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1. Informācija par pasūtītāju 

1.1. Pasūtītājs ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (turpmāk tekstā – Pasūtītājs vai 
Muzejs), reģ. Nr. 90000076673, juridiskā adrese Pulka iela 8, Rīgā, LV-1007,tālr. 
+371 67223004, e-pasts muzejs@lnvm.lv.  

1.2. Kontaktpersona par izstādes un tās dizaina projekta sagatavošanas 
organizatoriskajiem jautājumiem: Toms Ķikuts, tālr. 67212246, 29537696, e-pasts 
toms.kikuts@lnvm.lv. 

 
2. Vispārīga informācija par izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlasi 

2.1. Pasūtītājs organizē pretendentu atlasi izstādes “Satversmei 100” dizaina un 
tehniskā projekta izstrādei un izstādes grafisko materiālu maketēšanai (turpmāk – 
Izstādes dizaina izstrāde) ar mērķi izvēlēties profesionāli pieredzējušu un motivētu 
pretendentu, kas sadarbībā ar Pasūtītāju radītu oriģinālu izstādes dizaina ideju, 
sagatavotu projektu izstādes izbūvei un veiktu projekta autoruzraudzību. 

2.2. Izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlase ir pasūtītāja organizēts konkurss, kura 
kopējā līgumcena nepārsniedz EUR 12000,00, ieskaitot 21% pievienotās vērtības 
nodokli. Uz šo konkursu nav attiecināmas Publiskā iepirkuma likuma tiesību 
normas un šis konkurss nav uzskatāms par iepirkuma procedūru Publiskā 
iepirkuma likuma izpratnē. 

2.3. Konkurss neparedz izstādes praktisko iekārtošanu (tehniskie darbi, izgatavojamo 
elementu pasūtīšana u.tml.); izstādes iekārtošanas tehniskos darbus organizē un 
apmaksā Pasūtītājs. 

 
3. Izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti 

3.1. Izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlasei ar Muzeja direktora rīkojumu tiek 
izveidota Atlases konkursa komisija 5 (piecu) locekļu sastāvā (tālāk – Komisija). 

3.2. Izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlase notiek Komisijai izvērtējot: a) 
pretendentu līdzšinējo profesionālo pieredzi; b) pretendentu motivāciju un 
redzējumu par izstādi. 

3.3. Lai piedalītos izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlasē, Nolikumā noteiktajā 
kārtībā jāiesniedz šādi dokumenti: 
Nr. 
p.k. 

Prasība Iesniedzamie dokumenti 

3.3.1. Pretendents var būt fiziska vai 
juridiska persona, kura ir 
reģistrēta atbilstoši attiecīgo valsts 
normatīvo aktu prasībām kā 
nodokļu maksātājs. 

Visi pretendenti iesniedz pieteikumu 
dalībai konkursā atbilstoši Nolikuma 
1. pielikumam. 
 
 

Ja pieteikumu iesniedz 
pretendentu apvienība. 

Ja pieteikumu iesniedz personu 
apvienība, papildus pieteikumam 
jāpievieno šo personu starpā noslēgta 
vienošanās, kas parakstīta tā, ka 
vienošanās ir juridiski saistoša visiem 
apvienības dalībniekiem. Šajā 
vienošanās dokumentā norāda: 
Pretendentu apvienības dalībnieku 
apliecinājumu par sadarbību nākotnē 
pakalpojuma līguma izpildē; līguma 
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apjomu, kuru izpildīs katrs no 
piegādātāju apvienības dalībniekiem; 
Apliecinājumu, - ja tiks pieņemts 
lēmums pretendentu apvienībai 
piešķirt līguma slēgšanas tiesības, visi 
pretendentu apvienības dalībnieki 
nesīs solidāru atbildību pret pasūtītāju; 
Dalībnieku, kurš pilnvarots parakstīt 
piedāvājumu un pārstāvēt pretendentu 
apvienību konkursā. 

Ja pieteikumu paraksta 
paraksttiesīgā persona vai 
pilnvarotā persona. 

Ja pieteikumu vai tam pievienotos 
dokumentus paraksta pretendenta 
pilnvarota persona, jāiesniedz 
pretendenta paraksttiesīgās personas 
izsniegta pilnvara. 

3.3.2. Pretendenta pieredzes 
apliecinājums par pretendenta 
īstenoto/-tajiem izstāžu 
projektiem (1-5 projekti), kurus 
pretendents realizējis pats vai kā 
vadošais sadarbības partneris. 
Pretendents pieredzes 
apliecinājumam pievieno realizēto 
projektu fotoattēlus vai norāda 
saiti uz internetvietni, kurā attēli 
pieejami. 

Pretendents brīvā formā iesniedz 
sarakstu ar pretendenta realizētajiem 
projektiem, pievienojot izsmeļošu 
fotoattēlu klāstu vai norādot saites, 
kurās internetvietnēs fotoattēli ir 
pieejami, lai uzskatāmi ilustrētu 
līdzšinējo ekspozīciju risinājumus. 

3.3.3.  Pretendenta motivācijas izklāsts 
dalībai konkursā un redzējums par 
izstādes “Satversmei 100” dizaina 
veidošanas pieeju, balstoties 
Izstādes koncepcijā un tematiskās 
struktūras plānā, kas pievienoti 
Nolikuma 2. pielikumā. 

Pretendents iesniedz motivācijas 
vēstuli brīvā formātā, vismaz 1  A4 
lpp kā argumentētu pretendenta 
motivācijas izklāstu un vīziju par 
izstādes “Satversmei 100” veidošanas 
pieeju. 

 
3.4. Izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlases konkursā iesniedzamie dokumenti 

nosūtāmi elektroniski – ieskenētā veidā vai parakstīti ar drošu elektronisko 
parakstu – uz e-pasta adresi: projekts@lnvm.lv līdz 2022. gada 6. februārim 
plkst. 23.59. 

3.5. Komisija izskata tikai tos saņemtos pieteikumus, kuriem pievienoti visi dokumenti 
un kuri atbilst Nolikuma 3.3. punktā minētajām prasībām. Ja nav iesniegti visi 
Nolikuma 3.3. punktā norādītie dokumenti, pretendenta pieteikums netiek vērtēts. 

3.6. Komisija katra saņemtā pretendenta pieteikuma pieredzes apliecinājumu vērtē pēc 
šādiem kritērijiem: 1) mērķtiecīgs un kvalitatīvs sniegums līdzšinējos projektos; 2) 
orientācija uz radošu jaunradi līdzšinējos projektos. Komisija par priekšrocību 
uzskatīs pretendenta pieredzi skolēnu un jauniešu auditorijai paredzētu ekspozīciju 
izveidē, interaktīvu, t.sk. taktilu ekspozīciju vai ekspozīciju daļu izveidē, kā arī 
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tādu ekspozīciju izveidē, kur būtisku vēstījuma funkciju veic scenogrāfiski objekti, 
teksta un citi grafiskie elementi, nevis oriģinālie eksponāti. 

3.7. Pretendenta motivācijas vēstuli (ieskaitot pretendenta redzējumu par izstādes 
dizaina veidošanas pieeju) komisija vērtē pēc šāda kritērija: radošs un tematiski 
atbilstošs skatījums uz īstenojamās izstādes ideju un motivācija sadarboties ar 
Pasūtītāju projekta īstenošanā. 

3.8. Par katru kritēriju katrs Komisijas loceklis pretendentam piešķir punktus no 1 līdz 
10, kur 10 ir maksimālais augstākais vērtējums par attiecīgo kritēriju. 

3.9. Katram pretendentam maksimāli piešķiramais punktu skaits, ko viens komisijas 
loceklis piešķir, izvērtējot visus kritērijus, ir 30 punkti. 

3.10. Par labākajiem atzīst tos pretendentus, kuriem ir piešķirts visvairāk punktu, ņemot 
vērā Komisijas locekļu kopējo vērtējumu. Gadījumā, ja vairākiem pretendentiem 
piešķirts vienāds punktu skaits, tad Komisija ar vienkāršu balsu vairākumu nosaka, 
kura pretendenta piedāvājums uzskatāms par labāku. 

3.11. Ja Komisija uzskata par nepieciešamu, tā pēc pieteikumu izvērtēšanas ir 
tiesīga katru no trim labākajiem pretendentiem aicināt uz sarunu par iespējamo 
sadarbību izstādes projekta īstenošanā. Sarunu rezultātā Komisija ir tiesīga par 
atlases konkursa uzvarētāju atzīt jebkuru no trim labākajiem pretendentiem un ar to 
slēgt līgumu par darbu izpildi. Šādā gadījumā Komisijas locekļi lēmumu pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu, katram Komisijas loceklim balsojot par vienu no 
labākajiem pretendentiem. 

3.12. Komisija var neizvēlēties nevienu no iesniegtajiem piedāvājumiem un 
ieteikt Pasūtītājam izsludināt atkārtotu konkursu. 

3.13. Komisija iesūtītos pieteikumus izvērtē slēgtā sēdē 2022. gada 8. februārī. Ja 
Komisija pieņem lēmumu aicināt pretendentus uz sarunu, tad Komisija sarunas 
norisi nozīmē ne vēlāk kā 10 (desmit)  dienu laikā pēc pretendentu pieteikumu 
izvērtēšanas. 

3.14. Paziņojumu par atlases konkursa rezultātiem un pieņemto lēmumu vai 
uzaicinājumu uz sarunu Komisijas sekretāre nosūta elektroniski visiem 
pretendentiem uz norādītajām elektroniskajām adresēm 2 darba dienu laikā no 
lēmuma pieņemšanas dienas. 

3.15. Atlases konkursa uzvarētājs slēdz ar Pasūtītāju pakalpojuma līgumu par 
izstādes dizaina projekta, tehniskā projekta un grafisko materiālu maketu izstrādi. 
Gadījumā, ja kāds no pretendentiem atsakās noslēgt pakalpojuma līgumu vai 
vilcinās noslēgt līgumu ilgāk par 2 darba dienām, Komisija ir tiesīga aicināt noslēgt 
pakalpojuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu vai 
ar pretendentu, kurš pēc sarunas ar Komisijas locekļiem ir ieguvis nākamo lielāko 
Komisijas locekļu balsojuma rezultātu. 

 
4. Dizaina projekta izstrādes kārtība un tā minimālais sastāvs 

4.1. Izpildītājs izstādes dizaina un tehnisko projektu izstrādā sadarbībā ar Pasūtītāja 
deleģētu izstādes satura izstrādes darba grupu un konsultējoties ar Muzeja galveno 
mākslinieku Ģirtu Boronovski par izstādes izbūves un iekārtošanas jautājumiem. 

4.2. Izstrādājamajā dizaina projektā jāietver: 
4.2.1. izstādes dizaina idejas (koncepcijas) izklāsts; 
4.2.2. izstādes krāsu un materiālu izvēles koncepcija; 
4.2.3. kopējā izstādes sadaļu izvietojuma un apmeklētāju plūsmas organizācijas 

shēma; 
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4.2.4. visu izstādes sadaļu kopplāni un detalizēti sienu (plakņu) izklājumi. Tie 
iesniedzami kā zīmējumi, datorgrafikas, 3D vizualizācijas, telpisks makets vai 
citā vizuālā formātā, kurā skaidri nolasāmi: 

4.2.4.1. tematiskajā struktūras plānā ietvertie eksponāti vai to grupas; 
4.2.4.2. tematiskajā struktūras plānā ietvertie teksti un grafiskie elementi; 
4.2.4.3. digitālie (tostarp video un audio elementi) un taktilie elementi, to 

izvietojums; 
4.2.5. saraksts ar izmantotajām vitrīnām u.c. muzeja aprīkojumu, kā arī 

paredzamajiem jaunveidojamajiem (izbūvējamajiem) izstādes elementiem 
(taktilie objekti, izdrukas, video animācijas u.tml.); 

4.3. Izstrādājamajā tehniskajā projektā jāietver: 
4.3.1. visu izbūvējamo izstādes konstrukciju principiālie zīmējumi, to izvietojums 

izstāžu zālē (t.sk. izbūvējamās starpsienu konstrukcijas, citas izbūves ar 
norādītiem izmēriem); 

4.3.2. galveno jaunveidojamo izstādes elementu (scenogrāfisko, taktilo u.c.) 
detalizēti tehniskie zīmējumi ar norādītiem izmēriem, materiāliem, sarežģītāko 
mezglu risinājumiem, kas nepieciešami šo elementu izgatavošanai. 

4.4. Izstrādājamajā grafiskā dizaina risinājumā un grafikas maketos jāietver:  
4.4.1. burtveidolu izvēle, teksta bloku hierarhija un to vizuālie risinājumi, kas 

izmantoti gan izstādes fiziskajā izbūvē, gan multimedijos; 
4.4.2. izstādes vizuālie grafiskie elementi (infografikas, shēmas, diagrammas 

u.tml.), kas izmantoti gan izstādes fiziskajā izbūvē, gan multimedijos 
4.4.3. izstādes vizuālā identitāte (logotips, reklāmas materiālu paraugi, t.sk. sociālo 

tīklu baneru paraugi, afiša). 
 
5. Līguma par izstādes dizaina un tehniskā projekta izstrādi nosacījumi 

5.1. Plānotā pakalpojuma līguma summa par izstādes dizaina un tehniskā projekta 
izstrādi un grafisko materiālu sagatavošanu ir EUR 12000,00 (divpadsmit tūkstoši 
eiro 00 centi), ieskaitot 21% PVN. 

