Latvijas Satversmes nākamie simts gadi
Ikvienas valsts pastāvēšanas pamatā ir tās konstitūcija. Tautas zvērests savai zemei, valstij,
pašiem sev ir Satversme. Satversme ir tautas un tās radītās valsts mugurkauls, Satversme ir
valstiskuma simbols, un Satversme ir sabiedrības vērtība, kura ir mainījusies līdzi laikam,
nezaudējot savu pirmatnējo būtību.
2022. gadā svinēsim mūsu pamatlikuma 100 gadus. Iepazīstoties ar Satversmes vēsturi, kas iet
roku rokā ar mūsu valsts vēsturi, pārsteidz vairāki fakti: lakonisms un vienkāršība,
mūsdienīgums jebkuros laikos, akcents uz cilvēku pamattiesībām un pamatbrīvībām.
Satversmē katrs vārds ir pārdomāts un saprotams. Skaidri definēta kārtība rada pārliecību, ka
valstī viss ir kārtībā un atliek tikai katram pildīt savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas.
20. gs. Latvijas vēstures notikumi apturēja Satversmes darbību. Tā tika aizstāta ar svešzemju
likumiem, bet nekad neviens nav uzdrošinājies to izdzēst no tautas vēstures. Tautai iztaisnojot
savu mugurkaulu, Satversmes darbība tika atjaunota un paplašināta ar pilsoņu pamattiesībām
un pamatbrīvībām.
Visas augstākminētās vērtības ir radījuši mūsu tēvu tēvi, bet kā turpmāk? Kādai ir jābūt mūsu
Satversmei nākotnē? Uzskatu, ka Satversmes būtību un jēgu nedrīkst pazaudēt. Ja Satversmē
veic izmaiņas, tad tas ir jādara ļoti pārdomāti un tām jākalpo tikai un vienīgi Latvijas tautas
interesēm un valstiskuma apziņas stiprināšanai. Manas paaudzes uzdevums būtu nepazaudēt
savu valsti, atcerēties Satversmes pamatvērtības – suverenitāti, neatkarību, teritoriju, vienotību
un demokrātiju. Vai mēs spēsim? Sarežģītā politiskā situācija pasaulē liek aizdomāties par
dažādiem Latvijas valsts turpmākās pastāvēšanas scenārijiem, kas varētu radīt apdraudējumu
mūsu valstiskumam. Vienmēr jāatceras, ka Satversme ir Latvijas tautas pieņemts pamatlikums
un jebkuras izmaiņas, kas mainītu Latvijas suverenitāti, būtu jāapstiprina tikai un vienīgi ar
tautas piekrišanu. Satversmes pastāvēšana un tās neatcelšana padomju režīmā bija vienīgais
likumiskais ierocis neatkarīgas valsts aizstāvjiem un disidentiem, kuri neatzina padomju
okupācijas režīmu. Šis fakts tikai apstiprina Satversmes unikalitāti.
Mūsdienu jauniešos ir liela pašapziņa un vēlme strādāt valsts labā. Divpadsmit gadu vecumā es
iestājos Jaunsardzē un tagad dienu Zemessardzē. Iestājos, jo apzinos, ka sava valsts ir jāaizstāv
pret jebkuru agresoru. Latvija ir mums vienīgā dzimtā zeme, kurā mēs sevi apzināmies kā
vienotu nāciju ar kopīgām saknēm un kopīgām vērtībām. To nedarīs neviens cits kā vienīgi
mēs paši. Tāpēc ir labāk būt sagatavotam un izšķirīgā mirklī piedalīties savas zemes
aizstāvēšanā. Es, būdams zemessargs, esmu zvērējis „būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās
Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti
un tās neatkarību".1 Vēlreiz pārlasot šos vārdus, saprotu, ka Satversme ir tautas zvērests. Tas
ir tautas zvērests mūsu valstij, tās neatkarībai un vērtībām.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolnieks Reinis Tīrumnieks.
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Zemessarga zvērests; tiešsaiste http://www.mrcc.lv/~/media/ZS/Dokumenti/6piel_zverests.ashx
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