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Valsts pamatlikums.
Konstitūcija.Satversme.

SR: pratīsi atpazīt un skaidrot valsts pamatdokumenta svarīgākos elementus. Skaidrot LR 
Latvijas Satversmes rašanās priekšnosacījumus, tās izmaiņas mūsdienās un pamatlikuma 

nozīmi sabiedrībā.
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Meklēsim atbildes uz šadiem jautājumiem:

Kas ir šie termini un vai pastāv atšķirība starp šiem terminiem: pamatlikums, 
konstitūcija, Satversme?

Kāds ir konstitūcijas izveides ceļš?

Satversmes saturs un uzbūve? Izmaiņas starp pirmo un atjaunoto redakciju.

Kāda nozīme ir valsts pamatlikumam sabiedrībā? 
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Padomāsim!

Izdarīt izvēli kādam var šķist pavisam vienkārši, bet dažreiz process sagādā ilgas pārdomas. 
Sāksim stundu ar padomāšanu!(Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un 

azartu)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccg_TryW5-H8rPjh54n
mmRp-5URzgfYJC67N7cwTpyXnPQXw/viewform?usp=sf_link
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Kuram jēdzienam labāk atbilst dotie sakaidrojumi?

Konstitūcija - 

Pamatlikums- 

Satversme - 

● *Valsts pamatlikums, kas nosaka tās sabiedrisko un valsts iekārtu, 
vēlēšanu sistēmu, valsts varas un pārvaldes institūciju 
organizācijas un darba principus, pilsoņu galvenās tiesības un 
pienākumus.(Tēzaurs.lv)

● *tiesību akts, kas nosaka Latvijas valsts konstitucionālos 
pamatus, valsts iekārtu un personas attiecības ar 
valsti.(enciklopēdija.lv)

● *Galvenais, nozīmīgākais likums.(Tēzaurs.lv)
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https://tezaurs.lv/galvenais:1


Satversmes rašānās priekšnosacījumi:

Noskaties video:  

https://www.youtube.com/watch?v=X6lLB3nF4-Y&t=323s 

Aizpildi testu:

https://b.socrative.com/login/student/

Room name: JUROVA0
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Izveido laika līniju (darbs pāros): Latvijas ceļš līdz 
Satversmei!
Atsauc atmiņā tikko redzēto video!

Izlasi tekstu!

1918.gads 
LR proklamēšana

Domāt par mācīšanos: Kāda bija sadarbība? Kāda bija mana loma un mani 
uzdevumi? Vai mēs sadarbojāmies vai strādājam katrs individuāli?
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LR Satversme

Pirmā oficiālā Satversmes publikācija 
“Valdības Vēstnesī” 30.06.1922:

Papildliteratūra uzziņai:

1. Latvijas vēsture 20.gadsimts./ Daina Bleiere, Igvars Butulis, 
Inesis Feldmanis u.c. - Rīga: Jumava, 2005., 443 lpp

2. Pleps, J. Satversme. Pieejams: 
https://www.saeima.lv/satversme/Satversme_Pleps_latviski.pdf  
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Avots: Enciklopēdija.lv, 
https://enciklopedija.lv/skirklis/100866-Latvijas-Republikas-Satversme 

https://www.saeima.lv/satversme/Satversme_Pleps_latviski.pdf
https://enciklopedija.lv/skirklis/100866-Latvijas-Republikas-Satversme


Satversmes izpēte! (Darbs ar datoru)

1. Uzdevums. Izpēti Satversmi un aizpildi darba lapu: 
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme 

2. Uzdevums. Salīdzini abas redakcijas. Kādas izmaiņas un kad ir veiktas. Kā 
jums škiet, kāda ir izmaiņu nozīme?
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Ko es protu?
Protu skaidrot:

1. LR Satversmes rašanās gaitu.
❏ Jā 
❏ Nē
❏ Daļēji
2. Konstitucionālās izmaiņas un to nepieciešamību.

Es zinu:

1. Kas ir konstitūcija-Satversme. 

Es protu nosaukt:

1. Satversmes nodaļas

Ja uz kādu no jautājumiem esi atbildējis daļēji vai nē, papildus skatīt materiālus:

https://www.youtube.com/watch?v=X6lLB3nF4-Y&t=323s  

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme 

https://docs.google.com/document/d/1o1jP9-U0RcUVncJoSjswWdehLXn9KQ1Piv3uCnlKruU/edit 

Latvijas vēsture 20.gadsimts./ Daina Bleiere, Igvars Butulis, Inesis Feldmanis u.c. - Rīga: Jumava, 2005., 443 lpp 
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Paldies par uzmanību!
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