5.2. Līguma izpildes termiņi:  
5.2.1. dizaina projekta izstrāde un saskaņošana līdz 2022. gada 10. maijam; 
5.2.2. tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana līdz 2022. gada 1. jūnijam; 
5.2.3. grafiskā dizaina elementu izstrāde līdz 2022. gada 1. septembrim; 
5.2.4. izstādes izbūves autoruzraudzība no 2022. gada 1. augustam līdz 7. 

novembrim. 
5.3. Samaksas termiņš: 60 % no līguma summas 10 darba dienu laikā pēc Darbu 

pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas par dizaina un tehniskā projekta 
izstrādi; 40% no līguma summas 10 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas 
nodošanas akta parakstīšanas pēc izstādes autoruzraudzības darbu pabeigšanas, bet 
ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. novembrim. 

 
6. Informācija par izstādi 

6.1. Plānotā Izstādes norises vieta: Muzeja pagaidu ekspozīcijas un izstāžu zāles 
Brīvības bulvārī 32, Rīgā (telpu konfigurāciju skat. pielikumā Nr. 5) 

6.2. Plānotais Izstādes norises laiks: 2022. gada 7. novembris–2023. gada novembris 
6.3. Izstādes mērķis ir, atzīmējot Satversmes pieņemšanas un spēkā stāšanās simtgadi, 

stiprināt izpratni par Latvijas valsts pamatiem, Satversmē iekļautajām normām un 
vērtībām. 
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6.4. Galvenā izstādes mērķauditorija ir vecāko pamatskolas klašu un vidusskolas  
skolēni, kas apgūst vēsturi un sociālās zinības, vienlaikus izstādes dizaina 
risinājumiem ir jābūt piemērotiem arī izziņai muzeja vispārējai auditorijai. 

6.5. Izstādē kombinēti izmantojami Muzeja krājuma priekšmeti (oriģināli), teksti, 
izdrukas, grafiski vizuāli elementi, audiovizuālas projekcijas un citas digitālās 
tehnoloģijas, scenogrāfiski objekti, interaktīvi digitāli vai taktili elementi u.c. 

 
7. Sadarbība ar Muzeju izstādes projekta izstrādes laikā un autoruzraudzības 

kārtība 
7.1. Izstādes dizaina projekts attīstāms, balstoties Muzeja izstrādātajā Izstādes 

koncepcijā un tematiskās struktūras plānā (pielikums Nr. 2 un Nr. 3), to radoši 
interpretējot un pilnveidojot sadarbībā ar Muzeja speciālistiem. 

7.2. Dizaina un tehniskā projekta izstrādes posmā Izpildītājs nodrošina pastāvīgu 
komunikāciju un sadarbību ar Pasūtītāju, kopīgi meklējot un saskaņojot izstādes 
dizaina risinājumus gan klātienē organizētās sapulcēs, gan attālināti ne retāk kā 
reizi divās nedēļās. 

7.3. Muzejs nodrošina pieeju aktuālajam izstādes tematiskās struktūras plānam, 
eksponātu attēliem digitālā formātā, eksponātu izmēriem, informācijai par izstādes 
telpām un pieejamo aprīkojumu, sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus par 
satura koncepciju, digitālo tehnoloģiju izstrādes iespējām, plānotajām aktivitātēm 
(nodarbībām) izstādē, lai nodrošinātu iespējami labāko sadarbības rezultātu. 

7.4. Izpildītājs regulāri saskaņo ar Muzeju visus izstrādāto grafisko elementu maketus 
(tekstus, infografikas u.c.) un veic nepieciešamos labojumus. 

7.5. Muzejs ir tiesīgs nomainīt eksponātus to saglabātības stāvokļa pasliktināšanās, 
jauniegūtas kontekstuālas informācijas u.c. iemeslu dēļ visā izstādes iekārtošanas 
gaitā. 

7.6. Muzejs ir tiesīgs pieņemt vienpusēju lēmumu par noteikta risinājuma izņemšanu no 
izstādes dizaina projekta, ja tas neatbilst telpas tehniskajiem nosacījumiem, 
eksponātu saglabāšanas un drošības nosacījumiem, pieejamajam izstādes kopējam 
budžetam u.tml. 

7.7. Izpildītājs veic projekta autoruzraudzību līdz izstādes atklāšanai 2022. gada 
novembrī; ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ izstādes norise aizkavējas, tad 
Izpildītājam jānodrošina autoruzraudzība līdz pārceltajam izstādes atklāšanas 
termiņam, bet ne vēlāk kā 2022. gada 30. decembrim. 

 
8. Izstādes tehniskie nosacījumi 

8.1. Izstrādājot Izstādes dizainu, jāņem vērā Muzeja norādītie telpas tehniskie 
nosacījumi, pieejamais aprīkojums (vitrīnas, datortehnika, projektori u.c.) un 
izstādes izbūvei plānotais budžets. 

8.2. Izstāde norisināsies Muzeja pagaidu ekspozīciju un izstāžu telpās Brīvības bulvārī 
32, Rīgā, 2. stāva lielajā izstāžu zālē (telpas nr. 17. un 18. 2. stāva inventarizācijas 
plānā, sk. pielikumā nr. 5). Kopējā telpas platība – 206 m2. 

8.3. Telpas, kā arī pieejamās vitrīnas, aprīkojumu iespējams apskatīt Muzeja darba laikā 
ekspozīciju telpās Brīvības bulvārī 32. 

8.4. Telpas sienas iespējams atstāt atsegtas vai pilnībā vai daļēji aizsegtas ar pagaidu 
starpsienām, montējot pie tām eksponātus, izdrukas u.c. Telpas sienu (apmetuma 
un dekoratīvo koka paneļu) krāsojumu izstādes laikā nav paredzēts mainīt. 

8.5. Telpas logus iespējams atstāt atsegtus, vai arī pilnībā vai daļēji aizsegtus ar pagaidu 
sienu (stendu) konstrukcijām. Logu stikli ir nosegti ar gaismu necaurlaidīgu pelēku 
līmplēvi. 
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8.6. Telpas griesti – antracīta krāsas iekārto griestu plāksnes un to stiprinājuma rāmis – 
saglabājami esošajā veidā. 

8.7. Telpas grīda – gaiši pelēka linoleja segums – saglabājams esošajā veidā; to 
iespējams pārklāt ar citu materiālu, ja tas nepieciešams dizaina risinājumā. 
Iespējama starpsienu, dažādu elementu u.c. saudzīga stiprināšana pie grīdas. 

8.8. Ēkas starpstāvu pārsegums nodrošina maksimāli pieļaujamo slodzi 300 kg/m2, 
nepieciešams izvairīties no lielas slodzes koncentrēšanas telpu vidū. 

8.9. Izstādes telpā iespējams plānot esošo izstādes “Airis, Mozus un radio. Koks 
Latvijas vēsturē” starpsienu saglabāšanu, daļēju pārvietošanu, jaunu starpsienu 
izbūvi, izmantojot MDF vai cita materiāla konstrukcijas, auduma drapērijas u.tml. 
pagaidu elementus. 

8.10. Izstādes eksponātu izvietošanai izmantojamas esošās muzeja guļvitrīnas, 
manekenu vitrīnas, sienas vitrīnas-kubi (skat. pielikumu nr. 4); atsevišķi lielformāta 
eksponāti var tikt eksponēti ārpus vitrīnām, ja tematiskās struktūras plānā nav 
norādīts citādi un iespējams nodrošināt eksponātu drošību. Pieejamie vitrīnu rāmji 
krāsoti pelēki, tos iespējams pārlīmēt ar līmplēvi. 

8.11. Plānojot orientējošus eksponātu izvietojuma principus, pēc iespējas pilnīgi 
jāievēro prasības par Nacionālo muzeju krājumu (Ministru kabineta 2006.gada 
21.novembra noteikumi Nr.956, 4. pielikums Prasības Nacionālā krājuma 
priekšmetu eksponēšanai), t.sk. paredzot saudzīgu un drošu oriģinālo eksponātu 
izvietojumu. 

8.12. Izstādes iekārtošanai pieejami ekrāni un skārienjutīgi ekrāni ar multimediju 
atskaņotājiem vai datoriem, projektori, lokālās skaņu ierīces (“skaņu dušas”), audio 
atskaņotāji ar skandām vai klausulēm, kas norādīti pielikumā nr. 4. Jaunradīta 
digitālā satura izstrāde (aplikācijas, specifiskas projekcijas vai video animācijas) 
jāplāno izstādes maksimālā orientējošā budžeta ietvaros. 

8.13. Izstādē paredzami jaunveidojami teksta bloki, infografiku u.c. grafisko 
elementu risinājumi, taktilās aktivitātes, scenogrāfiski elementi, kas papildina 
izstādes aktivitātes un vizuālo iespaidu, tos plānojot izstādes maksimālā orientējošā 
budžeta ietvaros. 

8.14. Izstādes izbūvei būs pieejami izstādē “Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas 
vēsturē” izmantotie griestu prožektori; vitrīnās iespējams ievietot lokālu (vitrīnas) 
iekšējo apgaismojumu. 

8.15. Izstādes telpā pieejama slēptā elektroinstalācija virs piekārtajiem griestiem, 
kā arī elektrības kontaktligzdas sienās, ar iespēju izveidot izvadu un pieslēgumu 
vitrīnu un telpas apgaismojumam, tehniskajam aprīkojumam (projektori, lokālās 
skaņas iekārtas u.c.). 

8.16. Apmeklētāju gaitai jābūt lokveida, ar atsevišķu ieeju un izeju, izvēloties 
ērtāko ieeju izstādei atbilstoši dizaina projektam; izstādes telpa jāplāno, paredzot 
iespēju tajā pārvietoties personām riteņkrēslos. 

8.17. Izstādei jābūt ērti apkalpojamai gan apmeklētāju grupai ar gidu, gan ar 
dizaina risinājumiem jāpalīdz individuālam apmeklētājam mērķtiecīgi izsekot 
izstādes vēstījumam. 

8.18. Kopējais orientējoši plānotais izstādes budžets jaunveidojamo izstādes 
elementu izgatavošanai un montāžai (t.sk. drukas darbiem u.c. apdarei), digitālās 
tehnikas un risinājumu (aplikāciju, jaunveidojamu video projekciju u.tml.) izstrādei 
nepārsniedz 45 000 EUR ieskaitot 21% PVN. Izmaksās nav jāiekļauj izstādes 
satura izstrāde, demontāžas izmaksas, pielikumā nr. 4 norādīto muzejam pieejamo 
elementu (vitrīnas, digitālā tehnika u.c.) ekspluatācijas u.tml. izmaksas. 

 



	   8	  

9. Informācijas apmaiņa  
9.1. Informācija par izstādes dizaina izstrādes pretendentu atlasi tiek ievietota Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja mājas lapā www.lnvm.lv un Facebook profilā. 
Aicinājumu piedalīties konkursā Pasūtītājs var elektroniski nosūtīt potenciāli 
ieinteresētajiem pretendentiem.  

9.2. Pasūtītājs nodrošina pieeju šī konkursa dokumentiem savā mājas lapā sadaļā “Par 
mums”, apakšsadaļā “Dokumenti” – “Citi dokumenti”, kā arī pēc pretendenta 
pieprasījuma nosūta uz pretendenta norādīto e-pastu. 

9.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pēc iespējas 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. 

9.4. Visi Pasūtītāja lēmumi, paziņojumi, aicinājumi noslēgt līgumu utml. tiek nosūtīti 
uz pretendentu norādītajām e-pasta adresēm. 

 
10. Konkursa komisija 

10.1. Izstādes dizaina un tehniskā projekta izstrādes pretendentu atlases konkursa 
komisija ir apstiprināta ar Muzeja 18.01.2022. rīkojumu Nr.1-8/10. Komisija ir 
nozīmēta šādā sastāvā: konkursa komisijas priekšsēdētājs – Toms Ķikuts, komisijas 
locekļi – Arnis Strazdiņš, Imants Cīrulis, Astrīda Burbicka, Ģirts Boronovskis. Par 
komisijas sekretāri  ir nozīmēta Ineta Auniņa. Komisijas sekretārs neietilpst 
komisijas sastāvā un nepiedalās lēmumu pieņemšanā. 

10.2. Komisijas priekšsēdētājs vada Komisijas sēdes. 
10.3. Komisijas sekretārs protokolē Komisijas sēdes, noformē Komisijas 

lēmumus, informē pretendentus par pieņemtajiem lēmumiem, organizē šajā 
Nolikumā paredzēto līgumu noslēgšanu. 

10.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 3 no visiem komisijas 
locekļiem. 

