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VAKARA ZIŅAS 

Boriss Cilevičs: «Latvijā būt krievam 
ir daudz sliktāk nekā būt ebrejam» 
■ Ministru kabinets 
pieņēmis Valsts valodas 
likuma izpildes noteiku
mus, pret kuriem vēl 
nesenā pagātnē ļoti 
aktīvi iestājās politisko 
organizāciju apvienība 
«Par cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā». «Vaka
ra Ziņas« par to, vai 
pieņemtie noteikumi 
būs par sliktu Latvijas 
valstij un vai gaidāmas 
nākamās «kreiso» 
spēku protesta akcijas, 
sarunājas ar apvienības 
«Par cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā» Saei
mas frakcijas deputātu, 
parlamenta Cilvēktiesī
bu un sabiedrisko lietu 
komisijas loceklis Bori
su Cilēviču. 

Edgars Orlovs 
"VZ" REPORTIERIS 

— Kā vērtējat pieņemtos no
teikumus? Kas kreiso spēku ap
vienības politiķiem tajos ir nepie
ņemams, kas — tieši otrādi — 
priecē? 

Juris Karlinskis / VZ 

PROBLĒMAS BŪS. Saeimas deputāts Boriss Ciievičs ir pārliecināts, ka problēmas ar valdības pieņemtajiem valodas noteikumiem būs, bet tās ir pār
varamas. 

— Noteikumi, salīdzinot ar 
iepriekšējiem darba variantiem, 
ir uzlaboti. Tā ir laba pazīme, ka 
valdība, pieņemot noteikumus, 
ieklausījās starptautisku organi
zāciju rekomendācijās, nopietnāk 
uztvēra Latvijas saistības sakarā 
ar ratificētiem dokumentiem — 
konvencijām. Piemēram, notei
kumi par valodu lietošanu infor
mācijā. Ļoti strikti ir nodalīta 
valsts sfēra no privātās. Kaut vai 
note ikumu septītais punkts . 
Privātas iestādes, organizācijas un 
uzņēmumi to informāciju, kas 
saistīta ar likumīgajām sabiedris
kajām interesēm, sniedz valsts va
lodā, bet līdztekus var sniegt arī 
svešvalodā. Šajos noteikumos ko
pumā ir četri līmeņi. Informāci
jā, kas ir tīri privāta lieta, valoda 
vispār netiek reglamentēta. In
formācijai, kas skar likumīgās sa
biedriskās intereses, ko sniedz 
privātas iestādes, noteikti ir jābūt 
valsts valodā, bet nav aizlieguma 
lietot arī citas valodas līdzās valsts 
valodai, kas jau ir ļoti būtiski. 
Līdz šim speķa esošā likumdoša
na taču to aizliedz, paredzot tikai 
dažus izņēmumus. 
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Kas attiecas uz valsts sfēru — 
pašvaldību iestādēm, tiesu un 
tamlīdzīgi. Ir paredzēti gadīju
mi, ka informāciju līdztekus 
valsts valodai var sniegt arī citā 
valodā. Visbeidzot ir ceturtais 
līmenis, kad informācija tiek 
sniegta tikai valsts valodā. Ļoti 
būtiski šajos noteikumos ir tas, 
ka pēc konkrētu personu lūgu
ma publiska informācija mutis
kai vai rakstiskai informēšanai 
var tikt sniegta ne tikai valsts 
valodā, bet arī citā valodā. Šie 
noteikumi šķiet pilnīgi saska
ņoti ar starptautiskām normām, 
un tie nodrošina gan valsts valo
das aizstāvību, gan personu liku
mīgās intereses. 

Līdzīgi var teikt arī par notei
kumiem tulkojumu nodrošinā-
šanai pasākumos. Lielā mērā tie 
ir atbilstoši mūsdienu eiropeis
kajiem liberālajiem principiem, 
kaut gan kopumā noteikumos 
vēl ir arī daudz problēmu. 

