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Satversmes tiesa izsludina piekto zīmējumu un domrakstu konkursu par
Latvijas Republikas Satversmi
Satversme laimīgai Latvijai!
Satversmes tiesa savā 25 gadu jubilejas gadā izsludina piekto zīmējumu un
domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme)
un aicina ikvienu skolēnu un pedagogu kopā svinēt Satversmi.
2022. gadā apritēs simts gadu kopš Satversmes pieņemšanas un spēkā
stāšanās. Satversmes spēkā stāšanās dienā 1922. gada 7. novembrī Jānis Čakste,
atklājot pirmo Saeimas sēdi, norādīja: „Mēs cerēsim visi un būsim pārliecībā, ka
šī jaunā Satversme mums līdzēs galīgi nodibināt Latvijā likumību un taisnību un
līdz ar to tautas labklājību un kārtību. Lai šī jaunā valsts Satversme padara Latviju
laimīgu un stipru!”
Šis svinīgais vēstījums, kas tapis gandrīz pirms simts gadiem, precīzi
atspoguļo Satversmes jēgu – padarīt Latviju par stipru un laimīgu valsti, kurā
pastāv tiesiskums un taisnīgums, kas palīdz sekmēt ikvienas personas izaugsmi
un labklājību. Satversmes normu piemērošana un zināšanas par Satversmi ir
veids, kā darīt stipru Latvijas valsti un palīdzēt ikvienam sasniegt to laimi, kas
izsapņota. Jau ceturtdaļgadsimtu Satversmes tiesa, izskatot lietas par normatīvo
aktu atbilstību Satversmei, sekmējusi tiesiskas valsts vērtību iedzīvināšanu un
nodrošinājusi taisnīgumu. Tieši Satversmes tiesas izskatītās lietas sekmē, lai
Satversme caurstrāvo ikkatru norisi Latvijas valstī un ikvienas personas dzīvē.
Piemēram, šogad Satversmes tiesa izskatīs lietas, kas attiecas uz attālināto
mācību procesu skolās, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, politisko
partiju finansēšanu, elektroenerģijas iepirkumu, apcietinājumā turēšanas kārtību,
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nodokļiem un vēl daudzas citas sabiedriski nozīmīgas lietas. Ikviena persona, kas
iesniedz konstitucionālo sūdzību, iestājas par taisnīgumu savā lietā, vienlaikus
sekmējot to, ka Latvija kļūst par labāk pārvaldītu valsti. Zīmējuma konkursa tēma
“Satversme laimīgai Latvijai” ir aicinājums skolēniem vizualizēt to, cik daudz un
dažādos veidos Satversme stiprina Latvijas valstiskumu.
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domrakstu tēmām. Satversmes 100. pantā ietvertā vārda brīvība ir viena no
demokrātiskas valsts vērtībām, kuru izmantot ir tiesīgs ikviens tās sabiedrības
loceklis.
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visdažādākajiem jautājumiem gan politikā, gan kultūrā, gan sadzīvē. Satversmes
100. pantā ietvertās tiesības nodrošina ikvienas personas līdzdalību sabiedrības
dzīvē, nepārtrauktu viedokļu apmaiņu, pieeju dažāda veida informācijai un
diskusiju par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem., Iespēja paust savu viedokli un
iegūt informāciju ir būtiska katras personas pašizaugsmei un attīstībai.
Satversmes 100. pants nodrošina to, ka katram vārdam un domai ir spēks.
Domrakstu tēmas aicina skolēnus meklēt un vārdos ietērpt tās idejas, kas padara
un padarīs Latviju laimīgu.
Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis stiprināt skolēnu valstisko
apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot
Satversmes vērtības. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu
garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā
arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts
pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās
lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens
skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī
simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un
tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.
Svinēsim Satversmi!