10.5. Komisija lēmumus pieņem ar  vienkāršu balsu vairākumu, ja vien Nolikumā 
nav noteikta cita kārtība. 

 
11. Nolikuma pielikumi 

11.1. Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi: 
11.1.1. Pielikums Nr.1 – Pieteikuma paraugs 
11.1.2. Pielikums Nr.2 – Izstādes koncepcija 
11.1.3. Pielikums Nr. 3 – Izstādes tematiskās struktūras plāns 
11.1.4. Pielikums Nr.4 – Izstādes iekārtošanai pieejamo vitrīnu, datortehnikas u.c. 

aprīkojuma saraksts un to zīmējumi; 
11.1.5. Pielikums Nr.5 – Izstāžu zāles plāns 

 
Komisijas priekšsēdētājs _________________/T.Ķikuts/ 
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Pielikums Nr.1 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konkursa nolikumam 

 “Dizaina un tehniskā projekta izstrādes pretendentu atlase izstādei “Satversmei 100””  
 

(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas, ja tāda ir) 
 

PIETEIKUMS 
 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja organizētajam konkursam “Dizaina un tehniskā projekta izstrādes 

pretendentu atlase izstādei “Satversmei 100””  
 
____________, 2022. gada ____. __________________ 
Sastādīšanas vieta 

 
Informācija par pretendentu 
Pretendenta nosaukums: 
Reģistrācijas numurs: 
Juridiskā adrese: 
Pasta adrese: 
Tālrunis: 
E-pasta adrese: 
Rekvizīti 
Bankas nosaukums: 
Bankas kods: 
Konta numurs: 
Pretendenta kontaktpersona 
Vārds, uzvārds: 
Amats: 
Tālrunis: 
E-pasta adrese: 
Mēs, __________________ piesakām savu dalību konkursā „Dizaina un tehniskā projekta izstrādes 
pretendentu atlase izstādei “Satversmei 100”. 
 
 
Pretendents (paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona): 
 
 
________________  ________________  _________________ 
Paraksts    Vārds, uzvārds   Amats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	   10	  

Pielikums Nr. 2 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konkursa nolikumam 

 “Dizaina un tehniskā projekta izstrādes pretendentu atlase izstādei “Satversmei 100” 
 

Izstādes “Satversmei 100” (darba nosaukums) koncepcija 
 

Konteksts un ideja: 
 
Satversme ir viens no Latvijas valsts stūrakmeņiem. Vēsturiski Satversmes izstrāde un pieņemšana 
bija valsts dibināšanas noslēdzošais posms, kas uzskatāmi raksturoja Latvijas valsts dibinātāju 
paaudzes politiskās idejas, priekšstatu par modernu valsti un tā laika spēku samēru parlamentā. 
Vienlaikus Satversme ir arī mūsdienās pastāvošo sabiedrības un valsts attiecību pamats, valsts 
pamatvērtību apkopojums. Tādēļ Satversme ir viens no pilsoniskās izglītības objektiem un avotiem, 
turklāt ne kā “sakrāls” un “neaizskarams” dokuments, bet kā šodienas valsti un sabiedrību reāli 
organizējošs principu kopums. 
 
Vairākās valstīs vēsturiskās un pilsoniskās izglītības nolūkos izveidoti konstitūcijām veltīti 
nacionāla mēroga centri, ekspozīcijas, radīti materiāli izglītībai (ASV, Austrālija, Francija u.c.), kas 
izceļ konstitūcijas gan kā valstiskās identitātes simbolus, gan skaidro pamatlikumos ietvertās 
šodienas sabiedrības vērtības.  
 
Satversmes pieņemšanas simtgades gadā arī Latvijā ir būtiski veidot izstādi par pamatlikumu, lai ne 
tikai parādītu unikālas atmiņas institūciju krājumā saglabātas vēstures liecības, bet arī saprotami 
stāstītu sarežģītu stāstu par mūsu valsts vēsturi un vērtībām. Izstādes centrā ir Latvijas Satversme 
dažādu laikmetu spogulī – kā laikmetīga novitāte, kas mainīja sabiedrības un valsts attiecības, kā 
dažādu politisko spēku kopīga darba rezultāts, kā valsts pēctecības apliecinājums, kā šodien aktuāls 
vērtību kopums. 
 
Izstādes mērķis un mērķauditorija: 
Izstādes mērķis ir ar mūsdienīgu kultūras un izglītības piedāvājumu sabiedrībā veidot izpratni par 
Latvijas valsts pamatiem, Satversmē iekļautajām normām un vērtībām, kā arī stiprināt piederību 
valstij. 
 
Galvenā izstādes mērķauditorija ir vecāko pamatskolas klašu un vidusskolas skolēni, kas apgūst 
vēsturi un sociālās zinības, taču izstāde ir piemērota arī izziņai muzeja vispārējai auditorijai. 
 
Izstādes pieeja: 
Izstāde iecerēta kā skaidrojums par Satversmi, pirmkārt, uzsverot tās pieņemšanas simto gadskārtu 
un vēsturisko dimensiju – tapšanas gaitu, konstitūcijas radītājus, valsts pamatdokumenta nozīmi 
Latvijas valstiskumam izšķirīgos brīžos; otrkārt, akcentējot tās normu un vērtību pēctecību līdz 
mūsdienām. Abi izstādes idejas pīlāri – Satversmes izstrāde kā vēsturisks fakts un Satversme kā 
mūsdienās nozīmīgs dokuments – ir savstarpēji kombinēti visā izstādes gaitā. 
 
Vēsturiskā izstādes dimensija izpaužas detalizētā skaidrojumā par Satversmes izstrādes gaitu, tās 
ideju autoriem un Satversmes komisijas locekļiem un galvenajām vēsturiskajām diskusijām par 
pamatlikuma saturu. Izstādes fiziskajā veidolā piesaisti vēsturiskajai stāsta dimensijai veido LNVM 
un citu atmiņas institūciju krājuma materiāli (oriģinālie eksponāti, to kopijas multimedijos). 
Unikālie krājuma materiāli dod izstādei autentiskumu, vēstures liecības raksturu. Eksponātus 
papildina arī telpiski scenogrāfijas elementi, kas apmeklētāju “aizved” Satversmes tapšanas laikā un 
vidē – nosacītās Satversmes sapulces darba telpās 1920. gadu sākumā. 
 
Satversmes mūsdienu dimensija (normas, vērtības, Satversmes pēctecība/turpinātība) galvenokārt 
izpaužas divos izteiksmes veidos izstādē: pirmkārt, veidojot Satversmē ietverto principu 
(demokrātija, vienota nacionāla valsts, tiesiskums, pilsoniska sabiedrība, suverēnā vara pieder tautai 
u.tml.) salīdzinājumu ar iepriekš pastāvējušiem valsts un sabiedrības attiecību modeļiem; otrkārt, 
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mūsdienās izprotamā veidā, ar vienkāršām taktilām vai multimediju aktivitātēm ļaujot izprast 
sarežģītu Satversmē ietvertu principu būtību.  
 
Izstādes pieejā būtiska pieeja ir mudināt apmeklētāju iejusties konkrētā laikmeta situācijā, asociējot 
sevi ar noteiktas sociālās grupas interesēm vai tai garantētām tiesībām. To iecerēts īstenot vairākos 
veidos: ar konkrētiem piemēriem salīdzinot Satversmē iekļautos principus ar iepriekšējos laikmetos 
garantētajām tiesībām un brīvībām; raksturojot Satversmes tapšanas procesu, tās veidotāju 
personības un uzskatus, kā arī ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām; aicinot Satversmē 
garantētās tiesības un brīvības apsvērt mūsdienās labi saprotamās situācijās. 
 
Atbilstoši mērķauditorijai un tēmas specifikai (sarežģītībai), satura vēstījums tiks veidots pēc 
iespējas lakoniski, ar pēc iespējas vienkārši uztveramiem stāsta strukturēšanas paņēmieniem 
(īsbiogrāfijas, laika līnijas un infografikas ar pamatfaktiem, lakoniski, saprotami jautājumi un 
atbildes uz tiem, taktilas aktivitātes). Iekārtojuma formas ziņā izstāde tiks veidota scenogrāfiska 
(telpiska), lai palīdzētu samērā specifiskajai tēmai kļūt ieinteresējošākai un veicinātu patīkamu 
uzturēšanos un radošu darbošanos izstādē. 
 
 
Izstādes vēstījuma struktūra: 
Izstāde strukturēta tematiski un veido trīs sadaļas: 

- Satversmē ietverto valsts un sabiedrības attiecību pamatvērtību skaidrojums 1. (ievada) 
sadaļā “Ko izmainīja Satversme?”. Nodaļā sastatītas Satversmes kodola vērtības 
(demokrātija, pilsoniska sabiedrība, tiesiska un sociāli atbildīga valsts u.tml.) ar vēsturiski 
pastāvējušajiem citiem varas un sabiedrības attiecību modeļiem Latvijas teritorijā; 

- Satversmes izstrādes, pieņemšanas vēstures un ar to saistīto personību biogrāfisks 
skaidrojums 2. sadaļā “Satversme – valsts ēkas arhitektūra un arhitekti”; 

- Interaktīvu (taktilu un multimediālu) aktivitāšu kopums izstādes 3. sadaļā “Kā darbojas 
Satversme?”, aktīvas izziņas veidā skaidrojot gan Satversmē noteikto pārvaldes 
mehānismu, gan apjomīgo pamatlikumā ietverto cilvēka pamattiesību katalogu. 
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Pielikums Nr. 3 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konkursa nolikumam 

 “Dizaina un tehniskā projekta izstrādes pretendentu atlase izstādei “Satversmei 100”” 
 

Izstādes tematiskās struktūras plāns 
 

Izstādes ”Satversmei 100” (darba nosaukums)  
tematiskās struktūras plāns 

 
Apmeklētāja gaitas secība 
Izstādi veido trīs pamata sadaļas: 

- 1. (ievada) sadaļa “Ko izmainīja Satversme?” iepazīstina apmeklētāju ar 
Satversmes vēsturisko novitāti, sastatot Satversmes pamatvērtības un valsts un 
sabiedrības attiecību normas ar iepriekš Latvijas teritorijā pastāvējušajiem 
sabiedrības un varas attiecību modeļiem. Sadaļu veido piecas hronoloģiski kārtotas 
apakšsadaļas, kas aptver laika posmu no viduslaiku Livonijas līdz 1917.–1918. 
gadam. To uzbūvē izmantoti scenogrāfiski paņēmieni, oriģināli eksponāti, 
multimediji un lakoniska infografikās grupēta tekstuālā informācija. 

- 2. sadaļa “Satversme – valsts ēkas arhitektūra un arhitekti” telpiski veidota ap 
nosacītu Satversmes sapulces Satversmes komisijas darba galdu. Sadaļa ietver 
tēmas par Satversmes izstrādes vēsturi, tās veidotājiem (Satversmes sapulces 
deputātiem un Satversmes komisijas locekļiem), kā arī galvenajiem diskusiju 
punktiem, kas izvērtās parlamentā un sabiedrībā Satversmes tapšanas procesā. 

- 3. sadaļa “Kā darbojas Satversme?” veidota kā interaktīvu (taktilu un 
multimediālu) aktivitāšu kopums par Satversmē iekļauto normu un vērtību 
funkcionēšanu. Sadaļas mērķis ir vienkāršā un uzskatāmā veidā izskaidrot, ko 
paredz Satversmes nodaļas, kādi ir pamatlikumā noteiktie pārvaldes, sabiedrības un 
valsts attiecību mehānismi, aicinot apmeklētāju iejusties dažādās sociālās lomās, 
kuras dažādi ietekmē Satversmē noteiktās normas un garantētās pamattiesības. 

 
1. (ievada) sadaļa “Ko izmainīja Satversme?”  

Sadaļā risinātie jautājumi: 
● Demokrātiskā Latvijas Republika un tās Satversme, salīdzinot ar iepriekš 

pastāvējušajiem valsts un tiesību modeļiem, bija būtiska novitāte Latvijas vēsturē. 
Kādēļ Satversmi var saukt par modernu un demokrātisku konstitūciju? Ko 
kvalitatīvi atšķirīgu Satversme ienesa sabiedrības un varas attiecībās? 

● Sadaļa ar dažiem piemēriem iepazīstina arī ar to, kādi, salīdzinot ar Satversmes 
pamatvērībām, bijuši citos laikposmos pastāvošie sabiedrības un varas attiecību 
principi. Kā mainījušās indivīda tiesības un brīvības, līdzdalības iespējas un valsts 
uzbūves principi, salīdzinot situācijas pirms 500, 300, 100 gadiem? 

 
Konteksts: 
Satversme ir moderna un demokrātiska konstitūcija, kas veidota kā uzticams pamats valsts 
funkcionēšanai pēc stingri noteiktiem demokrātiskiem principiem un kā garants visu 
pilsoņu vienlīdzīgām tiesībām. Gan modernā demokrātija, gan pilsoņu vienlīdzības ideja 
Eiropā ir tikai pēdējo trīs gadsimtu lolojums, turklāt Latvijā tai ir vēl īsāka vēsture. Pirms 
Latvija līdzās citām jaunajām Centrālās un Austrumeiropas valstīm tika izveidota kā 
neatkarīga demokrātiska republika, pastāvēja citas valsts un tiesību sistēmas. Iepriekš 
pastāvējušie modeļi, salīdzinājumā ar Satversmē formulēto, ir bijuši ļoti atšķirīgi un dažkārt 
pat mūsdienās pārsteidzoši. Tādēļ šajā izstādes sadaļā parādīti Satversmē formulētie 
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Latvijas valsts pamatprincipi, tos salīdzinot ar iepriekš Latvijas teritorijā vēsturiski 
pastāvējušiem valsts un sabiedrības attiecību modeļiem, likuma garantētajām indivīda 
tiesībām un brīvībām. 
 