Kaut vai punkti, kuri paredz 
dokumentu tulkojumu. Tur ir 
daudz teikts, kā tiek tulkoti do
kumenti, tomēr šobrīd man par 
to vēl ir daudz jautājumu. Es 
biju Rīgas Domes deputāts. Pie 
manis nāca cilvēki sūdzēties, ka 
namu pārvalde viņus apšmauc 
un tamlīdzīgi. Likums paredz 
zināmu sistēmu, kā cilvēks var 
meklēt aizstāvību, piemēram, 
pret ierēdņu patvaļu. Jebkurā 
gadījumā ir jāiesniedz sūdzība. 
Ir daudz gados vecu cilvēku, ku
ri pat runā latviešu valodā, bet 
normāli uzrakstīt sūdzību viņi 
nevar. Viņi nevar arī samaksāt 
par sūdzības tulkošanu. Notei
kumos nekas nav minēts, kas 
šādā situācijā veic tulkojumu un 
kas par to maksā. Sanāk tā, ka 
viss paliek uz paša cilvēka atbil
dības. Es domāju, ka sistemātis
ki veidosies situācijas, ka cilvēks 
nevarēs izmantot viņam likumā 
dotās tiesības, lai gūtu likumos 
paredzēto aizsardzību pret ierēd
ņu patvaļu, jo nevarēs samaksāt 
par tulkojumu un nevarēs valsts 
valodā kārtīgi uzrakstīt šo iesnie
gumu. Šo problēmu varēja no
teikumos paredzēt un atrisināt. 
Mēs ierosinājām, ka pašvaldī
bai, sociālās aprūpes centram un 
tā tālāk būtu jāuzņemas pienā
kums pārtulkot šādas sūdzības. 
Protams, tā šajā gadījumā ir zi
nāma uzticēšanās, bet tas palī
dzētu risināt problēmu. Valstij 
tomēr būtu jāpadomā par maz
nodrošināto iedzīvotāju tiesī
bām. 

Noteikumos par sabiedrisko 
organizāciju un privāto uzņē
mējsabiedrību nosaukumiem arī 
tā īsti nav skaidrs, kāpēc visiem 
nosaukumiem jābūt tikai un vie
nīgi valsts valodā. Te ir grūti 
saredzēt likumīgas sabiedriskas 
intereses. Kāpēc, piemēram, Po-

PROTESTI. Šobrīd vēl īsti nav skaidrs, vai «Par cilvēka tiesībām vie
notā Latvijā» rīkos jaunas akcijas, kas saistītas ar valdības pieņemta
jiem valodas noteikumiem. Sākumā noteikumi tiks kārtīgi izanalizēti. 

ļu kultūras biedrības dibinātāji 
nevarētu izvēlēties nosaukumu 
poļu valodā. Tas varbūt nav tik 
sāpīgs jautājums, tomēr tā ir diez
gan principiāla lieta un problē
ma paliek. 

Kas attiecas uz personu vār
diem! Arī te iepriekšējās problē
mas saglabājas, kaut arī šie no
teikumi ir būtiski uzlaboti, salī
dzinot ar iepriekšējo variantu. 
Tagad tiek atļauts 
lietot vārdu un uz
vārdu oriģinālfor-
mu līdzās valsts 
valodai, taču tikai 
ar latīņu burtiem. 
Kāpēc nevarētu 
būt kirilica? Teh-
niski taču nekādu 
problēmu nebū
tu. 

Noteikumi par 
prasību līmeni, 
kas nepieciešams 
profesionālo un amata pienāku
mu veikšanai. Te atkal iznāk, ka 
Valsts valodas likums atsaucas 
uz noteikumiem, bet šie notei
kumi savukārt atsaucas uz pro
fesiju klasifikatoru. Tas visu sa
mudžina, un skaidru atbildi vairs 
nevar atrast. Valstij ir tiesības 
noteikt profesionālas prasības at
tiecībā uz valodas zināšanām 
konkrētos amatos valsts sektorā, 
pašvaldībās un tamlīdzīgi. Tas 
vienkārši ir veselā saprāta jautā
jums. Daugavpilī, ciematos pie 
Austrumu robežas, kur latviešu 

