Latvijas Satversmes nākamie 100 gadi
Visās malās skan: “Latvijai 100!” To skandina radio, to dzird un redz
televīzijas ekrānos. Pazīstami cilvēki runā televīzijas raidījumos, tas tiek
publicēts žurnālos, tiek aicināti cilvēki iedziedāt dziesmas, veidot rakstu zīmes.
Saistībā ar simtgadi pašlaik notiek daudz jaunu projektu. Skolās un citās
mācību iestādēs pastiprināti tiek runāts par to, ko mēs dosim Latvijai, ko mēs
dāvināsim Latvijai, kādas vērtības atstāsim Latvijai?
Daudziem jau esošiem produktiem tiek speciāli uzdrukāts Latvijas simtgades
logo, domājot, ka tā tiks pārdots vairāk produkcijas. Visapkārt ir jūtama liela
reklāmas ietekme, tas reizēm nomāc, jo mums – katrā cilvēkā – ir jābūt iekšā
šai patriotisma sajūtai. Tai jābūt sirdī, ne reklāmā!
Es vēlos redzēt savu Latviju nākamajos 100 gados tikpat zaļu, ar latviešu
tautasdziesmām pieskandinātu. Vēlos, lai man skan apkārt latviešu valoda, lai
cilvēki jūtas mīlēti un saprasti savā zemē, lai viņiem ir savas mājas. Citādi
rodas sajuta, ka cilvēki pamet piespiedu kārtā savu dzimteni, jo viņiem šeit
paliek grūti eksistēt. Mūsu Latvijas galvenais uzdevums ir būt demokrātiskai
valstij, jo Satversmē ir teikts –“Latvijas Republika ir neatkarīga, demokrātiska
valsts. Suverēnā vara Latvijas Republikā pieder tautai. Un ir svarīgi ievērot
pilsoņu tiesību jautājumus, piemēram, tautas nobalsošana jeb referendums.”
Cilvēki vairs neizmanto savas tiesības, viņi paliek neticīgi. Es negribu, ka mēs
esam neticīgi savā valstī, ka cilvēkiem zūd ticība pastāvošai varai. Nelīdzēs ne
reklāmas, ne saukļi, ja cilvēku sirdīs būs tukšums. Vai visi cilvēki varēs
izbaudīt Latvijas dzimšanas dienu arī turpmāk, nākotnē, vai visiem iespējams
būs nokļūt tuvāk valsts dzimšanas dienas svinībām? Gribētos, lai cilvēki
Tēvzemes svinības sagaida ar prieku, lepnumu sirdī, nevis skatoties ārā pa logu,
veroties tumsā.
Latvijai es novēlu nepazaudēt brīvību un neatkarību. Vēlos – ja būtu jāatgriežas
savā Tēvzemē, savā dzimtajā pilsētā Talsos, lai es izjustu to pašu, ko bērnībā.
Es ietu pa savu pilsētu un dzirdētu latviešu valodu.
Mums katram ik dienu savā sirdī ir jākur maza patriotisma uguntiņa, neļaujot
tai nodzist. Mums ir jābūt stipriem un pārliecinātiem par savu tautu. Mums
vajag katru dienu savu zemi celt godā, nevis tikai īpašos brīžos. Tā mēs
vairosim patriotismu un mīlestību pret savu valsti.
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