
 
 
 

Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības? 
 

 

Latvijai ir svarīgas manas pamattiesības, jo tās saglabā mieru valstī, saliedē iedzīvotājus, 

dod iespējas attīstīties, līdzdarboties valsts pārvaldē, līdz ar to attīstīt sevi un valsti. Valsts un tās 

iedzīvotāji ir cieši saistīti un ietekmē cits citu. 
 

Valsts pamatpazīmes ir teritorija, iedzīvotāji,  valdība un likumdošana. Valsti veido 
 
iedzīvotāji, un viņi grib dzīvot valstī, kur ir cilvēka pamattiesības un pastāv institūcija — 

Satversmes tiesa, kas seko, lai tās netiktu pārkāptas. Svarīgākās ir tiesības uz brīvību, dzīvību, godu 

un cieņu, tiesības izteikt savu viedokli, tiesības pilsoņiem piedalīties vēlēšanās un tiesības uz privāto 

dzīvi. Es pamatoju, kāpēc šīs tiesības ir nozīmīgas Latvijai. 
 

Tiesības  uz brīvību  dod  cilvēkam  iespēju  attīstīt  savas  spējas  un talantus, jo  tikai 
brīvs cilvēks var radoši darboties un izpausties. Šis aspekts ir ļoti svarīgs ne tikai indivīdam un 
sabiedrībai, bet arī Latvijas valstij kopumā. Vairojot savu turību, cilvēki vairo arī valsts turību. Arī 
citu valstu investori ienāk Latvijā, jo manā zemē ir garantētas cilvēktiesības, un tā ir viena no valsts 
stabilitātes pazīmēm. 
 

Mums ir tiesības uz dzīvību un drošību. Šķiet, ka tās ir pašsaprotamas lietas, bet pat 

mūsdienās, 21.  gadsimtā, ne visās valstīs ir šīs tiesības un tāpēc ir tik daudz bēgļu. Latvija ir viena 

no tām valstīm, uz kurām dodas bēgļi. 
 

Latvijas pilsoņiem ir tiesības vēlēt Saeimu un pašiem kļūt par valsts vadītājiem un ir 
 
iespēja rīkot referendumus. Valsts, kura balstās uz cilvēka bailēm, ilgi nepastāv, jo ar laiku cilvēks 

zaudē bailes un tad. miermīlīgi vai ar ieročiem cīnās. Kā piemēru var minēt Franču revolūciju, 
1905. gada revolūciju un “Dziesmoto revolūciju”. Cilvēktiesības nodrošina  
valsts stabilitāti un mieru, novērš pi1soņu karus un revolūcijas. 
 

Cilvēka pamattiesības ir viens no valsts pastāvēšanas stūrakmeņiem. Latvijai ir 
 
svarīgas manas pamattiesības, tās palīdz saglabāt mieru Latvijā, dod iespēju iedzīvotājiem attīstīties 
pašiem un attīstīt valsti. 
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