ir ļoti maz, manuprāt, būtu pil
nīgi normāli, ja pašvaldību dar
binieki varētu sazināties arī krie
vu vai poļu valodā. Privātajā sek
torā darba devējs nosaka valsts 
valodas zināšanu līmeni. Taču, 
pēc noteikumiem, sanāk tā, ka 
var sodīt darba devēju, ja viņš it 
kā nav noteicis pietiekami aug
stas valsts valodas zināšanu pra
sības. Un ir arī otra puse, ja 

darba devējs ir no
skaņots ļoti nacio
nāli, viņš var dar
biniekiem noteikt 
tādas prasības, ka 
nelatvietim iestā
ties pie viņa darbā 
ir neiespējami. Tās 
vairs nav vienotas 
tiesības visiem. 

— Cik nopro
tams no teiktā, lie
lā mērā esat apmie
rināts ar valdības 

pieņemtajiem noteikumiem. 
Kas valdībai, pieņemot noteiku
mus galīgajā variantā, lika tos 
mīkstināt? Tās bija Eiropas re
komendācijas vai jūsu apvienī
bas izvērstās akcijas? 

— Domāju — gan tas, gan 
tas. Esmu reālists, nepārvērtēju 
mūsu apvienības ietekmi šajā si
tuācijā. Pieļauju, ka bija arī citas 
konsultācijas, rekomendācijas un 
ieteikumi, par kuriem presē nav 
ziņots. Iespējams, bija konfiden
ciāla informācija, kura nav no
nākusi līdz masu saziņas līdzek-

Juris Karlinskis / VZ 

EIROPA SPIEŽ. Politisko organizāciju apvienības «Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā» Saeimas frakcijas 
deputāts Boriss Cilevičs lēš, ka lielu darbu, «mīkstinot» noteikumus, padarījusi Eiropas Savienība ar konfi
denciālām rekomendācijām, kas vairāk uzskatāmas kā ultimāti. 

ļiem. Skaidrs, ka tā Eiropas in
stitūcija, kuras rekomendācijās 
visvairāk ieklausās valdība, ir ne
vis EDSO vai Eiropas Padome, 
bet Eiropas Savienība. Šī savie
nība parasti atklāti nepublicē sa
vas rekomendācijas, kā tas savu
laik bija ar Eiropas Komisijas 
slēdzienu par Valsts valodas li
kumprojektu. Es zinu, ka ir daži 
dokumenti, par kuriem sabied
rību neinformē. Domāju, ka Ei
ropas Savienības prasības tika 
izteiktas diezgan kategoriskā for
mā, proti, ja valdība neieklausās 
rekomendācijās, tas var ievēro
jami apgrūtināt mūsu integrāci
jas Eiropā procesu. 

— «Par cilvēka tiesībām vie
notā Latvijā» noteikumu sagata
vošanas laikā iesniedza ari savus 

priekšlikumus. Liela daļa no tiem 
nav ņemta vērā. 

—Jā! Tā ir. Taču daži būtiski 
priekšlikumi tika ņemti vērā. Pie
mēram, ka Valsts valodas cen
tram nebūs tiesību ar savu lēmu
mu anulēt izsniegtu valodas zi
nāšanu apliecību, ja tā saņemta 
likumīgi. Galu galā var rēķināt, 
ka apmēram puse mūsu priekš
likumu tika pieņemti, kas norā
da — tie bija diezgan pamatoti. 

—Starp priekšlikumiem bija 
arī tāds, ka valstij jārūpējas un 
jāmaksā, lai cittautieši, kuri ne
prot valsts valodu, to apgūtu. 
Tas tomēr ir ļoti radikāls priekš
likums un netika pieņemts! 