Apmeklētāja gaitas un telpiskā risinājuma priekšlikums: 
Izstādes ievada sadaļa, kurā apmeklētājs iepazīst Satversmi un izzina, ko jaunu tā ienesa 
Latvijas vēsturē. 
 
Izstādes apmeklētājs ienāk nosacītā “gaitenī”, kurā uzskatāmā grafiski vai scenogrāfiski 
risinātā veidā apmeklētāju iepazīstina ar Satversmē formulētajiem valsts un sabiedrības 
attiecību pamatprincipiem: 
● Latvija ir neatkarīga nacionāla valsts (vienota teritorija un valsts valoda); 
● Latvija ir demokrātiska valsts (suverēnā vara pieder Latvijas tautai); 
● Latvija ir tiesiska valsts (vienots valsts pārvaldes mehānisms); 
● Latvijā ir vienlīdzīga sabiedrība un tā ir sociāli atbildīga valsts (valsts tiecas 

iespējami plaši īstenot sociālo taisnīgumu). 
 
Šie principi telpiski un grafiski izcelti kā nosacītas “pieturas”. Tās, savukārt, telpiski 
(scenogrāfiski un grafiski) saistītas ar nodalītiem pieciem tematiskiem padziļinājumiem, 
kuros sīkāk var izzināt, vai un kā konkrētais princips (neatkarīga nacionāla valsts, 
demokrātija, pilsoniska un vienlīdzīga sabiedrība u.c.)  pastāvēja, vai – gluži otrādi – 
nepastāvēja pirms Satversmes pieņemšanas. 
 
Katrs tematiskais nodalījums ir daļēji saistīts ar vienu Satversmes pamatvērtību, piesaistītu 
konkrētam vēsturiskam periodam periodu ar tajā pastāvošu sabiedrības un varas attiecību 
sistēmu, veidojot šādas skaidrojuma kombinācijas: 
 
Laikposms Laikposmu 

raksturojošais 
tiesību akts vai 
laikmeta ideju 
“vēstnesis” 

Laikmetam raksturīgs 
tiesību vai sabiedrības 
un varas attiecību 
princips 

Satversmē 
noteiktais 
pamatprincips 

Viduslaiku 
Livonija 

1537. gadā iespiestās 
Vidējās bruņinieku 
tiesības 

Tiesību decentralizācija 
un sadrumstalotība, 
vairāki varas centri to 
izdotie tiesību akti 
 
Ar likumu garantēto 
tiesību loks ir šaurs visām 
kārtām 

Latvija kā unitāra 
valsts 

Agrie jaunie 
laiki  
(Kurzemes un 
Zemgales 
hercogiste) 

1617. gadā 
apstiprinātie 
Kurzemes statūti un 
Valdības formula 

Dominē monarha (kā 
suverēna) un 
aristokrātijas vara un 
tiesības, likumi regulē to 
attiecības varas vertikālē 
 
Ierobežots garantēto 
tiesību loks; likumos ir 
izteikta privileģēto un 
neprivileģēto kārtu tiesību 

Suverēnā vara 
pieder tautai 
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Laikposms Laikposmu 
raksturojošais 
tiesību akts vai 
laikmeta ideju 
“vēstnesis” 

Laikmetam raksturīgs 
tiesību vai sabiedrības 
un varas attiecību 
princips 

Satversmē 
noteiktais 
pamatprincips 

atšķirība 
19. gadsimts 
(Baltijas 
guberņas 
Krievijas 
impērijā) 

Vidzemes un 
Kurzemes zemnieku 
tiesības (1817. un 
1819. gada 
brīvlaišanas akti) 

Kārtu tiesību 
partikulārisms. Tiesības 
nosaka mantota piederība 
kārtai (izcelsme). Katrai 
kārtai savi detalizēti 
likumi 
 
Ienāk modernās idejas par 
valsts kā pilsoņu kopumu, 
kur arī zemnieku kārtas 
piederīgajam jākļūst par 
pilsoni ar noteiktu tiesību 
loku. Prasība pēc valdošo 
kārtu privilēģiju 
mazināšanas 

Vienlīdzīga (un 
pilsoniska) 
sabiedrība 

1905. gada 
revolūcija 

Rainis: 1905. gada 
Latviešu inteliģences 
petīcija un raksts “Kas 
ir Satversme” 

Strikti politiskās un 
pilsoniskās līdzdalības 
ierobežojumi 
(autokrātisks režīms) 
 
Politiskās līdzdalības 
tiesības atšķiras, atkarībā 
no kārtas piederības 
(izcelsmes) un turības 
 
1905. gada revolūcijā arī 
prasība pēc 
konstitucionālisma, 
demokrātiskas 
līdzdalības, modernas 
pārvaldes. 

Demokrātiska, 
tiesiska un sociāli 
atbildīga valsts 

1917./18. gads Linards Laicens 
“Latvijas valsts”, 
1917. gads – prasība 
pēc nacionālas 
neatkarīgas, 
demokrātiskas valsts 

Nacionālas valsts ideja  
 
Ideja, ka pamattiesību 
īstenošana latviešu tautai 
vislabāk iespējama, 
nodrošinot plašu tās 
autonomiju vai neatkarību 
 
Indivīda un nācijas 
pašnoteikšanās kā 
mūsdienu brīvības 
izpratne. 

Latvija ir neatkarīga 
nacionāla valsts 
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Katrs tematiskais nodalījums sastāv no trim lakoniski risinātiem satura elementiem: 
a) laikmetu raksturojošs eksponāts (būtisks, konkrētajam periodam raksturīgs tiesību 

akts, vai citi attiecīgā perioda politiskās diskusijas raksturojoši eksponāti 
(fotogrāfijas, dokumenti u.c.) un eksponātu īss kontekstuāls skaidrojums, kas palīdz 
veidot piesaisti laika posmam, par kuru runājam; 

b) video stāsts – konkrētā laikmeta pārstāvis īsā video pamato attiecīgajā laikposmā 
pastāvošu tiesību principu, vai arī vēršas pret pastāvošo sistēmu kā netaisnīgu, 
palīdzot to izprast mūsdienu skatītājam (kopsakarībā ar noteiktu Satversmes 
pamatprincipu); 

c) taktils elements un/vai skaidrojoša infografika (t.sk. diagramma, karte u.c.). Šis 
elements skaidro noteikta tiesību principa pastāvēšanu/nepastāvēšanu attiecīgajā 
laikmetā kopsakarībā ar kādu no Satversmes pamatprincipiem, piemēram, aicinot 
apmeklētāju izvēlēties piederību noteiktai sociālai kārtai, lai uzzinātu, kādas ir 
kārtai garantētās pamattiesības attiecīgā laika likumos. 

 
Problēmas izklāsts un skaidrojums (teksts, infografikas, taktilās aktivitātes) tiek veidoti tā, 
lai veicinātu apmeklētāja asociēšanos (“es” perspektīvu) ar konkrēto laikmetu, piemēram, 
piedāvājot izzināt, kādas būtu viņa garantētās tiesības un brīvības, ja dzīvotu konkrētajā 
laikmetā un būtu piederīgs konkrētai sociālajai grupai, kādas ir tiesību atšķirības no citām 
kārtām u.tml. 
 
Apakšsadaļas: 
1.1. Vienota nacionāla valsts | Sadrumstalotā viduslaiku Livonija 
Konteksts: 
Mūsdienās Satversmē noteiktais vienotas nacionālas valsts princips ir vēsturiski jauns 
fenomens. Būtiski atšķirīga ir viduslaikos pastāvējusī sadrumstalotā tiesību un privilēģiju 
sistēma. Tolaik nozīmīgākas bija nevis indivīdam garantētas tiesības, bet piederībai 
noteiktai kopienai, kuru apvienoja kopīgs tiesību regulējums, piederība noteikta senjora 
dotajām privilēģijām.  Sadaļā akcentēts, ka samērā nelielajā Livonijas teritorijā pastāv 
dažādas pilsētu tiesības, katra zemes kunga noteiktas privilēģijas, īstenoti dažādi 
kodifikācijas mēģinājumi, (“tiesību spoguļi”, bruņinieku tiesību kopojumi). 
 
Apmeklētāja gaita: 
Sadaļā apmeklētājs ienāk no sadaļas, kurā iepazinies ar Satversmes pamatprincipiem; 
konkrēti viduslaikiem veltītā sadaļa telpiski piesaistīta ievada telpā pieteiktajam principam, 
ka Latvija ir unitāra nacionāla valsts. Ienākot sadaļā, telpas galveno akcentu veido 
infografika un taktils elements, kas raksturo sadrumstalotās viduslaiku tiesību sistēmas 
būtību. To papildina laikmetu raksturojoši eksponāti un ilustratīvi elementi. Būtiski 
infografiku un taktilo aktivitāšu izziņā ir apmeklētāju rosināt asociēties ar noteiktu 
viduslaiku kopienu vai kārtu un tai piešķirtajām tiesībām. Padziļināt laikmetam raksturīgā 
sabiedrības un varas attiecību modeļa izpratni sadaļā palīdz video projekcija, kurā nosacīts 
viduslaiku laikabiedrs skaidro privilēģiju nodošanas-saņemšanas principu. 
 
1.1.1. Viduslaiku tiesības raksturojošs avots – Vidējās bruņinieku tiesības 
Apraksts: 
Sadaļā eksponēts pirmais iespiestais tiesību kodekss Latvijā – Vidējās bruņinieku tiesības 
(De Gemenen Stichtischen Rechte Ym Sticht Van Ryga Geheten Dat Ridderrecht, 1537), īsā 
tekstā to skaidro kā daļēju un nesistemātisku viena zemeskunga mēģinājumu konsolidēt 
tiesības un tiesāšanas kārtību. 
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1.1.2. Video – skaidrojums par privilēģiju un tiesību piešķiršanu viduslaikos 
Apraksts: 
Video veidots kā laikabiedra stāsts izstādes apmeklētājiem par viduslaiku tiesību 
piešķiršanas un ievērošanas kārtību: noteikta senjora vasalis bauda noteiktas privilēģijas un 
pilda pienākumus, noteiktas pilsētas pilsonis pilda konkrētās pilsētas tiesību normas, 
noteikta amata piederīgais pilda savas amata brālības statūtus. 
 
1.1.3. Infografika / taktils elements – skaidrojums par tiesību un privilēģiju 

sadrumstalotību viduslaikos 
Apraksts: 
Centrālais skaidrojošais sadaļas elements, kas skaidro viduslaiku sadrumstalotās tiesību un 
privilēģiju sistēmas būtību salīdzinājumam ar Satversmē ietverto unitāras nacionālas valsts 
principu. Sadaļu veido teksts un infografiku/taktilu aktivitāšu elements, kas ar atsevišķiem 
faktiem un uzskatāmā veidā paskaidro, cik daudzveidīgi un atšķirīgi tiesību apkopojumi 
vienlaikus funkcionē Livonijā. Infografikas centrālais elements – karte, kurā atainotas 
Livonijas zemes un pilsētas, nosaucot tajās pastāvošos tiesību aktus. Svarīgi mudināt 
apmeklētāju asociēties ar to, ka ir būtiska piederība kādai kopienai (pilsētai, kārtai, amatam, 
kāda senjora padotajiem u.c.), kas nodrošina tiesības, privilēģijas. Tas ir pretstats 
mūsdienām, kur plašo tiesību kopumu nosaka vienlīdzīgu pilsoņu piederība vienotai 
teritoriālai valstij. 
 
Papildus kartei izvietoti 2-3 faktu skaidrojumi (jautājumi/atbildes), kas raksturo indivīda 
tiesību garantijas viduslaikos (pamatā tikai garantētas tiesības uz dzīvību un to 
apdraudējumu jānovērš, piemēram, paražu tiesībām un viduslaikiem raksturīgais Taliona 
princips  - “galvu pret galvu”, “roku pret roku” u.c.) 
 
1.2. Suverēnā vara pieder tautai | Hercoga un muižniecības vara Kurzemes un 

Zemgales hercogistē 
 
Konteksts: 
Mūsdienās Satversmē noteikts, ka suverēnā vara pieder tautai, kas demokrātisku vēlēšanu 
ceļā izvēl deleģētas pārvaldes institūcijas. Šī Apgaismības un 18. gadsimta revolūciju laika 
ideja tapusi kā opozīcija jaunajos laikos nostiprinātajai vienpersoniskajai monarha varai 
(absolūtismam) un izteiktām aristokrātijas priekšrocībām. Dižciltīgo lomas nostiprināšanās, 
monarha varas pieaugums, centralizēta pārvalde ir raksturīga jauno laiku politiskajiem 
centieniem. Latvijas teritorijā šo procesu labi raksturo muižniecības un hercoga konkurence 
par varu Kurzemes un Zemgales hercogistē, kā rezultātā tika izveidota viena no senākajām 
Eiropas konstitūcijām, centralizētas un unificētas pārvaldes sistēma. Taču, atšķirībā no 
Satversmē garantētā, vara un valsts izrietēja no mantotām monarha vai dižciltīgo tiesībām, 
nevis piederības pilsoņu kopumam un tautas kā suverēna gribas. 
 
