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Priekšvārds 
 

Latvijas tautas kā suverēnās valsts varas nesējas Satversmē noteiktās 

valsts pamatvērtības un valsts iekārtas uzbūve ir iedzīvināti varas dalīšanas 

principā. Latvijas tauta ir izvēlējusies demokrātiju kā instrumentu savas 

suverēnās varas realizēšanā un lēmusi, ka vislabāk tās intereses varēs 

nodrošināt varas dalīšana. 

Neatkarīga tiesu vara ir demokrātiskas valsts pamatelements. Tiesu 

varai dotais Latvijas tautas pilnvarojums suverēnās varas realizēšanā ir 

saistīts arī ar atbildību un pienākumu sabiedrībā veidot demokrātiskām 

vērtībām atbilstošu izpratni par taisnīgumu un tiesiskumu. 

Sabiedrībai ir jābūt pārliecinātai, ka tiesu spriež taisnīgi un likumīgi. 

Tāpēc tiesu varas komunikācijai ar sabiedrību ir būtiska nozīme valsts varas 

stabilitātes un ilgtermiņa attīstībā, radot sabiedrībā izpratni, ka tiesu spriež 

saskaņā ar tautas gribu un Satversmē noteiktajām pamatvērtībām. 

Taču ir pienācis laiks mainīt pieeju, ka tiesnesis ar sabiedrību runā tikai 

un vienīgi caur saviem nolēmumiem. Tiesu varas komunikācijai ar 

sabiedrību nebūtu jāaprobežojas tikai ar juridisku argumentāciju un motīvu 

atspoguļošanu nolēmumā. Tiesneša iekšējo pārliecību un dzīvē gūto 

pieredzi, skaidrojot sabiedrībai konkrēto lēmumu pieņemšanas pamatus, 

visefektīvāk var nodot mediji. Mediji ir tilts, pa kuru sabiedrība ienāk tiesas 

sēžu zālē un var līdzdarboties varas realizēšanas procesos. 

Tāpēc mediju lomai komunikācijā ar tiesu ir milzīga nozīme, 

atspoguļojot notikumus objektīvā un patiesā veidā. 

Sabiedrības piekļuve korektai un patiesai informācijai par tiesu varas 

darbību nodrošina konstitucionālo vērtību iedzīvināšanu sabiedrības ikdienas 

dzīvē. 

Ir notikušas plašas un būtiskas diskusijas par pieejas maiņu tiesu varas 

un mediju komunikācijā. Šī grāmata būs vērtīgs devums un atbalsts šīs 

maiņas nostiprināšanā un attīstīšanā. 

 

Valsts prezidents, ilggadējs Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis,  

Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Egils Levits 
 
 
 