— Šis priekšlikums ir pilnīgi 
normāls. Pirmām kārtām valsts 
ir ieinteresēta, lai tās iedzīvotāji 

zinātu valsts valodu. Vienīgi, ma
nuprāt, tas nav šo noteikumu 
priekšmets. Būtu labi, ja šo nor
mu iekļautu likumā. Tā tomēr ir 
vispārējo principu, nevis tehnis
ka lieta. Pat neredzu, kuros no
teikumos šo mūsu apvienības 
priekšlikumu varētu iekļaut. 

— Noteikumu izskatīšanas 
laikā «Par cilvēka tiesībām vie
notā Latvijā» rīkoja vairākas 
skandalozas akcijas pret izskatā
majiem noteikumiem. Vai do
mājat akcijas rīkot arī pēc notei
kumu pieņemšanas? 

— Sākumā kārtīgi izanalizē
sim pieņemtos noteikumus. Ir 
jāprognozē, vai šie noteikumi 
var darboties praksē. To darīsim 
septembra sākumā speciālā slēg
tā konferencē. Tad ari zināsim, 

" 
Ja valdība neie
klausās rekomen
dācijās, tas var ie
vērojami apgrūti
nāt mūsu integrā
cijas Eiropā proce
su. 
" 
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udz sliktāk nekā būt ebrejam» 

APMIERINĀTIE. Kreisie spēki ir itin apmierināti ar paveikto, uzlabojot valdības izstrādātos valodas noteikumus. Apmēram puse «kreiso» priekšlikumu noteikumu izstrādes laikā at
balstīti. 

kā rīkoties tālāk, vai būs masu 
akcijas vai kas līdzīgs. Negribas 
man tagad steigties ar kādiem 
paziņojumiem. Kopīgi apvienī
bā vispirms izanalizēsim un tad 
darīsim. Noteikumi zināmā mē
rā atstāj rīcības brīvību gan valsts 
institūcijām, gan privātajam sek
toram. Ir būtiski izanalizēt, kā 
atsevišķas institūcijas īstenos no
teikumus, kā rīkosies. 

— Noteikumu izstrādāšanas 
laikā «Par cilvēka tiesībām vie
notā Latvijā» izvērstās akcijas po
litiķi dēvēja par priekšvēlēšanu 
kampaņu pirms pašvaldību vē
lēšanām — savu spalvu pucēša-
nu. Vai tās tā arī dēvējamas? 
Vispār — uz kādiem rezultā
tiem cerat pašvaldību vēlēšanās? 

— Varu pilnīgi droši teikt, ja 
pašvaldību vēlēšanas būtu nevis 
nākamā gada martā, bet pēc trim 
gadiem, mēs rīkotos tāpat un da
rītu to pašu. Viss, ko dara politis
kās partijas, ir saistīts ar priekšvē
lēšanu kampaņu vai politisko cī
ņu. No tā nevar izvairīties. Mēs 
taču neizdomājām to problēmu 

izspēlēt mākslīgi! Mēs neiestājā
mies par šā Valsts valodas likuma 
pieņemšanu. Vienkārši darījām 
to, ko mums vajadzēja darīt. Ne
domāju, ka mums šajā ziņā var 
pārmest kaut kādu politisku kon
junktūru. Galu galā to pašu darī
ja arī «Tēvzemei un Brīvībai»/ 
LNNK — viņi arī diezgan skaļi, 

" ar domu ietekmēt 
savus potenciālos 
atbalstītājus pauda 
savu nostāju. 

Ja runā par mū
su reitingu, tas 
aug. Ja nemaldos, 
jau jūlijā mūsu rei
tings bija augstāks 
nekā Tautas partijai, un tas, ma
nuprāt, atbilst patiesībai. Parasti 
gan ar opozīcijas partiju, tādu kā 
mūsējā, kā bija Zīgerista partija, 
reitingiem nekas nav īsti skaidrs 
līdz vēlēšanu rezultātu uzzināša
nai. Cilvēki tomēr ne labprāt 
atzīstas, ka viņi balsos par parti
jām, kuras ir nepopulāras. 