Apmeklētāja gaita: 
Apmeklētājs ienāk no sadaļas, kurā iepazinies ar Satversmes pamatprincipiem; agrajiem 
jaunajiem laikiem veltītā sadaļa telpiski piesaistīta ievada telpā pieteiktajam principam, ka 
suverēnā vara Latvijā pieder Latvijas tautai. Telpas galveno akcentu veido infografika un 
taktils elements, kas raksturo absolūtisma laika monarhijas funkcionēšanas principus. To 
papildina laikmetu raksturojoši eksponāti un ilustratīvi elementi. Padziļināt laikmetam 
raksturīgā sabiedrības un varas attiecību modeļa izpratni sadaļā palīdz videoprojekcija, kurā 
laikabiedrs skaidro un pamato monarha (suverēna) un aristokrātijas tiesību un varas 
prioritāti, tās mūžīgo un nemaināmo būtību. 
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1.2.1. Agro jauno laiku tiesības raksturojošs avots – Kurzemes statūti un Valdības formula 

(1617) 
Apraksts: 
Sadaļā eksponēti divi būtiski Kurzemes un Zemgales hercogistes avoti – Statūti un 
Valdības formula (1617), kas Latvijas politiskajā un tiesību vēsturē visuzskatāmāk iezīmē 
pāreju uz centralizētu modernu valsti ar monarhu kā suverēns, varas iemiesojumu. Ar īsa 
skaidrojoša teksta palīdzību skaidrota šo konstitucionālo aktu nozīme un tajā formulētie 
varas un sabiedrības attiecību principi. 
 
1.2.2. Video – monarha un/vai aristokrātijas varas leģitimitātes pamatojums 
Apraksts: 
Video veidots kā laikabiedra pamatojums izstādes apmeklētājiem par monarha kā suverēna 
vai aristokrātijas varas prioritāti, lai mūsdienu apmeklētājam parādītu principiālu 
absolūtisma laika varas un sabiedrības attiecību atšķirību no moderno demokrātiju 
veidojošajiem uzskatiem. 
 
1.2.3. Infografika / taktils elements – skaidrojums par centralizētas pārvaldes “piramīdu” 
Apraksts: 
Centrālais skaidrojošais sadaļas elements, kas skaidro absolūtisma laika varas mērķi – 
izveidot vienotu un centralizētu pārvaldi, noregulējot dažādu varas atzaru un kārtu tiesības 
un attiecības, lai suverēno varu turētu monarha rokās.  
Sadaļu veido skaidrojošs teksts un infografiku/taktilu aktivitāšu elements, kas uzskatāmi 
rāda Kurzemes statūtos un Valdības formulā ietverto hercoga, dižciltīgo un dažādu kārtu 
tiesību kopumu. 
Papildus centrālajai infografikai izvietoti 2-3 faktu skaidrojumi (jautājumi/atbildes), ar 
piemēriem no Kurzemes statūtos/Valdības formulā iekļautajiem pantiem. 
 
1.3. Visi pilsoņi ir vienlīdzīgi | Zemnieku kārtas tiesības 19. gadsimtā 
 
Konteksts: 
Mūsdienās Satversmē noteiktais princips, ka Latvijas valsti veido vienlīdzīgu pilsoņu 
kopums, ir krasi pretējs ilgstoši pastāvējušajam principam, ka tiesības nosaka mantota 
sociālā (kārtas) piederība. Līdz ar zemnieku brīvlaišanu Baltijā pēc 1816.-1819. gada 
zemnieku likumiem zemnieku kārtas tiesības tika paplašinātas, atļaujot arī ierobežotu 
pašpārvaldi. Taču pēc būtības jaunie likumi tikai nostiprināja kārtu tiesību principu. Līdzīga 
situācija 19. gs. bija arī citām nepriviliģētajām kārtām – lai gan to tiesības paplašināja, 
kārtu principu kā tiesības organizējošu pamatu neatcēla. Sadaļas centrā ir kārtu tiesību 
pretstatījums vienlīdzīga pilsoņu kopuma idejai, rosinot apmeklētāju izzināt, ko nozīmē tas, 
ka mantotais statuss nosaka tavas tiesības un brīvības. 
 
Apmeklētāja gaita: 
Sadaļā apmeklētājs ienāk no sadaļas, kurā iepazinies ar Satversmes pamatprincipiem; 19. 
gadsimtam veltītā sadaļa telpiski piesaistīta ievada telpā pieteiktajam principam, ka Latvija 
ir vienlīdzīga, pilsoniska, sociāli atbildīga valsts. Telpas galveno akcentu veido infografika 
un taktils elements, kas raksturo tiesību situāciju, kad esi piedzimis noteiktā sociālā kārtā 
(mantojis šo piederību) un tas nosaka tiesības un brīvības. To papildina laikmetu 
raksturojoši eksponāti un ilustratīvi elementi. Padziļināt laikmetam raksturīgā sabiedrības 
un varas attiecību modeļa izpratni sadaļā palīdz videoprojekcija, kurā laikabiedrs skaidro 
un pamato nepieciešamību pieturēties pie kārtu sabiedrības, tās kārtas, kurā esi piedzimis. 
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1.3.1. 19. gs. kārtu tiesības raksturojošs avots – zemnieku (brīvlaišanas) likumi 
Apraksts: 
Sadaļā eksponēti Vidzemes un Kurzemes guberņas zemnieku likumu krājumi, kas ļoti 
detalizēti noteica zemnieku kārtas tiesību un kārtas pašpārvaldes principus, un gandrīz 
gadsimtu bija par pamatu Latvijas teritorijas iedzīvotāju vairākuma tiesību loka noteikšanai. 
 
1.3.2. Video – pamatojums, kādēļ būtu jāpaliek pie savas kārtas ar tai noteiktajām 

tiesībām 
Apraksts: 
Video veidots kā laikabiedra pamatojums izstādes apmeklētājiem par kārtu sabiedrības 
derīgumu un to, kādēļ cilvēkam būtu jāpaliek tajā kārtā, kurā viņš ir piedzimis. Kārtu 
sabiedrības pastāvēšanas laikā šādi pamatojumi bija regulāri un visplašāk adresēti tieši 
zemnieku kārtai. Video mērķis ir parādīt principiālu kārtu sabiedrības domāšanas atšķirību 
no mūsdienās Satversmē definētā principa, ka visi pilsoņi ir vienlīdzīgi un valsts attiecībā 
uz visiem iedzīvotājiem īsteno sociāli atbildīgu politiku. 
 
1.3.3. Infografika / taktils elements 
Apraksts: 
Centrālais skaidrojošais sadaļas elements, kas uzskatāmi skaidro kārtu sabiedrības realitāti 
– to, kādas tiesības vai to ierobežojumi bija noteikti zemniekiem un muižniekiem. To veido 
skaidrojošs teksts un infografiku/taktilu aktivitāšu kopums. 
Centrā – taktils aktivitāšu objekts, kurā var noskaidrot galvenos zemnieku kārtai noteiktos 
tiesību ierobežojumus, salīdzinājumā ar citām kārtām (t.sk., brīvas pārvietošanās 
ierobežojumi, politiskās līdzdalības ierobežojumi, ierobežotas tiesības iegūt īpašumu). 
Papildus centrālajai infografikai izvietoti 2-3 faktu skaidrojumi (jautājumi/atbildes), ar 
piemēriem no Kurzemes un Vidzemes guberņu zemnieku likumos iekļautajiem pantiem. 
Apmeklētājam būtiski asociēties ar konkrētu 19. gs. zemnieku vai citas kārtas piederīgo, 
vērtējot un izzinot tam piešķirto tiesību apjomu. 
 
1.4. Demokrātiska un tiesiska valsts | Latvija 1905. gada revolūcijā 
 
Konteksts: 
Mūsdienās Satversmē noteiktais princips, ka Latvija ir demokrātiska un tiesiska valsts, ir 
tieši saistīts ar Latvijas valsts dibinātāju opozīciju pret Krievijas impērijā pastāvošo 
autokrātisko režīmu, pārvaldes nedemokrātiskumu. Prasības pēc sabiedrības un varas 
attiecību demokratizācijas un tiesiskuma principu ieviešanas visskaidrāk pirmoreiz 
izskanēja 1905. gada revolūcijas laikā. Revolūcijas rezultātā arī Krievijas impērijā tika 
īstenotas ierobežotas politiskās reformas, tostarp vēlētas Valsts domes izveide, taču 
vēlēšanu kārtība palika nevienlīdzīga un nedemokrātiska. Sadaļas centrā ir autokrātiskas 
valsts (attiecīgi – ierobežotu vēlēšanu un citu līdzdalības tiesību, policejiska un patvaļīga 
režīma, vienpersoniskas varas) pretnostatījums vienlīdzīgām tiesībām uz līdzdalību un 
tiesiskuma principam. Būtiska atšķirība no iepriekšējām tēmām par kārtas piederībā 
sakņotām tiesībām ir mantas cenzs kā 19. gs. ieviests instruments, kas uztur nevienlīdzību, 
bet vairs tieši neizriet no iedzimta sociālā statusa (kārtas piederības). 
 
Apmeklētāja gaita: 
Sadaļā apmeklētājs ienāk no sadaļas, kurā iepazinies ar Satversmes pamatprincipiem; 1905. 
gada revolūcijas laikam veltītā sadaļa telpiski piesaistīta ievada telpā pieteiktajam 
principam, ka Latvija ir demokrātiska un tiesiska valsts. Telpas galveno akcentu veido 
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infografika un taktils elements, kas rāda Krievijas impērijas autokrātiskā režīma apstākļos 
pastāvējušos vēlēšanu tiesību, politiskās un pilsoniskās līdzdalības ierobežojumus, kas bija 
viens no 1905. gada revolūcijas laika prasību objektiem. To papildina laikmetu raksturojoši 
eksponāti un ilustratīvi elementi. Padziļināt laikmetam raksturīgā sabiedrības un varas 
attiecību modeļa izpratni sadaļā palīdz videoprojekcija, kurā Rainis kā notikumu 
laikabiedrs skaidro un pamato to, kas ir Satversme un kādiem jābūt demokrātiskas valsts 
pamatiem. Apmeklētājiem būtiski no “es” perspektīvas izjust, ka iespējas līdzdarboties 
politikā, sev svarīgu jautājumu lemšanā šajā laikā ir bijušas tikai tad, ja piederi šaurai 
sabiedrības grupai, kas definēta pēc mantiskā stāvokļa vai izcelsmes. 
 
1.4.1. 1905. gada situāciju raksturojošs avots – Latviešu inteliģences petīcija 
Sadaļā atspoguļots 1905. gada revolūcijas laika Latvijas sabiedrības politisko prasību 
saturs, ilustrējot to ar vizuālajiem un rakstiskajiem avotiem. Saturiski centrā ir 1905. gada 
pavasarī sagatavotā Latviešu inteliģences petīcija, kuras melnrakstu sarakstījis Rainis. Tajā 
ir rosināts veikt konkrētas demokrātiskas reformas Krievijas impērijā, tostarp sasaukt 
Satversmes sapulci vispārējās tiešās vēlēšanās, iekļautas plašas konkrētu jomu reformu 
prasības, t.sk. latviešu valodas tiesību paplašināšana u.tml. 
 
1.4.2. Video – Rainis iepazīstina ar rakstu “Kas ir Satversme” 
Video veidots kā laikabiedra pamatojums izstādes apmeklētājiem par demokrātiskas un 
konstitucionālas valsts nepieciešamību, argumentēti raksturojot 1905. gada revolūcijas 
cīņas idejas un mērķus. Laikabiedrs, kurš uzrunā mūsdienu apmeklētāju, ir Rainis - teksta 
autors gan 1905. gada Latviešu inteliģences petīcijai, gan arī rakstam “Kas ir Satversme” 
1905. gadā. Raksts pamato konstitucionālisma ideju un pamato nepieciešamību ņemt vērā 
visu kārtu un visu iedzīvotāju intereses un vajadzības, t.i. īstenot valsts demokratizāciju. 
 
1.4.3. Infografika / taktils elements  
Centrālais skaidrojošais sadaļas elements, kas uzskatāmi skaidro Krievijas autokrātiskā 
režīma noteikto politisko realitāti, īpaši ierobežotās politiskās līdzdalības un pilsoniskās 
aktivitātes iespējas. To veido skaidrojošs teksts un infografiku/taktilu aktivitāšu kopums, 
kas ļauj izprast, kādas politiskās tiesības tev būtu, ja piederētu noteiktam sociālam slānim 
vai kārtai, kāda ir tavas kā vēlētāja balss vērtība, atkarībā no tavas sociālās izcelsmes. 
Apmeklētājiem būtiski izjust, ka tavas līdzdalības tiesības ir atkarīgas no mantiskā stāvokļa 
vai izcelsmes. 
 
