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MŪSU AUTORS

Iepazīstieties: JV autore Inga Kačevska
INGA KAČEVSKA

Juridisko zinātņu doktore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore, zvērināta advokāte,
partnere Ingas Kačevskas zvērinātu advokātu birojā. Nominēta kā labākā starptautiskās šķīrējtiesas speciāliste
Latvijā 2021. gadā. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti 16 viņas raksti, pirmais – 2004. gadā. Visas publikācijas
pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.

Jūs esat specializējusies starptautiskajās privāttiesībās un komerctiesībās. Jūsu advokātes prakse ir saistīta ar
šķīrējtiesas un alternatīvo strīdu izšķiršanas procesiem. Kāpēc izvēlējāties šādu specializāciju? Kas ir jūsu klienti?
Atgriežoties no studijām ASV, sapratu, ka mans juridiskais darbs būs saistīts ar starptautiskajām privāttiesībām. Apvienojot to ar
manu "mīlestību" pret procesu, par manas prakses prioritāti ir kļuvis starptautiskais šķīrējtiesas process. Starptautiskā
šķīrējtiesas procesa priekšrocība: varu piedalīties kā puses pārstāve, šķīrējtiesnese vai eksperte gandrīz jebkurā pasaules malā,
tādējādi arvien iepazīstot jaunus cilvēkus un dažādas kultūras, jo klienti ir no ļoti dažādām valstīm. Žēl, ka Latvijā šķīrējtiesas
vide nav atbilstoša starptautiskajiem standartiem, tāpēc neesmu saistīta ne ar vienu no Latvijas šķīrējtiesām.
Ņemot vērā aktīvo pārrobežu tirdzniecību, padziļināti strādāju arī ar jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas starptautisko
civilprocesu un starptautiskajām komerctiesībām. Pašlaik, pateicoties manai praksei un zināšanām par procesu, daudz
konsultēju un pārstāvu arī sportistus, klubus un aģentus. Sporta tiesības ir jauna un interesanta tēma.
Latvijas Universitāte Juridiskās fakultātes studenti bieži izvēlas jūs par treneri starptautiskajās tiesu izspēlēs. Kāpēc
topošajiem juristiem ir tik svarīgi piedalīties šādās sacensībās?
Jau divdesmit gadus trenēju Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Willem C. Vis Starptautiskās komercarbitrāžas tiesu
izspēles komandu. Šī izspēle ir viena no populārākajām pasaulē. Tā notiek Vīnē, Austrijā, un tajā piedalās vairāk nekā 360
studentu komandas no 84 valstīm. Studenti treneru vadībā tiesu izspēlei gatavojas vairāk nekā pusgadu – tiek risināts kāzuss,
sastādīti prasītāja un atbildētāja paskaidrojumi, tad notiek gatavošanās mutiskajai daļai.
Studenti, kas piedalās šajā izspēlē, ir vieni no talantīgākajiem un spējīgākiem, viņiem ir vēlme apgūt ko jaunu un stāties pretim
dažādiem izaicinājumiem. Piedalīšanās tiesu izspēlēs, izmaina šo studentu dzīvi, jo sacensības ļauj paskatīties plašāk uz
tiesībām, starptautisko juridisko vidi, iemāca strādāt komandā un intensīvos apstākļos. Dalība tiesu izspēlē ir kvalitātes zīme,
tādējādi darba tirgū šie studenti ir ļoti pieprasīti.
Man kā trenerei ir interesanti vērot studentu izaugsmi, gan gatavojoties izspēlēm, gan arī vēlāk; šis darbs sniedz milzīgu
gandarījumu. Ļoti daudz pati mācos, strādājot ar komandu. Pašlaik daudzi "mūtisti" ir augsti kvalificēti juristi, kas praktizē ne
tikai Latvijā. Daži no viņiem ir pat sīvi konkurenti.
Lai uzturētu pēctecību un savstarpējo bijušo dalībnieku saikni, esam nodibinājuši asociāciju – Latvian Moot Association. Šī
asociācija aktīvi piedalās gan jauno komandas dalībnieku trenēšanā, gan arī atbalsta citus jauno juristu pasākumus.
Vai ir vērojamas kādas būtiskas atšķirības starp studentiem pašlaik un pirms divdesmit gadiem?
Jā! Kad sāku docēt Latvijas Universitātē, es biju tikai nedaudz vecāka par saviem studentiem, tagad jau izglītoju savu
kursabiedru un draugu bērnus. Ir mainījušās gan tiesības, gan paaudzes, gan iespējas. Topošie juristi ir ambiciozāki, brīvāki, ar
savu viedokli, daudzpusīgāki un skaļāki. Viņiem ir labas svešvalodu un tehnoloģiju zināšanas. Lai gan ballītes studentiem patīk
tāpat kā agrāk…
Kā top jūsu publikācijas?
Pēdējā laikā publikācijas top saistībā ar kādu konkrētu un aktuālu problēmu praksē, par kuru vēlos diskutēt ar citiem kolēģiem.
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Ja rodas noskaņojums un iedvesma, rakstu.
Vai var uzskatīt, ka publikācijas "Jurista Vārdā" ietekmē likumdošanas procesu, tiesību politiku un tiesu praksi?
Noteikti, jo "Jurista Vārds" atspoguļo aktualitātes dažādās tiesību nozarēs. Publikācijas veicina viedokļu dažādību un diskusiju.
Kāpēc vēlams publicēties "Jurista Vārdā"?
"Jurista Vārds" ir ar savu "vārdu" jau vairāk nekā divdesmit gadus. Bieži vien autoram ar rakstu ir iespēja pieteikt sevi plašākai
publikai un varbūt arī ietekmēt juridisko domu.
Jūs iepriekš esat vadījusi Latvijas Tiesnešu mācību centru. Kas pozitīvs ir noticis tiesu sistēmā divdesmit gadu laikā?
Jāteic, ka ļoti priecājos par to, kā ir attīstījies Latvijas Tiesnešu mācību centrs aizvadīto gadu laikā. Vienmēr ir jauki centrā
atgriezties kā lektorei un uz lietām paskatīties no tiesnešu skatpunkta. Domāju, ka arī tiesu sistēma ir ļoti mainījusies, un
tiesnešiem ir jātiek galā ar daudziem jauniem juridiskiem izaicinājumiem. Tieši pēdējās publikācijās esmu pētījusi Latvijas tiesu
praksi starptautisko privāttiesību jomā, un jāatzīst, ka nolēmumu kvalitāte uzlabojas, jo lietas ar starptautisku elementu kļūst
par ikdienu.
AT S A U C E U Z Ž U R N Ā LU
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