— Kāds ir jūsu vērtējums no 
pirmā skata, vai būs iespējams 

Mēs neiestājāmies 
par šā Valsts valo
das likuma pieņem
šanu. 
" 

pieņemtos noteikumus reāli īs
tenot dzīvē, proti, ievērot tos? 

— Domāju, ka jā. Būs gan 
vairākas problēmas, ko iepriekš 
jau minēju. Kaut vai ar personis
ko iesniegumu tulkojumu. Neat
risināmu problēmu es šeit nere
dzu. Tieši tas arī ir pozitīvais mo
ments. Līdz šim attieksme pret 

valodas likumdoša
nu bija atšķirīga no 
attieksmes, kāda tā 
ir pret visiem citiem 
likumiem. Normā
li likumi tiek pie
ņemti, lai tos pildī
tu. Valodas liku
mos ir tā, ka par 

vairākām likuma normām var iz
vēlēties — pildīt tās vai ne. Pie
mēram, Radio un televīzijas li
kums. Tur teikts, ka privātos ka
nālos var būt ne vairāk kā 25 
procenti raidlaika minoritāšu va
lodā. Skaidrs, ka Rēzeknes, Dau
gavpils privātās kompānijas ar šā
diem noteikumiem bankrotēs 
mēneša laikā. Likums vienkārši 
netiek pildīts. 

— Kādā situācijā šobrīd sevi 
nostādījusi Latvija, pieņemot no-
teikumus? Te domāju tieši ārpo
litiski — kā uz noteikumiem 
raudzīsies rietumvalstis un Krie
vija? 

— Kas attiecas uz Eiropu, da
žas rekomendācijas tomēr palika 
neizpildītas. Kaut vai attiecībā uz 
personvārdiem, problēmas ir pa
likušas. Kopumā reakcija no Ei
ropas puses varētu būt piesardzīgi 
pozitīva. Liela daļa būtisku reko
mendāciju tomēr tika ievērotas. 
Kas attiecas uz pārējo, tās problē
mas galvenokārt tiks risinātas ju
ridiskām metodēm caur Eiropas 
Cilvēktiesību tiesu. Krievijas at
tieksmi tiešām ir grūti paredzēt. 
Krievijas reakcija parasti ir ļoti 
asa, to lielā mērā nosaka tagadējās 
Latvijas un Krievijas īpašās attie
cības, kas īstenībā nav saistītas ne 
ar Krievijas, ne ar Latvijas iekšējo 
situāciju. Noteikumi ir labāki, 
nekā varēja gaidīt. Es ceru, ka arī 
Krievija to atzīs. Protams, ir par 
ko pakritizēt, un gan jau Krievija 
to arī darīs. 

—Kāds ir jūsu vērtējums, vai 
Latvijā ir antisemītisma problē
mas? Vai esat ar tām saskāries? 

— Tas ir ļoti sarežģīts jautā
jums. Man negribētos tā pavirši 
un garāmejot par to runāt. Dažas 
lietas ļoti īsi es pacentīšos pateikt. 
Antisemītisma problēma pastāv 
vienmēr un visur. Nevienam nav 
pienākums mīlēt ebrejus. Tā ir 
personiska izvēle. Galvenā pro
blēma ir, vai antisemītisms pastāv 
valsts politikā, vai valsts pietieka
mi cīnās pret antisemītisma iz
pausmēm. Tas ir valsts pienā
kums. Latvija tradicionāli ir ie
cietīga valsts. Jebkurā gadījumā 
šobrīd Latvijā būt krievam ir 
daudz sliktāk nekā būt ebrejam. 
Tā ir netipiska situācija, bet tā tas 
ir. Tajā pašā laikā tradicionāli un 
vēsturiski attiecības starp latvie
šiem un ebrejiem ir ļoti sarežģītas, 
jo ir šī ļoti lielā problēma — 
Otrais pasaules karš un viss, kas ar 
to saistīts. Nedomāju, ka ir pie
ļaujams visiem latviešiem pārmest 
to, ko darīja Arāja, Cukura cilvē-
ki. 