1.5. Nacionāla neatkarīga valsts | Latvijas nākotnes meti 1917.–1918. gadā  
 
Konteksts: 
Plašu visas sabiedrības “politizāciju” un iesaisti Latvijas nākotnes alternatīvu izvēlē noteica 
1917. gada Februāra revolūcija. 1917. gadā tika izvirzīti dažādi Latvijas nākotnes modeļi: 
Latvijas autonomija pilsoniskā, demokrātiskā un federatīvā Krievijā, padomju vara 
federatīvā Krievijā un citi. Viena no publiski paustajām Latvijas nākotnes alternatīvām bija 
ceļš uz nacionālu, neatkarīgu un demokrātisku Latvijas valsti. Nacionālā valstiskuma ideja 
bija jauns, sākotnēji pat margināls Latvijas nākotnes modelis, taču gan iekšpolitisku, gan 
starptautisku pārmaiņu rezultātā tieši šis modelis kļuva par Latvijas valsts un tās 
Satversmes pamatu, uzskatot, ka tieši nacionālas autonomija vai neatkarība vislabāk īstenos 
latviešu nācijas pamattiesību nodrošināšanu, pašnoteikšanās (indivīda un nācijas) būs ceļš 
uz brīvību. 
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Apmeklētāja gaita: 
Sadaļā apmeklētājs ienāk no sadaļas, kurā iepazinies ar Satversmes pamatprincipiem; 1917. 
gada revolūcijas laikam veltītā sadaļa telpiski piesaistīta ievada telpā pieteiktajam 
principam, ka Latvija ir neatkarīga nacionāla valsts. Telpas galveno akcentu veido 
infografika, kurā īsi skaidrota vienotas autonomas/neatkarīgas Latvijas idejas veidošanās 
1917. gadā un argumenti par vai pret to, ka nacionālā piederība nosaka kopīgas intereses, 
vajadzības un tādēļ būtu izmantojama par kritēriju valsts un tiesību veidošanā (Vidzemes, 
Kurzemes un Latgales kongresi 1917. gada pavasarī, politiķu idejas 1917. gada vasarā, 
LPNP izveide). To papildina laikmetu raksturojoši eksponāti un ilustratīvi elementi. 
Padziļināt laikmetam raksturīgā sabiedrības un varas attiecību modeļa izpratni sadaļā palīdz 
videoprojekcija, kurā Linards Laicens kā notikumu laikabiedrs un Latvijas 
nacionāldemokrātiskās partijas viens no veidotājiem pamato to, kādēļ ir nepieciešams 
veidot neatkarīgu Latvijas valsti. 
 
1.5.1. Video – Linards Laicens par nacionālu valstiskumu 
Video veidots kā laikabiedra pamatojums izstādes apmeklētājiem par neatkarīgas 
nacionālas Latvijas valsts izveidošanas nepieciešamību, argumentēti kritizējot 1917. gadā 
pastāvošās šaubas par neatkarīgas valsts dzīvotspēju un pārāk pieticīgās prasības par 
Latvijas autonomiju. Mūsdienu apmeklētāju uzrunā Linards Laicens, kurš 1917. gadā bija 
viens no aktīvākajiem Latvijas Nacionāldemokrātiskās partijas veidotājiem, tās ideologs un 
1917. gada vasarā izdeva brošūru “Latvijas valsts”. Laicena ideju saturu raksturo skaidra 
iestāšanās pret šaubām par Latvijas nākotni un dzīvotspēju kā neatkarīgai valstij. 
 
1.5.2. Infografika / taktils elements 
Centrālais skaidrojošais sadaļas elements, kas uzskatāmi skaidro vienotas 
autonomas/neatkarīgas Latvijas idejas veidošanos 1917. gadā un parāda argumentus par vai 
pret nacionālā faktora nozīmi politiskajās reformās, pašnoteikšanās principa īstenošanā. To 
veido skaidrojošs teksts un infografiku/taktilu aktivitāšu kopums. 
Infografika veidota kā īsu faktu un skaidrojumu virkne, atspoguļojot galvenos pēc Februāra 
revolūcijas spertos politiskos soļus, kas vērsti uz apvienotas Latvijas teritorijas, tās 
autonomijas vai neatkarības idejas īstenošanu. 
 
1.6. Moderno konstsitūciju tapšana Eiropā (pāreja uz izstādes 2. sadaļu) 
Konteksts: Modernās konstitūcijas garantē plašu pilsoņu pamattiesību kopumu un 
demokrātisku visu kārtu līdzdalību pārvaldes procesā. To pirmsākums saistīts ar 18. gs. 
revolucionārajām Francijas un ASV konstitūcijām. Centrālajā un Austrumeiropā pirmais 
demokrātisko konstitūciju vilnis sākās pēc 1. pasaules kara, kad jaunās nacionālās valstis 
izstrādāja savu valsts iekārtu. Sadaļa parāda jauno konstitūciju veidošanās hronoloģiju pēc 
1. pasaules kara Eiropā, lai akcentētu, ka Latvijas Satversme nebija vienīgais un unikālais 
akts, kā arī īsi paskaidro Latvijas politiskās vēstures soļus, kas aizveda līdz Satversmei. Vai 
Latvijas pieredze, izstrādājot valsts konstitūciju bija unikāla? Kāds bija laikmeta konteksts 
pēc Pirmā pasaules kara, kad sairstot vairākām Eiropas impērijām, veidojās jaunās 
nacionālās valstis, kurās notika darbs pie konstitūciju izstrādes? 
 
Apmeklētāja gaita: 
Karte ar Eiropas valstīm un tajās pieņemto moderno pēc 1. pasaules kara tapušo 
konstitūciju hronoloģiju.  
To papildina īss ar atpazīstamiem fotoattēliem ilustrēts stāsts par soļiem līdz Latvijas 
Satversmes tapšanai (1918. gada 18. novembris un Tautas padome, Neatkarības karš, 1920. 
gads un Satversmes sapulce). 
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2. sadaļa. Satversme – valsts ēkas arhitektūra un arhitekti 
Sadaļā risinātie jautājumi: 
● Kā noritēja Satversmes satura izstrāde 1920.-1922. gadā? Kā tika formulēti tās 

svarīgākie panti? Par kuriem jautājumiem, kādēļ un ar kādiem argumentiem izvērtās 
būtiskākās diskusijas?  

● Ciktāl Satversmes saturā atspoguļojās dažādo politisko spēku ideoloģija, 
Satversmes sapulcē pārstāvēto frakciju uzskati un motivācija?  

● Ciktāl Satversmes būtību un atsevišķos pantus ietekmēja tās “arhitektu” – konkrēto 
Satversmes komisijas locekļu un Satversmes sapulces deputātu (juristu, pedagogu, 
uzņēmēju, literātu, bijušo revolucionāru) – individuālā dzīves un politiskā pieredze 
jeb Satversmes “arhitektu” biogrāfijas, kas eksemplāriski raksturo visas Latvijas 
nācijas kolektīvo pieredzi kopš 19.-20. gs. mijas? 

● Kuri Satversmes panti, tajos ietvertie principi 1920. gadu Latvijas realitātē bija īpaši 
nozīmīgi konkrētām sabiedrības grupām? 

● Kā 1920.-1922. gadā noritēja Satversmes komisijas praktiskais darbs? Kā darbojās 
Latvijas konstitūcijas izstrādes “neredzamais mehānisms” (sēdes, debates, 
protokoli; tehniskais palīgpersonāls – protokolisti, mašīnrakstītājas)? Kāda bija 
Satversmes izstrādes hronoloģija – no pirmajām diskusijām līdz gatavā dokumenta 
apstiprināšanai Satversmes sapulcē)? 

 
Konteksts: 
Satversme ir ne tikai līdz mūsdienām aktuāls valststiesisks dokuments, bet arī 1920.-1922. 
gada Latvijas vēstures atspulgs, daudzšķautņaina liecība par Latvijas politiku, politiķiem un 
sabiedrībā valdošajām idejām neatkarīgās Latvijas Republikas sākumposmā. Gan 
Satversmes izstrādes process, gan tās atsevišķie panti spilgti atspoguļo tā laika vērtību 
sistēmu, arī konfliktus un kompromisus Satversmes autoru un dažādo politisko partiju 
starpā. 
Satversmi izstrādāja īpaša Satversmes projekta komisija 26 deputātu sastāvā, kuru izveidoja 
1920. gada 5. maijā – četras dienas pēc tam, kad darbu bija uzsācis pirmais Latvijas 
Republikas vēlētais parlaments – Satversmes sapulce. Komisijas darbība rezultējās valsts 
pamatlikuma veidolā, kas stājās spēkā 1922. gada 7. novembrī, darbu sākot 1. Saeimai. 
Satversmes izstrādāšana bija sarežģīts un laikietilpīgs process. To iespējams salīdzināt ar 
niansētu arhitektūras darbu, kura fasādes veidola krāšņumu balsta neredzama sistēma un 
smalka līdzsvara konstrukcija starp atšķirīgu politisko spēku idejām, vērtībām un 
redzējumu. Tieši šī iemesla dēļ arī Satversmes veidotājus var tēlaini dēvēt par arhitektiem, 
kuru skices, plāni un nākotnes meti savijās vienotā likuma konstrukcijā. 
Izstādes 2. sadaļas mērķis ir ļaut mūsdienu apmeklētājam “ielūkoties” Satversmes tapšanas 
redzamajās un mazāk publiskajās aizkulisēs 1920.-1922. gadā, “iejusties” Latvijas 
konstitūcijas tapšanas vēsturiskajā gaisotnē – Satversmes komisijas debatēs, iepazīt 
Satversmes autoru biogrāfijas un politisko partiju fonu, populārzinātniskā veidā izzināt arī 
praktiskās nianses un faktus Satversmes izstrādes procesā.  
 
 
Apmeklētāja gaita: 
Sadaļa iekārtota kā brīvi pārstaigājama telpa, kura nosacīti sadalīta 3 tematiskos segmentos: 

1) telpas centrā – Satversmes komisijas sēžu zāles simboliska rekonstrukcija 
(brīvstāvoša konstrukcija), 

2) pie telpas sienām (pa perimetru vai atsevišķu stendu plaknēs) – Satversmes 
autoru biogrāfijas, izkārtotas pēc Satversmes sapulcē pārstāvēto partiju 
frakciju principa; 
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3) atsevišķs stends-plakne ar hronoloģisku Satversmes izstrādes laika līniju, 
infografikām u.tml. 

 
Apakšsadaļas: 
2.1. Satversmes arhitektūra (1920-1922)  
Telpiskā risinājuma priekšlikums: 
Telpas centrā atrodas Satversmes komisijas sēžu zāles simboliska rekonstrukcija – piem., 
lielformāta sēžu galds (ar simboliskām Satversmes komisijas locekļu sēdvietām – krēsliem 
vai tml.), uzstāšanās tribīne vai līdzīgs brīvstāvošs objekts. Tajā vai ap to integrēti 
audiovizuāli elementi (tostarp ar interaktīvu iespēju apmeklētājam izvēlēties tēmu – 
konkrētu jautājumu (vai Satversmes pantu), kurš 1920.-1922. gadā tika apspriests 
Satversmes komisijā, tādējādi aktivizējot kādu audiovizuālu elementu (balss ierakstu 
atskaņošanu, video projekciju uz plaknes) un “dodot vārdu” Satversmes autoriem). 
Brīvstāvošajā objektā iebūvētas vitrīnas ar oriģināliem priekšmetiem, attēlu izdrukas u.c. 
elementi. 
 
Apraksts: 
Apakšsadaļa veltīta Satversmes sagatavošanas, izstrādes un pieņemšanas procesa detalizētai 
rekonstrukcijai, faktoloģiski un hronoloģiski raksturojot konstitūcijas izstrādes gaitu un 
dinamiku, iezīmējot diskutablākos jautājumus un politisko spēku alternatīvos (nereti 
savstarpēji pretrunīgos) risinājuma veidus, kā arī akcentējot interesantas, bet mazāk 
zināmas Satversmes veidošanas procesa detaļas. 
Priekšplānā izcelti 10-12 centrāli jautājumi, kas 1920.-1922. gadā rezultējās ar to 
iekļaušanu Satversmes gala versijā (vai arī tika noraidīti jau komisijas ietvaros vai arī 
parlamentā – Satversmes sapulcē). Jautājumi formulēti mūsdienu apmeklētājam/jaunietim 
viegli uztveramā veidā - tā, lai jautājumi gan vēsturiski korekti atspoguļotu 1920. gados 
Latvijas sabiedrībā aktuālākās tēmas, gan vienlaikus būtu izprotami un attiecināmi arī uz 
mūsdienām.  
Katram no 10-12 jautājumiem veltīts paplašināts audiovizuāls materiāls (ar ierunātiem 
oriģinālajiem fragmentiem no Satversmes komisijas protokoliem vai Satversmes sapulces 
debatēm, kā arī ar populārzinātniskiem, vizuāli “iedzīvinātiem” jaunradītiem video 
fragmentiem, animācijām un kustīgām infografikām). 
Šo tēmu izvēli interaktīvi veic apmeklētājs, pie simboliskā sēžu galda (vai tribīnes) ar 
pogas vai kāda multimedija palīdzību “uzsākot debates” par kādu no piedāvātajām tēmām 
un “dodot vārdu” konkrētiem runātājiem – Satversmes dokumenta autoriem, dažkārt arī to 
kritiķiem. 
Kā papildu iespēja apmeklētājiem tiek piedāvāts iejusties konkrētas sociālas grupas 
pārstāvja lomā, lai izzinātu, kuras Satversmes izstrādātāju veiktās izvēles vai jaunieviestās 
normas šai sabiedrības daļai bija visaktuālākās. Iespējamais risinājums - apmeklētājs var 
izvēlēties kartīti ar konkrētās sociālās grupas nosaukumu un īsu interešu aprakstu, ar ko 
iespējams aktivizēt šai grupai aktuālo jautājumu loku uz iepriekšminētā simboliskā sēžu 
galda (vai tribīnes). 
 
