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Latvijas tiesību institūts aicina Saeimas Prezidiju atjaunot pirmo divu
Latvijas Satversmes pantu sienas plāksnes Saeimas sēžu zālē
Biedrība „Latvijas tiesību institūts” vērsusies pie Saeimas Prezidija ar iesniegumu, aicinot atjaunot
pirmo divu Latvijas Satversmes pantu sienas plāksnes Saeimas sēžu zālē.
Minētās plāksnes Latvijas pirmsokupācijas perioda parlamentārajā posmā no pašas pirmās
Saeimas sēdes 1922.gada 7.novembrī, kad spēkā stājās arī pati Latvijas Satversme, līdz pat Saeimas
darbības pārtraukšanai 1934.gadā līdzās tēlnieka Riharda Maura veidotajam valsts ģerbonim (kas
mūsdienās pēc fotoattēliem atkal atjaunots) atradās aiz Saeimas Prezidija sēdekļa un pastāvīgi
simboliski atgādināja Saeimas deputātiem, viesiem, žurnālistiem un visiem pārējiem Saeimas sēžu
zāles apmeklētājiem par to, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika (Satversmes 1.pants),
kuras suverēnā vara pieder Latvijas tautai (Satversmes 2.pants).
Institūts aicina atjaunot šīs plāksnes aiz Saeimas Prezidija sēdekļa to oriģinālajā izskatā un
izvietojumā ar praktiskiem pielāgojumiem, kas nepieciešami Saeimas sēžu zāles mūsdienu
amfiteātra izkārtojuma dēļ (proti, plāksnes izvietojamas virs abām Saeimas sēžu zāles durvīm).
„Mēs Latvijas tiesību institūtā uzskatām, ka telpā, kur top Latvijas likumi un veidojas Latvijas tiesības,
abām Satversmes sapulces dotajām Satversmes pamatpantu sienas plāksnēm, tāpat kā 1. - 4. Saeimas
darbības laikā Latvijas pirmsokupācijas periodā, ir vieta arī mūsdienās, lai mūsu likumdevējam un
sabiedrībai kopumā atkal pastāvīgi simboliski atgādinātu, ka Latvija ir demokrātiska taisnības un
tiesību valsts, kā arī, ka Saeimas deputāti ir tautas pārstāvji, kuru visām pūlēm jātop veltītām tieši
Latvijas tautas un valsts interesēm”, atzīmēja Latvijas tiesību institūta direktors, zvērināts advokāts
Edijs Poga. „Šodien aprit tieši 91 gads kopš mūsu Satversme stājās spēkā un 1.Saeima sanāca uz savu
pirmo sēdi, tādēļ šis tiešām ir piemērots brīdis šādai iniciatīvai”, paskaidroja E. Poga. Viņš cer, ka šī
iniciatīva dos arī zināmu ieguldījumu pašlaik notiekošajā diskusijā par Satversmes kodola teorijām,
kaut vai netieši norādot uz iespējamiem Satversmes tēvu uzskatiem šajā jautājumā.
Institūta iesnieguma elektroniska kopija pieejama: http://www.lti.lv/plaksnesiesniegums.pdf
Par Latvijas tiesību institūtu
Biedrība „Latvijas tiesību institūts” ir neatkarīga, nepolitiska, nevalstiska bezpeļņas apvienība,
kurā apvienojušās personas ar kopīgām interesēm par Latvijas tiesībām un to attīstību. Institūts
vienmēr un visur darbojas neatkarīgi un stāv ārpus politisko partiju vestās politikas. Institūta misija
ir veicināt Latvijas Republikas kā demokrātiskas taisnības un tiesību valsts tālāku atjaunošanu,
nostiprināšanu un attīstību.
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