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Mana Latvija un Satversme
Par Satversmi ikdienā cilvēks nedomā. Arī es par to nedomāju, jo visas
lietas, kas notiek ap mums, liekas pašsaprotamas.
Satversme ir Latvijas valsts pamatlikums. Satversme būtībā ir vissvarīgākais
likums, kas nosaka principus, uz kuriem balstās valsts likumdošana un kā darbojas
valsts. Satversme nosaka un aizsargā valsts pilsoņu tiesības un brīvības.
Ikdienā es vairāk domāju par savu dzīvi, un tā ir saistīta ar Latviju. Te ir manas
mājas, ģimene, skola, draugi. Man Latvija nozīmē vietu, kurā es jūtos pasargāts. Tā
vienmēr nav bijis. Bērnībā dzīve man atņēma tiesības uz ģimeni, jo mani vecāki
aizmirsa par mani. Valsts atdeva tiesības dzīvot ģimenē. Jau vairākus gadus es dzīvoju
kuplā audžuģimenē, kas mums, visiem astoņiem audžubērniem, sniedz ģimenes siltumu
un iespēju uzaugt par labiem cilvēkiem. Es nespēju sevi iztēloties nekur citur kā tikai
Latvijā, un valsti mēs veidojam paši, ikdienā darot vērtīgus, nozīmīgus darbus.
Es mācos skolā ar senu vēsturi. Es esmu laimīgs, ka man ir draugi, cilvēki, kam
uzticos un uz kuriem varu paļauties grūtos brīžos. Es dzīvoju labā vietā, jo Drustu daba
ir ļoti skaista. Savā dzimtenē es nejūtos vientuļš un pamests, jo es zinu, ka esmu
vajadzīgs savai ģimenei, savai skolai, savai valstij. Latvijā es jūtos vērtīgs, jo varu
darboties un sevi attīstīt.
Tomēr ir brīži, kad es baidos par savu Latviju. Cilvēku bezatbildība, mantkārība
rada šaubas par valsts likteni. Es baidos arī par savu ciemu, par savu skolu.
Kļūstot pilngadīgam, dzīve mainīsies, bet tas mani nebaida, jo es saglabāšu
tiesības uz dzīvi, brīvību, tiesības veidot savu ģimeni. Es nepadošos un savu nākotni
veidošu pats. Ne caur Satversmes tiesu, bet ar zināšanām un darbu. Man ir prieks, ka
Satversme man dod iespēju augt Latvijā. Es esmu pārliecināts, ka pratīšu būt
vajadzīgs Latvijai un Latvija būs vajadzīga man.

