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Mana Latvija un Satversme
Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vārdiskais vēstījums ir „Es esmu Latvija”.1
Es un ikkatrs cilvēks man apkārt? Es un mana ikdiena – es esmu Latvija? Tas skan tik
vilinoši… Bet vai viss ir tik vienkārši?
Ja es esmu Latvija, tad šī zeme, cilvēki, notikumi, spēks un vājība arī ir mani. Mani ir
likumi, noteikumi, kas ļauj saprast šo valsti laikā un telpā. Tālajā 1869.gadā Kronvaldu Atis
darina jaunvārdu satversme, apzīmējot parādības, ar kurām latvieši vēl tikai sāk iepazīties.
Bet 1922.gada 15. februārī šim vārdam jau ir īpašs skanējums – kopsēdē tiek pieņemts
Latvijas Republikas pamatlikums – Latvijas Republikas Satversme2, jo latviešu nācijas
negrozāmā valstsgriba, pašnoteikšanās tiesības nolemj sev Satversmi, lai visai pasaulei
paziņotu, ka Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga, nacionāla valsts, kas balstās
uz cilvēka cieņu, brīvību, aizsargā cilvēka pamattiesības un mazākumtautības. Latvijas valsts
suverēnā vara pieder Latvijas tautai, bet Latvijas identitāti veido latviskā dzīvesziņa, latviešu
valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.3
Ja es esmu Latvija, tad mana ir Satversme, kas skaidro, kā funkcionē mūsu valsts, kas
ļauj saprast valsts pārvaldi un liek domāt par mūsu tiesībām un pienākumiem. Satversmē
noteiktā kārtība uztur manī drošību. Tā līdzīgi notiek arī manā ģimenē, manuprāt, jebkurā
ģimenē, kur ir kārtība. Vecāki audzina bērnus, nosaka ierobežojumus, ko es kā bērns un
jaunietis pildu, lai kļūtu par atbildīgu un mērķtiecīgu savas zemes pilsoni. Cieņas pilnas
attiecības ģimeni vieno, tāpat kā Satversme Latvijas tautu.
Drošību un stabilitāti rada arī neatkarīgā tiesu varas institūcija – Satversmes tiesa, kuru
reglamentē Satversmes tiesas likums. Ir labi apzināties, ka visatļautībai nav vietas manā
Latvijā, jo Satversmes tiesas rūpes ir likumu un citu normatīvo aktu atbilstība Satversmei.
Konstitucionālā kontrole un tiesa nodrošina, lai netiktu aizskartas Latvijas Republikas
Satversmē ietvertās cilvēku pamattiesības.4
Gan ikdienas dzīvē, gan skolā, sadarbojoties ar jauniešiem, cenšos rādīt piemēru un
rosinu pieņemt likumus, kuri balstās uz Satversmes pamatnostādnēm. Pat tad, ja tie nav
labvēlīgi, mudinu tos neapiet vai neizmantot nelabvēlīgos nolūkos. Varbūt tādēļ man dažreiz
ir radušās nesaskaņas ar saviem vienaudžiem, jo esmu pārliecināta, ka lietām ir jānotiek pēc
likuma vai vismaz godīgi, neveidojot nevienlīdzību, bet vairojot cilvēcīgumu un godīgumu.
Šajās situācijās iestājos par taisnību, argumentējot un pamatojot savu viedokli: „Tiesas mērķis
ir godīgums.”5 Man godīgums un taisnība ir svarīgākās atslēgas ceļā uz pašas izaugsmi un
izloloto mērķi – jurisprudenci.
Ikdienā mana Satversme ir siltā mammas azote un raupjā plauksta, stingrais vārds.
Mūsu zeme ir mūsu tautiešu azote, bet Satversme ir tautas stingrais vārds un balsts. Es esmu
Latvija tikai tad, ja pieņemu, cienu un īstenoju Satversmi!
http://www.lv100.lv/par/
https://www.vestnesis.lv/ta/id/249079
http://www.saeima.lv/Likumdosana/likumdosana satversme.html
http://www.satv.tiesa.gov.lv/informacija-par-satversmes-tiesu/
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