Latvijas Satversmes nākamie 100 gadi
Mēs reizēm plānojam, kāda būs mūsu nākamā diena, bet vai mēs esam aizdomājušies,
kāda varētu būt Satversme pēc simts gadiem?
Satversmes galvenās funkcijas cauri gadiem ir palikušas nemainīgas – sargāt Latvijas
valsti un aizstāvēt mūsu tiesības. Okupācijas gados, kad Latvijas valsts savā teritorijā
nepastāvēja, to glabāja trimdas latvieši. Ne Satversme, ne Latvijas karogs un himna
nezuda. Tā tika glābta cerība uz brīvu un neatkarīgu Latviju.
Vai Latvijas Satversme pēc 100 gadiem vispār būs vajadzīga? Šis jautājums ir atkarīgs
no mums pašiem. Tikai mēs paši varam tālāk celt, attīstīt un sargāt savu valsti, vai arī
godaprāta trūkuma dēļ, nekopjot latviešu valodu, pazaudējot kultūru un sabojājot
mūsu vienreizēji skaisto dabu, mēs varam iznīcināt Latvijas valsti. Es esmu
pārliecināts, ka mēs esam stipra tauta, tomēr bieži izvēlamies vieglākos ceļus.
Lai mūsu tauta, kultūra, tradīcijas un Latvijas Satversme neizzustu, vispirms ir jākopj
sava valoda, lai tās bagātības saglabātu bērnubērniem.
Katram ir iespējas darīt labu valstij. Jaunieši Jaunsardzē var attīstīt savas fiziskās
spējas, lai vajadzības gadījumā varētu tās pielietot, aizstāvot savu zemi. Dzimtenes
mīlestība, patriotisms – tās ir svarīgas vērtības, kas jāapzinās katram jaunietim,
vienmēr būtu jādomā, ko mēs dosim valstij, nevis ko valsts dos mums.
Satversmi var ietekmēt citu valstu nesaskaņas, jo mēs esam daudzu valstu kaimiņos.
Satversme ir mūsu attīstības spogulis. Es, skolā iegūstot zināšanas un dzīves pieredzi,
varu apgalvot, ka Satversmes nākamie simts gadi ir mūsu pašu rokās, jo tikai mēs
varam radīt un varam sagraut visas spēkā esošās likumu normas vai arī rūpēties par to
ievērošanu sabiedrībā un ārpus tās.
Es savā dzīvē esmu piedzīvojis situāciju, kad Satversmes garantētās tiesības tika
atgūtas caur tiesu, kas deva man jaunu ģimeni, un es varu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Lai Satversme un valsts neizzustu un būtu vēl stiprāka, es varu darīt lietas, kuras būtu
noderīgas gan pašam, gan arī nākamajām paaudzēm.
Drustu pamatskolas skolnieks Dāvis Druvis Kugrēns.

