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Satversmi 1922. gada 15. februārī pieņēma pirmais tautas ievēlētais likumdevējs Latvijā Satversmes sapulce
un tā stājās spēkā 1922. gada 7. novembrī, kad uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētā 1. Saeima.

Izglītojošā kampaņa “Es, Tu un Satversme” 



Tieslietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija par godu Satversmes simtgadei 2022. gadā īsteno izglītojošo
kampaņu 9. klašu skolēniem visā Latvijā “Es, Tu un Satversme”.
Izglītojošās kampaņas ietvaros Satversmes vēstneši – Latvijas juristi – apmeklēs 1.Latvijas izglītības iestādes, lai skolēnus
iepazīstinātu ar valsts pamatlikumu, tā vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā.
Kampaņa "Es, Tu un Satversme" norisināsies divos posmos: 2022. gada pavasarī no 28. februāra, kā arī rudens periodā no
12. septembra.
Kampaņas patroni: Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Izglītības un zinātnes ministre Anita
Muižniece
Kontaktinformācija: Satversmei100@tm.gov.lv

Atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām – klātienē vai attālināti

Izglītojošās kampaņas vēstneši 



Izglītojošās kampaņas ietvaros Satversmes vēstneši darbojas pēc brīvprātības principa, daloties savā profesionālajā jurista
pieredzē un sniedzot ieguldījumu izglītojot jauniešus, kuri veido nākamo Latvijas paaudzi un sabiedrību.
Kampaņā kā Satversmes vēstneši piedalīsies pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas
Republikas prokuratūras, Satversmes tiesas, Saeimas, Eiropas tiesas, Augstākās tiesas, Latvijas Universitātes, Daugavpils
Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Valsts kontroles, Latvijas Zvērinātu

notāru padomes u.c. iestādēm. Kopumā kampaņā iesaistījušies 115 Satversmes vēstneši.

Kampaņas aktualitātes
Izglītojošas kampaņas "Es, Tu un Satversme" logo pieejams šeit.

Kampaņas aktualitātes 



"Latvijas Vēstneša" darbinieki – Satversmes vēstneši trīs skolās. Trīs oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieces, tajā
skaitā divas "Jurista Vārda" redaktores, iesaistījušās izglītojošā kampaņā un kā Satversmes vēstneši apmeklējuši mācību
iestādes.
Plašāka informācija šeit un foto pieejams šeit.

Izglītojošā kampaņa skolēniem “Es, Tu un Satversme” stiprinās izpratni par demokrātisku sabiedrību un tiesisku valsti.
Pirmdien, 28. februārī, Tieslietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija atklāja Satversmes simtgadei veltīto
izglītojošo kampaņu skolēniem “Es, Tu un Satversme”. Kampaņas ietvaros vairāk nekā 110 Satversmes vēstneši apmeklēs
gandrīz 150 skolas, lai iepazīstinātu skolēnus dažādās Latvijas skolās ar valsts pamatlikumu, tā vērtībām un nozīmi mūsu
ikdienā.
Plašāka informācija šeit un foto pieejams šeit.

2022. gada 11. martā Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ar skolēniem Siguldas Valsts ģimnāzijā
runās par Satversmi un tās nozīmi viņu dzīvē.
Plašāka informācija šeit.

Trešdien, 23. martā, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns kā Satversmes vēstnesis apmeklēs Ropažu
vidusskolu, lai iepazīstinātu skolēnus ar valsts pamatlikumu, tā vērtībām un nozīmi. J. Bordāna saruna ar skolēniem
notiek Satversmes simtgadei veltītās izglītojošās kampaņas “Es, Tu un Satversme” ietvaros.
Plašāka informācija šeit.

https://www.izm.gov.lv/lv/satversme-100

