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Jau vairākus gadus virs manas Dzimtenes virmo tāds priecīgs satraukums, tāds radošs
nemiers. Tas izstaro no televīzijas ekrāniem un skatuvēm, par to runā vecs un jauns. Tas ir kas
lielāks, nozīmīgāks un svarīgāks par gatavošanos ikgadējiem svētkiem: mūsu Latvija dzīvo
simtgades gaidās.
Toreiz, pirms 96 gadiem, mūsu valstsvīri spēja vienoties kopīgam darbam Latvijas labā,
rīkoties izlēmīgi, saskaņoti un sarežģītajos pēckara apstākļos – laikā, kad Latvijas suverenitāte
nebija starptautiski atzīta, – izstrādāt valsts pārvaldības principus. Jā, es runāju par šo tik ļoti
svarīgo notikumu – Satversmes dibināšanu. VALSTS taču ir ne tikai nosaukums, bet arī tās
tiesiska aizsardzība, kas balstīta uz ētikas pamatiem. Tāpēc vārds “Satversme” man šķiet
tikpat nozīmīgs kā vārds “Latvija”.
Satversmi es varu salīdzināt ar stabilas un veiksmīgas ģimenes modeli, kur valda
savstarpēja cieņa un sapratne, kur dažādas paaudzes dzīvo saskaņā, respektējot viedokļus,
intereses un vajadzības. Ir taču patīkami dzīvot mājās, kur valda kārtība un skaistums, kur nav
viss sagrūsts čupu čupām, kur katrai lietai ir sava vieta.
Es dzīvoju eiropeiskā valstī. Pie mums nevalda haoss un anarhija, bet gan taisnīgi
likumi un kārtība. Esmu par konstitucionālo kontroli, taisnīgu strīdu izšķiršanu un tiesu.
Būtu grūti iedomāties ikdienas dzīvi bez Satversmes. Vai valdītu taisnība, vai cilvēki
rīkotos cilvēcīgi un atbildīgi? Neesmu tik naiva, lai ticētu ideālai pasaulei. Tāda tā nebija
valsts dibināšanas laikā un diez vai būs pat pēc simt gadiem.
Šeit, Latvijā, pateicoties pamatlikumam, tiek ievēroti demokrātijas pamatprincipi.
Sabiedrība var piedalīties likumu apspriešanā. Drīkst kritizēt augstākstāvošas instances, kā
arī iesaistīties lēmumu pieņemšanā.
Jau ilgāku laiku studēju Satversmi. Esmu iepazinusies ar tās likumiem un zinu, ka
preambula ir Latvijas Satversmes plašāks paskaidrojums jeb ievaddaļa. Tāpēc arī man, tāpat
kā citiem valsts pilsoņiem, ir tiesības Satversmi papildināt un uzlabot.
Uzskatu sevi par drosmīgu meiteni, kas nebaidās no izaicinājumiem. Iespējams, ka arī
man kādreiz izdosies papildināt Satversmi. Es mīlu savu zemi, un man ir svarīga tās nākotne.

