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Mana Latvija un Satversme 

Esmu dzimis Latvijā 1999. gada augustā. Esmu Latvijas Republikas pilsonis. Latvietis. 

Manas saknes ir šajā zemē un valstī, kura kopš 19.gs., sākoties jaunlatviešu kustībai, apzinājās 

savu latvietību un tikai 20. gs. 20. gados kļuva par suverēnu, nacionālu valsti. Zeme, tauta, 

valoda, kultūra, ģerbonis, himna. Satversme. Viss mūsu. Viss mans. 

Es lepojos ar to, ka varam pilntiesīgi celt un godāt mūsu valsti, lietot mūsu valodu, 

veicināt nacionālo pašapziņu un stiprināt tautas garu. Kāpēc mana Latvija un Satversme? Jo 

viena nevar pastāvēt bez otras. Ir vajadzīga kārtība, visiem zināma un saprotama, vienkārša 

un skaidra. Un tāda ir mūsu Satversme. Citās zemēs – konstitūcija, kā, piemēram, ASV un 

Krievijas Federācijā. Ja mēs zinām, kas ir Satversmē, mēs zinām, kāda ir mūsu valsts iekārta, 

uzbūve un mērķis. Taisnīgums, drošība, brīvība. Satversme kā tā garantija. 

Vara Latvijā ir dalīta: likumdošanas vara, izpildvara un tiesu vara. Kāpēc? Katra 

cilvēka kā suverēna dēļ. Cilvēks var kļūdīties. Arī likumdevējs, lai arī kā censtos, jo visas 

dzīves situācijas nevar paredzēt. Likumā ne vienmēr visu var ieraudzīt. Satversme, kura 

līdzīgi kā ANO Cilvēktiesību konvencija norāda pamatu, kas kalpo kā aizsardzība, uz kuru 

var paļauties. Tie ir pamatprincipi un reizē vēstījums katram šeit un pasaulē – kas ir šī valsts, 

kāda ir pastāvošā iekārta un vērtības. Vienmēr tās pamatā ir un būs cilvēks – suverēns. 

Kopumā kā suverēna tauta un suverēna valsts.1 Tikai godājot šīs vērtības, mēs varam pastāvēt. 

Es piederu pie ceturtās paaudzes, kura savas gaitas sāk kopš Latvijas Republikas 

proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī un Satversmes stāšanās spēkā 1922. gada 7. 

novembrī. Tikai pirms gadsimta mūsu tauta vienoti cīnījās par to, lai iegūtu šo zemi brīvu un 

tādu saglabātu nākamajām paaudzēm. Tas ir mūsu mantojums. Mans mantojums. Ir svarīgi to 

nepazaudēt, jo arī mūsu bērni būs tie, kuri cels valsts vārdu plašajā un modernajā pasaulē. 

Taču jāsāk pašiem ar sevi. Satversme darbojas kā garants un atgādinājums – mēs esam. Gan 

de facto, gan de iure atzīti. Ar savu vietu Eiropā un pasaulē. Bet man – man viņa ir visdārgākā. 

Es un tu. Mēs esam Latvija, un Satversme kā mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes 

garants. Ja mēs mīlam. Ja mēs darām. Jo mums tā ir vajadzīga un nepieciešama katram. Man 

tā ir. Tā nekalpo tikai kā valsts pamatlikums. Satversme ir mūsu jumts, un Latvija ir mūsu 

mājas. Dievs, svētī Latviju! 
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