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Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības? 
 
 

 

Vai zināt, ka Latvijas Republikas Satversme ir vecākā Centrālās un Austrumu Eiropas 

valstīs spēkā esošā konstitūcija? Tā tika pieņemta 1922. gada 15. februārī Latvijas 

Satversmes sapulces kopsēdē. Latvijas valsts pamatlikums jeb Satversme tika radīts pirms 

gadiem, kas ir samērojami ar krietni pieredzējuša cilvēka mūžu, un zīmīgi, ka tajā ietvertais 

patiesi ir kā vectēva norādījumi un padomi, kurus neņemot vērā sanāktu nepatikšanas. 
 

Pirmkārt, Latvijai ir svarīga dzīvība un pastāvēšana. Šīs tiesības aizsargā Satversmes 

93. pants, kas noteic, ka ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Tas, kāpēc Latvijai ir 

svarīga dzīvība un pastāvēšana, manuprāt, saistās ar to, ka Latvija pati daudzu gadu garumā 

ir cīnījusies par savu dzīvību un pastāvēšanu. Latviešu strēlnieki atdeva savas dzīvības, lai 

piedzimtu valsts, kurā dzīvojam pašreiz, – Latvija. Pateicoties izciliem latviešu 

demokrātiem, Tautas padomei, šobrīd Latvija ir dzīvotspējīga valsts, kurā varam justies 

droši par sevi un savu ģimeni. Latvijai, lai tā turpinātu būt nacionāla un dzīvotspējīga valsts, 

ir svarīgi, lai tās nācija, simbolika un tradīcijas nebeigtu pastāvēt. Viens no Latvijas 

simboliem ir latviešu valoda, kura ir jākopj un jāmīl, jo, kamēr Latvijai būs sava valoda, 

tikmēr būs arī Latvija. 
 

Otrkārt, Latvijai kā demokrātiskai republikai ir svarīga brīvība un suverenitāte. 

Satversme nodrošina Latvijas tautas brīvību. Satversmes 94. pants noteic, ka ikvienam ir 

tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Latvijai ir svarīga brīvība, jo bez brīvības tā 

nespētu pastāvēt un atrastos citas valsts pakļautībā. Latvijas valstij ir svarīgi, ka tās 

iedzīvotāji netiek ierobežoti un cenzēti, lai pilsoņi spētu izteikt savu viedokli un domas, 

piedalīties aptaujās un vēlēšanās, jo tikai tā iedzīvotāji Latvijā spēj justies kā mājās, 

vienlaikus uzlabojot arī valsts attīstību. 
 

Treškārt, Latvijas Republikai ir svarīgi, ka tiek aizsargāts cilvēka gods un cieņa. 

Satversmes 95. pants noteic, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Manuprāt, Latvijai ir 

ļoti svarīgi, lai tās iedzīvotāji dzīvotu labklājībā un savstarpējā cieņā cits pret citu. 
 

Ikviens cilvēks Latvijas sabiedrībā ir tiesīgs uz sava goda un cieņas neaizskaramību, 

ja tas tā nebūtu, tad lielai sabiedrības daļai būtu zema pašapziņa tikai tāpēc, ka kāds ir 

aizskāris cita cilvēka tiesības netikt pazemotam un izturējies pret viņu necienīgi. Tātad, ja 

Latvija ir mūsu mājas uz šīs zemes, Latvijai ir svarīgi, ka mājās valda miers un saticība. 
 

Latvijas valsts neatņemama sastāvdaļa ir tās pamatlikums – Latvijas Republikas 

Satversme. Uzskatu, ka Latvijai ir svarīgi būt tādai, kādu to ir iecerējuši tās autori, 

vienlaikus esot mūsdienīgai ar laika gaitā atbilstoši veiktajām izmaiņām. Ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam ir jānovērtē, ka Latvijas valsts mums ir kā mājas, kurās ikviens, ievērojot tās 

pamatlikumu, jutīsies pasargāts un drošs. 


