
 

Latvijas Satversmes nākamie simts gadi 

 

Vētru plosītā jūrā peld kuģis. Debesis, ūdens – viss vienā jūklī. Kur te ir zeme? Viļņi līdz 

debesīm! Bet kuģis peld un peld, nenovirzoties no kursa, jo krastā spīd bākas uguns. 

Nerimstošs spēks, sarkanbaltsarkanā karoga iedvesmots, to notur viļņu galotnē. 

 

Kuģis ir brīvs, var peldēt, kur vien skatiens sniedz. Un tas ir stabils – ar stipriem un 

dvēselīgiem pamatiem. Tos pirms 96 gadiem ielika drosmīgi vīri ar nesadragājamu ticību: 

kuģis peldēs. Peldēs ilgi, piestājot ekonomiskās un kulturālās izaugsmes ostās. Garām karu 

dziļvagām un krīžu bangām. Izvairoties no nodevīgu draugu un bīstamu sadarbības partneru 

pirātu kuģiem, uz kuru klājiem plīvo sveši karogi. Ceļā bieži palīdzot glābiņu meklējošām citu 

tautu šulupēm, kas aizbēgušas no važām. 

 

Ne draudīgie bruņošanās orkāni, ne terorisma zemūdens straumes, ne globalizācijas 

neparedzamie sēkļi, ne neapmierinātība ar nepopulāriem likumiem nespēs apturēt kuģa gaitu. 

Tie var ievainot kuģa korpusu un buras, bet apzinīga kapteiņa jeb prezidenta vadībā matroži 

salabos robus tā andrā, neprecizitātes heķī un bortos. Tiks uzklausītas burinieka pasažieru 

vēlmes un sūdzības. Visiem komandas locekļiem tiks dots vārds ieteikumiem, lai pārbūves 

process būtu veiksmīgs un radošs. Tad atjaunotais un uzlabotais burinieks varēs turpināt ceļu ar 

ministru prezidentu pie stūres rata, deputātiem un tautas pārstāvjiem uz klāja. Stūrmaņa vērīgās 

acis uzraudzīs maršrutu. Viņam nepaslīdēs garām ne skolu, ne veco ļaužu vajadzības, ne lauku 

dzīve, ne uzņēmēju raizes. Kuģis būs miera un iedvesmas centrs jauniem, perspektīviem 

tautiešiem, kuri īstenos savas idejas arī tad, ja pie apvāršņa uzliesmos debesis. 

 

Kuģi un tā apkalpi nenomāc šaubas par rītdienu. Tas ir noturējies virs ūdens 100 gadus un 

noturēsies vēl daudz ilgāk. Matroži zina, ka tur – pie apvāršņa – gan ausmā, gan rietā ir droša 

osta: tautiskums un garīgās vērtības. 

 

Braši skan matrožu dziesma, kuģim – MANA LATVIJA – iepeldot divsimtgades ūdeņos. 
 
Un tur – krastā – kā droša bāka tam ceļu rāda ētiskā, taisnīgā SATVERSME. 

 

Jaunsilavas pamatskolas skolnieks Dāvis Skreivers. 

 