Katrā no 10-12 jautājumiem atspoguļotas vairākas dimensijas: 
- “Kā izstrādāja šo Satversmes pantu?” Konkrētā Satversmes panta (vai jautājumu loka) 
apspriešanas vēsturiskā ģenēze – jautājuma rosināšanas un izskatīšanas process Satversmes 
komisijā, debates par to, konflikti un kompromisu meklējumi. Iezīmēts, cik ilgi (cik sēdēs, 
cik redakcijās, ar cik grozījumiem) par katru jautājumu sprieda; 
- “Kādēļ šis Satversmes pants bija svarīgs?” – Līdztekus Satversmes pantu apspriešanas 
ģenēzei uzsvērt katra jautājuma aktualitāti 1920.-1922. gadā, tā nozīmību jaunajai Latvijas 
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valstij, bieži – arī Satversmes panta idejas (vai plašāka jautājumu loka, problēmas) 
vēsturisko izcelsmi, kas nereti sniedzas dziļi 19. gadsimtā. 
- “Kādēļ bija dažādi viedokļi?” – Atspoguļojot katra Satversmes panta ģenēzi, uzsvērts, ka 
dažādo viedokļu paudēji – Satversmes komisijas 26 locekļi – pārstāvēja 13 politiskos 
spēkus, kuri savukārt centās valsts pamatlikumā ieviest savai partijas programmai, sava 
elektorāta interesēm atbilstošus akcentus. Tādējādi katra Satversmes panta ģenēzē 
atspoguļotas šķautnes no 1920. gadu politiskās realitātes Latvijas parlamentā un sabiedrībā 
– neizbēgamajiem kompromisu meklējumiem, vēsturē pirmoreiz uzsākot dzīvi 
demokrātiskā valsts iekārtā. Blakus tam uzsvērta arī katra runātāja (bieži – arī viņa 
individuālās biogrāfijas, pagātnes pieredzes, arī sociālās izcelsmes) saistība ar konkrēto 
viedokli. (Tehnisko iespēju robežās izstādes telpā nodrošināta uztverama saikne starp 
centrā esošo sēžu galdu un apkārt izvietotajām Satversmes komisijas locekļu biogrāfijām 
un politisko partiju frakcijām – tā, lai konkrētā audiovizuālā fragmenta atskaņošanas laikā 
kļūtu redzama saikne ar attiecīgo runātāju, attiecīgo frakciju (piem., ar gaismas staru 
palīdzību.)  
  
Audiovizuālajā materiālā iekļauti gan oriģinālie vēstures avoti (kas sniedz iespēju 
“iejusties” autentiskajā Satversmes izstrādes gaisotnē un retorikā) gan mūsdienu komentāri 
populārzinātniskā veidā: 
- ierunāti fragmenti no Satversmes komisijas protokoliem (1920-1922); 
- ierunāti fragmenti no parlamenta (Satversmes sapulces) deputātu runām, no preses un 
laikabiedru atmiņām; 
- video projekcijās un animācijās izmantoti vēsturiskie attēli, dokumenti no LNVM un citu 
atmiņas institūciju krājuma; 
- jaunradītas, viegli uztveramas populārzinātniskas animācijas un infografikas. 
 
Katra audiovizuālā fragmenta ilgums – 3-5 minūtes. 
 
Audiovizuālajos fragmentos izvērstās tēmas – 10-12 Satversmes panti (arī nerealizētie 
melnraksti), arī plašāki jautājumu loki: 
Satversmes pants/ 
idejisks princips 

Konteksts 

1., 2. pants. 
Demokrātija kā 
Latvijas valsts 
pamats 

Demokrātiska iekārta kā visus Satversmes sapulcē pārstāvētos 
politiskos spēkus vienojošs faktors; izpratne par demokrātiju kā 
nesenu sasniegumu Latvijas vēsturē (tikai kopš 1917.-1918. gada) 
un demokrātijas centrālo lomu valsts uzbūvē. Tādēļ minimālas 
diskusijas vienīgi par pantu formulējumiem. 

3. pants. 
Latvijas teritoriālā 
un valstiskā 
integritāte 

Latvija kā nacionāla, etnogrāfiskajās robežās apvienota valsts, kas 
ietver arī zināmu unificēšanu, reģionālu dažādību reducēšanu. 
Divas kontrastējošas tendences: a) mērķtiecīga Satversmes 
sapulces/komisijas virzība uz bijušo Krievijas impērijas guberņu 
atšķirību mazināšanu, Latvijas Republikas jauno struktūru 
stiprināšana visā valsts teritorijā; no otras puses – b) Latgales 
autonomijas vai līdzīga statusa jautājums, kurš īstenojās tikai daļēji 
(asas diskusijas) 

6. pants. 
Vēlēšanu tiesības 

Vienojoša izpratne par vispārējām vēlēšanu tiesībām kā nesenu 
sasniegumu Latvijas vēsturē (tikai kopš 1917.-1918. gada), bet 
viedokļu atšķirības par vecumu, no kura pilsoņiem piešķiramas 
balsstiesības. 

5.-34. pants. Diskusijas par Saeimas pilnvaru robežām, varas funkciju dalīšanu 
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Saeima starp parlamentu un citiem varas orgāniem; atšķirīgi viedokļi par 
Saeimas sasaukuma ilgumu. 

35.-54. pants. 
Valsts prezidents 

Asas diskusijas par Valsts prezidenta institūcijas nepieciešamību 
un deleģēto pilnvaru robežām (LSDSP: prezidenta funkcijas varētu 
pildīt Saeimas priekšsēdētājs); tautas vai Saeimas vēlēts 
prezidents? Uz cik ilgu laiku ievēl? Pilnvaru robežas? 

82.-86. pants 
Tiesu vara 

Asas diskusijas par tiesnešu iecelšanu uz mūžu (Kristīgi nacionālā 
savienība: jārada neatkarīgi tiesneši) vai uz 6 gadiem (LSDSP); 
debates arī par zvērinātu tiesu izveidošanu (vienprātība starp 
partijām, taču praksē netika izpildīts) 

100. pants 
Cenzūra 

Vienojoša izpratne par – tikai kopš 1917.-1918. gada eksistējošo – 
vārda un uzskatu brīvību kā Latvijas valsts pamatvērtību, par 
tiesībām “brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus 
uzskatus”. Taču diskusijas par robežām, ciktāl un par kādām 
tēmām indivīdam ļauts publiski paust arī kritisku viedokli. 

- (neīstenojās) 
Streiku brīvība 

LSDSP protests pret to, ka streiku Satversmē rosināja definēt kā 
“likumīgu saimnieciskās cīņas līdzekli”, viņu rosinājums streiku 
tiesības tvert plašāk kā “cīņas līdzekli”. Labējo partiju (īpaši 
zemnieku partiju) nevēlēšanās ietvert Satversmē streiku brīvību; 
Jāņa Purgaļa un Franča Trasuna iebildes, ka vispārēja streika 
brīvība būtu bīstama nacionālā līmenī. Kreisie mīkstināja savu 
prasību; A. Berga “kompromisa” formulējums neguva atbalstu (par 
streiku kā likumīgu saimnieciskās cīņas līdzekli, bet streiks 
sabiedriski nepieciešamos uzņēmumos ir sodāms). Negatīvs 
balsojums; streiku brīvība netika iekļauta Satversmē. 

- (neīstenojās) 
Pilsoņu tiesības – 
vairākas 
apakštēmas 
(Satversmes 2. daļa) 

Projekts izstrādāt Satversmes 2. daļu, kur būtu ietverts plašs 
pilsoņu brīvību un cilvēktiesību klāsts, lai likumiski noregulētu 
iedzīvotāju attiecības ar varu, jau pamatlikumā iekļautu daudzas 
tam laikam liberālas normas. Asas diskusijas gan par saturu, gan 
par formulējumiem; netika pieņemts. 
Iespējamie tēmu piemēri: 

- “Visi Latvijas pilsoņi, neskatoties uz dzimumu un ticību, ir 
vienlīdzīgi likuma priekšā.” (dzimumu līdztiesība); 

- “Persona ir neaizskarama”, 
- “Valsts aizsargā privātu īpašumu”, 
- “Katram pilsonim ir obligātoriski jāmācās skolu likumos 

noteiktais laiks”, 
- “Latviešu valoda ir valsts valoda”, 
- “Mazākuma tautības ir savās nacionāli kulturālās lietās 

autonomas publiski tiesiskas organizācijas.” 
 
2.2. Satversmes arhitekti 
Apraksts: 
Apakšsadaļa tuvāk iepazīstina ar Satversmes izstrādātājiem un viņu dzīvesgājumu. 
Apakšsadaļas ievadā uzsvērta personību jeb subjektīvā faktora nozīme, bet tālāk eksponētas 
visu Satversmes izstrādātāju biogrāfijas, pievēršot uzmanību šādiem aspektiem: 
- Kas bija 1920. gada 5. maijā izveidotās Satversmes projekta komisijas 26 locekļi, kuri 
piedalījās valsts pamatlikuma sagatavošanā?  
- Kā ritējusi viņu dzīve pirms un pēc līdzdalības valsts pamatlikuma izstrādē?  
- Vai katra individuālā personība un tās biogrāfija ietekmējusi Satversmes izstrādi? 
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- Cik lielā mērā katra indivīda piederība konkrētam politiskam spēkam ietekmējusi 
Satversmes izstrādi? 
 
Telpiskā risinājuma priekšlikums: 
Tēmas izklāstā izmantota kombinēta pieeja, apvienojot izdrukas/gaismas projekcijas ar 
fizisku priekšmetu eksponēšanu. Uz plaknes (sienas) izvietotas izdrukas/projicēti cilvēku 
tēli pilnā augumā. Katrs tēls ataino vienu no Satversmes izstrādātājiem. Katra tēla laukuma 
ietvaros uz plaknes drukātas Satversmes veidotāju biogrāfijas (īsi uzskaitot galvenos 
biogrāfijas datus). Plaknē iebūvēta šaura vitrīnu rinda.  
Katram Satversmes veidotājam ir atsevišķi nodalīta vitrīna, taču tās grupētas blokos pēc 
Satversmes sapulcē pārstāvēto partiju frakcijām. Kopā visi vitrīnu bloki veido simbolisku 
Satversmes sapulces partiju spektru (iespējams dažādi risināt telpas ietvaros). 
Katrā vitrīnā eksponēti viens vai vairāki priekšmeti, kas raksturo attiecīgo Satversmes 
līdzautoru.  
Apakšsadaļā iekļautās tēmas izklāsta tehniskais risinājums iecerēts atbilstoši telpu 
konfigurācijai un izstādes scenogrāfijai un dizaina koncepcijai. 
 
Atspoguļotās personas – Satversmes komisijas sastāvs (1920. gads): 
Frakcija Satversmes sapulcē  Frakcijas pārstāvji 

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija  

Kārlis Dzelzītis 
Pauls Kalniņš 
Īzaks Rabinovičs 
Jānis Pliekšāns (Rainis) 
Fricis Menders 
Marģers Skujenieks 
Fēlikss Cielēns 
Vilis Holcmanis 
Andrejs Kuršinskis  

Latviešu zemnieku savienība  Alberts Kviesis 
Jānis Goldmanis 
Oto Nonācs 
Andrejs Sīmanis 

Latgales zemnieku partija Juris Pabērzs 
Staņislavs Kambala 
Jezups Lavrinovičs 

Latgales ļaužu partija Francis Kemps 
Bezzemnieku agrārā savienība Fricis Jansons 

Vācu demokrātu partija Pauls Šīmanis 

Krievu nacionālā demokrātu partija Aleksandrs Bočagovs 
Partija Ceire-Cion  Jakovs Helmanis 
Kristīgā Nacionālā savienība Gustavs Reinhards 
Bezpartejisko deputātu grupa Arveds Bergs 
Latvijas Darba partija Rūdolfs Bēnuss 
Bezpartijisko bezzemnieku un 
mazsaimnieku grupa 

Markuss Gailītis 
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Latvju Republikāņu partija Eduards Strautnieks 

Par komisijas priekšsēdētāju visu tās darbības laiku bija Marģers Skujenieks, priekšsēdētāja 
biedra pienākumus secīgi pildīja Jānis Goldmanis un Andrejs Sīmanis, savukārt sekretāra 
amatā secīgi bija ievēlēti Rūdolfs Bēnuss un A. Ozols.Satversmes komisijā darbojās arī 
Valerija Seile, Antons Rubins, Pēteris Zvagulis, Jānis Purgals, Andrejs Petrevics, Antons 
Ozols, Francis Trasuns.  
 
Apakšsadaļu papildina interaktivitāte: 
piemēram, atmiņas spēle “Iepazīsti Satversmes arhitektus” – atrodi divas vienādas 
Satversmes komisijas deputāta fotogrāfijas un uzzini kādu interesantu faktu no personas 
biogrāfijas (spēle, kuras laikā starp daudzām kartītēm ar Satversmes komisijas deputātu 
portretiem jāatrod divas vienādas, iepazīstot tuvāk katru no Satversmes rakstītājiem).  
 
