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Mana Latvija un Satversme 

Man, Laurai Martai Buldurei, svarīgākais dokuments ir 

dzimšanas apliecība, kur norādīta mana pilsonība, personas kods, 

dzimšanas vieta un laiks, tēva un mātes vārds un uzvārds. Dzimšanas 

apliecība jāglabā visu mūžu, tā pierāda manu eksistenci, apliecina manu 

piederību dzimtai, tautai, ar to sākas mana skolas dzīve, uz tās pamata 

izsniedz arī pasi. Bet kas ir manas valsts dzimšanas apliecība, un ko tajā 

ieraksta, ko norāda kā dzimšanas vietu, ko norāda kā tēvu un māti? 

Manas valsts dzimšanas apliecība ir Satversme. Pati valsts 

radās, izejot grūtību pilnus ceļus, – Brīvības cīņās, bet tās Satversme 

dzima, attīstījās laika posmā no 1920.gada līdz 1922.gadam un 7. 

novembrī pulksten 12 dienā Rīgā stājās spēkā.1 “Starp dzīvības 

zvaigznēm daudzām nu arī tavējā mirdz!”2 Satversmē kā valsts 

dzimšanas vietu norādīja “starptautiskos līgumos noteiktās robežās […] 

Vidzemi, Latgali, Kurzemi un Zemgali”3, bet kā valodu, kurā runā visi, 

– latviešu valodu. Mūs pieņēma un atzina pasaules valstis un tautas “kā 

neatkarīgu, demokrātisku republiku”.4 Lielvalstis apliecināja savu 

atzinību latviešu tautai par tās pieliktajām pūlēm, “lai kārtībā un mierā 

organizētu savu nacionālo dzīvi”.5 Sākās jauns vēstures posms. 

Ja es pazaudētu savu dzimšanas apliecību, tiktu izgatavota 

kopija un es dzīvotu tālāk, bet, ja valsts un tās iedzīvotāji nevērīgi 

izturas pret savu dzimšanas apliecību, kas tad notiek? Vienreiz jau tā 

bija – vairs nebija savas valsts, baidījāmies runāt savā valodā, noslēpām 

savu karogu, nedziedājām himnu un trīs zvaigznes nomainījām ar 

citiem simboliem, zaudējām tik daudz gaišu cilvēku. Tā bija smaga 

vēstures mācība. Tomēr cilvēku vēlme dzīvot savā valstī lika pārvarēt 

bailes un cīnīties par to, lai Latvija atkal būtu brīva un atpazīstama starp 

daudzām pasaules valstīm. Šodien astoņu nodaļu 116 pantos tiek 

noteikts, kāda ir valsts iekārta, kā vēlēsim savus pārstāvjus un valsts 

prezidentu, kā spriedīsim tiesu, par ko balsot vai nebalsot tautai 

referendumos. Tajos iekļauta arī mana dzīve, manas pamattiesības – 

brīvi dzīvot sakārtotā vidē, domāt, runāt, mācīties, iesaistīties     

zinātniskajā,     mākslinieciskajā     un     citādā     jaunradē, 

1 Sarkanis, Alberts (sast.). Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918–1998. 
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3 Latvijas Satversme, 1. nodaļa. Vispārējie noteikumi. 3.pants. https://likumi.lv/doc.php?id=57980 
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strādāt        un        saņemt        atbilstošu        samaksu,        

iesaistīties        dažādās organizācijās, veidot ģimeni.6 

Tēvs un māte mani sargā ikdienā, bet mūs visus kopā – sava 

valsts un brīvība, kā tas jau reiz ir pateikts 1922. gadā pieņemtajā 

Satversmē un nostiprināts 2014. gadā pieņemtajā Satversmes 

preambulā. 

6 Balodis R., Endziņš A., Jundzis T. u.c. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. 8.nodaļa – Cilvēka pamattiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011., 

20. lpp. 
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