam kaut ko izdarījuši, vai arī tiesības ir 

saglabājušās nemainīgas? Kā juriste es varu teikt, ka cilvēktiesības neizbalē un 

tās nekur nepazudīs. Pārmaiņu laikos tās ir svarīgākas nekā jebkad agrāk. 

Visvieglāk ir zaudēt/aizskart/aizmirst par cilvēka cieņu. Un tomēr cilvēka cieņa 

ir visas Eiropas kultūras pamatā. Neatkarīgi no tā, kādus tehniskos noteikumus 

mēs izstrādājam, tiem visiem jābūt tādiem, kas aizsargā cilvēka cieņu. Neatkarīgi 

no apstākļiem, kādos rodas jautājums par cilvēka cieņu. Tas ir konstitucionālo 

tiesu darbs. Visa mērs ir tas, vai rīcība saskan ar cilvēka cieņu. 

Pie kuras kultūras pieder Latvija? Mēs parasti iestumjam Baltijas valstis 

Skandināvijas pasaulē. Bet patiesībā Jūs esat citādi, vai ne? 

Mūsu prezidents un premjerministrs ir vairākkārt teikuši, ka latvieši pieder 

Ziemeļvalstu reģionam. Tomēr mūsu atšķirības nevar nepamanīt. Es mācījos 

Dānijā un Zviedrijā, arī kādu laiku tur dzīvoju. Es redzēju šī modeļa labās un 

izaicinošās puses. Pat Baltijas valstis nebūt nav vienādas. Igaunija noteikti ir 

tuvāka Somijai, toties Lietuva vēsturiski ir tuvāk Polijai. Es nezinu, vai poļi tam 

piekristu. Mūs ir ietekmējuši daudzi. Skandināvu ietekme ir neapšaubāma, taču 

ļoti spēcīga bija arī vācu ietekme. Mēs turpinām atklāt savu vēsturi. Mūsu 

Administratīvā procesa likuma pamatā ir, piemēram, Vācijas pieeja. 

Konstitūcijas veidošanos divdesmitajos gados ietekmēja arī Veimāras 
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konstitūcija. Krimināllikumu mēs saņēmām no frančiem caur Krievijas impēriju. 

[..] 

Un tomēr Jūs esat ziemeļvalsts? 

Pēc mentalitātes noteikti. Mēs jūtam nepieciešamību pēc privātuma un telpas, un 

introvertums daudzējādā ziņā ir daļa no Latvijas kultūras. 

Tiesības uz privātumu ir saistītas arī ar Jūsu profesionālo karjeru. Bet vai 

tās jau nav pagātne? Vai mums nebūtu jāaizmirst par tiesībām uz 

privātumu, izmantojot jaunās tehnoloģijas? 

Nē. Tas ir ļoti bīstami. Papildus juridiskajām definīcijām privātums ir cilvēka 

cieņas sastāvdaļa. Bez privātuma mēs nevaram būt radoši. Radošums tomēr ir 

normāls katra cilvēka stāvoklis. Šeit nav izņēmumu. Privātuma zaudēšana 

ietekmēs radošumu. Tas ir ļoti bīstami. 

Vai mēs to jau neesam pazaudējuši? 

Nē. Tiesiskās sistēmas uzdevums ir saglabāt tiesības uz privātumu. Mēs 

aizsargājam cilvēka cieņu, un privātums ir tās neatņemama sastāvdaļa. Tiesai, kā 

likumu piemērotājai, privātums ir jāatzīst jebkuros apstākļos un tas jāaizstāv. 

Vai Jūs neesat vairākkārt teikusi, ka lielie uzņēmumi mūsdienās ir spēcīgāki 

par valstīm? 

Mēs ar to saskaramies. Valsts vairs nav vienīgais spēcīgais spēlētājs mūsu 

pasaulē. Mēs dzīvojam vidē, kur ir vairāki spēcīgi spēlētāji. Galvenais jautājums 

ir, kā šie spēlētāji mijiedarbojas savā starpā. Personas privātuma zaudēšana būs 

problēma arī šiem uzņēmumiem. Tie uzplaukst, pateicoties radošumam. Viņi 

paši redzēs, ka, iebrūkot privātajā telpā un manipulējot, var tikt ietekmēts cilvēka 

radošums. Protams, joprojām ir arī juridiski instrumenti privātuma aizsardzībai. 

Tas viss ir jāizmanto. 


