
Sarunās meklēsim atbildes uz jautājumiem:

Vai mēs ikdienā to piepildām ar tādu saturu, 
kādu Satversme no mums gaida?

Vai mēs dzīvojam atbilstoši Satversmei?

Vai mēs līdz galam nemaz izprotam, kādu 
vēstījumu no katra cilvēka un visas sabiedrības 
gaida mūsu Satversme? Vai šie vēstījumi var būt 
atšķirīgi un pat pretrunīgi?

Vai katrs Latvijas iedzīvotājs ir izaudzis līdz 
Satversmei?

2022. gads ir ritējis zem mūsu valsts pamatlikuma – Satversmes – 
simtgades zvaigznes. Satversme ir viena no Eiropā vecākajām 
joprojām spēkā esošajām konstitūcijām. Tā ir ne vien sava laika 
konstitucionālās domas paraugs, bet arī modernas demokrātiskas 
un tiesiskas valsts pamats, kas efektīvi piemērojams mainīgos 
dzīves apstākļos. Satversmes lakonisms ir nodrošinājis tās jēgpilnu 
piemērošanu cauri laikiem. Tādējādi Satversme ir tāds unikāls 
piemērs konstitucionālo tiesību jomā, ar kuru Latvijas valsts var 
lepoties Eiropas un pasaules kontekstā. 
2022. gada sarunas par Latviju noslēgs saruna par to, vai 
Satversme palīdz veidot un virzīt Latvijas sabiedrību, katra 
iedzīvotāja un visas valsts ilgtspējīgu attīstību. Satversmes jubilejas 
gads nu jau gandrīz ir aizvadīts, taču Satversme joprojām turpina 
aptvert ikdienas notikumus un piešķirt tiem nozīmi nākotnē. Rainis 
Satversmes radīšanu asociēja ar jaunas Daugavas rakšanu, tādējādi 
balstoties savā tēzē par Latvijas tautas likteņupes Daugavas 
vienojošo nozīmi. Turklāt Rainis Satversmi nodēvēja par jauno 
Daugavu, kas ir jāsarga un jālolo, lai tā neaizsērē un dzīves plūsma 
nav apdraudēta. Tā ir doma par savstarpējo atbildību. Valsts 
dibinātāji un Satversmes autori atstāja nākamajām paaudzēm 
mantojumā spēka instrumentus, proti, valsti un  
viedu valsts pamatlikumu.

Satversmes tiesa un Latvijas Nacionālā bibliotēka 
aicina piedalīties Sarunās par Latviju

Vai Satversme nosaka ideālo Latvijas 
sabiedrību, kura vēl arvien top?

2022. gada 25. novembrī plkst. 18.00
Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē 11. stāvā

* Tiešraide skatāma LNB mājaslapā www.lnb.lv un 
Satversmes tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv

Sarunas vadīs: Aldis Laviņš Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Sarunāsies: Vita Matīss politoloģe

 Juris Cālītis LU Teoloģijas fakultātes docents

 Krišjānis Kaļāns 
 Satversmes tiesas vasaras skolas dalībnieks

Kopsavilkums: Ineta Ziemele Tiesību zinātniece

Par dalību pasākumā lūdzam atbildēt 
līdz 21. novembrim:  
Dita.Plepa@satv.tiesa.gov.lv; 26494881

Ieeja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pa dienesta 
ieeju no Valguma ielas

“Mēs stāvam, kā teic, pie jaunas Daugavas 
rakšanas. Ja dzīves plūsma būs apdraudēta 
ar daudziem šķēršļiem, tad upes ceļš aizsērēs 
un mēs nonāksim purvā tiklab fiziskā, kā 
politiskā dzīvē.”

Rainis Satversmes sapulces deputāts


