
 

 

Pasākumu plāns Latvijas simtgades gadā 

 
Datums Pasākums Norises vieta 

18. janvāris 
Satversmes tiesas preses konference. Satversmes tiesas 
2017. gada pārskata prezentācija. 

Satversmes 
tiesas sēžu zālē 

14. februāris Ēnu diena Satversmes tiesā. 
Satversmes 
tiesa 

15. februāris 
Par godu Latvijas simtgadei, cildinot Satversmes 
96. gadadienu, veltīts svinīgs pasākums –  skolēnu zīmējumu 
un domrakstu konkursa apbalvošanas ceremonija. 

Satversmes 
tiesas sēžu zāle 

1.-2. marts 
Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar Francijas Valsts 
padomes padomniekiem un Francijas Konstitucionālās 
padomes un Kasācijas tiesas tiesnešiem. 

Francija 

22.-23. marts 
Satversmes tiesas tiesnešu vizīte Igaunijas Augstākajā tiesā. 
Tēma: “Konstitucionālo tiesu loma sabiedrības attīstībā”. 

Igaunija 

9. aprīlis  
Izglītojošs seminārs sociālo zinību un politikas tiesību 
skolotājiem sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru. 

Satversmes 
tiesas sēžu zāle 

24.-25. maijs 
Satversmes tiesas starptautiskā konference par tēmu 
“Konstitucionālo tiesu loma 21. gadsimta globalizētajā 
pasaulē”.  

Radisson Blu 
Daugava 

31. maijs  

Satversmes tiesas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
kopīgi rīkotas sarunas par Latviju. Sarunu cikla pirmā 
pasākuma nosaukums “KAD KAĶIS UZ SLIEKŠŅA 
MAZGĀJAS…”  

LNB 

18.-25. jūnijs 
Satversmes tiesas tiesnešu dalība Pasaules latviešu 
zinātnieku IV kongresā. Latvijas vēsturnieku II kongresā. 
Pasaules latviešu juristu III kongresā. 

Latvijas 
Nacionālā 
bibliotēka 

2.-4. jūlijs 
Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar Vācijas 
Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. 

Vācija 

17.-20. jūlijs Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs.  Ratnieki 

25. septembris 
Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa izsludināšana 
par Satversmi. 

Latvija 

3.-5. oktobris  Satversmes tiesā Slovēnijas Konstitucionālās tiesas vizīte. 
Satversmes 
tiesa 

19. oktobris  
Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces dalība 
sabiedrības vadītāju konferencē “Celtspēja”. 

Liepāja 

2. novembris 
Satversmes tiesas priekšsēdētājas dalība LV100 radošuma 
konferencē “Subject Creativity”. 

Cēsis 

18. novembris Latvijas valsts simtgade.  Latvija 

8. decembris 
Satversmes tiesas un LNB kopīgi rīkotās sarunas par Latviju. 
Daugava.  

LNB 

14. decembris  Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīca Satversmes tiesā. 
Satversmes 
tiesas sēžu zāle 

 

Arī 2019. gadā tiks turpināta Satversmes tiesas 20. gadadienas gadā iedibinātā tradīcija. 

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki dosies apciemot skolas, pašvaldības un reģionu 

bibliotēkas, kurās aicinās runāt par tiesiskumu un demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām. 

 

Atskats uz visiem Latvijas simtgades notikumiem pieejams šeit: https://lv100.lv/  

http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/i-ziemele-satversmes-tiesas-gada-parskats-valsts-tiesiskuma-barometrs/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesa-uznem-enas/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/skolenu-zimejumu-un-domrakstu-konkursa-nosleguma-pasakums-satversmes-tiesa-2/
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http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/7427/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/7427/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/aizvadita-latvijas-simtgade-lielaka-starptautiska-juridiskas-nozares-konference-par-tiesu-lomu-globalizetaja-pasaule/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/starpdisciplinaras-sarunas-par-latvijas-valsti-satversmes-tiesa-sadarbiba-ar-latvijas-nacionalo-biblioteku-aizsak-sarunu-ciklu/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesnesi-piedalas-iii-pasaules-latviesu-juristu-kongresa/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesnesi-piedalas-iii-pasaules-latviesu-juristu-kongresa/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesnesi-tiekas-ar-vacijas-federalas-konstitucionalas-tiesas-tiesnesiem/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesnesi-tiekas-ar-vacijas-federalas-konstitucionalas-tiesas-tiesnesiem/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesa-aicina-skolu-jaunatni-turpinat-izzinat-satversmi-izsludina-skolenu-zimejumu-un-domrakstu-konkursu/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/nosledzas-satversmes-tiesas-un-slovenijas-konstitucionalas-tiesas-tiesnesu-divpuseja-tiksanas/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-priekssedetajas-vietniece-mes-esam-kalna-tik-augstu-ka-nekad-ieprieks/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/i-ziemele-iedvesmotajiem-jaapzinas-sava-morala-atbildiba-jo-idejas-ietekme-sabiedribas-virzibu-un-maina-cilveku-dzives/
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