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Sannija Matule 

Aizvadīts juristu pirmā realitātes šova izlaidums 

Ieskats grāmatas “Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība” atvēršanas pasākumā 

 

Pirms nepilnas nedēļas, 2. oktobra pēcpusdienā, Latvijas Universitātes (LU) galvenās ēkas 

Mazajā aulā notika juristu pirmā realitātes šova absolventu izlaidums, kā to nodēvēja 

grāmatas "Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība" atvēršanas pasākuma vadītājs Dr.iur. 

Jānis Pleps. Līdz ar šī īpašā izdevuma, kas tapis "Jurista Vārdam" sadarbojoties ar LU Juridisko 

fakultāti, nonākšanu pašu grāmatas varoņu rokās, ir noslēdzies piecu gadu aplis, kura 

aizsākums datēts ar 2009. gada 2. jūniju jeb dienu, kad lasītāju vērtējumam pirmo reizi tika 

nodota žurnāla jaunā rubrika "Nedēļas jurists". Tajā atspoguļoto personību domas, kas 

papildinātas ar pašu ministāstiem par pašreizējām gaitām un citām dzīves norisēm, tagad 

pieejamas vienkopus grāmatā par mūsdienu Latvijas juristiem. 

Atklājot pasākumu, tā vadītājs J. Pleps, kurš savulaik arī ir bijis "Nedēļas jurista" godā, atzina: 

pirms pieciem gadiem, kad "Jurista Vārds" žurnālā ieviesa jauno rubriku, kurā ik nedēļu 

attiecīgam juristam bija jāsniedz atbildes uz konkrētiem jautājumiem, daudziem tas bija 

patiesi liels izaicinājums – ne vien pārdomājot un formulējot savu viedokli par šķietami 

vienkāršiem, bet patiesībā grūtiem jautājumiem, bet arī apzinoties, ka viss, ko teiksi, kādreiz 

var tikt izmantots pret tevi pašu. Savukārt LU Juridiskās fakultātes prodekāne Dr.iur. Anita 

Rodiņa, kura bija pirmā "Nedēļas juriste", uzrunājot klātesošos, sacīja, ka vēl joprojām 

atmiņā ir diena, kad tikusi aicināta atbildēt uz "Jurista Vārda" jautājumiem. Toreiz bijis 

skaidrs – šis nav tas gadījums, kad var likt lietā galvenokārt savas akadēmiskās zināšanas un 

atsaukties uz tiesu judikatūru, jo jautājumi prasīja sevi atklāt arī no pilnīgi citas – cilvēciskās, 

privātās – puses. "Ieraugot jautājumus, apmulsu un nezināju, kā uz tiem atbildēt, jo nebija 

jau no kā pašpikot. Tomēr apdomājoties lēmu par labu tādām atbildēm, kā tobrīd jutos un 

domāju, nevis sausi zinātniskām," atklāja A. Rodiņa. 

 

Tādēļ, atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, kad dzimusi un savu mūžu izdzīvojusi žurnāla 

rubrika "Nedēļas jurists", kas tagad ar interesantiem un vērtīgiem papildinājumiem 

iemiesojusies grāmatā "Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība", J. Pleps to nodēvēja par 

sava veida pirmo juristu realitātes šovu – tā varoņiem vajadzējis apkārtējiem sevi atklāt no 

cilvēciskās un privātās puses, tādējādi paverot priekškaru uz to katra dzīves daļu, kas ikdienā 

plašākam interesentu lokam parasti paliek slēgta. Līdz ar to 2. oktobra pēcpusdiena, kad LU 

Mazajā aulā vienkopus tika aicināti visi "Nedēļas juristi", grāmatas veidotāji un izdevēji, J. 

Plepa vārdiem runājot, bija kā šī šova jeb liela projekta izlaidums, kurā absolventiem tika 

izsniegts diploms – katram savs grāmatas eksemplārs. Savukārt tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ 



uz pasākumu ierasties nevarēja, nav pamata raizēm palikt bez "diploma", jo grāmata tiks 

nodota katram. 

 

Laikmeta liecība – personas un notikumi 

 

Svētku pasākumā klātesošos uzrunāja arī žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore Dina 

Gailīte, kas uzsvēra: grāmatas nosaukums vēsta, kā tā ataino mūsdienu Latvijas juristus – 

personības. Taču tas noteikti nenozīmē, ka šis uzskaitījums ir pilnīgs un izsmeļošs, jo Latvijā ir 

vēl daudz citu profesionālu juristu un lielisku cilvēku. Kā D. Gailīte minēja klātienē un uz to 

vērš uzmanību arī savā priekšvārdā grāmatā, "uz interviju šajā sadaļā "Jurista Vārda" 

redakcija parasti aicināja juristus saistībā ar kādu tieslietu sistēmas aktualitāti vai viņu 

personisku sasniegumu. Un iemesli bija visdažādākie – sākot no tik nopietniem kā nopelni 

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā, valsts apbalvojuma saņemšana vai stāšanās augstā 

tieslietu nozares amatā un beidzot ar tik interesantiem kā dalība televīzijas rīkotā deju 

konkursā vai podniecība kā otra dzīves profesionālā vadlīnija līdzās jurisprudencei... Tāpēc 

šajā žurnāla sadaļā nonāca tiesībnieki no gandrīz visiem juridiskajiem arodiem, turklāt ar visai 

dažādu dzīves un profesionālās pieredzes bagāžu – gan tieslietu sistēmas ilggadēji balsti un 

autoritātes, gan tādi, kam ceļš jurisprudencē vēl tikko sācies. Tāpat "Nedēļas jurista" sadaļā 

tika intervēti arī tādi tiesībnieki, kas darbojas citās nozarēs – politikā, valsts pārvaldē, 

diplomātiskajā dienestā, finansēs u.c. 

