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Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Satversmes tiesā 

 

1. Apmeklētājs ir ikviena persona, kas ierodas Satversmes tiesas ēkā, lai iegūtu 

informāciju par Satversmes tiesas darbu, iesniegtu dokumentus un īstenotu 

procesuālās darbības vai arī piedalītos tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. 

 

2. Apmeklētājus pieņem Satversmes tiesas priekšsēdētāja norīkots tiesas darbinieks. 

Apmeklējums piesakāms un vēlamais tā laiks saskaņojams iepriekš, zvanot uz 

numuru 67210274 vai 67830735. 

 

3. Apmeklētājs, ienākot Satversmes tiesas ēkā, uzrāda apsardzes darbiniekam personu 

apliecinošu dokumentu un pēc apsardzes darbinieka pieprasījuma iziet drošības 

pārbaudi. 

 

4. Apmeklētājam jābūt atbilstoši ģērbtam. Satversmes tiesas ēkā netiek ielaistas 

personas īsbiksēs, sporta vai pludmales tērpā. 

 

5. Satversmes tiesas ēkā aizliegts ienest šaujamieročus, sprāgstošās un viegli 

uzliesmojošas vielas, kā arī asus priekšmetus un citus bīstamus priekšmetus. 

 

6. Tiesas darbinieks saskarsmē ar apmeklētāju ir laipns un atsaucīgs, ievēro 

konfidencialitāti un, ja nepieciešams, izskaidro viņam konkrētus juridiskos jēdzienus 

un terminus. Tiesas darbinieki nesniedz juridiskas konsultācijas. 

 

7. Ja apmeklētāja uzvedība ir agresīva, izaicinoša vai rada aizdomas par atrašanos 

apreibinošu vielu ietekmē, tiesas darbiniekam ir tiesības pārtraukt sarunu ar 

apmeklētāju un, ja nepieciešams, lūgt apsardzes darbinieka palīdzību. 

 

8. Dokumenti Satversmes tiesai iesniedzami Satversmes tiesas kancelejā (turpmāk - 

Kanceleja) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. 

Pirmssvētku dienās dokumentus Kancelejā pieņem līdz plkst. 15.00. 
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9. Lietas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar lietu un saņemt sev nepieciešamo 

informāciju no lietas materiāliem, saskaņojot ar tiesas sēdes sekretāru laiku, kad viņi 

var iepazīties ar šiem materiāliem (Satversmes tiesas likuma 24. pants un Satversmes 

tiesas reglamenta 97. punkts). 

 

10.  Persona, kura vēlas būt klāt Satversmes tiesas lietas izskatīšanā tiesas sēdē ar lietas 

dalībnieku piedalīšanos, bet nav šīs lietas dalībnieks, iesniedz attiecīgu pieprasījumu 

tiesas sēdes sekretāram. Pieprasījumu var iesniegt, zvanot uz numuru 67830746, kā 

arī rakstot uz e-pasta adresi tiesa@satv.tiesa.gov.lv. Pieprasījumā norādāms 

personas vārds, uzvārds un personas kods. 

 

11.  Lai veicinātu izpratni par Satversmes tiesas darbu, skolēniem un studentiem tiek 

dota iespēja pieteikt ekskursiju Satversmes tiesā, zvanot uz numuru 67830746 vai 

arī rakstot uz e-pasta adresi tiesa@satv.tiesa.gov.lv. Ekskursijas laikā ir atļauts 

fotografēt un filmēt, ievērojot ekskursijas vadītāja norādījumus. Ekskursija ir bez 

maksas. 

 

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Satversmes tiesā ir apstiprināta ar Satversmes tiesas 

priekšsēdētājas Inetas Ziemeles 2017. gada 7. novembra rīkojumu Nr. 44 “Par 

apmeklētāju pieņemšanu”.  

______________________________________________________________________ 

 

Ketija Strazda 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja palīdze 

Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv 

67830749, 26200580 
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