 
 
2.3. Satversmes izstrādes laika līnija (“Satversme in nuce”)  
Apraksts: 
Izzinošās laika līnijas nolūks ir koncentrētā veidā un populārzinātniski iepazīstināt ar 
Satversmes izstrādes gaitu, šo daudzslāņaino procesu uzskatāmi attēlojot kā laika līniju, kas 
papildināta ar dažādiem faktiem.  
Šādā veidā vizuāli un tekstuāli attēlota konstitūcijas izstrādes gaita un dinamika, iezīmētas 
svarīgākās diskusijas, alternatīvie priekšlikumi, akcentētas arī interesantas, bet mazāk 
zināmas Satversmes veidošanas procesa detaļas (piem., cik daudz vārdu bija pirmajā 
Satversmes redakcijā; kādās Rīgas ēkās Satversme tika izstrādāta; kādu valstu konstitūcijas 
visvairāk pieminētas Satversmes komisijas diskusijās, u.c.) 
Laika līnija veidota izvērsta un sazarota, t.sk. ar attēliem un citātiem no laikabiedru 
atmiņām (J. Čakste, F. Cielēns, K. Dišlers, A. Bergs, A. Zaļais, u.c.), ko papildina muzeju 
eksponāti, taktili elementi un audiovizuālas liecības, kas atraktīvā veidā veicina 
informācijas uztveri. Turklāt saturs tiks atspoguļots ne tikai lineārā virzienā, bet arī 
iezīmējot notikumu alternatīvas (nerealizētos scenārijus) un atsevišķu notikumu 
“melnrakstus”.  
Laika līnijā uzsvērts un detalizētāk raksturots Satversmes izstrādes periods no 1920. gada 
līdz 1922. gadam, tomēr ietverts arī būtiskākais faktoloģiskais materiāls par pamatlikuma 
vēsturi līdz pat 1990. gadiem, kad Satversmes darbība tika atjaunota. Šī laika līnija līdz 
mūsdienām savieno šo izstādes daļu ar nākamo, kurā stāstīts par Satversmi darbībā. Laika 
līnijas posmā pēc Satversmes spēkā stāšanās 1922. gada 7. novembrī uzsvērta pamatlikuma 
kontinuitāte, veidojot tiltu starp starpkaru Latviju, valstiskuma idejas uzturētājiem trimdā 
un mūsdienām.  
Apakšsadaļā iekļautās tēmas izklāsta tehniskais risinājums veidojams atbilstoši telpu 
konfigurācijai un sadaļas kopējam risinājumam. 
 
Telpiskā risinājuma priekšlikums: 
Piemēram, 2. sadaļas noslēgumā izvietots atsevišķs stends – lielformāta plakne ar 
hronoloģisku laika līniju, kas sastāv no dažādiem formātiem (izdrukas, iebūvētas vitrīnas, 
multimediji, citāti, statistiskas diagrammas un infografikas).  
 
Apakšsadaļu papildina interaktivitāte: 1) “Pieliec roku pie Satversmes rakstīšanas” – 
uzraksti uz rakstāmmašīnas kādu no Satversmes pantiem vai 2) “Atšifrē stenogrāfa 
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pierakstus” – atšifrē stenogrāfa izmantotos saīsinājumus, kuros stenografēta Satversmes 
sapulces deputāta Marģera Skujenieka (?) runa. 
 
3. izstādes sadaļa “Kā darbojas Satversme?” 
Konteksts: 
Satversmes darbība visbiežāk tiek uztverta kā pāri ikdienas dzīvei esoša, nenovērtējot tās 
saskarsmi ar daudzām ikdienas dzīves un ikdienas politikas norisēm. Taču konstitūcijas 
ietekme ir ļoti konkrēta: tā nosaka iespēju ietekmēt politikas procesus, nosaka veidu, kā tiek 
pieņemti likumi un sadarbojas valsts varas atzari, tajā definētas visas pamattiesības, 
sabiedrības dzīves pamatprincipi u.tml. Sadaļas uzdevums ir vienkāršā un uzskatāmā veidā 
izcelt svarīgas Satversmē noteiktas normas vai normu kopumus, skaidrojot tos no indivīda 
skatupunkta. 
 
Apmeklētāja gaita: 
Sadaļā apmeklētājs ienāk pēc tam, kad izzinājis Satversmes tapšanas vēsturisko norisi, 
iepazinis pamatlikuma veidotājus un galvenās debates pamatlikuma tapšanas procesā. 
Noslēdzošā izstādes sadaļa veltīta Satversmē noteikto tiesību detalizētam interaktīvam 
skaidrojumam no indivīda, mūsdienu sabiedrības locekļa skatupunkta. Sadaļu veido 
vairākas nosacītas “pieturas” – interaktīvi taktili vai digitāli objekti. 
 
Interaktivitātes pamatā orientētas uz vecāko pamatskolas un vidusskolas skolēnu auditorijas 
izpratnes veicināšanu individuāli vai muzejpedagoga vadībā, taču taktilās un digitālās 
interaktivitātes izveidotas pietiekami universāli, lai piesaistītu arī pieaugušo individuālo 
apmeklētāju interesi. 
 
3.1. Pilsonis un “valsts mehānika” 
Apraksts: 
Interaktīvu taktilu aktivitāšu kopums, kas skaidro Satversmes 2.-7. nodaļas normas – valsts 
pārvaldes mehānismu un dažādo varas atzaru pilnvaras. Taktilās aktivitātes veidotas kā 
interaktīvs algoritms vai cēloņsakarību ķēde, t.i., vai nu raksturojot alternatīvus situācijas 
attīstības ceļus vienas vai otras situācijas rezultātā (algoritma princips), vai arī raksturo 
savstarpēji izrietošu secīgu darbību secību (cēloņu-seku ķēde). Taktilās aktivitātes ir veidoti 
kā liela izmēra telpiski objekti (aktivitāšu galdi vai vertikāli, pie sienas balstīti elementi), 
kas piesaista apmeklētāja uzmanību, savukārt īss skaidrojošais teksts un virsraksts informē 
par konkrētās aktivitātes nozīmi Satversmes kontekstā. 
 
Viena no piedāvātajām taktilajām aktivitātēm ir ļaut uzzināt, pieredzēt vēlētāja līdzdalības 
tālejošo ietekmi uz dažādu valsts varas atzaru darbību. Proti, skaidrojot Satversmē noteiktās 
normas, tiek parādīts ceļš no vēlētāja izdarītās izvēles līdz valsts pārvaldei: katra vēlētāja 
izvēle nosaka Saeimas sastāvu, Saeima ievēlē Valsts prezidentu, Valsts prezidents nominē 
ministru prezidentu, to apstiprina/neapstiprina Saeima, savukārt ministru kabinetam, 
saskaņā ar Satversmi, ir padotas valsts pārvaldes iestādes. 
 
Otra taktilā aktivitāte ir likumdošanas algoritms, kas balstīts Satversmes 5. nodaļā. Proti, 
interaktīvs, apmeklētāja darbināts algoritms ar jā/nē izvēlēm ļauj apmeklētājam izzināt, 
kāda ir tālākā rīcība pēc likuma apstiprināšanas/neapstiprināšanas Saeimā, kādas ir sekas 
Valsts prezidentam likumu/izsludinot vai neizsludinot, Saeimai otrreiz noraidot likumu 
u.tml. Šis algoritms ļauj aptvert lakoniskā pamatlikuma nozīmīgo, komplekso raksturu 
pārvaldes mehānisma regulēšanā. 
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3.2. Satversme un tavas pamattiesības 
Apraksts: 
Interaktīvu taktilu aktivitāšu kopums, kas piedāvā uz Satversmē definētajām indivīda 
pamattiesībām paraudzīties no individuālā skatupunkta. Satversmes 8. nodaļa ietver plašu 
pamattiesību katalogu, kas veido arī sabiedrības locekļu un sabiedrības un valsts attiecību 
pamatu. Tomēr, raugoties uz to no individuālā skatupunkta un caur konkrētu rīcības izvēli, 
ir iespējams apzināties gan to, cik plašs un nozīmīgs ir cilvēka pamattiesību kopums, gan 
arī to, ka atsevišķos gadījumos pamattiesību ievērošana saistīta ar izvēli un arī 
nepieciešamību pamatoti un samērīgi ierobežot kādu no indivīda tiesībām, lai nodrošinātu 
kopīgo labumu. 
 
Viena no piedāvātajām aktivitātēm ir interaktīva rīcību izvēle. Apmeklētājiem tiek 
piedāvāts izvēlēties, kā rīkoties sarežģītā robežsituācijā, kas saistīta ar kādu no Satversmē 
definētajām cilvēka pamattiesībām. Piedāvātās ikdienas situācijas formulētas divos veidos 
– tās vai nu prasa konsekventu pamattiesību ievērošanu pat tad, ja tas skar paša cilvēka 
intereses, vai arī ietver izšķiršanos starp pilnīgu individuālo tiesību un brīvību izmantošanu 
un to ierobežošanu kopīgā labuma vārdā. Atlasītie piemēri ilustrē situācijas, kas aktuālas 
gan mūsdienās, gan starpkaru periodā. Apmeklētājs, izdarot savu izvēli, redz arī citu 
apmeklētāju pieņemtos lēmumus. Alternatīvs  taktilās aktivitātes risinājums ir svaru 
princips, kas akcentē nepieciešamo balansu starp indivīda tiesībām un atbildību pret 
sabiedrības kopējām vajadzībām. 
 
Otra interaktivitāte ir saistīta ar uzdevumu atrast un savietot Satversmē iekļautās tiesības ar 
mūsdienu aktuāliem virsrakstiem/ierakstiem no mikroblogošanas vietnes Twitter. Proti, 
noteikts mūsdienu problēmas vai aktualitātes pieteikums jāsasaista ar Satversmē garantētām 
tiesībām – pret cenzūru, par cilvēka cieņu, sociāli atbildīgu valsti u.c.. Tas ļauj 
apmeklētājam ieraudzīt Satversmi kā visas dzīves jomas aptverošu un mūsdienās aktuālu 
dokumentu. 
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Pielikums Nr. 4 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konkursa nolikumam 

 “Dizaina un tehniskā projekta izstrādes pretendentu atlase izstādei “Satversmei 100”” 
 

Minimālais izstādes iekārtošanai pieejamo vitrīnu, datortehnikas u.c. aprīkojuma 
saraksts 

 
Nr. Apraksts Specifikācija Skaits 
A Četrpusējas manekenu 

vitrīnas 
  

A1 Četrpusēja manekenu vitrīna, 
divvietīga 

Izmērs 163x84x223 
cm; iebūvēts LED 
apgaismojums 

1 gb. 

A2 Četrpusēja manekenu vitrīna, 
vienvietīga 

Izmērs 84x84x223 
cm, iebūvēts LED 
apgaismojums 

1 gb. 

B Guļvitrīnas (pašstāvošas 
vitrīnas ar stikla kupolu) 

  

B1 Guļvitrīnas ar stikla kupolu, ar 
dekoratīvu balstu (kāju) daļu 

Kupola izmērs ap 
75x75x80 cm, 
gaismojams ar 
virsgaismu 

8 gb 

B2 Guļvitrīnas, ar atvilktni un stikla 
kupolu, ar gludiem, pildītiem 
balstiem (kājām) 

Izmērs 71x71x80 cm, 
gaismojams ar 
virsgaismu 

4 gb 

B3 Guļvitrīna ar stikla kupolu, 
gludiem pildītiem balstiem 
(kājām) 

Izmērs 60x60x80 cm, 
gaismojams ar 
virsgaismu 

1 gb 

B4 Guļvitrīna ar stikla kupolu, 
gludiem pildītiem balstiem 
(kājām) 

Izmērs 50x40x80 cm, 
gaismojams ar 
virsgaismu 

1 gb 

C Sienas vitrīnas (kubi)   
C1 Sienas vitrīna, ar stiklotu 

priekšu, montējamas vertikāli 
Dažādi izmēri  no 
25x35x10 (dziļ.) cm 
līdz 85x115x10 cm 

30 gb. 

D Digitālā tehnika   
D1 Lokālās skaņas ierīces (“skaņu 

duša”) 
Montējama pie 
griestiem 

2 gb. 

D2 Video projektori  3 gb. 
D3  Mediju atskaņotāji  Satura palaišanai 

ekrāniem, 
projektoriem, 
skandām 

5 gb. 

D4 Austiņas – klausules Pie sienas stiprināmas 
klausules 

4 gb. 

D5 Informācijas ekrāns (monitors) 
22” diagonāle 

Monitors bez 
skārienjūtīgas 
virsmas, var pieslēgt 
mediju atskaņotāju 

6 gb. 

D6 Informācijas ekrāns (monitors) Monitors bez 7 gb. 
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10” diagonāle skārienjūtīgas 
virsmas, var pieslēgt 
mediju atskaņotāju 

D7 Skārienjutīgs ekrāns (monitors) 
22” diagonāle  

Skārienjutīgs ekrāns 
ar datoru lietotņu un 
mediju palaišanai 

4 gb. 

D8 Skārienjutīgs ekrāns (monitors) 
32” diagonāle  

Skārienjutīgs ekrāns 
ar datoru lietotņu un 
mediju palaišanai 

1 gb. 

D9 Skārienjutīgs ekrāns (monitors) 
46” diagonāle  

Skārienjutīgs ekrāns 
ar datoru lietotņu un 
mediju palaišanai 

1 gb. 

 
Vitrīnu attēli: 



	   31	  



	   32	  

 



	   33	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	   34	  



	   35	  

Pielikums Nr. 5 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konkursa nolikumam 

 “Dizaina un tehniskā projekta izstrādes pretendentu atlase izstādei “Satversmei 100”” 
 

Izstāžu zāles (telpas) plāns Brīvības bulvārī 32, 2. stāvā 
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