Protams, nekādā ziņā nevar teikt, ka šeit ir apkopoti visi labākie Latvijas juristi. Tas nekādi 

nebūtu iespējams, ja ņem vērā, ka Latvijā aktīvi praktizē vairāki tūkstoši tiesībnieku. Tomēr 

var droši apgalvot, ka visi, kas tika uzrunāti "Jurista Vārda" sadaļā "Nedēļas jurists", kādā 

noteiktā veidā bija tobrīd piesaistījuši sev uzmanību. Tādēļ viņi visi ir interesantas 

personības, bet "Nedēļas juristu" katalogs kopumā – miniatūrs Latvijas juridiskās pasaules 

modelis". 

Minētā iemesla dēļ – interesantas personības un pilnīgi citāds saturs salīdzinājumā ar 

pārējiem žurnāla rakstiem – "Nedēļas jurists" bija tas, ko daudzi lasītāji ik nedēļu aktuālajā 

izdevumā apskatīja kā vienu no pirmajiem materiāliem. Viņu skaitā arī LU Juridiskās 

fakultātes dekāne, profesore Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga, kura atklāšanas pasākumā 

to nemaz neslēpa un atkārtoti uzsvēra arī grāmatas priekšvārdā pausto: ""Jurista Vārds" ir 

kļuvis par ikviena jurista dzīves neatņemamu sastāvdaļu, jo sniedz to informatīvi 

profesionālo atbalstu, kas ir tik svarīgs. Nenoliedzama ir "Jurista Vārda" nozīme profesionālo 

zināšanu papildināšanas, atsvaidzināšanas, tiesību zinātnes attīstību veicinošu diskusiju 

jomā. Tajā pašā laikā nenovērtēta nevar palikt arī cita šī izdevuma nozīme – juristu profesijas 

nozīmīguma apzināšanās, profesionālās kopības sajūtas radīšana, juristu – cilvēku, juristu – 

personību apvienošana. 

Šai ziņā svarīga ir arī laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam žurnālā publicētā rubrika 

"Nedēļas jurists". Neslēpšu, ka bieži vien gan es, gan mani apkārtējie kolēģi tieši ar šo sadaļu 



sāka šī nedēļas žurnāla lasīšanu. Un ne jau tāpēc, ka profesionāli visnepieciešamāk vai 

izglītojošāk, bet gan tāpēc, ka... tik cilvēciski." 

Pēc dekānes teiktā, LU Juridiskās fakultātes 95. jubilejas gadā īpašs akcents tiek likts uz 

juristu kā cilvēku un šīs profesijas popularizēšanu jaunākajā paaudzē, tādēļ Juridiskā 

fakultāte ar organizatorisku un finansiālu atbalstu iesaistījās projektā, kura mērķis bija 

grāmatas veidošana, tajā apkopojot visus rubrikā "Nedēļas jurists" publicētos materiālus un 

tos papildinot ar aktualizētu informāciju par šajā sadaļā atspoguļoto juristu šā brīža gaitām. 

Turklāt ne mazsvarīgi, ka lielākā daļa "Nedēļas juristu" ir Latvijas Universitātes absolventi, 

pašreizējie vai bijušie mācībspēki, studenti. 

Grāmatas atklāšanas pasākumā, vērtējot šīs sadarbības un projekta rezultātu – vairākus 

simtus lappušu biezo grāmatu, K. Strada-Rozenberga atzina, ka šim nolūkam patērētais laiks, 

darbs un finanses noteikti ir bijušas tā vērtas. Par ieguldījumu grāmatas tapšanā viņa arī 

pauda pateicību gan LU Juridiskās fakultātes pārstāvēm Anitai Brakšai un Edītei Dzelmei, gan 

arī klātesošajiem, "kas izrādīja atsaucību un kuru labestību un atbalstu varējām sajust šī 

projekta realizācijā. Paldies visiem par to, ka nebaidījāties atklāt ne tikai profesionālās, bet 

arī cilvēciskās dzīves nianses, par to, ka nenoliedzat cilvēcisko sevī un ļaujat ar to kaut 

nedaudz iepazīties arī citiem". 

 

Bibliogrāfisks retums 

Kā tas izskanēja svētku pasākumā, jaunais izdevums, kas iznācis VSIA "Latvijas Vēstnesis" 

Grāmatu apgādā, būs bibliogrāfisks retums, jo pie saviem lietotājiem lielākoties nonāks 

dāvināšanas ceļā. Tā, piemēram, LU Juridiskā fakultāte pa grāmatai dāvāja ne vien katram 

"Nedēļas juristam", bet arī ir paredzējusi tās nodot šīs rubrikas varoņu skolu bibliotēkām. 

Taču, neraugoties uz ierobežoto tirāžu, izredzes tikt pie sava eksemplāra ir arī citiem 

interesentiem, jo 100 šī izdevuma eksemplāri tiks izlozēti starp žurnāla "Jurista Vārds" 2015. 

gada 12 mēnešu abonentiem (jāpiebilst, ka oktobrī "Jurista Vārda" 2015. gada 

abonementiem ir 15 procentu atlaide). Tāpat nelielu skaitu grāmatu var iegādāties internetā 

(www.lv.lv/gramatas) vai "Latvijas Vēstneša" Klientu centrā Rīgā, Bruņinieku ielā 53. Tālrunis 

uzziņām: 80006000. 
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