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Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības 

 

Es nekad neesmu domājis, vai esmu valstij svarīgs. Mēs katrs dzīvojam pēc saviem 

principiem, tiecamies pretī saviem sapņiem un bieži piemirstam, ka ne jau viss dzīvē ir 

ideāli. 
 

Un tikai brīžos, kad mums neveicas un mēs ciešam sakāvi, atceramies, kas aiz 

mums stāv un mūs sargā. Varbūt, ja dzīvē viss ir labi, ja neesi cietis no nelikumībām, 

nemaz nav svarīgas mūsu tiesības, ko nosaka Latvijas valsts pamatlikums – Satversme. 
 

Bērnība man bija smaga, mēs ar brāli uzaugām bērnunamā. Iespējams, ka tieši šī 

pieredze ļauj citādi paskatīties uz tiesībām, kas bija zaudētas un tika atgūtas. Tikai 

pateicoties Satversmei, mēs ar brāli tikām saredzēti un sadzirdēti, mēs ieguvām 

audžuģimeni. Mēs kļuvām vajadzīgi un piederīgi ģimenei un mājām. Vērtīgākais 

ieguvums man ir ğimenes neviltotā mīlestība un spēja radīt to citu cilvēku sirdīs. Es tādēļ 

jūtos svarīgāks Latvijai. Tiesības uz ģimeni man ir ļoti nozīmīgas. 
 

Līdzās daudzajām Satversmē noteiktajām tiesībām man tagad ir svarīgas 113. pantā 

noteiktās mākslinieciskās un jaunrades brīvības tiesības. 
 

Jau četrus gadus mācos Jaunpiebalgas mākslas skolā un esmu atklājis sevī 

krāsaināku dvēseli. Mani aizrauj tēlainība un iespēja veidot sev apkārt fantāzijas 

pasauli. Visvairāk man patīk keramika. Mākslā es jūtos pārliecināts par sevi, kaut ikdienā 

tāds neesmu. Esmu lepns, ka ar saviem zīmējumiem palīdzēju skolai šogad uzvarēt 

konkursā „Mans mazais pārgājiens”. 
 

Nodrošinot man Satversmes pamattiesības, valsts man uzticas. Es jūtos drošs, un 

valstij ir svarīgi, ka man dzīvē ir mērķis. Valsts atzīst, ka jaunā paaudze spēs radīt ne tikai 

ilūziju par labāku nākotni, bet arī īstenot to. 
 

Es ticu, ja mēs katrs savu ikdienu sāktu ar domu, kā padarīt dzīvi labāku, tad mēs 

nesūdzētos par to, cik valstī viss ir slikti, bet gan lepotos ar valsti, kurā dzīvojam un kurai 

esam pateicīgi par vietu, kur izaugt un īstenot savus sapņus. 


