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Iepazīstieties: JV autore Inga Bite

Publisko tiesību eksperte. "Jurista Vārdā" līdz šim publicēti 10 viņas raksti un viedokļi. Pirmais raksts – 2012.

gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.

Jūs esat autore daudziem rakstiem par publisko tiesību jautājumiem. Kā jūs ieinteresēja tieši šis tiesību virziens?

Katra atsevišķā lieta ir nesaraujami saistīta ar citu, savstarpēji mijiedarbojoties un ietekmējot cita citu. Katrs mazākais fakts vai

epizode ir daļa no kaut kā lielāka. Elementu savstarpējās attiecības ir vērojamas arī tiesībās, kur katra atsevišķā tiesību norma

ir daļa no lielākas tiesību sistēmas. Tā savukārt veido valsti, kurā dzīvojam mēs un dzīvos mūsu bērni. Man patīk ieraudzīt lietas

plašākā kontekstā, tādēļ publiskās tiesības šķita likumsakarīga izvēle.

Kas jums ikdienā šķiet izaicinošākais, strādājot par juristi?

Kā juriste esmu guvusi pieredzi, strādājot visos valsts varas zaros – izpildvarā, tiesu varā un likumdevējā, un šobrīd praksē

redzu, ar kādiem izaicinājumiem saskaras privātajā sektorā strādājošie. Katra šī pieredze ir ļāvusi izprast savu būtisku un

vienlaikus tik atšķirīgu šķautni kopējā sistēmā, kur izpildvara ievieš un īsteno tiesību normas, likumdevējs tās rada, bet tiesu

vara, balstoties uz šīm normām, spriež taisnīgu tiesu. Uzņēmēji savukārt cenšas šajos normu plūdos nenoslīkt, bet augt un

attīstīt savu biznesu. Izaicinošākais un vienlaikus arī interesantākais ir bijis katrā no šīm darbības jomām ieraudzīt, izprast un

adaptēt sev to domāšanas veidu, kāds nepieciešams, lai raudzītos uz tiesību sistēmu atkal no jauna, atšķirīga rakursa.

Vai jums bija interesanti būt publisko tiesību un valsts pārvaldes ekspertei vairākos Eiropas Komisijas un Eiropas
Padomes finansētos projektos?

Dalība dažādos projektos Latvijā un citur pasaulē man ir bijusi tiešām ļoti interesanta un bagātinoša gan profesionāli, gan

personiski. Profesionāli tas ir ļāvis ieraudzīt un salīdzināt dažādas tiesību sistēmas, veidot kontaktus ar starptautiski

strādājošiem profesionāļiem, radīt jaunas sistēmas un procesus, diskutēt par tiem un nonākt pie savstarpēji pieņemamiem un

reāli iespējamiem risinājumiem. Šo risinājumu meklējumos esmu apguvusi gan starptautiskos standartus un Eiropas valstu

labāko praksi, gan analizējusi reālu valstu reālu pieredzi. Tas savukārt ir ļāvis daudz vairāk novērtēt arī to, ko Latvija ir

sasniegusi savā ceļā uz tiesisku valsti. Personiski dalība šajos projektos ir devusi man iespēju ieraudzīt un iepazīt konkrētas

valstis un cilvēkus dziļāk un personiskāk, nekā tas būtu iespējams kā ciemiņam. Strādājot kādā valstī, ar to izveidojas arī

personiska saikne. Tāpēc šobrīd notiekošais Ukrainā, kur esmu pavadījusi salīdzinoši daudz laika, man ir ne tikai pilsoniski, bet

arī personiski ļoti sāpīgi.

Kādi ir jūsu hobiji/vaļasprieki?

Amatiera līmenī mani vienmēr ir interesējusi psiholoģija. Cilvēku attieksmes, reakcijas, viedokļi, dažādu veidu emociju vadītas

rīcības, to cēloņi un sekas. Atšķirīgās cilvēku reakcijas uz vieniem un tiem pašiem notikumiem. Tādēļ par vienu no saviem

hobijiem uzskatu cilvēku vērošanu un ieklausīšanos cilvēkos, novērojumus salīdzinot ar informāciju, kas izlasāma grāmatās.

Savus vērojumus gan paturu pie sevis.

Un pēdējais jautājums, vai ikdienā lasāt "Jurista Vārdu"? Kādas tēmas, sadaļas un autori jūs īpaši saista?

Savā ikdienā ar "Jurista Vārdu" esmu kopā, lasot žurnāla drukāto versiju, kas katru otrdienas rītu atrodas redzamā vietā

zvērinātu advokātu birojā "CersJurkāns". To izšķirstu pie rīta kafijas, piefiksējot autorus, tēmas un izceltos citātus, kā arī

atzīmējot rakstus padziļinātai izpētei. "Jurista Vārda" elektronisko versiju izmantoju jau kā tiesību palīgavotu, atlasot rakstus

par konkrētajā brīdī man nozīmīgu tēmu un citējot tos savos sagatavotajos juridiskajos dokumentos. "Jurista Vārdā" vispirms

uzmanību pievēršu ar publiskajām tiesībām saistītai informācijai un viedokļiem. Vienmēr apskatu arī judikatūras jaunumus,

īpaši Satversmes tiesas nolēmumus un to analīzi.
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Un vēl reizēm esmu "Jurista Vārdā" autores statusā, daloties ar viedokli, zināšanām un pieredzi.
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